السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم
ويهنئ املصريني بالخارج بالعام امليالدى الجديد
تضافر اجلهود وااللتزام بالتعاون املشترك من أجل حتقيق
مستقبل أفضل وغد مشرق جلميع شعوب العالم.
كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة ألبناء مصر فى اخلارج نقلتها
سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم مبناسبة بدء العام اجلديد،
جاء فيها «االخوة واألخوات ابناء مصر فى اخلارج مبناسبة بدء
العام امليالدى اجلديد  2022يسعدنى أن أبعث اليكم بأصدق
التهانى القلبية واطيب متنياتى بدوام النجاح والتوفيق ،أدعو

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات التهنئة مع
أصحاب اجلاللة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم مبناسبة
االحتفال ببدء العام امليالدى اجلديد ..وقد أعرب الرئيس فى
برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب متنياته لهم
ولشعوبهم الصديقة ،داعياً اهلل تعالى أن يجعل العام اجلديد
عام خير وازدهار واستقرار ،وعن تطلعه بكل تفاؤل ان يشهد
عام  2022بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خالل

اهلل تعالى أن يكون العام اجلديد عام خير وازدهــار تتحقق
فيها آمالكم وطموحاتكم فى مستقبل أفضل وغد مشرق وأن
يحمل ملصرنا الغالية مزيداً من التنمية والرقى واالزدهار.
وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات تهنئة بالعام
امليالدى اجلديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص
تهانيهم وأطيب متنياتهم ملصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم
والرخاء

طفرة غير مسبوقة فى التصدير

حققت مصر قبل نهاية العام املاضى طفرة غير مسبوقة فى
قيمة الصادرات غير البترولية بلغت نحو  ٣0مليار دوالر .وسط
توقعات بــأن تتجاوز قيمة الــصــادرات العام احلالى  ٤١مليار

السبت

دوالر وسجلت الصادرات الهندسية حصيلة بلغت  ٣مليارات
دوالر بزيادة  ٪٣٥عن العام قبل املاضى فيما حققت الصادرات
الزراعية حجما بلغ  ٥٫٣مليون طن وبلغت قيمة صادرات املالبس

■  18من جمادى األولى  1٤٤٣هـ ■  1من يناير «كانون ثان»  ٢٠٢٢م
■  ٢٣من كيهك  1٧٣8ق ■ العدد  ■ ٤٠٢٦السنة ■ ٧٦

اجلاهزة نحو  2مليار دوالر وبلغت قيمة صــادرات الصناعات
الكيماوية  ٦٫2مليار دوالر.
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عمرو اخلياط
مواقيت الصالة

فجر  ٥٫١٨شروق  ٦٫٥١ظهر  ١١٫٥٨عصر  ٢٫٤٧مغرب  ٥٫٠٦عشاء ٦٫٢٩

 300مليون جنيه منحة سعودية لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة
د .رنيا املشاط

وقعت جلنة إدارة منحة اململكة
ال ــع ــرب ــي ــة ال ــس ــع ــودي ــة فـ ــى خــتــام
اجتماعاتها بالقاهرة اتفاقيات متويل
للمساهمة فــى دع ــم املــشــروعــات
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر
بقيمة  ٣00مليون جنيه ،بواقع ١00
مليون جنيه من كل من بنك التنمية
الصناعية ،و ١00مليون جنيه مع بنك
القاهرة ،و ١00مليون جنيه مع شركة

والتى تنعكس على إتاحة التمويالت
التنموية للمشروعات فــى مختلف
املجاالت ،السيما من خالل برنامج
امللك سلمان الذى يعزز جهود الدولة
لتنمية شبه جزيرة سيناء وكذلك
منحة تنمية املــشــروعــات الصغيرة
واملــتــوســطــة ،متطلعة لــفــتــح آفــاق
جديدة للشراكة مع اململكة فى إطار
دعم اجندة التنمية الوطنية.

إمن ــاء للتمويل .وأشـ ــارت د .رانيا
املشاط وزيــرة التعاون الدولى إلى
أن االتفاقيات تستهدف تخصيص
حزمة من املنتجات املصرفية بأسعار
فــائــدة مــيــســرة لــدعــم املــشــروعــات
بالصعيد واملناطق األكثر احتياجاً
فـــى مــخــتــلــف احملـــافـــظـــات .وقــد
اشــادت الوزيرة بالعالقات املصرية
السعودية املتميزة واالستراتيجية

دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية منتصف يناير

كتب معتز عبداملجيد:

تستقبل هيئة السكك احلديدية منتصف يناير
احلالى دفعة من العربات املكيفة اجلديدة املتعاقد
عليها ضمن صفقة ال ـــ ١٣00عربة مع التحالف
الروسى املجرى.

واتفقت الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج
الروسية املجرية على تصنيع وتوريد  800عربة
مكيفة درجــات أولــى وثانية وثالثة على دفعات
شهرية ،وتشمل ال ـــ 800عربة  ٥00درجــة ثالثة
مكيفة تدخل مصر ألول مرة .باإلضافة إلى ١80
درجة ثانية مكيفة و 90عربة درجة أولى مكيفة

و ٣0عربة بوفيه مكيفة ،باإلضافة إلى أن االتفاق
يضم أيضا  ٥00عربة درجــة ثالثة ذات تهوية
ديناميكية (عادية) وصل منها  ٥7١عربة عادية
ودرجة ثالثة مكيفة حتى اآلن .وتتكلف الصفقة
والتى تعد األكبر فى تاريخ الهيئة نحو ١٫0٦٥
مليار يورو.

مراجعة جميع التراخيص واملوافقات اخلاصة بانشاء منشآت على األراضى الزراعية
أكدت وزارة الزراعة بدء إعداد قاعدة بيانات مدققة جلميع التعديات على
األراضى الزراعية أيا كانت جهة واليتها ومبختلف احملافظات مع التنسيق
مع تلك احملافظات بجانب مراجعة جميع التراخيص واملوافقات الصادرة
القامة مبان ومنشآت ومزارع انتاج حيوانى على األراضى الزراعية باالضافة
إلى حصر جميع مكامير الفحم املخالفة االجــراءات التى اتخذت بشأنها
بالتنسيق مع وزارة البيئة والوحدات احمللية .وتقرر نشر جميع القرارات
الوزارية اخلاصة بحماية األراضى على لوحات بجميع اجلمعيات واإلدارات
الزراعية مع انشاء قاعدة معلومات على أجهزة احلاسب اآللى بكل جمعية
وربطها مع اإلدارة واملديرية والــوزارة وسيتم املــرور امليدانى واملتابعة ملنع
التعدى على األراضى الزراعية.

سوق للمالبس املستعملة ببورسعيد

بورسعيد  -محمد التفاهنى :

رحيل جابر عصفور
وزير الثقافة األسبق

رحل عن عاملنا أمس د.جابر
عصفور وزير الثقافة األسبق عن
عمر ناهز  77عاماً ،إثر تعرضه
ألزمة صحية ويتم تشييع جثمان
الفقيد اليوم من جامعة القاهرة..
ونعت د.إيناس عبد الدامي وزيرة
الثقافة الفقيد .كما نعاه املجلس
األعلى لتنظيم اإلعــالم برئاسة
الكاتب الصحفى كرم جبر ،وقال
أن ــه ك ــان أح ــد اســاتــذة التنوير
والتثقيف ،وأثرى املكتبة املصرية
والعربية بالعديد من املؤلفات فى
النقد.

أكـــــــــد الــــــــلــــــــواء عـــــــادل
الغضبان محافظ بورسعيد ان
العمل يجرى حاليا على انشاء
احــدث ســوق لتجارة املالبس
املستعملة عــلــى مــســاحــة ١٦
ألف متر وذلك إلنهاء األسواق
الــعــشــوائــيــة بــاحملــافــظــة قبل
منتصف العام اجلديد والتى
بدأت بانشاء  ١٦سوقا حضاريا
تغطى كــافــة احــيــاء احملافظة
ومدينة بورفؤاد.

شهادة ثقة فى صالبة االقتصاد
املصرى من دول حتالف بريكس

أعــربــت الــســفــارة الصينية
بـــالـــقـــاهـــرة عــــن تــرحــيــبــهــا
بــانــضــمــام مــصــر إلــــى بنك
التنمية اجلديد لدول بريكس
وقالت أن ذلك ما ميثل شهادة
ثــقــة ف ــى صــالبــة االقــتــصــاد
املــصــرى مــن دول الــتــحــالــف
الــذى يضم البرازيل وروسيا
وال ــه ــن ــد والـ ــصـ ــني وج ــن ــوب
أفريقيا .وقال د.محمد معيط
وزير املالية ان انضمام مصر
للبنك ميثل شهادة ثقة فى قوة
االقــتــصــاد املــصــرى مــن دول
بريكس على نحو انعكس فى
رؤية ماركوس ترويخو ،رئيس
البنك ملصر باعتبارها واحدة
مــن أس ــرع دول الــعــالــم منــوا،
ومتتلك اقتصادا رائدا بالشرق
االوسط وشمال افريقيا.

مليون إصابة بكورونا يومي ًا

العالم بدون احتفاالت ويستقبل العام اجلديد بـ«فلورونا»

عواصم  -شيماء بكر ووكاالت األنباء:

سيطرت جائحة كــورونــا على احــتــفــاالت العام
اجلديد حول العالم ،بسبب القيود التى فرضتها عديد
من دول العالم بعد تزايد اإلصابات والتى وصلت
ملليون اصابة يومياً .وسجلت إسرائيل أول إصابة
مبا يُسمى «فلورونا» ،وهــى عــدوى متزامنة ما بني
فيروس «كورونا» واإلنفلونزا .وفى مدينة نيويورك مت
الغاء االحتفاالت ،كما ألغت سان فرانسيسكو حفلها.

وقصرت مدينة الس فيجاس مــدة عــرض األلعاب
النارية إلى  8دقائق فقط ،فيما أعلنت مدينة سياتل
االكتفاء بإذاعة احلفل واأللعاب النارية عبر قنوات
التلفزيون واإلنترنت .وألغت بروكسل وباريس ولندن
وروما ووارسو وعدد آخر من عواصم أوروبا احلفالت
املوسيقية التقليدية وااللعاب النارية.
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شئون عربية ودولية

تأمني احتفاالت رأس السنة وعيد امليالد باملحافظات

كتب محمد األصمعى:

كــثــفــت وزارة ال ــداخ ــل ــي ــة مــن
اإلجراءات والتدابير األمنية الالزمة
لتأمني احتفاالت عيد امليالد املجيد
ورأس الــســنــة املــيــالديــة .وقــامــت

مديريات األمن بتفعيل خطة التأمني
من خــالل االنتشار األمني املكثف
بكافة احملــاور وامليادين واملنشآت
الهامة .وشملت اخلطط األمنية
 ،الدفع بقوات التدخل واالنتشار
الــســريــع بجميع احملـ ــاور والــطــرق

بعد دراسة استمرت  3٠شهراً

إزالة مبنى مركب الشمس من جوار الهرم الكبر

كتبت أميرة شوقى وأحمد مدحت:

أزالت وزارة السياحة واآلثار مبنى مركب امللك «خوفو» املعروف
مبركب الشمس من جوار الهرم األكبر ،إلى مقره اجلديد داخل
املتحف املصرى الكبير بعد ان ظل يشوه املظهر اجلمالى للهرم
لسنوات طويلة ،ويعد نقل مركب خوفو الذى يعود تاريخه إلى
 ٤٦00عام من أهم املشروعات الهندسية األثرية املعقدة حيث
احتاجت إلى دراسة ،وتخطيط أمتد ألكثر من  ٣0شهراً.

وال ــش ــوارع واملــيــاديــن والــنــطــاقــات
احليوية.
كــمــا مت ال ــدف ــع ب ــق ــوات بحثية
وخدمات سرية ،فضال عن خدمات
الــشــرطــة النسائية املــشــاركــة فى
عمليات الفحص والتأمني.

< «مصر  < »٢٠٢٢ملحق  ٢٤صفحة < يوزع مجانا مع العدد <

توقعات بارتفاع قيمة الصادرات إىل  ٤١مليار دوالر قبل نهاية العام الحاىل

مصر

رئيس مجلس اإلدارة

أحمــد جـالل
السبت

■  ٢٨من جمادى األولى  ١٤٤٣هـ ■  ١من يناير «كانون ثان» ٢٠٢٢م
■  ٢٣من كيهك  ١٧٣٨ق ■ العدد  ■ ٤٠٢٦السنة ■ ٧٦
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ىف العام الجديد

المصريون على موعد مع
القطار الكهربائى والمونوريل
الطاقة الخرضاء
رصيد جديد لرثوة مرص
من الكهرباء

الدلتا الجديدة
تكشف
عن خرياتها
اقرتاب حلم
االكتفاء الذاىت
من البنزين والسوالر

طوارئ باملحافظات ملواجهة موجة الطقس السيئ

اإلسكندرية تتعرض ألمطار غزيرة وصقيع

إغالق ميناء البرلس الرتفاع األمواج ..وشلل فى أسواق الغربية
تعرضت االســكــنــدريــة ومناطق
مــتــفــرقــة م ــن الــســاحــل الــشــمــالــى
أمــس ألمــطــار غــزيــرة ومــوجــة من
الــطــقــس الــســيــئ وانــخــفــاض فى
درجات احلرارة تزامنا مع نوة «عيد
امليالد».
وتــوقــفــت حــركــة الــصــيــد مبيناء
البرلس مبحافظة كفر الشيخ لليوم
الثانى على التوالى لسوء األحوال
اجلــويــة والــتــى تسببت فــى ارتفاع
االمـ ــواج عــن مــعــدالتــهــا الطبيعية
وهطول االمطار بصورة متقطعة.
وتــعــرضــت مــحــافــظــة الــغــربــيــة
لسقوط أمطار غزيرة وحالة من
الطقس السيئ مصحوبة ببرودة
شــديــدة ،مما أدى إلــى شلل حركة
السير وتأثر حركة االسواق.
وسيطرت نــوة عيد امليالد على
أجــواء محافظة بورسعيد بأمطار
خفيفة وجتمعات كثيفة للسحب ومت
إغالق ميناء الصيد حتسبا لتقلبات
تــصــاحــب ال ــن ــوة بــيــنــمــا اســتــمــرت
املالحة بشكل طبيعى بقناة السويس
وموانى بورسعيد وأثرت النوة بشكل
كبير علي احلركة التجارية بأسواق
املنطقة احلــرة .واستمرت الرياح
ومــوجــة الــبــرد الــتــى تــعــرضــت لها
محافظة شــمــال ســيــنــاء وشــهــدت
الطرق واالســواق حذرا شديدا من
املواطنني خشية التغييرات اجلوية.
وشهدت مراكز ومــدن محافظة
البحيرة أمس سقوط أمطار غزيرة
مصحوبة بــريــاح ب ــاردة وانخفاض
ملحوظ فى درجــات احلــرارة ،كما
شهدت محافظة الدقهلية أمطاراً
ما بني غزيرة ومتوسطة.
فى حني سقطت أمطار خفيفة
إلـ ــى مــتــوســطــة عــلــى محافظتى
القاهرة واجليزة.

مسابقة لتعيني  ٣آالف إمام
و ٣آالف عامل هذا العام

كتب زكريا عبداجلواد:

أكد د .عبداهلل حسن املتحدث باسم وزارة األوقاف أن
الــوزارة بصدد اإلعالن عن مسابقة لتعيني  ٣آالف إمام
وخطيب من حملة املــؤهــالت العليا األزهــريــة و ٣آالف
عامل .وأوضح أن الوزارة تتواصل حاليا مع اجلهاز املركزى
للتنظيم واإلدارة لإلعالن عن تفاصيل املسابقة وموعدها
واملرجح أن يكون خالل أيام.

البنتاجون يُح ّدث إجراءات نشر قوات الحرس الوطنى
منى العزب
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ووكاالت أنباء:
واشنطن -
أعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األم ــريـ ـكـ ـي ــة
«البنتاجون» ،حتديث إج ــراءات املوافقة
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـشـ ــر قـ ـ ـ ـ ــوات احلـ ـ ـ ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــى
وتبسيطها فى واشنطن ،وذلك بعد نحو
عــام مــن اعـتــداء أنـصــار الرئيس السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب عـلــى مـبـنــى الـكــوجنــرس
الـ ـ ـ ــذى خـ ـل ــف خ ـم ـس ــة ق ـت ـل ــى وع ـ ـشـ ــرات
اجل ـ ـ ــرح ـ ـ ــى ..وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم

شئون عربية
ودولية

مجلس األمن يمدد مهمة لجنة مكافحة اإلرهاب

البنتاجون جــون كيربى ،أن وزيــر الدفاع
سيكون صاحب «سلطة املوافقة الوحيدة»
لطلب االستخدام الطارئ ألفراد احلرس
ال ــوطـ ـن ــى ،ومـ ــن خـ ــالل تــوض ـيــح عملية
الطلب وتبسيطها ..ستكون الوزارة قادرة
على االستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية»
ب ـعــد ان ت ـ ــردد امل ـس ـئــولــني احمل ـل ـيــني من
إرســال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس
وطنى للكوجنراس.

عناصر من قوات مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن

جدد مجلس األمن الدولى باإلجماع وملدة أربع سنوات تفويض
جلنته ملكافحة اإلرهاب ،الهيئة التى مت إنشاؤها فى نهاية 2001
بـعــد هـجـمــات  11سـبـتـمـبــر و ق ــال املـجـلــس فــى ب ـيــان إ ن ــه « ق ــرر فى
اجتماع افتراضى أن حتتفظ اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة
اإلر هـ ـ ــاب ،بــو ض ـع ـهــا كـمـهـمــة س ـيــا س ـيــة خ ــا ص ــة ح ـتــى  31د يـسـمـبــر
 .»2025ومت ه ــذا ا ل ـت ـجــد يــد مل ــدة أر ب ــع س ـنــوات م ـشــروط بــإ صــدار
تقارير مرحلية فى مارس وديسمبر  2022و - 2023مبوجب قرار
يحمل ا لــر قــم  »2021« 2617تـبـنــاه مجلس األ م ــن ،و هــو آ خــر نص
يعتمده هذا العام.

إشراف :ريهاب عبدالوهاب

www.akhbarelyom.com

< السبت <  ١من يناير ٢٠٢٢م <

فى رأس السنة ..كورونا يفرض كلمتها على العالم

نحن والعالم
بقلم:

ريهاب
عبدالوهاب

عشرات الدول تلغى االحتفاالت وتفرض قيوداً على التجمعات

Rehab_sayed27@hotmail. com

إعادة صياغة

دائـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــا كـ ـ ــان ض ـ ـمـ ــان تــدفــق
ال ـن ـف ــط ،ودعـ ـ ــم أمـ ــن «إس ــرائـ ـي ــل»،
ومحاربة اإلرهابيني ،ومنع انتشار
ال ـ ـنـ ــووى ،أب ـ ــرز م ـصــالــح واش ـنـطــن
االستراتيجية فى الشرق األوسط.
الـ ـ ـي ـ ــوم ح ـق ـق ــت امـ ــري ـ ـكـ ــا اك ـت ـف ــاء
ذاتـيـ ًا فــى مجال الطاقة ،ولــم تعد
إســرائ ـيــل «حـلـيـفـ ًا م ـحــاصــر ًا» بعد
تطبيع عالقاتها مــع جيرانها فى
اخلليج العربى ،والعديد من الدول
األخرى .وبعد التطور الذى حققته
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادى
والعسكرى .كذلك انكسرت موجة
اإلره ــاب بشكل كبير ،فلم تتعرض
أم ــريـ ـك ــا لـ ـه ـج ــوم آخـ ـ ــر ك ـه ـج ـمــات
11سبتمبر ،كما مت القضاء تقريبا
عـلــى داعـ ــش ،وأص ـبــح ك ــورون ــا أكبر
تـ ـه ــدي ــد ل ـل ـب ـش ــري ــة .امـ ـ ــا الـ ـن ــووى
فتتكثف اجلهود إلنهاء القضية مع
إيــران بالتفاوض ،وبالتالى فرملة
السباق للتسلح النووى باملنطقة.
من هنا بدأ البعض يرى االنسحاب
األمريكى من الـعــراق وأفغانستان
مــؤشــر النـتـهــاء مـصــالــح واشنطن
فى املنطقة ،وبالتالى اخلروج منها.
كما طرحت فى مقالى السابق.
لـكــن حقيقة األم ــر ان املنطقة
إس ـت ــرات ـي ـچ ـي ــة ل ـ ــدرج ـ ــة ال ميـكــن
االستغناء عنها .فالشرق االوسط
قـلــب ال ـعــالــم واالمـ ـت ــداد اجلـنــوبــى
ألم ــن أوروبـ ـ ــا ،وه ــى تتحكم بشكل
كـبـيــر ف ــى مـفــاصــل حــركــة املــالحــة
الدولية والتجارة العاملية مبا تزخر
بــه مــن منافذ ومم ــرات مائية .كما
تضم أكثر مــن  %65مــن احتياطى
الـنـفــط ف ــى ال ـعــالــم وح ــوال ــى %30
من اإلنتاج العاملى للغاز الطبيعى.
وامل ـن ـط ـقــة ال ـ ــزاخ ـ ــرة بــال ـصــراعــات
ه ــى أك ـبــر م ـصــدر مل ــوج ــات الـهـجــرة
واإلره ــاب للعالم ،لذلك فابقاءها
حتت السيطرة هدفا حيويا لألمن
األمريكى والــدولــى ،ناهيك عن ان
الشرق األوسط يستحوذ على %47
من صادرات األسلحة األمريكية.
المت ـ ـلـ ــك أم ــريـ ـك ــا اذا رف ــاه ـي ــة
االنسحاب من املنطقة ،وما تفعله
هـ ــو إع ـ ـ ـ ــادة صـ ـي ــاغ ــة ل ـس ـيــاســات ـهــا
واعادتها حلقبة ما قبل غزو العراق
وذلك من خالل انهاء «حروبها التى
ال نهاية لها» مع اإلبقاء على تواجد
عسكرى مـحــدود مبجموعة سفن
بحرية وبعض القواعد العسكرية،
وعــدد محدود من اجلنود « 45إلى
 65الف» بعدها ستبدأ التفكير فى
كيفية التعامل مع أزمات وصراعات
اإلقليم دون أَن يفرض عليها ذلك
أعباء أمنية واقتصادية إضافية.
ً

م ــع دع ـ ــوة ال ــرئ ـي ــس ال ـعــراقــى
مجلس النواب اجلديد لالنعقاد

عواصم  -شيماء بكر ووكاالت األنباء:
ط ــغ ــت ج ــائ ــح ــة كــــورونــــا عــلــى
احتفاالت العام اجلديد حول العالم،
امس اجلمعة ،مرة أخرى هذا العام
بسبب القيود التى ُفرضت فى عدد
كبير مــن دول الــعــالــم ،مــع «زي ــادة
اإلصــابــات بالفيروس على الرغم
مــن حــمــالت التطعيم الــتــى طالت
اكــثــر مــن  ٪٨0مــن ســكــان الــقــارة.
فى الوقت الذى مت فيه تسجيل اول
إصابة مبا يُسمى» فلورونا» وهى
عــدوى متزامنة بفيروس «كورونا»
واإلنفلونزا.
وأفــادت جامعة «جونز هوبكنز»
األمريكية بــأن حصيلة اإلصــابــات
املــؤكــدة بفيروس كــورونــا املستجد
حول العالم ارتفعت إلى  2٨6مليونا
و 515ألفا و 43إصابة.
وذك ـ ــرت اجلــامــعــة ،ف ــى أح ــدث
إحــصــائــيــة نــشــرتــهــا ،عــبــر موقعها
اإللكترونى صباح امس اجلمعة -
أن إجمالى الوفيات جراء اإلصابة
بالفيروس حــول العالم ارتفع إلى
 5ماليني و 429ألفا و 595وفــاة.
وأضافت أن الواليات املتحدة سجلت
أكبر عدد من حاالت اإلصابة حول
العالم ،والتى بلغت أكثر من 54.2
مليون إصــابــة ،فــى حــني جتــاوزت

فرانسيسكو حفلها وكل التجمعات
الــكــبــيــرة .وق ــص ــرت مــديــنــة الس
فيجاس مدة عرض األلعاب النارية
إلــى  ٨دقــائــق فــقــط ،فيما أعلنت
مــديــنــة ســيــاتــل االكــتــفــاء بــإذاعــة
احلفل واأللعاب النارية عبر قنوات
التليفزيون واإلنــتــرنــت .وال توجد
أى خــطــط لــإعــالن عــن عمليات
إغـــــالق لــلــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار
متحور أوميكرون ،إذ أكد الرئيس
بايدن أن عصر اإلغالق قد انتهى،
ووعد بزيادة االختبارات ومضاعفة
حمالت التطعيم ودعم املستشفيات.
وألــغــت بروكسل وبــاريــس ولندن
ورومـــا او وارســـو وع ــدد آخــر بني
عواصم أوروبا احلفالت املوسيقية
التقليدية وااللعاب النارية فى ليلة
رأس السنة ،وشددت جميع البلدان
األوروبية القيود فى األسبوع األخير
من العام بعد أن بلغ عدد اإلصابات
أعلى األرقــام منذ بداية الوباء فى
مارس .2020
من ناحية اخــرى ،أشــار اخلبراء
إلى أن متحور أوميكرون ميثل حالياً
 ٪59مــن اإلص ــاب ــات ،لكن املتغير
اجلديد قد تكون له فترة حضانة
تقتصر عــلــى ثــالثــة أيـــام مقارنة
مبــتــحــور دلــتــا وفــيــروســات كــورونــا

إســرائ ـيــل تـعـلــن عن
أول حـ ــالـ ــة إص ــاب ــة
بـ ـع ــدوى «فــل ــورون ــا»
حصيلة الهند  34.٨مليون إصابة
لتحتل املرتبة الثانية ،تليها البرازيل
بأكثر من  22.2مليون حالة.
ووفقا ألحدث البيانات ،تصدرت
الواليات املتحدة قائمة الــدول من
حيث عدد الوفيات جــراء اإلصابة
بالفيروس بـ  ٨24ألفا و 342وفاة،
تلتها الــبــرازيــل فــى املرتبة الثانية
بـ 619ألفا و 249وفاة ثم تأتى الهند
فى املرتبة الثالثة بإجمالى وفيات
 4٨1ألفا و ٨0وفاة.
وفــى مدينة نيويورك التى عادة
مــا تشهد احلــفــالت األكــثــر شهرة
فى ميدان تاميز سكوير ،حث عمدة
املــديــنــة بيل دى بيالسيو وخــبــراء
الصحة العامة ،على إلغاء خطط
احلفالت والبقاء فى املنازل .وألغت
مــديــنــة شيكاغو ع ــروض األلــعــاب
الــنــاريــة الــتــى خطط إلقامتها فى
رأس السنة ،كما ألغت مدينة سان

ارتفاع اإلصابات بكورونا اثرت على االحتفاالت برأس السنة حول العالم

األخــــرى .وأوضــحــت اإلحــصــاءات
ازدي ــاد حــاالت دخــول املستشفيات
للمصابني ،إال أن هناك انخفاضاً
ف ــى ال ــوف ــي ــات .وأشــــــارت دراسـ ــة
جــديــدة إلــى أن اإلصــابــة باملتحور
اجلديد أوميكرون ،توفر نوعاً من
املناعة واحلماية مــن متحور دلتا
شــديــد اخل ــط ــورة ،وأن اللقاحات
رمبا أسهمت فى زيادة احلماية من
متحور دلتا.

الحرائق تدمر  580منزال وتشرد اآلالف فى والية كولورادو األمريكية

دنفر «أمريكا»  -وكاالت األنباء:
تسببت حــرائــق الــغــابــات التى
نشبت فى والية كولورادو األمريكية
فى احتراق فندق ومركز تسوق ونحو
 5٨0منزال وتشريد آالف األشخاص
بعد أن اجلت السلطات عشرات
اآلالف من السكان.
واشتدت احلرائق التى تغذيها
الــريــاح خ ــارج مدينة دنــفــر بوالية
ك ــول ــورادو نتيجة تعرضها ملوجة
جفاف غير مسبوقة.
وقضت النيران على قرابة 1600
فدان من الغابات فى مقاطعة بولدر،
مع وجود حتذيرات من احتمال وقوع
خــســائــر بــشــريــة بسبب محاصرة
النيران لفنادق ومراكز تسوق.
وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر
جو بيلى فى مؤمتر صحفى« :علمنا
أن نحو  370منزال فــى ساجامور
قد خسرناها .هناك أيضا خسارة
محتملة حلــوالــى  210مــنــازل فى

احلرائق املستعرة أدت لتدمير مئات املنازل وتشريد اآلالف

إصابات أو وفيات».
وامتد احلريق على مسافة 6.5
كيلومترات مربعة .وغطى الدخان
اجزاء واسعة من سماء املنطقة.
وتــرى أجهزة احلماية املدنية أن

أولد تاون سوبيريور نتيجة النيران،
مضيفا« :أؤكـ ــد أن ــه بسبب حجم
هذا احلريق وكثافته واندالعه فى
مثل هذه املنطقة املكتظة بالسكان،
لــن يــكــون مفاجئا إن كــانــت هناك

احل ــرائ ــق نــشــبــت عــنــدمــا أطــاحــت
الرياح العاتية بخطوط الكهرباء ،فى
حني مت اإلبــالغ عن ريــاح جتــاوزت
سرعتها  100ميل « 160كيلومترا»
فى الساعة فى بعض األماكن ،ما
أدى إلى تأجيج النيران وتعقيد جهود
رجال اإلطفاء .وتعانى كولورادو مثل
جميع مناطق الغرب األمريكى من
جــفــاف مستمر منذ ســنــوات جعل
مناطقها عرضة حلرائق الغابات.
وكتب دانيال سواين عالم األرصاد
اجلوية فى جامعة كاليفورنيا على
توتير أنــه «مــن الصعب تصديق»
حــدوث هــذه احلــرائــق فى ديسمبر
وأض ــاف« :لكن خذ بعني االعتبار
خريفا حــارا وجافا بشكل قياسى،
ومعدل ثلوج هذا املوسم يبلغ حتى
اآلن بوصة واح ــدة فقط ،ورياحا
ش ــدي ــدة بــســرعــة  100مــيــل فى
الــســاعــة ،والنتيجة كــانــت حرائق
سريعة وخطيرة للغاية».

الكاظمى يعرض تقريرا شامال عن أداء حكومته

وزارة قطاع األعمال العام

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

شركة القناة للتوكيالت املالحية
تعلن عن إيجار باملزاد العلنى

للشركات الكبرى والهيئات واملصالح والبنوك واألفراد

على مساحة ٤500م 2ومحلقاته

وحديقة وأرض فضاء
مبساحة 1٤00م( 2صفقة واحدة)

رقم التسجيل الضريبى 2٨3 - 570 - 7٩٤

مبنى أرضى ودورين

ملدة  ٨سنوات قالة للتجديد
بشارع اجلمهورية ببورسعيد

يصلح لكافة األغراض التجارية واإلدارية

جلسة الثالثاء املوافق  2022/2/1الساعة  12ظ
مبقر الشركة  20شارع فلسطني ببورسعيد
التأمني االبتدائى  1000000جنيه

 ٪11٫1نهائى وعمولة وضريبة قيمة مضافة عن املدة بالكامل
كراسة الشروط  1000جم من الشركة أو من مكتب

اخلبير املثمن

عباس ماهر عافية

عبد الرحمن عباس عافية خ.ت.ت
ت012/27332516 - 066/3225٩55 :
WWW.abbasafia.com

حالة مــن القلق انتابت االجــهــزة االمنية فــى مدينة
هــامــبــورج األملــانــيــة بــعــد الــقــبــض عــلــى مشتبه بــه فى
التخطيط لهجمات إرهــابــيــة .اتضح الحقا أن والــده
موجود فى السجن بسبب تواصله مع العناصر اإلرهابية
التى نفذت هجمات  11سبتمبر ضد نيويورك وواشنطن
منذ  20عاما.
وتعيش االجهزة االمنية فى مدينة هامبورج حالة من
االستنفار وتسعى لتفكيك خلية إرهابية لم يتم التعرف
على كافة أطرافها بعد ،بعد القبض على ذلك الشاب
األملانى ذى األصول املغربية الذى كان يحضر لهجمات
خطيرة .لكن األخطر هذه املرة أن من مت القبض عليه له
صلة عائلية مباشرة مع إرهابى خطير يقبع فى السجن
حاليا.
وكان والد الشاب املقبوض عليه مسئول فى مسجد
فى هامبورج يسمى مسجد القدس كان يجتمع فيه بعض

أوﺑﺮا اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ (١/١) :

ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ(١/٢) :

اﳌﺴﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ(١/٤) :

ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ(١/٦ ،٥) :

أورﻛﺴﺘﺮا اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻤﻔﻮﻧﻰ
ﻗﻴﺎدة :ﻓﺎﺳﻴﻠﻰ ﺗﺴﻴﺴﺎﻧﺲ

وﻫـــــﺎﺑﻴــــــــــﺎت

رﻳﺴﻴﺘﺎل ﺑﻴﺎﻧﻮ

ﺣﺎزم اﻟﻘﺼﺒﺠﻰ

دﻳﻔﻴﺪ ادﺟﺎر  -ﻧﻴﻨﻮ دﻳﻔﻴﺪ

)ﺣﻔﻞ اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ(

ﻗــﻴـــــﺎدة
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الكاظمى

الــوزراء كافة ،وكذلك دعم الشعب
الــعــراقــى الــكــرمي وصــبــره وحكمته
وحتمله هذه الظروف.
ّ
ومن ناحية أخرى قال الكاظمى،
إن الـــقـــوات الــقــتــالــيــة للتحالف
الدولى انسحبت بالفعل وال يوجد
جــنــدى واح ــد مــن ق ــوات التحالف
يحمل صفة مقاتل على األراضــى
الــعــراقــيــة .مشيرا إلــى ان وصــول
مجموعة من املستشارين التابعني
للتحالف الدولى بقيادة واشنطن،
إلى العراق ،لدعم القوات العراقية
فى مكافحة اإلرهاب.
وأشــاد بالدور التاريخى للجيش
العراقى فى مكافحة اإلرهاب.

اإلرهابيني ومنهم االرهابى محمد عطا قائد املجموعة
املنفذة لهجمات  11سبتمبر ،واكتشفت األجهزة األمنية
أن الشاب صاحب العشرين عاما كان على وشك شراء
سالح آلى وقنبلة يدوية عن طريق ما يسمى «الشبكة
املظلمة» على شبكة اإلنترنت وأنــه تعلم بالفعل كيفية
صناعة العبوات الناسفة.
وقال مسئول أمنى أملانى «إن الشاب نشأ فى عائلة لها
أفكار متطرفة وكان موجودا فى وسط وبيئة يشجعان
على اإلرهاب وبالتالى هذا مصدر قلق ،فعلينا فى أملانيا
تدقيق النظر فى األجيال اجلديدة التى منت فى عائالت
تنتمى لإرهاب ومعرفة ما إذا كانوا ميثلون بالفعل خطرا
مثل آبائهم أم ال»
املسئولون األمنيون فى والية هامبورج قالوا إن هناك
ما يقارب  1650متشددا خطرا فى مدينة هامبورج منهم
 26٨جهاديا .وهناك من هؤالء من يستعدون ويريدون
التجهيز لعمليات إرهابية.

ﻓﺮﻗﺔ أوﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا اﻟﻘﺎﻫ ـ ـ ـ ــﺮة
»ﺣﻔﻞ ﺟــــــﺎﻻ«

ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻴﻪ

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ واﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس

ŁŜĬøēŜĿ

مجدى حجازى

magdyhegazy@hotmail.com

تعظيم سالم للرئيس

مـ ــا ي ـب ــذل ــه ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــدال ـف ـت ــاح
السيسى جـهــد يـفــوق طــاقــة الـبـشــر..
وأعظم ما فيه الطاقة اإليجابية التى
يبعثها فيمن حوله سواء مساعدوه أو
احلكومة ..لتمتد إلــى جموع الشعب
بكل طوائفه.
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـســى مي ـلــك عـقـيــدة
صلدة فى إدارة شئون البالد ،تكمن فى
قناعته بحتمية ترسيخ ثقافة متلك
ك ــل م ــواط ــن ل ـ ـ «سـ ـن ــارة» ت ـكــون سبيله
حلصد ثمار سعيه بقدر مثابرته ،دون
انتظار ما جتلبه احلكومة من «سمك»
كمنحة ال ينعم فيها بشرف العمل..
هــذا مــا يــؤكــد الرئيس على أنــه رهــان
املــرحـلــة احلــالـيــة الـتــى تعيشها مصر
وتطمح خاللها إل ــى املـشــاركــة األكثر
إيجابية ،حيث ال يوجد مكان ملتكاسل
أو متواكل ،بل نحتاج فيها إلــى عمل
اجلميع حتى ننهض ببلدنا ،ونتمسك
بـ ــإعـ ــالء ث ـق ــاف ــة االجـ ـتـ ـه ــاد وال ـس ـعــى
املتصل املتجدد حتى نتجاوز الصعاب.
الرئيس يضحى براحته األسبوعية،
حيث يحرص على املتابعة امليدانية
للمشروعات القومية فى مواقع العمل،
وي ـبــدى خــاللـهــا مــالح ـظــات جــوهــريــة
ت ـع ـظــم ال ـق ـي ـمــة ل ـت ـلــك املـ ـش ــروع ــات..
وأثناء تلك اجلوالت يلتقى املواطنني
وي ـس ــأل ـه ــم عـ ــن أح ــوالـ ـه ــم املـعـيـشـيــة
ويـطـمـئــن ع ـلــى اح ـت ـيــاجــات ـهــم ،حيث
ي ـ ـبـ ــادر ب ــإعـ ـط ــاء ت ــوج ـي ـه ــات ــه لـتـلـبـيــة
طلباتهم وتيسير قـضــاء مصاحلهم،
حتى أصبح لقاء الرئيس أمنية تبعث
األمل فى النفوس.
مـ ـ ــا ت ـ ـش ـ ـهـ ــده م ـ ـصـ ــر اآلن ي ــؤك ــد
ح ــرص الــرئـيــس عـلــى زرع املــزيــد من
امل ـصــداق ـيــة وال ـش ـفــاف ـيــة ف ــى وج ــدان
كــل مــن يعيش على أرض احملــروســة،
ويدعم إعالء قيمة العمل اجلاد كونه
اخل ـيــار الــوحـيــد ملــواجـهــة التحديات
فــى حتـقـيــق مستقبل أف ـضــل ألبـنــاء
أرض الـ ـكـ ـن ــان ــة ،مـ ــع حتـ ـص ــني ب ـن ــاء
«اجل ـم ـه ــوري ــة اجل ــدي ــدة» ب ـ ـ «الـبـحــث
الـعـلـمــى» كــرك ـيــزة أســاس ـيــة للتنمية
يفعل خاللها دور العلماء
املستدامةّ ،
والباحثني كقاطرة لتطوير منظومة
العمل ..وهو ما أكــده الرئيس خالل
مناقشاته أثناء زيارته للصعيد ،التى
كامال ،وجاءت مبثابة
أسبوعا
امتدت
ً
ً
دروس ف ــى ك ـي ـف ـيــة ت ـع ـظ ـيــم الـقـيـمــة
املضافة جلميع املشروعات ،وأضافت
ـادا استراتيجية لتطوير أسلوب
أب ـعـ ً
التفكير والتناول والعمل ،مبا يحتم
ض ـ ـ ــرورة االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا ،وإدراك
فـلـسـفـتـهــا حـتــى يـتـحـقــق املـسـتـهــدف
فى أقصر وقت ممكن ..تعظيم سالم
ل ـلــرئ ـيــس ..واهلل غ ــال ــب ع ـلــى أم ــره،
وحتيا مصر.

من القاهرة
بقلم:

أحمد
عزت

العرب وشجرة الكريسماس المحترقة

استنفار أمنى فى أملانيا بعد القبض على إرهابى جنل متورط فى هجمات سبتمبر
برلني  -إيهاب على:

وت ــق ــول الــبــيــانــات األولـــيـــة من
املــســتــشــفــيــات األمــريــكــيــة إن ــه فى
حني يعد متحور أوميكرون سريع
االنتشار ،فإن تأثيرات اإلصابة به
أقــل حــدة مــن متحور دلــتــا ونسبة
أقل من املصابني به يحتاجون دخول
املستشفى ،وإن مــن تلقوا اللقاح
واجلــرعــة املــعــززة ،مــن احملتمل أن
يصابوا بعدوى خفيفة أو من دون
ظهور أعراض.
وفــى هــذا الــصــدد ،ارتــفــع معدل
اإلصـــــابـــــات ب ــامل ــت ــح ــور اجل ــدي ــد
اوميكرون فى اوروبا بشكل متسارع
وفى اسبانيا التى اغلقت ابوابها مرة
اخــرى خوفا مــن الــوقــوع فــى ازمــة
اقتصادية اخرى بعد التى تعرضت
لها منذ جائحة كورونا العام املاضى
ولــم تشف منها حتى االن .وتشير
وزارة الصحة اإلسبانية فى تقريرها
ان البالد سجلت  161الفا و6٨٨
حالة جــديــدة مــن املتحور اجلديد
اوميكرون ،و 74حالة وفاة جديدة.
وإج ــم ــاال ،سجلت اإلص ــاب ــات فى
اسبانيا حوالى  6ماليني و 300الف
تشخيص منذ مارس .2020
وفى هذا السياق سجلت أنظمة
الــكــشــف ف ــى ح ــدوده ــا الــقــصــوى

بقلم:

ahmedezzat79@yahoo. com

البرملان العراقى ،سيتولى النائب
محمود املشهدانى رئاسة البرملان
كــونــه أكــبــر األع ــض ــاء ســنــا حلني
انتخاب رئيس دائم للبرملان العراقى.
ي ــأت ــى ذلـ ــك فــيــمــا قـ ــال رئــيــس
الـ ــوزراء ،مصطفى الكاظمى ،إنه
سيقدم للحكومة القادمة تقريرا
شامال عن أداء حكومته لالستفادة
من جتربتها ،مشيرا إلى أن العراق
جنح فى حتسني عالقاته اخلارجية
واستعاد الكثير من دوره اإلقليمى
والـــدولـــى والــعــربــى واإلس ــالم ــى.
وأوضح ان عالقاته الدولية جنحت
فــى تقريب وجــهــات النظر كثيرا
وجتــنــيــب املــنــطــقــة آثـــار ح ــرب قد
تكون ال سمح اهلل مدمرة للعراق
وللمنطقة.
وتــابــع« :أن احلــكــومــة العراقية
مـــرت خـــالل عـــام ونــصــف الــعــام
بتحديات كبيرة جنحنا فى جتاوزها
واحتاج بعضها ملزيد من الوقت»،
م ــؤك ــدا أن ك ــل اإلجنــــــازات الــتــى
حتــقــقــت إمن ــا حتــقــقــت بــدعــم من

بغداد  -وكاالت األنباء:
يعقد البرملان العراقى اجلديد
جلسته األولى فى التاسع من الشهر
اجلارى ،برئاسة أكبر األعضاء سنا،
وفق مرسوم جمهورى وقعه الرئيس
برهم صالح ،بعد نحو ثالثة أشهر
مــن االنــتــخــابــات التشريعية التى
عــقــدت ف ــى الــعــاشــر م ــن أكــتــوبــر
املاضى.
وقال صالح ،فى تغريدة نشرها
عــبــر حــســابــه مب ــوق ــع الــتــواصــل
ّعت
االجتماعى «تويتر» امــس« :وق ُ
املرسوم اجلمهورى لدعوة مجلس
النواب اجلديد لالنعقاد يوم األحد
التاسع من يناير .»2022
وأضاف أن «اآلمال معقودة لتلبية
االستحقاق الوطنى بتشكيل حكومة
ُمقتدرة فاعلة حتمى مصالح البلد
وتُــعــزز الــســيــادة ،حــامــيــة وخــادمــة
للعراقيني» ،مشيرا إلــى أن «هــذا
يستوجب التكاتف من أجل حتقيق
اإلصـــالح املــطــلــوب لــعــراق مستقر
ومـ ــزدهـ ــر» .وحــســب م ــص ــادر فى

واحلـــــاالت احلــقــيــقــيــة ،عـ ــددا من
االصـ ــابـ ــات املـ ــوجـ ــودة حــالــيــا فى
إسبانيا والتى هى أكثر بكثير من
احل ــاالت التى جمعتها السجالت
الرسمية ،واعترفت وزيــرة الصحة
كارولينا داراس بأن النمو املتسارع
للحاالت تسبب فــى «اخــتــنــاق» فى
نظم املعلومات التى حتاول احلكومة
واملجتمعات احمللية حلها.
من ناحية اخرى ،سجلت إسرائيل
أول إصابة مبا يُسمى «فلورونا» وهى
عدوى متزامنة بفيروسى «كورونا»
واإلنفلونزا .وقال صحيفة يديعوت
أحرونوت اإلسرائيلية إنه مت التعرف
على العدوى املزدوجة ألول مرة وهى
المــرأة حامل .وبحسب املستشفى،
فـــإن األم الــشــابــة ،الــتــى ل ــم يتم
تطعيمها ضد أى من الفيروسني،
فى حالة جيدة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة
ال تــزال تــدرس احلالة ،التى كانت
نسبيا ،ولم حتدد بعد ما إذا
خفيفة
ً
مرضا
كان مزيج الفيروسني يسبب
ً
أكثر خطورة .ويقدر مسئولو الصحة
أن الــعــديــد مــن املــرضــى اآلخــريــن
أيضا بكلتا احلالتني ولكن
أصيبوا ً
لم يتم تشخيصهم.

فى الشارع
المصرى

أوﺑﺮا اﻹﺳﻜـﻨﺪرﻳﺔ(١/٦) :
أوﺑـــﺮا دﻣﻨﻬــــــــــــــــﻮر(١/٧) :

ﻓﺮﻗﺔ أوﺑـــــﺮا اﻹﺳﻜـﻨﺪرﻳـــﺔ
ﻗــﻴـﺎدة :ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر
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ص ـ ــورة حــزي ـنــة لـكـنـهــا مـعـبــرة
صــادف ـت ـنــى ل ـش ـجــرة كــريـسـمــاس
على شكل مثلث قاعدته زينات
أعياد امليالد ،بينما بقية الشجرة
مثل عمود دخان متصاعد مقسم
إلى أجزاء!
كـ ـ ــان كـ ــل جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـش ـج ــرة
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس ح ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا يـ ـ ــأكـ ـ ــل أح ـ ــد
بلداننا العربية ،بينما القاعدة
«اخل ـضــراء» بقية الـعــالــم! صــورة
مركبة ،لكنها عبقرية ،اختزلت
م ــأس ــاة ه ــذا اجلـ ــزء امل ـن ـكــوب من
العالم!
احـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـجـ ـ ــرة
الـكــريـسـمــاس ،فلسطني ،قضية
ال ـ ـعـ ــرب املـ ــزم ـ ـنـ ــة ،الـ ـت ــى دخ ـلــت
غياهب النسيان ،وأصـبــح حلها
شـ ـب ــه م ـس ـت ـح ـي ــل .ج ـ ـ ــاء ل ـب ـنــان
تــال ـيــا ،ح ـيــث يـعـيــش ه ــذا البلد
واقـ ـع ــا سـيــاسـيــا أسـ ـ ــود ،وظ ــروف ــا
اق ـت ـصــاديــة ح ـ ــادة ،ومـصـيــر رمبــا
يكون مجهوال!
أم ــا ليبيا ف ـج ــاءت ثــالـثــة فى
اجل ــزء احملـتــرق مــن شـجــرة عيد
امليالد ،وهى التى تبحث اخلروج
مـ ــن مـ ـ ــأزق االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ،والـ ـه ــرب
مـ ــن شـ ـب ــح ال ـت ـق ـس ـي ــم ،وي ـت ـع ـثــر
أبناؤها فى طريق الدميقراطية
واالنتخابات!
ل ــم ي ـغ ــب ال ـي ـم ــن ه ــو اآلخ ـ ــر،
وهـ ــو ال ـ ــذى تـخـتـطـفــه ميليشيا
ع ـس ـكــريــة ،ه ــى جـ ــزء م ــن أدوات
وأذرع إيــران النافذة فى املنطقة
الــواجــب بترها والقضاء عليها،
ل ـك ــن يـ ـب ــدو احل ـ ــل واالسـ ـتـ ـق ــرار
والـ ـه ــدوء بـعـيــدا ع ــن ه ــذا البلد
الذى كان يوما سعيدا!
ثــم كــانــت ســوريــا ،ه ــذا القطر
ال ـع ــرب ــى الـ ـ ــذى أن ـه ـك ـتــه س ـنــوات
ال ـ ـصـ ــراع ،س ـ ــواء ب ــني أب ـن ــائ ــه ،أو
مــا ي ــدور عـلــى أرض ــه مــن حــروب
بــالــوكــالــة بــني ال ـقــوى اإلقليمية
والدولية!
مختصر القول :ال أتوقع حال
ألى من أزمات العرب خالل ،2022
وأقصى ما أمتناه أن تكون هناك
إدارة إيـجــابـيــة لـهــذه الـصــراعــات
حتـقــق بـعــض احلـلـحـلــة ،إل ــى أن
يقضى اهلل أمرا كان مفعوال!
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ﺧﺒﺮاء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن:

ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن:

ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺠﺎز واﻹﳒﺎز
أﻛﺪ ﺧﺒﺮاء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن أن ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه إﻗﻠﻴﻢ
ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
ﻳﻌﺪ ﻃﻔﺮة ﺧﺎرج ﻣﺪى ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ ،وﺑﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
»اﻹﻋﺠﺎز واﻹﳒﺎز واﻟﺒﺮاﻋﺔ« .ﻗﺎل اﻟﻠﻮاء د .ﺳﻤﻴﺮ
ﻓــﺮج اﳌﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺌﻮن
اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻷﺳﺒﻖ ،إن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﺪ ﻃﻔﺮة ﺧــﺎرج ﻣــﺪى ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻻ
ﳝﻜﻦ ﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ ،وأﺿﺎف :إن ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﺸﺮوع »ﺣﻴﺎة ﻛــﺮﳝــﺔ« ،أﻋــﺎد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ .وأﺷﺎر
إﻟﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت ﺑﺼﻌﻴﺪ
ﻣﺼﺮ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺠﺎز.ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل
اﻟﻠﻮاء ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء اﻷﺳﺒﻖ
أن ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺼﻌﻴﺪ ،ﻫﻮ ﺟــﺰء ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ اﳌﻜﺎﻧﺔ
اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ .وﺑــﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻠﻮاء ﻃﻴﺎر ﻫﺸﺎم
اﳊﻠﺒﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺑﺄﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ إن اﻓﺘﺘﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ،
ﻟﺒﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ

»أﺳﺒﻮع اﻟﺼﻌﻴﺪ« ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻨﻮب

ﺟﺰءا أﺻﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ« .وأﺷﺎر اﻟﻠﻮاء ﻧﺼﺮ ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﺸﺮوع »ﺣﻴﺎة
ﻛﺮﳝﺔ« أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﺻﺮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وﺑﺪوره ،ﻗﺎل اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺒﺎرى
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻰ اﻷﺳﺒﻖ ،إن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ ﻫﻤﺎ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ،٢٠٣٠واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وأوﺿ ــﺢ اﻟــﻐــﺒــﺎرى أن ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﳌﺪن اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات .وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺷﺪد
اﻟﻠﻮاء ﻋــﺎدل اﻟﻌﻤﺪة اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺑﺄﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺼﺮى ﻟﻠﺸﺆون
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ »ﺣﻴﺎة
ﻛﺮﳝﺔ« ،ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳊﻴﺎة ﻟﻨﺤﻮ  ٥٨ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ.
ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻰ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬى ﻳﺘﺒﻌﻪ زﻳﺎدة ﻓﻰ اﻹﻧﺘﺎج ،ﳑﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ.

أﺛﻨﻰ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﲟﺠﻠﺴﻰ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن إﻃﻼق »أﺳﺒﻮع ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻌﻴﺪ« ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻟﺘﻮﺟﻪ واﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺮى وﳒﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﺎرق رﺿﻮان أن اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﻌﺪ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ إﻟﻰ أﻫﺎﻟﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﺑــﺆرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﲤﺜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺧﻄﻂ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .وﻗﺎل وﻛﻴﻞ ﳉﻨﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻣﺤﻤﺪ اﳉﺒﻼوى
إﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ إﳒﺎزات وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﲢﺴﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺸﻰ ﻟﻨﺤﻮ  ٤٠ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ
ﺑــــ ١٠ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت .وأﺷــــﺎد وﻛــﻴــﻞ ﳉــﻨــﺔ اﳋﻄﺔ
واﳌﻮازﻧﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟــﺘــﻰ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ
وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .واﻋﺘﺒﺮت أﻣﲔ ﺳﺮ ﳉﻨﺔ

ﻗﻴﺎدات ﺣﺰﺑﻴﺔ:

أﺷـ ــﺎدت ﻗــﻴــﺎدات ﺣــﺰﺑــﻴــﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻰ اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ
ﺧــﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﺳﺒﻮع اﻟﺼﻌﻴﺪ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﺎﺑﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻜﻰ ﺗﻄﺎل ﻳﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬه اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﺎت ﺗﺆﻛﺪ
أن اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﲤﻀﻰ ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .وﻗﺎل ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل رﺋﻴﺲ ﺣﺰب
اﻟﺘﺠﻤﻊ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ إن ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻣﻦ
إﳒﺎزات ﺧﻼل أﺳﺒﻮع اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺳﻴﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻬﺬه اﶈﺎﻓﻈﺎت ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻹﳒﺎزات
ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﺣــﻮل رؤﻳــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ
ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻻ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة أو اﳌﺪن اﶈﻴﻄﺔ
ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﺘﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﺒﺮ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ .وﻗﺎل ﺗﻴﺴﻴﺮ
ﻣﻄﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ورﺋﻴﺲ ﺣــﺰب إرادة
ﺟﻴﻞ ،أن إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺷﻜﻰ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻰ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻰ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﺣــﺰب اﻟﻐﺪ ﻣﻮﺳﻰ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب د .أﻟﻔﺖ اﳌﺰﻻوى ،أن
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻃﻔﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة إن
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﳝﺮ ﺑﺄزﻫﻰ ﻋﺼﻮره ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
ﻋﺪﻳﺪة .وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﳉﻨﺔ اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ
ﲟﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﺠﺪى اﻟﻘﺎﺿﻰ ،إن اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻰ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ درع
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺤﺎرب اﻹرﻫﺎب
ﺑﺎﻟﺴﻼح وﻳﺠﻔﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺤﻴﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ،إن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﺣﻴﺎ
اﻷﻣﻞ ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ
ﻋﻤﻞ ،وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻮﻗﻨﻮن أن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﻮﻟﺖ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس .وأﻛﺪ أن إﻧﺸﺎء
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻃﻮق ﳒﺎة ﻷﻫﺎﻟﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ،وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن إﻃﻼق أﺳﺒﻮع اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻫﻮ
ﲟﺜﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺼﺮى ﻣﻦ
اﳉﻨﻮب ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﺎن داﺋﻤﺎ وأﺑﺪا ﻣﻔﺮزة
ﳌﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻨﺒﻼء واﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﺠﺎﻻت.

ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد:

اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻮﺳﻰ أن ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺄﻫﻠﻨﺎ
ﻓﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد .ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل إﺳﻼم
اﻟﻐﺰوﻟﻰ ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﳊﺰب اﳌﺼﺮﻳﲔ
اﻷﺣﺮار ،إن ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻵن اﺧﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وأﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻋﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮﻓﺮ
ﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ .وﻗﺎل د .ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ زﻳﺪ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺰب اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
إﻧﻨﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ إرﺳــﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة،
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وأﻛــﺪت أﻣﻴﺮة أﺑﻮﺷﻘﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﻓﺪ ،أن اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻗﺎم ﺑﻨﻬﻀﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ
ﺑﺎﳌﻘﺎم اﻷول اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻣﻨﻮﻫﺔ ﺑﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  ٢ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻘﺖ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ واﻗــﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ
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رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ

أﻛﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد،
أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻰ اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ،ﺳﺘﺤﺪث
ﻃﻔﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﶈﺎﻓﻈﺎت ،ﺑﺨﻼف
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
أﻛــﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻬﻨﺪس رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑــﺎﲢــﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ان اﲡــﺎه اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻰ
ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﺼﺐ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ﳌﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻫﺎﺋﻠﺔ« ،ﻣﻨﻮﻫﺎ
ﺑﺄن اﲢــﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻬﻰ ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
ﻻﲢﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻰ اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،

واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺼﺤﺮاوى ،ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﻛﻔﺎءة اﳋﺪﻣﺎت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ أﺷﺮف اﳉﺰاﻳﺮﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﻮﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎرى .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل
اﳋﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺷﻨﺎوى إن ﺧﻄﻂ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨﻬﻮض ﲟﺼﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻦ
ﺧــﻼل إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮاﺳﺨﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺼﻌﻴﺪ
ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة .واﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ د .ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﻴﻼﻧﻰ أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻀﻮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻰ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻻﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﺘﻤﺜﻞ ﻗﻮة ﺟﺬب
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺆﻛﺪا أن أﺳﺒﻮع اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﻌﺪ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻴﺔ.
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هل كانت «ثورة» ؟!

بدأت منذ ساعات قليلة ايام عام جديد
من العقد الثانى فى األلفية الثالثة التى
نـبـتـهــل ون ـت ـض ــرع إلـ ــى اهلل أن ي ـك ــون أحــن
وأكثر رحمة باملصريني من العقد السابق،
الـتــى حملت أيــامــه اب ـتــاءات واضـطــرابــات
وتـنــاحــرات ج ــاءت على شكل «ثــورة»حــدثــت
فى  25من يناير  2011أدخلت مصر وشعبها
فــى سـنــوات مــن التيه والـضـيــاع ،وك ــادت أن
ت ــودى بنا أحــداثـهــا الــدامـيــة املشئومة إلى
مصائر كارثية .
خراب ودمار وبراكني من الدماء تفجرت
فى الـشــوارع ،بسط األخ يديه ليقتل أخيه
بدماء بــاردة ،خرب بعض املصريني بيوتهم
وقطعوا ارزاقهم بأيديهم ،وحصدوا خسائر
مب ـل ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات م ــا زال ـ ــوا ي ـس ــددون
فواتيرها حتى اآلن.
إذا كــانــت األم ــان ــة املـهـنـيــة والـتــاريـخـيــة
تفرض علينا املوضوعية فى رصد االضواء
وال ـظــال فــانــه بعد 11عــامــا يبقى الـســؤال
األكثر إحلاح ًا مــاذا تبقى من «ثــورة» يناير
وم ــازال ــت حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة جــدلـيــة هل
كانت «ثــورة «أم مؤامرة قائمة وشك ًا يبحث
عن يقني؟!.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن أح ـ ــداث ي ـنــايــر 2011
م ــن أش ــق وأص ـع ــب االبـ ـت ــاءات ال ـتــى حلت
باملصريني اال أن احملن فى كثير من األحيان
حتمل فــى طياتها منحا قــد النــدركـهــا فى
حينها فقد بقيت مــن يناير على قسوتها
«ح ــاج ــات ح ـل ــوة» وم ـن ـهــا ان ـهــا أس ـق ـطــت كل
األقنعة وعرت كل النوايا .بقيت من يناير أن
الناشط واملناضل والثورى ليس بالضرورة
ان ي ـك ــون وط ـن ـيــا ومي ـك ــن ام ي ـك ــون عميا
ومأجورا ومتآمر ًا يبيع تراب وطنه على باب
أول سفارة أجنبية أو ملن يدفع أكثر !!
ب ـق ـيــت م ــن ي ـنــايــر اس ـت ـفــاقــة تــاريـخـيــة
للمصريني مــن وه ــم امـتــد لـعـقــود صــدقــوا
خاله أن جماعة اإلخــوان اإلرهابية «بتوع
ربـنــا بـعــد أن انـكـشـفــوا خ ــال ع ــام حكمهم
األسود ملصر أنهم قتلة جتار خراب األوطان
وبعد أن افتضتح امــر كل أصحاب الذقون
والتدين الزائف».
أمــا أهــم العبر وال ــدروس املستفادة من
أح ـ ــداث ي ـنــايــر وال ـت ــى ي ـجــب أن تـبـقــى فى
اذهــان اجلميع ضــرورة أن تتبارى احلكومة
ووزراؤهــا فى توسيع مساحات الرضا داخل
نفوس املواطنني وتخفيف األعباء عليهم
ح ـت ــى حت ــاف ــظ ع ـل ــى مت ــاس ــك واسـ ـتـ ـق ــرار
اجلبهة الداخلية وحتى يظل الوطن عصيا
على مؤامرات أعدائه من الداخل واخلارج.
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يلتقون فى ساحات االبتكار وريادة األعمال بشرم الشيخ

شباب العالم يعلنون الفن
والثقافة «حق» من حقوق اإلنسان
كتب أحمد حمدى:

حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تستضيف مدينة شرم
الشيخ منتدى شباب العالم فــى نسخته الــرابـعــة ،خــال الفترة
من  10إلى  13يناير  2022حتت شعار «الفنون والثقافة جزء من
التنمية وحق من حقوق اإلنسان» .وتشمل أجندة املنتدى منطقة
ريادة األعمال  ،Startup Veinوهى واحدة من فعاليات النسخة
الــراب ـعــة للمنتدى وتـتـمـيــز بــأنـهــا ســاحــة لـ ــرواد األع ـم ــال ،تسمح
مبـشــاركــة اخل ـبــرات والـتـحــديــات والـنـجــاحــات ،كما تتيح الفرصة
للتواصل مع املشاركني فى املنتدى .وتركز منطقة ريادة األعمال
هــذا الـعــام بشكل خــاص على دور الشركات الناشئة والصناعات
الصغيرة واملتوسطة ،فى مواجهة التداعيات االقتصادية الناجتة
عن أزمة وباء كوفيد  19والقدرة على حتويل هذا التحدى لفرص

استثمارية ناجحة.
وتشمل األجـنــدة فرصة ل ــرواد األعـمــال الشباب WYF Labs
 ،حـيــث تــأســس  WYF Labsم ــن خ ــال تــوصـيــة ف ــى منتدى
شباب العالم  ،2018وهى تهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال
األعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريــادة األعمال،
فرصا لرواد األعمال الشباب للتواصل مع
وتقدم ً WYF Labs
الشباب والتعرف على املستثمرين واحلاضنات وغير ذلك الكثير،
من خال عدد من ورش العمل واحلوارات والتوجيه ،وفّ ر WYF
 Labsفرصة لرواد األعمال الشباب إلطاق العنان إلمكاناتهم.
كما تشمل األجندة أيضا انطاق مسرح منتدى شباب العالم فى
نسخته الثالثة حتت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق
من حقوق اإلنسان» ،ملتزم ًا مبراعاة كافة اإلجــراءات االحترازية

شباب العامل املشاركني ىف املنتدى:

مصر متنح الشباب فرصا واعدة لصياغة مستقبل أفضل
حامد شاه :الدولة املرصية تضع شباب
العامل أمام مسئولياتهم لتوىل القيادة

الهند

أكد حامد شاه محام شاب من الهند
أن منتدى شباب العالم والذى يعقد حتت
رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد
منصة رائــعــة لتمثيل كــل شــاب ألفكار
وجتارب بلده وطرحها أمام شباب العالم،
معتبرا املــنــتــدى نقطة انــطــالق ل ــرواد
األعــمــال مــن الشباب يف جميع أنحاء
العالم ،باإلضافة إلى أن املنتدى منصة
عاملية لعرض مواهب الشباب واحلصول
على التقدير والتكرمي ،وقال إن ما مييز
املنتدى أنه سيربطنا بأشخاص متشابهني
يف األفكار والرؤى من جميع أنحاء العالم،
وأوضح حامد أنه سيركز فى مداخالته
خالل املنتدى على تناول قضايا حقوق

اإلنسان والتنمية املستدامة وتغير املناخ
والــنــظــام الــعــاملــي بعد جائحة كــورونــا،
وأضاف أن مصر تستمد قوتها فى العالم
بقيمها احلــضــاريــة وشعبها اإلنساني
املتواضع وباعتبارها دولة داعمة للشباب
وطموحاتهم بهدف تأهيلهم ووضعهم
أمام مسئولياتهم لقيادة املستقبل وبذلك
منحت شباب العالم فرصة مبنصة تثرى
معرفتهم من خالل فهم القضية املتنوعة
مــن مــنــظــور مــتــعــدد األبــعــاد مــع العمل
على إيجاد حلول للمشاكل احلالية التي
يواجهها العالم ..خاصة وأن الشباب قادر
على طرح رؤى قابلة للتنفيذ على أرض
الواقع.

mohamedelhaddad@hotmail.com

«لن يدفع الثمن إال أنت»

كــل سنة وان ــت بخير  ..كــل سنة وانــت
بــني مـطــرقــة ال ـنــور واالب ـ ــداع  ..وس ـنــدان
القدرة والعنفوان واحلب.
كل سنة وانت قوى وقادر ونقى وطاهر
ونـبـيــل و صــالــب ع ــودك وظ ـهــرك مـفــرود
وم ــش م ــادد اي ــدك اال لــربــك وم ـســدد كل
فــوات ـيــرك وال ـتــزامــاتــك امل ــادي ــة واالدب ـي ــة
وامل ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــة والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وال ـعــاط ـف ـيــة ف ـلــن ي ـس ــدد ع ـنــك أحـ ــد أى
التزام جتاه ربك والناس.
ي ــا رب ب ـح ــق الـ ـع ــام اجل ــدي ــد والـ ـي ــوم
اجلديد والساعة اجلديدة امنحنا القوة
والقدرة والسام واحملبة والعزة.
يا رب امنحنى القوة التخاذ القرارات
املناسبة.
يــا رب ال جتعلنى أت ـســرع فــى احلكم
على الناس.
يا رب ال جتعل غيرى يتأثر مبا انفذه
من قرارات.
ي ــا رب ام ـن ـح ـنــى ال ـش ـجــاعــة وال ـب ـصــر
والبصيرة ألرى اخلطأ وأبتعد عنه وأرى
الصواب واقوم بتنفيذه.
يــا رب ال جتعلنى ادف ــع ثـمــن اخـطــاء
غـيــرى وألهمنى ال ـصــواب حتى ال يدفع
احد ثمن اخطائى ان اخطأت وانزع عنا
الغل واحلقد واحلسد.
على حقوقا كثيرة فيما
«اللهم إن لك َّ
بينى وبينك ،وحقوقا كثيرة فيما بينى
وبني خلقك ..اللهم بحق اسمك العظيم
ال ــذى إذا دعـيــت بــه أجـبــت وإذا سئلت به
أعطيت ..ما كان بينى وبينك فاغفره لى
 ..وما كان ألحد من خلقك فتحمله عنى
يا أكرم االكرمني ويا ارحم الراحمني»
يا رب ألهمنى االعتذار عند اخلطأ.
يا رب ال جتعلنى أيأس أو أحزن عندما
يخرج شيء من حياتى.
يا رب اجعلنى أنظر للسماء وادعــوك
قائا :ع ّوضنى يا رب خير ًا منه.
يا رب ال جتعلنى اعاتب حبيبا ّ َ
مل النه
إذا مرض احلب مات العتاب.
ي ــا رب اج ـع ـل ـنــى سـ ـي ــد ًا ل ـن ـف ـســى ،وال
جتعلنى تابعا أو عبد ًا لآلخرين.
يــا رب امـنـحـنــى ال ـصــوت ال ـه ــادئ فهو
أقوى من الصراخ.
ي ـ ــا رب اج ـ ـعـ ــل ادب ـ ـ ـ ــى ي ـ ـهـ ــزم وق ــاح ــة
االخرين.
يا رب امنحنى تواضعا يحطم الغرور،
واحـتــرامــا يسبق احل ــب ،وصــدقــا يسحق
الكذب ،وتوبة حترق الشيطان.
يــا رب مــا لنا ســواك فانظر لنا بعني
رحمتك.

الازمة أثناء الفعاليات ،ويشارك فى عــروض هذا العام فنان أو
أكثر من أبناء قرى املبادرة الرئاسية لتنمية الريف املصرى «حياة
كرمية» .ويعد مسرح شباب العالم موطنًا للشباب املوهوبني حول
العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم ،وقد مت إنشاؤه من قبل الشباب
للشباب كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض مبا
فى ذلــك الـعــروض املوسيقية واملسرحيات والـعــروض الكوميدية
االحـتـيــاطـيــة واحمل ــادث ــات املـلـهـمــة وغ ـيــر ذل ــك الـكـثـيــر .وتتضمن
األجندة أيضا ساحة االبتكار واالب ــداع  freedomوالتى تفتح
أبــواب ـهــا أم ــام امل ـشــاركــني مــن ال ـش ـبــاب ،حـيــث جتـمــع كــل املهتمني
بالتكنولوجيا ،وتقدم عددا من التطبيقات واحللول للموضوعات
التى يتم مناقشتها خال املنتدى ،حيث تقام األنشطة والفاعليات
هذا العام بشكل افتراضى رقمى .وتأتى النسخة الثالثة منه هذا

ال ـعــام لـتـكــون مـســاحــة تعليمية ترفيهية كـبـيــرة ،فـضـ ًا عــن أنها
ساحة جتمع الناس والشعوب مع ًا من خال لغة واحدة مشتركة
وهــى التكنولوجيا ،متكن املشاركني مــن اختبار تقنيات جديدة،
والتفاعل مع األلعاب والفنون واألفكار املبتكرة وكذلك اكتشاف
ثقافات جديدة .وتشمل األجندة منصة ( Inspire.dالقصص
امللهمة) والـتــى تؤكد على أن كــل شخص لديه قصة تستحق أن
ـروى ،قصص اإلجن ــاز واألم ــل واألح ــام والـبـقــاء وحـتــى الفشل،
ُت ـ َ
وبدأت ألول مرة خال منتدى شباب العالم عام  2019فى استقبال
رواة القصص البارزين على خشبة املسرح لفتح عقولهم واستيعاب
قصصهم وإلهامها ومشاركتها ،وتقدم  Inspire.dللمشاركني
فى نسختها الثانية عــددا من قصص النجاح والتحدى لنماذج
مختارة من الشباب امللهم واملؤثر فى مختلف املجاالت.

الكامريون

حامد شاه

يونجا أونورين أنوى :فرصة للتعرف عىل
عوامل نجاح مرص ىف ملف متكني املرأة

أع ــرب ــت يــوجنــا أون ــوري ــن أنـ ــوي طالبة
م ــاج ـس ـت ـي ــر ت ـع ـم ــل ك ــرئ ـي ـس ــة ت ـن ـف ـيــذيــة
وم ــؤسـ ـس ــة رك ـ ــن املـ ـ ـ ــرأة فـ ــى ال ـك ــام ـي ــرون
عــن امـتـنــانـهــا ل ـهــذه ال ـفــرصــة بــاملـشــاركــة
ف ــى م ـن ـتــدى ش ـبــاب ال ـعــالــم للتعبيرعن
آرائـ ـه ــا ألن ـهــا م ــن امل ــداف ـع ــني ع ــن حـقــوق
اإلنـســان وامل ـســاواة بــني اجلنسني خاصة
ان ـهــا مــؤسـســة رك ــن امل ـ ــرأة ،وه ــي منظمة
مجتمعية مكرسة لتمكني املرأة ،والدفاع
ع ــن ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،ومت ـكــني الـشـبــاب،
وقـ ــالـ ــت إنـ ـه ــا شـ ــاركـ ــت فـ ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
الدورات التدريبية حول املساواة وحقوق
املرأة حيث تأسست املنظمة بهدف متكني
الـنـســاء والـفـتـيــات الـصـغـيــرات والتغلب
على الـقــوالــب النمطية لتولى مناصب

قـيــاديــة ..موضحة أن مؤسستها مكنت
أكثر من  200امرأة من حتقيق االستقال
املالي ،وأوضحت أن تفشي فيروس كورونا
وت ـضــرر الـعــديــد مــن ال ـس ـيــدات مــن هــذه
اجلــائ ـحــة دفـعـهــا لـلـمـشــاركــة يف املـنـتــدى
ال ــذي يجمع الـشـبــاب مــن جميع أنحاء
العالم ملناقشة قضايا العنف واملـســاواة
بــاعـتـبــار ان املـنـتــدى فــرصــة لـهــا للتعلم
م ــن اخل ـب ــراء يف ه ــذا امل ـج ــال ،ومـشــاركــة
وم ـن ــاق ـش ــة ق ـض ــاي ــا عـ ــدم امل ـ ـسـ ــاواة ال ـتــي
خلفتها جائحة فيروس كورونا ،وقالت ان
املنتدى فرصة للتواصل مع الشباب من
جميع أنحاء العالم وصانعى السياسات
وك ـب ــار ال ـس ـيــاس ـيــني ،وامل ـش ــارك ــة يف ح ــوار
وتعاون استراتيجي.

الكامريون
أعرب الشباب املشاركون
ىف مــنــتــدى شــبــاب
الــعــامل عــن سعادتهم
باملشاركة ىف النسخة
الــرابــعــة والــتــى تعقد
مبدينة رشم الشيخ خالل
الــفــرة مــن  10إىل 13
يناير املقبل ،مؤكدين أن
املنتدى فرصة للشباب
من مختلف بلدان العامل
لتعرف عــى الثقافات
املختلفة وتبادل الرؤى
واألفــكــار ىف القضايا
الــدولــيــة والعمل معا
لجعل دولهم والعامل
مكانا أفضل للجميع..
كــا أشــــاروا لحرصهم
عى زيارة مرص للوقوف
عــى تجاربها الناجحة
ىف مختلف امللفات عن
قــرب باإلضافة للتعرف
عى الحضارة والثقافة
املــــرصيــــة عــــن قـــرب
باعتبارها أقدم الحضارات
ىف العامل.

يوجنا أونورين

هاريسون :رسالة سالم للعامل
من قلب إفريقيا النابض

قــال هــاريـســون أشــاجنــوا مهندس بيئي
واستشاري االستدامة واملــديــر التنفيذي
ل ـل ـت ـحــالــف ال ـب ـي ـئ ــي ل ـل ـط ــاب ال ــدول ـي ــني
بالكاميرون إنــه سبق وش ــارك فــى منتدى
ش ـب ــاب ال ـع ــال ــم يف نـسـخـتــه ال ـثــان ـيــة عــام
 2018وكــانــت تلك املــرة األول ــى التي يــزور
فـيـهــا م ـصــر ،وأض ـ ــاف أن امل ـن ـتــدى جتــربــة
رائعة باعتباره منصه جتمع الشباب من
جميع أنحاء العالم ..موضحا أن هناك
ح ـم ــاس م ــن ال ـش ـب ــاب لـلـتـعـلــم وال ـت ـع ــاون
واملشاركة والعمل معا جلعل العالم مكانا
أفضل خاصة بعد عامني ماضيني مليئني
بالتحديات فى طل انتشار فيروس كورونا
ومتحاوراته ..كما أن املنتدى مينح الفرصة

كوريا الجنوبية
أبــدى كولني جــون طالب جامعى من
كوريا اجلنوبية حتمسه حلضور منتدى
شباب العالم مرة أخرى هذا العام بعد
أن شارك فى النسخة الثالثة عام 2019
والتى منحته الفرصة للتعرف على املزيد
عن مصر وثقافتها ،باإلضافة لاللتقاء
بشباب من جميع انحاء العالم والذين
يتبادلون الــرؤى والنقاش حــول قضايا
متنوعة ،واحلــصــول على اإللــهــام حول
الكيفية الــتــي يساهم بها يف املجتمع
ال ــدول ــي بصفته مــنــدوبــا فــى منــوذج
محاكاة مجلس حقوق اإلنــســان التابع
لألمم املتحدة يف منتدى شباب العالم
هذا العام مبا يعد فرصة للتعرف على
وجهات نظر شباب العالم حول قضايا

للشباب يف جميع أنـحــاء الـعــالــم للتعلم
م ــن بـعـضـهــم ال ـب ـعــض ،وتـ ـب ــادل اخل ـب ــرات
ح ــول كيفية الـعـمــل جلـعــل مجتمعاتهم
معا
ودولهم مكانًا أفضل والتعاون والعمل ً
مــن أجــل عالم سلمي ومــزدهــر ومستدام،
وأشار إلى أن املنتدى مينح فرصة للشباب
ل ـل ـت ـع ــرف ع ـل ــى م ـص ــر ب ــاع ـت ـب ــاره ــا مـهــد
احلـضــارة يف إفريقيا ،ومشاهدة السمات
التاريخية والسياحية لهذا البلد املؤثر
فى املنطقة ،وقال هاريسون انه سيشارك
فــى املـنـتــدى ه ــذا ال ـعــام كـمـنــدوب لنموذج
م ـح ــاك ــاة األمم امل ـت ـح ــدة مل ـج ـلــس حـقــوق
اإلنسان حيث يتطلع إلى مشاركة جتربته
وعمله يف مجال البيئة.

هاريسون أشاجنوا

كولني جون :منرب لتطوير األفكار
املبتكرة ملعالجة القضايا العاملية
حقوق اإلنسان العاملية ،ومشاركة وجهة
نظره ووجهة نظر بلده جتــاه القضايا
العاملية مع اآلخــريــن ،وإج ــراء مناقشة
مثمرة مع املشاركني يف املنتدى حتى يتم
تطوير األفكار املبتكرة ملعاجلة القضايا
الــعــاملــيــة الــرئــيــســيــة وال ــب ــدء يف صنع
وإحداث املزيد من التغييرات يف عاملنا..
موضحا انه مهتم باحلديث عن كيفية
حماية احلــقــوق التعليمية للشباب يف
املجتمع الدولي حتى يتم متكني الشباب
لبناء غد أفضل للجميع بالنظر إلى أن
التعليم ميكن أن يدعم الشباب للوصول
إلى إمكاناتهم واحلصول على املزيد من
الفرص يف حياتهم ،مؤكدا انه يرغب فى
أن يناقش مع شباب آخرين.

كولني جون

محاكاة ملجلس حقوق اإلنسان الدولى فى «منتدى شباب العالم»
كتب أحمد ممدوح:

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم فى مصر عن تنظيم
منوذج محاكاة مجلس حقوق اإلنسان الدولى التابع ملنظمة
األمم املتحدة  ،MUNHRCوذلك ضمن فعاليات النسخة
الرابعة من املنتدى الذى يعقد فى الفترة من  10إلى  13يناير
(كانون الثاني)  2022مبدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء،
حتت رعاية الرئيس املصرى عبد الفتاح السيسى.
ووفق إدارة املنتدى ،فإنه تقدم  5آالف شاب وشابة بطلب
املشاركة فى النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى ،ومت اختيار
عدد منهم ميثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم.
ومن املقرر أن يعقد منــوذج احملاكاة عبر جلسة خاصة
بعنوان «تداعيات جائحة (كوفيد  )19 -على إعمال احلق
فى الصحة» ،بهدف خلق حالة من احلوار البناء ،وطرح أفكار
ملهمة وتوصيات واقعية تسهم فى خروج العالم من جائحة
كورونا بأمان وسالم ،مع احترام ومراعاة جميع حقوق اإلنسان
املكفولة مبوجب مواثيق حقوق اإلنسان احمللية والدولية.
وبحسب بيان إدارة املنتدى ،فإن االهتمام بتنظيم «منوذج

محاكاة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة» ،جاء فى
ظل اعتماد منظمة األمم املتحدة ملنتدى شباب العالم منص ًة
دولي ًة للحوار فى فبراير عام  ،2021وإطــالق تقرير األمم
املتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام احلالى  ،2021الذى
عكس ما تقوم به الدولة املصرية من جهود تنموية شاملة على
األصعدة كافة التى تتعلق بعملية التنمية البشرية فى مصر،
باإلضافة إلى إطالق اإلستراتيجية الوطنية املصرية حلقوق
اإلنسان فى سبتمبر  .2021وبدأ اهتمام منتدى شباب العالم
بعقد مناذج احملاكاة منذ انطالق نسخته األولى فى عام ،2017
بعقد منوذج محاكاة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة كأول
منوذج محاكاة ضمن جلسات املنتدى ،مبشاركة أكثر من 60
شاباً من مختلف دول العالم ملناقشة مختلف املوضوعات التى
حتظى باهتمام عاملى ،وفق قواعد العمل وأسس التعامل فى
اجللسات الفعلية لألمم املتحدة ومجلس األمن؛ خصوصاً ملف
«مكافحة التهديدات األمنية» التى يتعرض لها السلم واألمن
الدوليان من قبل اجلماعات اإلرهابية.
وخالل منتدى شباب العالم ،فى نسخته الثانية عام ،2018
عقد منوذج محاكاة القمة العربية األفريقية؛ حيث ناقش

الشباب املشاركون من ممثلى  67دولة عربية وأفريقية عدداً
من املوضوعات املختلفة ،بهدف إيجاد حلول للتحديات املشتركة
التى تواجههم كشباب ،وسبل تعزيز التعاون بني الشباب العربى
واألفريقى ،باإلضافة إلى آفاق التكامل االقتصادى فى أفريقيا
والعالم العربى ،وتبادل الرؤى واألفكار من أجل صناعة مستقبل
أفضل للوطن العربى والقارة السمراء معاً.
وتص ّدر منوذج «محاكاة االحتــاد من أجل املتوسط» أهم
اجللسات احلوارية مبنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة
عام  ،2019حيث ناقش كثيراً من القضايا املهمة ذات االهتمام
املشترك ،وعلى رأسها «تغير املناخ» ،مبشاركة الشباب ممثلى
الدول ،أعضاء االحتاد ،مصر ،وبلجيكا ،والتشيك ،والبوسنة
والهرسك ،وإستونيا ،وفرنسا ،وجامعة الدول العربية ،وأيرلندا،
وليتوانيا ،ولبنان ،ومالطا ،وبولندا ،وموناكو .ومجلس حقوق
اإلنسان هيئة حكومية دولية تابعة ملنظمة األمم املتحدة ،ويهدف
إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها فى أنحاء العالم كافة،
ويُحقق فى مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان فى الدول األعضاء
فى األمم املتحدة ،كما ميتلك املجلس صالحية مناقشة جميع
املوضوعات اخلاصة بحقوق اإلنسان على مدار العام.

ميالد الفكرة

حتت شعار «االبتكار ،التقدم» ،أطلق الرئيس املصرى
عبد الفتاح السيسى املؤمترات الوطنية للشباب ،والتى
حتولت إلى منصة للحوار املباشر بني الدولة املصرية
ومؤسساتها املختلفة والشباب املصرى.
فــى  25أبــريــل  2017قــدمــت مـجـمــوعــة مــن الشباب
امل ـصــرى فــى املــؤمتــر الــوطـنــى للشباب باإلسماعيلية
مبادرتهم لانخراط فى حوار مع شباب العالم ..وفى
 24يــولـيــو  2017وأث ـنــاء املــؤمتــر الــوطـنــى للشباب فى

رسميا
اإلسكندرية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى
ً
عن إطاق منتدى شباب العالم الذى سيعقد فى شرم
الشيخ فى نوفمبر  ،2017ودعا فيه الشباب من جميع
أنحاء العالم للتعبير عن رؤاهم ملستقبل بلدانهم.
وأطـلـقــت مصر النسخة األول ــى مــن منتدى شباب
العالم فى عام  ، 2017لتكون منصة عاملية تهدف إلى
اجلمع بني الشباب االستباقى من مختلف اجلنسيات
واخل ـل ـف ـيــات ملـنــاقـشــة مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن الـقـضــايــا

وامل ــواض ـي ــع ال ـتــى تـهــم س ـكــان ال ـعــالــم .وي ــوف ــر املـنـتــدى
فرصة لألجيال الشابة لتبادل رؤيتهم والتعبير عن
أفكارهم من أجل تعزيز احلــوار املفتوح بني الثقافات
واحلـضــارات املختلفة وإرســال رسالة السام والوحدة
والوئام والتقدم إلى العالم بأسره.
يشرك املنتدى الشباب فــى بيئة غنية ،ممــا يسمح
لهم بالتفاعل مع كبار صناع السياسات والتواصل مع
الشباب الواعدين من املنطقة والعالم بأسره.

< السبت <  1من يناير  ٢٠٢٢م
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أهم موضوعات منتدى شباب العامل

الرابع  ..2022ما بعد كورونا وتغري املناخ

يعقد منتدى شباب العامل ىف نسخته الرابعة وذلك بعد
تأجيل نسخة املنتدى التى كان من املقرر انعقادها ىف
عام  ،2020بسبب جائحة كورونا ،ويعود املنتدى هذا العام
لفتح آفاق الحوار بني شباب مرص والعامل بحضور الشباب
من مختلف الــدول ،ليتناقشوا حول العامل ما بعد جائحة
كورونا وتأثرياته كسمة رئيسية لهذه النسخة باإلضافة
إىل املحاور الرئيسية للمنتدى وهى :السالم والتنمية
واالبداع ،كام تأىت النسخة الرابعة من املنتدى مع االلتزام
بكافة اإلجراءات االحرتازية والتباعد االجتامعى.

مل
ا

املثلث :يرمز إىل األهرامات املرصية
التى تعكس الحضارة القدمية عند
قدماء املرصيني.

ش

عار منتدى شبا

با
لع

أبرز مواضيع منتدى شباب العامل الرابع
 2الحامية االجتامعية

الساحة :تعرب عن خريطة العامل التى
تجلب التنوع والثقافات والحضارات
ىف العامل إىل أرض مرص.

الدائرة :ترمز لشباب العامل ،كونه
قلب العامل الذى سيقود مستقبله
ويكون حاف ًزا للتغيري.

منتدى شباب العامل 2017

 1حقوق اإلنسان
3

تغري املناخ

4

تأثريات مابعد كورونا

5

مستقبل الطاقة

6

البيئة

 7الدراسة عن بعد
8

 9التكنولوجيا والجيل
الخامس
 11حقوق اإلنسان

منتدى شباب العامل 2018

أبرز التوصيات:

أبرز التوصيات:

دعــوة اللجنة املنظمة ملنتدى شباب
 1العامل تحت اإلرشاف املبارش ملكتب رئيس
الجمهورية إىل اتخاذ التدابري الالزمة لتحويل
املنتدى إىل مركز دوىل للحوار العرىب
األفريقى بني شباب العامل بهدف تفعيل الحوار
فيا بينها لتحقيق السالم والتنمية.
دعــوة وزارة الخارجية بالتنسيق مع
2
جميع الهيئات املعنية ىف الدولة
واملــنــظــامت واملــؤســســات الــدولــيــة التى
ترأسها الجمعية العامة لألمم املتحدة إىل
اعتامد قــرارات منوذج محاكاة مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة الذى ينفذه شباب مرص

والعامل وتنفيذه ىف منتديات املستقبل
لجميع املــؤســســات واملــنــظــامت الدولية
واإلقليمية.

دعــوة اللجنة املنظمة ملنتدى شباب
 3الــعــامل بالتنسيق مــع أجــهــزة الدولة
ومؤسساتها إىل عقد املنتدى سنويًا ىف
نوفمرب ىف رشم الشيخ.

دعوة وزارات الثقافة واآلثار والتعليم
 4العاىل والبحث العلمى والتخطيط إىل
اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء مركز للتكامل
الثقاىف يهدف إىل تفعيل آليات التعارف
والتقارب بني الثقافات بني شباب العامل.

إعالن أســوان عاصمة للشباب األفريقى
 1لعام  ،2019حيث سيتم عقد ملتقى الشباب
العرىب واإلفريقى ملناقشة أهــم القضايا
والتحديات التى تواجه الشباب ىف القارة
األفريقية واملنطقة العربية.
إقــرار إعالن رشم الشيخ لتكون مدينة
2
للتكامل الــعــرىب األفريقى واعتامد
اإلعــالن كوثيقة رسمية ،ستقدمها وزارة
الخارجية إىل جامعة الدول العربية ومفوضية
جــا محاكاة
االتــحــاد األفريقى لتكون منــوذ ً
السالم ىف الــعــامل .يــأىت ذلــك وفقًا ألحد
توصيات القمة العربية واإلفريقية النموذجية.

دعوة األكادميية الوطنية للتدريب إىل
 3تطوير آليات تنفيذية لتدريب الشباب
الــعــرىب واإلفــريــقــى ىف جميع املــجــاالت
السياسية واالقتصادية واالجتاعية من خالل
إطالق برنامج القيادة الرئاسية األفريقية.

تدعم الدولة املرصية وجميع مؤسساتها
 4مبدأ الحفاظ عــىل الحياة ومكافحته
لإلرهاب وتأثرياته املبارشة والجانبية كحق
أساىس من حقوق اإلنسان ،وتأسيس مجموعة
عمل مشرتكة من املنتدى العاملى للشباب
لتقديم الدعم املاىل واملعنوى إىل ضحايا
اإلرهاب ىف جميع أنحاء العامل.

منصات منتدى شباب العامل

منوذج محاكاة االتحاد األفريقى «مايو »2018

منتدى شباب العامل 2019

عقدت النسخة الثالثة من منتدى شباب العامل ىف مدينة رشم الشيخ ىف الفرتة من
 14إىل  17ديسمرب 2019مبشاركة أكرث من  7000شاب وناقش املنتدى ىف نسخته
الثالثة موضوعات األمن الغذاىئ ،والبيئة واملناخ ،وسلسلة الكتل ،والذكاء االصطناعى،
واالتحاد من أجل املتوسط ،ومتكني املرأة ،والفن والسينام.
وشهدت النسخة الثالثة للمرة األوىل إطالق منصة  INSPIRE. Dللشخصيات الشبابية
امللهمة ،وحاضنات أعامل منتدى شباب العامل  ،WYF LABSإضافة الستمرار فعالياته
التى انطلقت ىف النسخة السالفة  ،2018مثل مرسح شباب العامل ،واملنطقة الحرة
.FREEDOM.E

أبرز التوصيات:
إطالق مبادرة أفريقية للتحول الرقمى
 1والتميز الحكومى بالتعاون مع االتحاد
األفريقى ومعمل األمــم املتحدة األفريقى
لرعاية اإلبداع التكنولوجى.
الدعوة إلطالق مبادرة أفريقية ملكافحة
 2القرصنة الرقمية لتأمني املعلومات
شــديــدة الحساسية لتكون حــائــط صــد ضد
محاوالت االخرتاق الرقمى.

إنشاء منصة إلكرونية عربية أفريقية
 3للمرأة تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات
واألوراق البحثية والتقارير الخاصة باملرأة ،وإبراز
املبادرات النسائية الناجحة وتدعيمها ودعم
سبل متويلها.

الدعوة إلنشاء اللجنة األورومتوسطية
4
ملــكــافــحــة الــكــراهــيــة عــىل الــفــضــاء
الــســيــرباىن لتعمل عــىل دراســـة مقرتحات
خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عىل مواقع
التواصل االجتامعى مبا يتوافق مع املعايري
الــدولــيــة ،ودعـــوة األمـــم املــتــحــدة لتبنى
بروتوكول دوىل ملكافحة خطاب الكراهية
والتنمر عرب وسائل الشبكة الدولية ووسائل
التواصل االجتامعى.

 5قيام األكادميية الوطنية للتدريب مبرص بوضع
اآلليات التنفيذية إلطالق الربنامج الرئاىس
لتدريب الشباب األورومتوسطى عى القيادة.

 6الدعوة لتنفيذ مبادرة االتحاد األفريقى
 2021لخلق مليون وظيفة.

 7إطالق مبادرة بحثية للجامعات األفريقية
للركيز عى مختلف تقنيات الثورة الصناعية
الرابعة ودراســة سبل االستفادة منها لحل
مشكالت القارة.
 8إطالق مبادرة لدعم مطورى تطبيقات
«لوكتيشن» ىف املــجــاالت املختلفة
لدعم أهــداف التنمية املستدامة بالتعاون
مع املنصة التى أطلقها منتدى شباب العامل
لتشجيع الشباب.

 9إطــالق مــبــادرة بعنوان «الفن من أجل
اإلنسانية» وإقامة معرض رسمى حى
يعمل من خالله الفنانون عى تجسيد الهوية
الخاصة لبالدهم املختلفة والقيام بعمليات
تشكيلية مستوحاة من بالدهم.

إنــشــاء مــراكــز لتبادل املعلومات بني
10
الــدول ودعــوة املؤسسات التعليمية
واالقتصادية لدعم املبتكرين حول العامل.

منوذج محاكاة االتحاد األفريقى (باإلنجليزيةModel of Afri- :
 )can Union - MAUكان أول منصة تم إطالقها ىف إطار منتدى
شباب العامل .جاء ذلك كإجراء لتوصيات منتدى شباب العامل
 2017التى شددت عىل الحاجة إىل إجراء حوار نشط بني الشباب
العرىب واإلفريقى .ىف مايو  ،2018عقد النموذج ىف القاهرة
بحضور العديد من الشخصيات البارزة عىل رأسهم عبد الفتاح
السيىس رئيس مرص باإلضافة إىل ممثلني رفيعى املستوى
من أكرث من  20دولة أفريقية .سنحت الفرصة للشباب األفريقى
للمشاركة والتعبري عن أفكارهم حــول كيفية التغلب عىل
التحديات التى تواجه بلدانهم.

أبرز التوصيات:
 1اإلشادة بطرح موضوع «التحديات التى تواجه الشباب اإلفريقى
وسبل تعزيز مشاركتهم املجتمعية» كموضوع أعال القمة
املنعقدة ىف القاهرة.
 2تأكيد أهمية االستثامر ىف الكتلة الشبابية ىف القارة
األفريقية ملا لها من عائد ايجاىب عىل التنمية املستدامة
لشعوب القارة.
 3حث الدول األعضاء عى االنخراط ىف مبادرات االتحاد لتمكني
شباب القارة اإلفريقية عى كافة املستويات وتنفيذ الخطط
الوطنية ىف هذا الصدد.
 4الرتحيب بأنشطة االتحاد األفريقى ىف مجال متكني الشباب
وإصداره امليثاق اإلفريقى للشباب.
 5اإلشارة إىل أهمية االنخراط املؤسىس للشباب اإلفريقى
ىف أنشطة االتحاد األفريقى وتعزيز التمكني القارى لشباب
إفريقيا.
 6االسرتشاد بالجهود املميزة التى تبذلها الدولة املرصية
لتمكني الشباب وأبرزها إنشاء األكادميية الوطنية لتأهيل
وتدريب الشباب.
 7الدعوة إىل عقد اجتاع نصف سنوى للشباب اإلفريقى مبقر
االكادميية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقاهرة ،بُغية
مناقشة أهم القضايا التى تهم الشباب األفريقى بشكل دورى،
عى أن تطرح نتائج تلك االجتاعات عى أجندة القمم األفريقية.
 8الرتحيب بدعوة جمهورية مرص العربية الستضافة قمة
عربية إفريقية شبابية عىل هامش منتدى شباب العامل
الذى يعقد بجمهورية مرص العربية وذلك بالتعاون بني جامعة
الدول العربية واالتحاد األفريقى للشباب األفريقى.

آمال عثمان

amalosman8482@gmail.com

صناعة القدر ..وتغيير الواقع

 10ريادة األعامل

عقدت مرص النسخة األوىل من منتدى شباب العامل ىف الفرتة من  4إىل  10نوفمرب ،2017
حرض  3200مشارك شاب من  113دولة ملناقشة الحوار واملشاركة فيه .شارك أكرث من 222
متحدث ًا من أكرث من  64دولة ىف جلسات متعددة ،وتم عقد مناقشات ملناقشة القضايا
واملواضيع العاملية ىف إطار املسارات الرئيسية الثالثة :السالم والتنمية واإلبداع.
تم إطالق منتدى شباب العامل  2017تحت شعار (نحن نحتاج للحديث) لتسليط الضوء عىل
رضورة وجود نقاش مفتوح بني الشباب من جميع أنحاء العامل إلعطاء رسالة سالم ورخاء.
ركزت عىل الحاجة إىل مكافحة اإلرهاب ومنع الجامعات اإلرهابية من الوصول إىل األسلحة
التى تهدد الدول .من بني املتحدثني الرئيسيني ىف املنتدى كانت ملياء حاجى بشار«»15
سنة ناشطة حقوق اإلنسان والناجية اإليزيدية من تنظيم داعش.

شخصية
بقلم:

التحول الرقمي

عقدت النسخة الثانية من منتدى شباب العامل ىف الفرتة من  3-6نوفمرب  .2018وقد
ُ
انخرط أكرث من  5000شاب من جنسيات وخلفيات مختلفة ىف التواصل
واصل منتدى شباب العامل ىف نسخته الثانية التأكيد عىل دوره باعتباره منصة للشباب
للتعبري عن آرائهم حول التحديات العاملية التى تواجه عاملنا اليوم من منظور الشباب.
قدم املنتدى العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خالل اللجان واملوائد املستديرة
منح الشباب مجاالً لتطبيق املوضوعات التى متت
وورش العمل .باإلضافة إىل ذلكُ ،
مناقشتها بطريقة تعليمية توضيحية من خالل العديد من األحــداث الجانبية التى تم
تنظيمها خالل منتدى شباب العامل .2018
وجمع املنتدى  141متحدث ًا و 241مشاركًا ىف ورشة العمل باإلضافة إىل  72من النحاتني
و 201من رواد املرسح .كام شمل  169مشاركًا ىف القمة العربية اإلفريقية النموذجية.

أوراق

ونـحــن نستقبل عــامـ ًا جــديــد ًا علينا
أن نسأل أنفسنا ،هل اإلنسان يستطيع
أن يصنع قــدره بنفسه ،أم أنــه مسلوب
اإلرادة وال ـق ــدرة عـلــى االخ ـت ـي ــار؟! هل
كــل منا مسئول عــن أفـعــالــه وأخـطــائــه،
ومي ـل ــك الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـغـيـيــر واق ـع ــه؟!
أم أنـ ــه م ـس ـ ّيــر ول ـي ــس م ـخ ـي ــراً ،مـثـلـمــا
زعمت إحدى الفرق الكامية املنتسبة
ل ــإس ــام ف ــى الـ ـت ــاري ــخُ ،أطـ ـل ــق عـلـيـهــا
الفرقة اجلـبــريــة ،وهــو اســم مشتق من
كلمة اإلج ـبــار واإلكـ ــراه مبصير الـقــدر
احملتوم.
ورغم أن تلك الفرقة املخالفة ملنهج
وعقيدة اإلســام احلــق ،أضحى اسمها
فى غيابة اجلــب ،إال أن روحها مازالت
تسكن أفـئــدة الكثيرين ،أولـئــك الذين
ي ـس ـت ـس ـل ـمــون ل ـظ ــروف ـه ــم وأوض ــاعـ ـه ــم،
وي ـع ـت ـقــدون أن ـه ــم ال مي ـل ـكــون م ــن أمــر
أن ـف ـس ـه ــم شـ ـيـ ـئـ ـ ًا ،وي ـ ـ ـبـ ـ ــررون أف ـعــال ـهــم
وأخـطــاءهــم وسقطاتهم وعثراتهم فى
احلياة بأنها قضاء وقــدر محسوم ،وال
مـفــر ل ــرده أو اخل ــاص مـنــه ،إال ب ــإرادة
اهلل عز وجل ،دون اجتهاد منهم وسعى
وكــد وتعب ،وبــا تبديل لألسباب التى
أدت لهذا القدر ،أو تغيير ما بأنفسهم
وم ــا كـسـبــت أي ــدي ـه ــم ،وب ــذل ــك يـبــرئــون
ويعفون
ذمتهم ويــريـحــون ضمائرهمُ ،
ذواتهم من املسئولية!
وخـطــورة هــذا الفكر وتـلــك النظرة،
أنـ ـه ــا ت ـس ـلــب ال ـب ـش ــر إرادتـ ـ ـه ـ ــم ،وت ـه ــدم
كــل قيمة للعمل واالج ـت ـهــاد والـسـعــي،
وترسخ وتشجع على التواكل والتكاسل
والسلبية ،وحتط من اإلرادة البشرية،
والـ ـ ـق ـ ــدرة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ع ـل ــى االخ ـت ـي ــار
وحت ـم ــل مـسـئــولـيــة ن ـتــائ ـجــه ،وتــدفـعـنــا
للبحث دائـمـ ًا عن شماعة نعلق عليها
ظــروف ـنــا ،ون ـبــرر بـهــا مشاكلنا وتعثرنا
وفشلنا لنبرئ أنفسنا!!
إنـ ـن ــا ن ـس ـت ـط ـيــع خ ـل ــق واقـ ـ ــع أج ـمــل
وقـ ـ ــدر أفـ ـض ــل ألن ـف ـس ـن ــا ،وق ـ ــد ش ـهــدنــا
قدرتنا على خلق واقــع جديد للحياة
فــى صعيد مـصــر ،وصـنــع أق ــدار أجمل
ألهلنا فى اجلنوب ،ورأينا أسوان «أرض
الــذهــب» تــرتــدى ثــوبـ ًا جمي ًا وحــديـثـ ًا،
وم ـشــروع الـطــاقــة الشمسية النظيفة،
وم ـح ــور «ك ــاب ـش ــة» الـ ــذى ي ــرب ــط شــرق
وغ ــرب ال ـن ـيــل ،ويـسـهــل حــركــة الـتـجــارة
الدولية بني مصر وإفريقيا ..كذلك كل
إنسان ميلك صناعة قــدره بيده ،وهذا
ق ـمــة ال ـت ـكــرمي اإلل ـه ــى لــإن ـســان ال ــذى
نفخ فيه من روحه.

الهيئة العربية للتصنيع
الكيلو  17طــريق مصـــر الســويـس

مزاد علنى

لبيع آالت ومعدات وماكينات

تعلن عن بيـع ماكينـات كهنة وخـردة (مخارط  -ماكينات
حلام كهرباء يدوى  -ماكينات حلام أرجون -ماكينات حلام ميج
ماج  -مطرقة  ٢طن  -مطرقة  ٥٠٠كجم -مقصات  -مثقاب
دفة  -مثقاب تزجة  -ماكينة ليزر  -ماكينة قطع بالزما -
تناية كهربائية  -مكابس  -ماكينات ورشة النجارة  ... -إلخ)
بالمزاد العلنى جلسة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/١٥
تطلب كراسة الشروط والمواصفات من القطاع االقتصادى برئاسة الهيئة
بالعنوان عاليه بعد سداد مبلغ  ٢٠٠٠جم (ألفان جنيه) نقدً ا
تأمـين دخــول المـ ــزاد  ١٠٠٠٠جم (عشرة آالف جنيه)
ويس ــتكمـل إل ــى  ٪٢٥م ــن الـقـيـ ـ ـمــة فـ ـــ ــور رس ــو الـمــزايـــ ــدة
وهــى خاضعة ألحكام الالئحة المالية للهيئة العربية للتصنيع
واملعاينــــة مبصنــــع صـقـــــــر مــن يـ ــوم األحـ ـ ــد املوافـ ـ ـ ــق
 ٢٠٢٢/١/٢حـتى ي ــوم اخلميس املوافق ٢٠٢٢/١/١٣

الهيئة العربية للتصنيع
الكيلو  17طــريق مصـــر الســويـس
تعلن عن

بدء التسجيل بسجل قيد الموردين
وفتح باب التسجيل للشركات املحلية
واألج ــن ــب ــي ــة املــتــقــدمــة ألول مــرة
وكذلك التجديد للشركات التى ترغب
فى التعامل مع الهيئة عن عام ٢٠٢٢م

من خالل قيام تلك الرشكات بتسجيل البيانات
الخاصــة بهــا عـرب موقــعـنا اإللكـــرتونـــى

()supplier.aoi.org.eg

وذلك اعتباراً من  ٢٠٢٢/١/١وحتى ٢٠٢٢/٣/٣١
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

٢٢٦٧٢٣٠٤ - ٢٢٦٧٣٦٣٥
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ملف
العدد

نوبة
صحيان
بقلم:

أحمد السرساوى

أصبح املجتمع املصرى اآلن يستوعب أصحاب
الهمم «ال ـق ــادرون بــاخـتــالف» أكـثــر مــن أى وقت
م ـضــى ،حـيــث حت ــرص ال ــدول ــة املـصــريــة بـقـيــادة
الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمهم بشتى الطرق
والوسائل باعتبارهم كنوزا مصرية يتمتعون بالعديد من
املهارات واملواهب فى شتى املجاالت.
وبات املجتمع املصرى يستمد من أصحاب الهمم «القادرون
باختالف» اإلرادة والـعــزميــة ،ويستلهم منهم الـقــدرة على
العطاء ،واحلرص على العمل الــدؤوب من أجل رفعة شأن
جميعا
مصر وبناء مستقبلها وفق ما نصبو إليه ونحلم به
ً
لألجيال املقبلة.
وت ـ ـقـ ــديـ ــر ًا ألص ـ ـحـ ــاب ال ـه ـم ــم وذوى الـ ـ ـق ـ ــدرات اخل ــاص ــة،
اصطحبت «أخ ـبــار ال ـيــوم» مجموعة منهم فــى زي ــارة إلــى
محافظة الفيوم ،وحتــديــد ًا إلــى مزرعة اإلنـتــاج احليوانى
مبركز يوسف الصديق ،حتت إشراف إدارة الشئون املعنوية
وجهاز مشروعات اخلدمة الوطنية للقوات املسلحة.

شـمس «اإلرادة» تشـرق على مزرعـ ـ ـ ـ
< السبت <  ١من يناير  ٢٠٢٢م

«

www.akhbarelyom.com

» تصطحب أصحاب الهمم فى زيارة إلى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وجع
قلب

Sersawy9999@yahoo.com

فرصة ذهبية للمصريين

ال جنــاة حقيقية ودائ ـمــة لالقتصاد
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرى ول ـ ــرف ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــة املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــن إال
«بالتصدير الـصـنــاعــى» ..وان ـظــروا إلى
كــل االقـتـصــاديــات املستقرة الناجحة..
سنجد خلفها كلها تـصــديــرا صناعيا
كثيفا ،من أحدثها ألقدمها ،من ڤيتنام
إلــى الـصــن إلــى كــوريــا اجلـنــوبـيــة ،ومن
اليابان إلى أملانيا.
أقــول ذلــك بعد أن تخطت صادراتنا
مؤخرا حاجز ال ـ  ٣١مليار دوالر خالل
 ،٢٠٢١ب ـفــارق  ٦م ـل ـيــارات و ٢٠٠مليون
دوالر عن العام األسـبــق ،لتسجل أعلى
قيمة على اإلطالق فى تاريخ الصادرات
املصرية.
جــاء ذلــك نتيجة اعـتـمــاد عــدد كبير
من األس ــواق اخلارجية على منتجاتنا
كبديل عن الدول التى توقفت مصانعها
بفعل جائحة كورونا ،مما منح منتجاتنا
أفضلية علينا متابعة اقتناصها.
ورغ ــم هــذا الـنـجــاح املتحقق «وال ــذى
خــدمـتـنــا فـيــه ال ـظ ــروف ال ـط ــارئ ــة» ..إال
أن املنتظر مــن مصر «الــدولــة احملــوريــة
وأمنيا وثقافيا» فى املنطقة..
سياسيا
ً
أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـي ــر ،والبـ ـ ــد أن تـ ـك ــون ب ــالدن ــا
محورية أيضا اقتصاديا ،وصناعيا فى
األساس.
ف ــال ــرق ــم امل ـت ـح ـقــق ل ـص ــادرات ـن ــا «رغ ــم
زيادته» مــازال هزيال ..فهل من املعقول
أن حجم مــا نـصــدره لكل دول العالم..
مساويا ملا تصدره دولــة مثل تركيا إلى
أفريقيا وحدها؟!
وح ـس ـنــا فـعـلــت نـيـڤــن ج ــام ــع وزيـ ــرة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ب ــوض ـع ـه ــا خـطــة
للنهوض بــالـصــادرات املـصــريــة قدمتها
قبل  ٦شهور ملناقشتها مبجلس الوزراء،
وق ـب ـل ـهــا ك ــان ــت ح ـ ــددت رقـ ــم  ١٠٠مـلـيــار
دوالر كمستهدف للصادرات «السلعية»
املصرية ..لكنها تركت توقيت حتقيقه
ف ــى امل ـط ـل ــق ،ولـ ــم حتـ ــدد م ـت ــى ميـكـنـنــا
الوصول لهذا الرقم؟!
هل بعد عامن أو خمسة ،أو مع رؤية
مصر  ،٢٠٣٠أو يطول ألبعد من عشرين
سنة؟!
نعم لدينا خطط ودراســات لألسواق
عـلــى ال ـ ــورق ..ولـكــن مــا يـهــم فـعــال ،ومــا
يجلب ال ـعــائــدات هــو الـتـحــرك الفعال
واملتحقق على أرض الــواقــع ..ال تهمنا
االجتماعات وال اللجان.
نحن نريد مصر عضوا فى مجموعة
العشرين التى تضم أقــوى اقتصاديات
الـ ـع ــال ــم ..ن ــري ــد ح ـجــم ص ـ ـ ــادرات يليق
بـجـمـهــوريـتـنــا اجلـ ــديـ ــدة ..وإذا ق ــارن ــاه
ب ــال ــدول الــرئـيـسـيــة بــامل ـن ـط ـقــة ..تــرجــح
ك ـف ـت ـنــا وال ت ـك ــون «مـ ـق ــارن ــة ظ ــامل ــة» يــا
معالى الوزيرة.

بقلم:

هبة عمر

hebaomar817@gmail.com

كشف حساب

جولة «أخبار اليوم» وذوى الهمم فى مزرعة اإلنتاج احليوانى بالفيوم

يوم حافل باألنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية حتت شعار «لعب وجد ومرح»
استقل األبطال من أصحاب الهمم
أتوبيس «أخبار اليوم» مبكراً ،وتعلو
على وجوههم االبــتــســامــة ،متفائلني
بقضاء وقــت ممتع ..جلس كل منهم
بالقرب من اآلخــر ،يتبادلون كلمات
حافلة بالطاقة اإليجابية ،وكل منهم
يحنو على اآلخر ،ويساعدون بعضهم
البعض مبنتهى احلب واالخالص ،ولم
تــفــارق االبــتــســامــة وجــوهــهــم البريئة
طوال الطريق.
انــطــلــق األت ــوب ــي ــس يــقــطــع مــئــات
الــكــيــلــو م ــت ــرات م ــن ال ــق ــاه ــرة إلــى

محمد ماضى اختار رسمة علم مصر لتزين وجهه

الفيوم ،واجلميع مستمتع ،ويتبادلون
األح ــادي ــث واالبــتــســامــات ،والــبــعــض
منهم يبادر بشرح بعض املعالم التى
مــر عليها ،والــبــعــض اآلخ ــر يتساءل
للحصول على معلومة معينة ستظل
محفورة فى ذهنه ولن تنسى.

حفاوة االستقبال

مب ــج ــرد وصـــــول األت ــوب ــي ــس إل ــى
املزرعة انبهر ذوو الهمم باالستقبال
الرائع واحلفاوة الكبيرة ،وظهرت على
وجوههم عالمات السعادة واملــرح ملا
تتمتع به املزرعة من جو صحى بعيداً
عن ضوضاء املدينة ،وقــد استقبلهم
املسئولون عن املزرعة بالورود وعلم
مصر والبالونات والشكوالتة ،وأقبل
الــعــديــد مــن املــوجــوديــن فــى املــزرعــة
على مــســاعــدة أصــحــاب الهمم على
النزول من األتوبيس بترحاب شديد
من الضابط والصف ضابط واجلنود
واالطباء البيطريني فضال عن اخليول
التى نالت اعجابهم جميعا واقبلوا
على ركوبها ،فمنذ أن وطئت اقدامهم
أرض املزرعة ولم يتوان اجلميع عن
إسعادهم.
وكان فى مقدمة املستقبلني اللواء
مــدحــت مــصــطــفــى ،والــعــمــيــد مــاجــد

متابعة:

سما صالح
ابراهيم ،والعقيد محمود فهمى.
بدأ برنامج الزيارة بركوب اخليول
والتنزه بها قليال ثم توجه أصحاب
الهمم إلى قاعة االحتفال ،واستهلوا
فقرات االحتفال بتالوة آيــات الذكر
احلــكــيــم قــرأهــا طــفــل مــن اصــحــاب
الــهــمــم مــن ابــنــاء مــحــافــظــة الــفــيــوم
واحلاصل على مركز متقدم فى حفظ
ال ــق ــرآن الــكــرمي واالن ــش ــاد الــديــنــى،
وبعد التالوة مت القاء الشعر ،وتقدمي
استعراض فنى لفرقة كان أعضاؤها
ورسم
جميعا من أبطال ذوى الهممُ ،
علم مصر على وجه األطفال.

اإلجنازات املهمة

وحت ــدث الــلــواء مــدحــت مصطفى،
مــع االطــفــال مــن ذوى الهمم معبراً
عن سعادته بتلك الزيارة التى نظمتها
وأعدتها «أخــبــار الــيــوم» وشــدد أنهم
يــزورون واحــداً من اإلجنــازات املهمة
واملــشــروعــات الــقــومــيــة الــتــى غيرت
اخلريطة االستثمارية حملافظة الفيوم

وأسهمت فى توفير اآلالف من فرص
العمل ،وعلى رأسها مشروع اإلنتاج
احلــيــوانــى املــتــكــامــل مبــركــز يــوســف
الصديق والذى افتتحه الرئيس نهاية
عام .2019
وأوضح العميد ماجد ابراهيم ،أنه
مت افــتــتــاح مجمع اإلنــتــاج احلــيــوانــى
املتكامل الذى يستهدف تقليل الفجوة
الــغــذائــيــة ف ــى الــبــروتــني احلــيــوانــى
والعمل على توفيره بالكميات واجلودة
واألسعار املناسبة جلميع املواطنني.
وأشــار إلى أن املشروع نفذه جهاز
م ــش ــروع ــات اخل ــدم ــة الــوطــنــيــة فى
إطــار توجيهات الرئيس عبدالفتاح
الــســيــســى وف ــى إطـــار جــهــود الــدولــة
لتنمية ال ــث ــورة احلــيــوانــيــة وتعظيم
مــنــتــجــاتــهــا وبــالــتــنــســيــق م ــع وزارة
الــزراعــة واستصالح األراضــى ،حيث
قام جهاز مشروعات اخلدمة الوطنية
بالتخطيط لتنفيذ عــدة مشروعات
فى هذا املجال واألنشطة التكميلية
املتعلقة بها وتتمثل فــى إنــشــاء عدة
مـــزارع لتربية وتــســمــني املــاشــيــة من
ســالالت اللحم ومــزارع أخــرى لتربية
املاشية املنتجة لأللبان وإنشاء مجازر
آلــيــة حديثة ،بــاإلضــافــة إلــى مصانع
ملختلف منتجات األلبان والعديد من
مصنعات اللحوم.
فيما شــرح العقيد محمود فهمى،
تفاصيل املكان خــالل جولة موسعة،
موضحاً أن مجمع اإلنتاج احليوانى
املتكامل فــى مدينة يوسف الصديق
بالفيوم مقام على مساحة  485فدانا،
ويشتمل على  3مزارع لتربية وتسمني
املاشية بإجمالى طاقة استيعابية 18
أل ــف رأس ،ومــجــزر آل ــى يــتــكــون من
خطني مت إنشاؤه وفقا ألحدث النظم
العاملية وجميع االشتراطات الصحية
والبيئية.
واضاف انه متوافر مصنع إلعداد
مختلف مصنعات اللحوم وتعبئتها،
ومصنع إلنتاج الــكــوردن بيف املعبأ،
ومــنــفــذ لــبــيــع الــســلــع الــغــذائــيــة على
مــســاحــة ألـ ــف مــتــر م ــرب ــع ولــديــهــم
مــركــز عــلــمــى لــألبــحــاث والــتــدريــب
البيطرى على مساحة  13ألــف متر
مــربــع يــضــم مــجــمــوعــة م ــن قــاعــات
احملاضرات واملعامل املجهزة لصالح
منظومة العمل البيطرى فى املجمع،
وهناك تنسيق مع بعض كليات الطب
الــبــيــطــرى لــالســتــفــادة مــن إمكانيات
املركز املتميزة فى العملية التعليمية
لطالبها.
صــمــم وجــهــز
وقــــال :ه ــذا املــركــز ُ
ملواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى
فـ ــى مـ ــجـ ــاالت اإلنــــتــــاج احل ــي ــوان ــى
والداجنى والسمكى للنهوض بالثروة
احليوانية ،وأيــضــا مــجــاالت الكشف
عــن األغــذيــة واملــيــاه لضمان وصــول
غذاء صحى وآمن وخال من مسببات
األمراض طبقا ملعايير منظمة الصحة
العاملية وهيئة سالمة الغذاء.
وأش ـ ــار إلـــى أنـــه مت تــدعــيــم هــذا
املركز بأحدث األجهزة التكنولوجية
املتطورة فى مختلف املجاالت العلمية
والبحثية حيث يعمل مــن خــالل 10
معامل تخصصية ،مضيفاً أن هذا
املركز مجهز لعقد املؤمترات العلمية
احملــلــيــة والــدولــيــة وكــذلــك استقبال
ال ــدارس ــني والــبــاحــثــني م ــن مختلف
اجلــامــعــات املــصــريــة لــلــتــدريــب على
أحدث التقنيات املوجودة باملركز.
وأوضــــــح أنــــه مت تـــزويـــد امل ــرك ــز
ب ــأرب ــع ق ــاع ــات م ــح ــاض ــرات وث ــالث
قــاعــات للمؤمترات وقاعتني مجهزة
ألعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــضــال عن
مكتبة علمية للتسهيل على الباحثني

والــدارســني احلــصــول على البيانات
واملعلومات واملراجع البحثية.

مجمع املزارع النموذجية

وزار ذوو الهمم برفقة «أخبار اليوم»
مــجــمــع امل ـ ــزارع الــنــمــوذجــيــة لــإنــتــاج
احلــيــوانــى وهــو عــبــارة عــن  3م ــزارع،
ومــقــام على مساحة  210آالف متر
مــربــع بطاقة استعابية اجمالية 18
ألف رأس ،ويهدف املجمع إلى تربية
رؤوس املاشية إلنتاج  21ألف طن حلوم
فى العام على دورتــني لتوفير اللحوم
احلمراء فى األسواق احمللية.
ويتم استقبال رؤوس املاشية وزن
 250كيلو جراما وتربيتها ملدة  6أشهر
وفــق أح ــدث النظم الــغــذائــيــة مبعدل
حتــويــل يــومــى يــفــوق  1.7لتصل إلى
أعلى من  600كيلوجرام ويتم تطبيق
جميع املعامالت الوقائية لتسويقها
بأعلى جودة ،توافر فى كل مرزعة فى
املجمع عدة آليات للتشغيل والشحن
والتفريغ ومبيت للعاملني ،ومت استغالل
املساحات البينية بني املزارع مبساحة
 200ف ــدان لــزراعــة اشــجــار الزيتون
واألعالف اخلضراء.
وشــرح القائمون على املجمع آلية
عــمــل امل ــج ــزر حــيــث تــبــدأ م ــن قسم
االستقبال والذبيح والــذى يتكون من
خطني بطاقة  320رأســا فى الوردية
ويتم الذبح طبقا للشريعة اإلسالمية،
ثم قسم احلفظ والتبريد والتجميد
الذى تبلغ طاقته التخزينية  1950طنا
من اللحوم املبردة واملجمدة ،ثم نقل
اللحوم إلــى السوق احمللى عن طريق
عربات مجهزة أو إلــى قسم التشفية
والتصنيع الذى تبلغ طاقته  150طنا
من اللحوم املشفاة ومنتجات تصنيع.
أمــا مصنع «الــكــورنــد بــيــف» فتبلغ
طاقته االجمالية  12ألف عبوة يومياً،
كما مت تدعيم املجزر بوحدة لتدوير
املخلفات الناجتة عن عمليات الذبيح
وحتويلها إلى مواد علفية.

احلفل الترفيهى

وف ــى نــهــايــة اجلــولــة ،وقــبــل انتهاء
احلفل الترفيهى ،أوضح اللواء مدحت
مصطفى ،والعميد مــاجــد ابــراهــيــم،
خـــالل حــديــثــهــمــا ل ـــ «أخ ــب ــار الــيــوم»
وأصحاب الهمم املشاركني فى الزيارة،
أن مــن أه ــم أهـــداف مــشــروع مجمع
اإلنتاج احليوانى املتكامل بالفيوم ،هو
إدخــال ساللة جديدة محصنة وراثيا
للسوق احمللية ،ما يعود بالنفع على
املواطن املصرى ،واالستغناء تدريجيا
عــن االســتــيــراد بــزيــادة االعتماد على
الــســاللــة املنتجة محلياً ،إلــى جانب
املساهمة فــى ســد الــفــجــوة الغذائية
والسيطرة على األسعار.
وأشارا إلى أنه فى إطار سعى الشركة
لتحقيق االكتفاء الذاتى من األعالف،
مت التخطيط لزراعة احملاصيل العلفية
الالزمة للمشروع ،وإنشاء عدة منافذ
حضرية ثابتة ومتحركة لطرح جميع
منتجات الشركة للمواطن املــصــرى،
بخاصة أن هذا املشروع ميثل منظومة
مــتــكــامــلــة ،لــهــذا متــت مــراعــاة جميع
املعايير الفنية والعلمية وعوامل األمان
احلــيــوى واالســتــغــالل األمــثــل للمواقع
املتاحة ،لتعظيم العائد وحتقيق القيمة
املضافة.
وأضاف اللواء مدحت« :كما يشمل
املشروع املزرعة النباتية على مساحة
 200فــدان ،وتهدف إلى زراعــة بعض
احملاصيل العلفية اخلاصة باملشروع،
واملــركــز العلمى الــبــيــطــرى لألبحاث
والتدريب ،وهو حلقة الوصل بني العلم

الطفلة سلمة عصام

مع نهاية كل عام تنتشر بكل وسائل
اإلع ـ ـ ــالم ظ ــاه ــرة ك ـش ــف احلـ ـس ــاب ملــا
حتـقــق فــى ع ــام مـضــى بـكــل امل ـجــاالت،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ــزخ ـ ــر وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــى بأمنيات الـعــام اجلــديــد،
وف ــى األغ ـل ــب األعـ ــم الت ـظ ـهــر كـشــوف
حساب ألخطاء وقعت جهال أو عمدا،
م ــع مت ـن ــى ع ـ ــدم تـ ـك ــراره ــا ،وبــال ـط ـبــع
يصعب أن يكون هناك كشوف مماثلة
للضمائر الغائبة والنفوس الفاسدة.
األمنية الغالبة للمصرين حاليا
وفـ ــى ك ــل عـ ــام ه ــى ال ـس ـتــر وال ـص ـحــة،
ف ـك ــاله ـم ــا أص ـ ـبـ ــح ه ــاجـ ـس ــا ت ـفــرضــه
احل ــالـ ـت ــان االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـص ـح ـيــة
بـعــد أعـ ــوام مــن ظ ـهــور وب ــاء «ك ــورون ــا»
ومــات ـس ـبــب ف ـيــه م ــن ت ـض ــرر األح ـ ــوال
املعيشية واالجتماعية والنفسية مع
فـقــدان وظــائــف ورحـيــل أح ـبــاء ،ولكن
ال ــوب ــاء األش ـ ــد خ ـط ــرا ه ــو تـغـيــر قيم
املـجـتـمــع ال ـت ــى ظ ـلــت ثــاب ـتــة لـفـتــرات
طــويـلــة ،كــاحـتــرام قيمة إتـقــان العمل
واح ـ ـتـ ــرام اخل ـ ـبـ ــرة ،وإع ـ ـ ــالء أص ـح ــاب
العلم والـكـفــاءة عــن الـنـمــاذج الرديئة
م ــن مـحـتــرفــى ال ـن ـفــاق وال ـت ـس ـلــل من
األبواب اخللفية بالوساطة والعالقات
الشخصية ،ومــع كثرة التقلبات التى
مـ ــرت ب ـه ــا م ـص ــر ف ــى ال ـع ـق ــد األخ ـي ــر
تفشى الـتـعـصــب الـسـيــاســى والــديـنــى
الــذى يظهر مع غياب احلــوار الواعى
وع ـ ــدم الـتـسـلـيــم ب ـحــق اآلخ ــري ــن فى
احلــريــة والـتـفـكـيــر ،واالزدواج ـ ـيـ ــة بن
ال ـت ـم ـســك مب ـظــاهــر ال ـت ــدي ــن دون أن
ينعكس ذلك على املعامالت والسلوك.
يحتاج املـنــاخ الـعــام كله إلــى تغيير
ح ـق ـي ـقــى ف ــى الـ ـع ــام اجلـ ــديـ ــد ،ميـنــح
التفاؤل للبشر دون تزييف أو مبالغة،
ويفتح بــاب األمــل أمــام اجلميع ألداء
واجـبــاتـهــم واحل ـص ــول عـلــى حقوقهم
العادلة ،ويدعم الثقة بن الناس وكل
مسئول.
رمب ــا ي ـكــون كـشــف احل ـس ــاب األكـثــر
جدوى هو حساب الضمير ،وسواء كان
اإلنسان مجرد مواطن أو مسئو ًال عليه
البحث عن كل ماقدمه فى عامه الذى
مضى ،من ساعده ومــن تسبب له فى
األذى ،وعما فشل فيه ليحول الفشل
إلى جناح ،فال فائدة من استقبال عام
جديد دون راحة الضمير.

رجال القوات املسلحة أثناء استقبال أطفال ذوى الهمم
والتطبيق ،ويشتمل على معامل أبحاث
لــكــافــة الــتــخــصــصــات م ـ ــزودة بكافة
األجهزة البحثية وقاعات للمحاضرات
واملــؤمتــرات ،ويــهــدف إلــى التشخيص
السريع جلميع األم ــراض الــوافــدة أو
املستوطنة ووضع العالج املناسب لها
والــتــدريــب املستمر لــلــقــوى البشرية
فى التخصصات العاملة فى املشروع
للمدنني والعسكريني ملتابعة مستجدات
العمل.

أحاديث العودة

فى أعقاب انتهاء اجلولة ،استمتع
أص ــح ــاب الــهــمــم بــالــلــعــب ف ــى ملعب
امل ــزرع ــة ،وتــنــاولــوا اخل ــض ــراوات من
الـــصـــوبـــات ،وفـــــور ان ــت ــه ــاء بــرنــامــج
ال ــزي ــارة عـــادوا إل ــى أتــوبــيــس «أخــبــار
اليوم»مجدداً ،وهــم يودعون الضباط
وضباط الصف واجلنود مبنتهى احلب
والبراءة والسعادة.
وخ ــالل رحــلــة الــعــودة حتــدث بعض
أص ــح ــاب الــهــمــم ل ـــ «أخ ــب ــار الــيــوم»
عــن جتــاربــهــم الشخصية وأحــالمــهــم
وتطلعاتهم.
سلمى عصام على ،طالبة بالصف
اخلــامــس االبــتــدائــى ،رفضت أن تظل
حبيسة على الكرسى املــتــحــرك ،ولم
تستسلم لقسوة وج ــوده فــى حياتها،
واســتــطــاعــت أن تصبح مــذيــعــة أمــام
الــرئــيــس السيسى ،وقــالــت لـــ «أخــبــار
اليوم» إنها سعيدة للغاية بتلك الساعات
ال ــت ــى قــضــتــهــا فـــى مـــزرعـــة يــوســف
الــصــديــق ،وإنــهــا لــم تتوقع أن الوقت
سيمر سريعا ،وقــد استمتعت باللعب
وحلظات املــرح ،وتعلمت لغة اإلشــارة
ملساعدة الصم والبكم ،وستستمر فى
تعلم كل ما هو مفيد لذوى الهمم.
وع ــن أمــنــيــتــهــا ،قــالــت إنــهــا تتمنى
أن تــصــبــح م ــذي ــع ــة ،وق ـ ــد أخ ــب ــرت

الــرئــيــس عبدالفتاح السيسى بذلك
اثــنــاء مشاركتها فــى مــؤمتــر «ق ــادرون
بــاخــتــالف» ،ووصــفــت املــؤمتــر بــأن له
اثر واضح فى درجة استيعاب املجتمع
املصرى الصحاب الهمم وحسن التعامل
معهم ،وان نظرة املجتمع تغيرت متاماً.
وأضــافــت :كنت بتمنى منع التنمر،
وبــالــفــعــل ص ــدر قــانــون ملــنــع التنمر،
وأصبحت هناك عقوبة قاسية توقع
على املتنمرين.
وأوضـ ــحـ ــت أن أص ــع ــب مـــا كــان
ي ــواج ــه ــه ــا فــــى ال ـ ــش ـ ــارع هــــو ع ــدم
استطاعتها الــتــحــرك بسهولة ويسر
بالكرسى املتحرك الــذى جتلس عليه
الرتفاع األرصفة وعدم إتاحة الفرصة
للكرسى بالتحرك ،فضال عن الساللم،
ولــكــن حاليا هــنــاك تذليل للصعاب،
وقدمت الشكر لـ «أخبار اليوم» على
اهتمامها بقضايا ذوى الهمم.
وقـــــال فـــــارس مــحــمــد 17 ،عــامــا
طالب بالفرقة االولــى بكلية الشريعة
جامعة االزهــر ،ومن مكفوفى البصر،
إنــه ال يشعر بفقد البصر ،واستطاع
ان يحصد املركز الثالث فى الثانوية
العامة ،ويحفظ القرآن كامال ،ووالدته
هى سر تفوقه ،ويشعر بالفخر لزيارته
للمزرعة برفقة «أخبار اليوم»
وأوض ـ ــح فـ ــارس أن رحــلــة الــفــيــوم
أسعدت قلبه وشعر بحب اجلميع ومدى
التقدم الــذى تسير فيه مصر بسرعة
كبيرة ،مؤكداً أن املجتمع يتقبله ،ولكن
بعد تسليط الضوء عليهم فى مؤمتر
«قادرون باختالف» شعروا بأنه مفيش
فرق بينهم وبني اآلخرين ،وأعرب عن
أمنيته مبقابلة الرئيس السيسى فى
املؤمتر املقبل حتى يقدم له الشكر على
اهتمامه بذوى القدرات اخلاصة.
أما ريتاج جمال أحد أعضاء «قادرون
باختالف» فى عمر الـــ 12سنة ،وهى
صغيرة اجلسد بــني أقــرانــهــا ،فكانت

ـ ـ ــة القـوات املسلحة بالفيوم
< السبت <  ١من يناير  ٢٠٢٢م

ـ ـ ـ ـ ـ ــزرعة اإلنتاج احليوانى
تــتــولــى إضــحــاك اجلــمــيــع بتعليقاتها
املختلفة واملفاجئة ،وقالت :أنا قابلت
الــرئــيــس السيسى مــرة واحـــدة فقط
وسألته قائلة« :إنت مبسوط إنك قاعد
ورد عليها رئيس اجلمهورية،
معانا»ّ ،
قائال« :أنا هقولك يا ريتاج وربنا وحده
يعلم اللى فى نفسى ،أسعد يوم ببقى
أنــا فيه اللى بشوفكم فيه وبكون فى
وسطكم».
واستكملت قائلة :أنــا نفسى أكبر
وأكــون طبيعية ،وأكــون دكــتــورة أعالج
االطفال فى مثل حالتى ،وأساعدهم
على تخطى الصعاب.
واضافت :شكراً «أخبار اليوم» على
اليوم اجلميل ،ونفسى يتكرر ،وشكراً
جيش مصر اللى بيقدملنا روحه وأغلى
ماميلك.
وقال محمد ماضى ،بطل اجلمهورية
فى السباحة واخلماسى ،إنه لم يشعر
بالرهبة خالل مشاركته فى احتفالية
«قـــــادرون بــاخــتــالف» ،نــظــراً لتعامل
الرئيس عبدالفتاح السيسى ،معه ومع
جميع أصحاب الهمم الذين شاركوا فى
االحتفالية ،متمنياً أن يظل الرئيس
يشارك فى االحتفالية كل عام.
وأضــاف ماضى أنه يبلغ من العمر
 9سنوات ،وحصد العديد من اجلوائز
فى مجال السباحة واخلماسى ،ويعمل
على مواصلة التدريب بشكل مكثف من

أصحاب الهمم
يتحدثون
لـ «أخبار اليوم»
عن جتاربهم
وجناحاتهم وأحالمهم
أجل استمرار جناحه وتألقه ويجتهد
كثيرا رغم ظروفه ،حيث خضع للعديد
من العمليات اجلراحية الصعبة ،كما
أنه حاليا يواظب على جلسات العالج
الطبيعى ،إال أنــه لــم يقف عند هذا
احلــد ،فهو ميــارس ريــاضــة السباحة
ومــتــفــوق فــيــهــا ،حــيــث إنـ ــه يــشــارك
مــع منتخب مــصــر اخلــمــاســى لــذوى
االحتياجات اخلاصة.
وعــن لقائه بالرئيس فقال :وجهت
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سعادة األطفال من ذوى الهمم فى مزرعة املاشية
ســؤال للرئيس عن اخلدمات األخــرى
الــتــى يــنــوى الــرئــيــس تــقــدميــهــا لــذوى
الهمم ،وأجــاب بأنه سينشئ صندوق
خـــاص بــهــم ،ومــثــلــى األع ــل ــى محمد
صـ ــالح ،وحــلــمــى أن أصــبــح ضابطا
بالقوات املسلحة ،وحسيت أن الرئيس
بابا وبيحبنا.
وع ــن مــشــاركــتــه فــى زيـ ــارة «أخــبــار
اليوم» للفيوم قال :أنا فخور باملشاركة،
وهـ ــذا الــيــوم أضـ ــاف لــنــا مــزيــدا من

الــطــاقــة االيــجــابــيــة ،واســتــفــدت من
احلصول على الكثير من املعلومات عن
املزرعة واإلنتاج احليوانى فى مصر.

سفير الطفولة

ومـــن أبــــرز املــشــاركــني ف ــى زيـــارة
«أخــبــارالــيــوم» الــطــفــل مــهــنــد عــمــاد،
 13سنة ،وهــو من ذوى الهمم الذين
من اهلل عليهم بفقدان نعمة البصر،
ّ
ومــــن مــتــحــدى اإلعـ ــاقـ ــة الــبــصــريــة
وعلى الرغم من صغر سنه وإعاقته
البصرية املصاحبة لــه طــوال الوقت
ولــكــن حــضــور قلبه وعقله الكبيرين
وفــصــاحــة لــســانــه ب ــدا جــلــيــا عندما
حــرص الرئيس عبدالفتاح السيسى
بتدوين كلمته خالل فعاليات احتفالية
«قادرون باختالف» ،إضافة إلى إسناد
لقب سفير الطفولة إليه ويحلم مهند
أن يــكــون بــطــل الــعــالــم فــى السباحة
وطرح الطفل مهند عام  2019تدريس
مــادة «احــتــرام اآلخــر» ،ضمن املناهج
فى املــدارس واجلامعات ،بهدف نشر
الــوعــى وجــعــل جميع الــفــئــات حتترم
وتــقــدر بعضها الــبــعــض ،حــيــث كانت
لفتة جيدة ليطالب بالتعامل اجليد
مع ذوى القدرات اخلاصة خاصة مع
كثرة الفيديوهات التى حتتوى على
حوادث التنمر يوما تلو اآلخر ،ووافق
الرئيس السيسى على دعوته لتدريس
م ــادة القيم واحــتــرام اآلخ ــر ،وكرمه
العام املاضى خــالل افتتاح اجلامعة
املصرية اليابانية للعلوم فى محافظة
اإلسكندرية.
وق ــال مهند لـــ «أخــبــار الــيــوم» إن
فكرته عن تلك املادة جاءت من منطلق
رد االعــتــبــار إل ــى أصــدقــائــه الــذيــن
يتعرضون للتنمر من اآلخرين ،لذلك
قــرر أن يقترح تــدريــس مــادة احترام
اآلخر فى املدارس واجلامعات ،لنشر
وعى تقدير واحترام اآلخر.
وكــشــف ع ــن حــجــم املــعــانــاة الــتــى
يتعرض لها ذوو الــقــدرات اخلاصة
قائال« :أنــا كطفل من ذوى الهمم ملا
بفكر فى نفسى بخاف إنى أنا واللى
زيى منتعاملش زى باقى الناس ،وناخد
نفس احلــقــوق الطبيعية» .وأضــاف:
إحنا موجودين وقــادريــن ..بس ناخد
الفرصة زى بقية أطفال مصر.

حكاية أنس

وقال الطفل أنس سعد 8 ،سنوات
عن أمنيته :أمتنى أن أصبح ضابطا
بــاملــســتــقــبــل ،وقـــد أخ ــب ــرت الــرئــيــس
السيسى عن أمنيتى وقال لى« :احنا
نتشرف بيك» .واستكمل قائالً :خالل
االحتفالية سألت الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،عما إذا كان ما زال يتواصل
مع أصدقائه من املدرسة واجلامعة،
ً
قائال« :واهلل يا
ورد رئيس اجلمهورية
أنس مبقاش فى فرصة أكلم أصحابى
وأســــرتــــى ،وده تــقــصــيــر مــنــى بــس
الظروف هى اللى عاملة كدا ..ظروف
الوظيفة بس أنا غلطان إنى مبسألش
وما اتصلش.
واســتــكــمــل أن ــس قــائــالً :أن ــا بحب
األهــلــى وأمتــنــى الــلــعــب ضــمــن فريق
السباحة لذوى االحتياجات اخلاصة
حتت لواء القلعه احلمراء.
وبالرغم ان انــس يعانى من مرض
الــصــلــب املــشــقــوق املتسبب بجلوسه
على كرسى متحرك ومعاناته الدائمة
منذ والدته ،لكن إعاقته لم متنعه عن

العيش بأمل وتفائل ،فهو منذ والدته
وهو يعانى من عيب خلقى بظهره أثر
على عصب الرجل ،وأثر املخ وكذلك
أيضا ،وفى بداية حياته
ثقب بالظهر ً
عــانــوا كثيرا معه وعــنــدمــا كبر أنس
مبساعدة أمه حاولت أن جتعله سعي ًدا
ً
مقبال على احلياة.
ويحترف أنس البيانو بشكل مبتكر
وحــصــل عــلــى الــكــثــيــر م ــن شــهــادات
التقدير مبوهبة العزف على البيانوه.
فضال عن لعب التنس والطاولة وأكثر
م ــا يــتــمــنــاه ه ــو الــســبــاحــة «األل ــع ــاب
الباراملبية» التى تعتبر ثانى أكبر حدث
دولى متعدد الرياضات ،ويشارك فيه
ريــاضــيــون بــدرجــات إعــاقــة متفاوتة،
مــنــهــا ضــعــف ال ــق ــوى الــعــضــلــيــة مثل
«الشلل السفلى أو النصفى ،الشلل
الرباعى ،احلثل العضلى ،متالزمة ما
بعد شلل األطفال».
وقال :أنا سعيد جدا ملشاركتى فى
زيارة «أخبار اليوم» ،وأمتنى أن تتكرر
تلك الــزيــارة التى تركت أثــرا نفسيا
جميال وسأحكى لزمالئى ما شاهدته.
أمــا هبة عماد حامد 10 ،سنوات
الــفــتــاة اجلميلة مــن فــئــات «متالزمة
داون» الــتــى استطاعت التغلب على
محنتها مبساعدة والدتها التى قامت
بتنمية املــهــارات واإلدراك لديها عن
طريق إتباع جلسات التخاطب وتنمية
املــهــارات احلركية ســنــوات متواصلة
حــتــى اســتــطــاعــت االلــتــحــاق مبــدرســة
عادية مع غيرها من األطفال األسوياء
مع زيادة التركيز واالهتمام من إدارة
املدرسة واملدرسني.
عـ ّـبــرت هــبــة عــن ســعــادتــهــا بكلمة
شــكــراً مــع ابــتــســامــة رقــيــقــة يكسوها
اخلجل.
وكان احلال نفسه مع أحمد صالح
م ــن أص ــح ــاب مــتــالزمــة داون ال ــذى
ع ـ ّـب ــرت ضــحــكــتــه عــمــا بــداخــلــه من
سعادة ،وكــان يرفض مغادرة املزرعة
وترك من أغمروه باحلب.

شكر ًا يا سيسى

أجــمــع أصــحــاب الهمم «الــقــادرون
بــاخــتــالف» فــى حديثهم مــع «أخــبــار
ال ــي ــوم» عــلــى أنــهــم يــتــمــنــون مقابلة
الرئيس السيسى كل عام ،وقدموا له
الشكر لتكليفه جلميع اجلهات املعنية
فى الدولة للعمل على وضع املزيد من
البرامج واخلطط واتخاذ ما يلزم من
إجراءات تنفيذية تستهدف متكني ذوى
الهمم ودمجهم فى جميع املشروعات
واملـ ــبـ ــادرات الــقــومــيــة الــتــى تنفذها
الدولة املصرية.
وأكــدوا أنهم سعداء مبا يُقدم لهم
من دعم مثل الالئحة التنفيذية لقانون
ذوى اإلعاقة وصندوق عطاء واملساواة
فى املكافآت الرياضية بني اإلعاقة
وغيرهم ..ووصفوا احلالة التى ميرون
بها حالياً بأنهم يعيشون فى عصرهم
الذهبى ،وقالوا« :الرئيس وضعنا فى
حتة تانية بعدما قال إن هذا امللف من
أولوياته» .وقد حصلوا على قدر كبير
من القوة ،وكل ذلك بدعم من الرئيس
عبدالفتاح السيسى وتطبيق القوانني،
وقــدمــوا الــشــكــر لــرئــيــس اجلمهورية
على اهتمامه الشديد والبالغ بهذا
امللف ،فضال عن إضافة قصار القامة
والناجني من احلــروق إلى «القادرون
باختالف» الذى أصبح منصة ملاليني
املصريني.

محررة أخبار اليوم مع ذوى الهمم أمام مجمع اإلنتاج احليوانى

بقلم :

جـالل عـارف

عام للتحدى ..ولألمل
عام جديد يستقبله العالم كله وهو يحاول استيعاب
صــدمــة الهجمة اجلــديــدة الـشــرســة لـفـيــروس «كــورونــا»
وجت ــىء الـصــدمــة مــن أن الـعــالــم ك ــان عـلــى م ــدى شهور
يستعد ألن يـكــون ال ـعــام اجلــديــد هــو ع ــام الـتـعــافــى من
الفيروس الشرس بعد عامن من املعاناة ،لكن املتحور
اجلديد «أوميكرون» جاء قبل نهاية العام ليذكر اجلميع
بــأن املعركة لم تنته ،وبــأن «كــورونــا» ،باقية معهم لفترة
أخــرى ورمبــا تتحول بعد ذلــك إلــى ضيف دائــم بشراسة
أقل كما هو احلــال فى «االنفلونزا» التى جتىء كل عام
مبتحور جديد يالحقه العلم بصورة دائمة.
ك ــان ال ـعــالــم ق ـبــل الـهـجـمــة األخـ ـي ــرة يـسـتـعــد مل ــا بعد
«كورونا» ،بعض عالمات التعافى كانت قد ظهرت .عادت
احل ـي ــاة الـطـبـيـعـيــة ب ـص ــورة كـبـيــرة ومـعـهــا ع ــاد الـنـشــاط
االقتصادى ليبدأ التعافى ،وخطت السياحة والطيران
خطوات نحو استعادة احلياة ..وفى نفس الوقت كانت
البرامج توضع للتعامل مع اآلثار السلبية التى نتجت
عن «كورونا» خالل عامن فقد فيهما االقتصاد العاملى
الكثير.
اآلن ،وب ـعــد أن فــرضــت «ك ــورون ــا» وج ــوده ــا ف ــى الـعــام
اجلديد ،أصبح على العالم أن يواجه املوقف وهو يحمل
على كتفيه آثار عامن من اخلسائر الفادحة التى سببها
فـيــروس «كــورونــا» على اقتصاديات ال ــدول وعلى أحــوال
املواطنن .ومن هنا تزداد صعوبة املعركة اآلن حتى وإن
بــدت ســاللــة «أوم ـي ـكــرون» أخــف وط ــأة ،وحـتــى وإن كانت
حصانة املجتمعات أكبر مع اللقاحات ومع استعدادات
أكبر ملواجهة أى «ظروف طارئة».
قبل هجمة «أوم ـي ـكــرون» ك ــان الـعــالــم وه ــو يبحث عن
التعافى االقتصادى السريع يواجه مشاك ًال خطيرة فى
توفير مستلزمات اإلنتاج ،ويواجه خطر الركود االقتصادى
مــع ارت ـفــاع األس ـع ــار .مــن هـنــا ك ــان واض ـحــا أن الـعــالــم ال
يتحمل املــزيــد مــن االغ ــالق ــات ،وأن اجلـهــود كلها ينبغى
أن تتركز على حتقيق املعادلة الصعبة :أن يتم التصدى
لهجمة متحور «أوميكرون» بأفضل الطرق وأقل اخلسائر
مع االحتفاظ -فى نفس الوقت -بالنشاط االقتصادى،

وعدم اللجوء إلى اإلغالق إال فى أشد حاالت اخلطر.
موقفنا فى مصر ،واحلمد هلل -جيد فى هذه املواجهة
الصعبة .كنا من الدول القليلة التى استطاعت حتقيق
م ـعــدل من ــو إي ـجــابــى ف ــى ظ ــل هـجـمــة «كـ ــورونـ ــا» ،أى أننا
استطعنا أن نــواصــل اإلن ـتــاج ونتحمل تبعات مكافحة
الوباء بكفاءة استثنائية .وكنا نتوقع معدل منو فى العام
اجلديد يصل إلى  ٪٥٫٦وهو معدل جيد فى ظل الظروف
الـصـعـبــة ال ـتــى يــواجـهـهــا ال ـعــالــم ك ـلــه .واألم ـ ــل كـبـيــر أن
نحافظ على هذه املعدالت املتوقعة رغم الهجمة الشرسة
للمتحور «أوميكرون» وآثارها السلبية على العالم كله.
واض ــح أن ـنــا انتبهنا لـلـفــرصــة املـتــاحــة حـتــى فــى ظل
اجل ــائـ ـح ــة .وأن اجلـ ـه ــد ت ـض ــاع ــف ف ــى املـ ـس ــار الـصـعــب
نـحــو تــوطــن الـصـنــاعــة لـســد االح ـت ـيــاجــات احملـلـيــة ثم
التصدير .أرقــام ال ـصــادرات فى العام املاضى تؤكد ذلك
وبعضها شديد اإليجابية مثل أن تنمو ال ـصــادرات من
الصناعات الهندسية بنحو  ٪٤٠وأن تنمو الصادرات فى
املالبس اجلاهزة بأرقام مماثلة .وهو اجتاه يتصاعد مع
التركيز على الصناعة كأولوية فى االستثمار اجلديد،
ومع استكمال البنية األساسية لتحويل مصر إلى قلعة
صناعية تقف فى املقدمة بن االقتصاديات فى املنطقة
والعالم.
هـ ــذا ك ـلــه ي ـضــع خ ـطــوطــا أس ــاس ـي ــة أم ــام ـن ــا ملــواج ـهــة
ال ـت ـح ــدي ــات ف ــى الـ ـع ــام اجل ــدي ــد .لــدي ـنــا خ ـط ــوط دف ــاع
جـ ــديـ ــدة مل ــواجـ ـه ــة ه ـج ـم ــة «أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» ك ـم ــا واج ـه ـن ــا
السالالت السابقة .ولدينا الفرصة للمضى فى برامجنا
االقتصادية إذا أحسنا املواجهة ،وإذا حافظنا على قوة
الدفع وحققنا معدالت النمو املتوقعة رغم اجلائحة ،وإذا
أدرك كل مواطن أن ثمن التراخى فى مواجهة «أوميكرون»
سيكون فادحا ،وأن التزامه بكل إجــراءات الوقاية وأولها
اللقاح والكمامة هــو فقط ال ــذى سيحمى حياته ،وهو
أيضا الذى سيحافظ على مصدر رزقه.
هذا عام للتحدى وعام لألمل .كلنا ثقة فى أننا -بعون
اهلل  -سنعبره بسالم وسنخرج منه ونحن أقوى .كل سنة
وأنتم بخير.

مسابقة وطنية للمنتجات الغذائية والتراثية

وزير النقل يتفقد مشروع القطار السريع
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متابعات

أك ــد وزيـ ــر الـنـقــل امل ـه ـنــدس كــامــل الــوزيــر
ان مـنـظــومــة ال ـق ـطــار ال ـك ـهــربــائــى الـســريــع
الـتــى ستغطى ان ـحــاء اجلـمـهــوريــة ستسهم
فـ ــى ت ـخ ـف ـيــض واخـ ـتـ ـص ــار زم ـ ــن ال ــرح ــالت
ب ــن احمل ــاف ـظ ــات جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــالل تـفـقــده

أعمال تنفيذ مشروع قطار العن السخنة
 العلمن  -مطروح ،وذلــك فى املسافة منحلوان حتى العن السخنة مرورا بالعاصمة
اإلداريـ ــة اجلــديــدة ،حيث يجرى العمل فى
تنفيذ اجلسور الترابية والكبارى واألعمال
الصناعية للمسار ،وكذا احملطات واألسوار .

كامل الوزير

أعـ ـلـ ـن ــت ن ـي ـف ــن جـ ــامـ ــع وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـتـ ـج ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة عـ ــن ت ـن ـظ ـيــم م ـس ــاب ـق ــة وط ـن ـيــة
للمنتجات الغذائية والتراثية بالتعاون مع
منظمة األمم املـتـحــدة للتنمية الصناعية
خـ ــالل ف ـب ــراي ــر ال ـ ـقـ ــادم م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه مت
ف ـتــح ب ــاب الـتـسـجـيــل بــاملـســابـقــة للمنتجن
وامل ـص ــدري ــن .وق ــال ــت إن املـســابـقــة تستهدف

ال ـت ــروي ــج وال ـت ـســويــق لـلـمـنـتـجــات ال ـغــذائ ـيــة
التراثية املصرية مبا يساهم فى زيادة املبيعات
وخلق فرص عمل للمنتجن واملوزعن لتلك
املنتجات واملساهمة فى تطوير الريف املصرى
ودع ــم م ـب ــادرات الــدولــة لتوفير حـيــاة كرمية
لـلـمــواطـنــن ،فـضـ ًال عــن إتــاحــة ف ــرص لربط
قـطــاع الـسـيــاحــة بـقـطــاع املـنـتـجــات الغذائية

الـتــراثـيــة وذل ــك مــن خ ــالل تشجيع تنظيم
بــرامــج ورحـ ــالت سـيــاحـيــة الك ـت ـشــاف ال ـتــراث
الـغــذائــى فــى مختلف احملــافـظــات والـتــرويــج
السياحى لتلك املناطق الى جانب املساهمة
ف ــى زيـ ـ ــادة ال ـ ـصـ ــادرات واحل ـ ــد م ــن ال ـ ـ ــواردات
للمنتجات الـغــذائـيــة ممــا يسهم فــى خفض
العجز فى امليزان التجارى.
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فى أروقة السياسة
بقلم :

د .سمير فرج
sfarag.media@outlook.com

أسبوع فى صعيد مصر
سبع سـنــوات قضيتها محافظ ًا لــألقـصــر ،فــى قلب صعيد مـصــر ،شهدت
خــاللـهــا مــا ن ــال تـلــك البقعة مــن ت ــده ــور ،نتيجة لــإه ـمــال ،إذ كــانــت قــراهــا
ومراكزها محرومة من املرافق األساسية ،من املياه النظيفة ،والصرف الصحي،
والكهرباء ،باإلضافة لصعوبة االنتقال بسبب حــال الطرق الداعى للرثاء،
فكانت الكبارى الرابطة بن البر الشرقى والغربي ،على طول محافظات صعيد
مصر ،موزعة على مسافات تبعد 100كم عن بعضها البعض ،مما دفع أهالى
الصعيد الستخدام املعديات للعبور ،وهو ما كان سبب ًا للعديد من الكوارث،
فض ًال عن معاناة محافظات الصعيد من ارتفاع معدل الفقر البالغ ،٪54٫8
ومعدل البطالة البالغ  ،٪13٫7ومعدل األمية الذى ال يقل عن .٪25٫3
وخالل السبع سنوات املاضية ،وتنفيذ ًا لتوجيهات القيادة السياسية ،ضخت
الدولة استثمارات فى محافظات الصعيد ،بلغت  30مليار جنيه ،ليعلن السيد
الرئيس بأنه جار تنفيذ كبارى بن البرين الشرقى والغربي ،ضمن تطوير شبكة
الطرق ،على مسافات ال تتجاوز 25كم ،حتقيق ًا حللم طال انتظاره من أهالى
الصعيد ،وبعدما كان عدد الكباري 14 ،كوبري ،مت إنشاؤها فى عهد محمد على
باشا ،مت إضافة  14محور ًا جديد ًا على نهر النيل ،خالل السبع سنوات املاضية،
بتكلفة  23٫5مليار جنيه .كما أعلن سيادته ،أنه سيمكث أسبوع ًا فى محافظات
الصعيد ،ليتابع بنفسه ما نفذته الدولة ،فى محافظات الفيوم ،وبنى سويف،
واملنيا ،وأسيوط ،وقنا ،وأسوان ،ومحافظات البحر األحمر ،والوادى اجلديد.
وأثناء زيارة سيادته للصعيد ،مت افتتاح خمسة مجمعات صناعية جديدة،
كوسيلة خلفض معدل البطالة ،وحتويل محافظات الصعيد ملناطق جاذبة
لـلـسـكــان ،ولــالس ـت ـث ـمــارات ،ومت ت ـقــدمي دع ــم لـلـمـشــروعــات متناهية الصغر،
للمرأة املعيلة ،لتنفيذ  11٫865مشروع ًا .ووجه الرئيس بعدم االكتفاء بإنشاء
املجمعات الصناعية كاملة امل ــراف ــق ،بــل ش ــدد على ض ــرورة متابعة مشاكل
املشروعات واملستثمرين ،وتقدمي كافة سبل الدعم لتيسير أعمالهم ،سواء
بتخفيض أسعار األراض ــي ،وتكاليف رخــص اإلن ـشــاءات ،وحتى املساعدة فى
تسويق املنتجات.
كما مت افتتاح مجمع بنبان العاملى للطاقة الشمسية ،باستثمارات مليارى
دوالر ،مبشاركة القطاع اخلاص ،لضخ  1٫465ميجاوات طاقة نظيفة ،للشبكة
القومية للكهرباء ،ضمن خطة دعم الشبكة فى صعيد مصر ،والتى احتلت
املرتبة األول ــى ،طبق ًا لتوجيهات السيد الرئيس ،كما صــرح وزيــر الكهرباء.
وحرص السيد الرئيس السيسى على زيارة مجمع املواطنن ،بقرية املراشدة،
الذى يقدم اخلدمات ألكثر من  55ألف مواطن ،ذلك املجمع الذى مت إنشاؤه
ضمن مبادرة «حياة كرمية» ،لتصبح قرية املراشدة منوذج ًا ملا سيطبق بقرى
الصعيد مستقب ًال.
وهكذا نرى تلك البقعة الغالية من مصرنا احلبيبة ،تلقى ما تستحقه من
اهتمام ،لتبدأ عهد ًا جديد ًا من االزدهار.

www.akhbarelyom.com

بنظام حق االنتفاع

التجارة الداخلية تطرح فرصاً استثمارية جديدة على الشركات
يــطــرح جــهــاز تــنــمــيــة الــتــجــارة
الداخلية خالل االسبوع املقبل 9
فــرص استثمارية على الشركات
والكيانات املتخصصة محلياً ودولياً
بنظام حق االنتفاع إلنشاء وتطوير
وتنمية وإدارة وتشغيل االنشطة
التجارية واللوجيستية املختلفة.
تضمنت الــفــرص ط ــرح قطعة
ارض بــالــغــردقــة عــلــى مــســاحــة
 60فــدانــا تقريبا ،وقطعة أرض
مبــحــافــظــة ج ــن ــوب ســيــنــاء على
مساحة  10أفدنة باالضافة إلى
طرح قطعة أرض مبحافظة الوادى
اجلديد اخلارجة مبساحة (100

فــدان) .وأشــار وليد سيف نائب
رئيس اجلهاز إلى أنه سيتم طرح
قطعة أرض مبحافظة بنى سويف
 املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 31/2مبــســاحــة  133ف ــدانــاً تــقــريــبـاً،
كــمــا ســيــتــم طـ ــرح قــطــعــة أرض
مبحافظة االسماعيلية  -حديقة
الفروسية مبساحة ( )15فداناً
تقريباً ،وقطعة أرض مبحافظة
االسماعيلية  -الــورش احلرفية
مبساحة  25فــدانـاً تقريباً ونوه
بأنه سيتم فى محافظة الدقهلية
طرح قطعة أرض بطلخا مبساحة
تبلغ  45فدانا تقريباً.

وزير القوى العاملة:

خفض معدل البطالة  ٪١٫٥سنويا
كتبت آالء املصرى

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة خفض معدالت البطالة بنسبة
 ٪1.5سنويا ،والــذى يبلغ حاليا  ٪7.5من قوة العمل ،من خالل زيارة
فرص العمل مع توفير فرص عمل باخلارج خاصة فى ليبيا .وأضاف أنه
مت توفير  48ألفا و 187فرصة عمل بالقطاع اخلاص واالستثماري ،فضال
عن تشغيل  331ألفاً و 202منهم  4363من ذوى الهمم ،باإلضافة إلى توفير
 320ألفاً و  848فرصة عمل باخلارج .وكشف الوزير عن متكن مكاتب
التمثيل العمالى باخلارج من استرداد مستحقات العمالة املصرية باخلارج
بلغت  335مليوناً و 185ألف جنيه .وأوضح سعفان أن الــوزارة أصدرت
 237ألفاً و 237بوليصة تأمني على احلياة للعمالة غير املنتظمة من بينهم
 23ألفاً و 489من صغارالصيادين  ،بـ  14مليوناً و  234ألفاً و  220جنيها
 ،تغطى حاالت الوفاة بحادث أو العجز الكلى واجلزئى املستدمي والعالج
الطبى  ،وذلك بتعويض قيمته  100ألف جنيه.

معاهد العبور تستقبل العام اجلديد بأول قمر صناعى تعليمى
على مستوى اجلامعات واملعاهد من وكالة الفضاء املصرية

تسعى مــعــاهــد الــعــبــور عــلــى الــســيــر قــدم ـاً فــى تنفيذ خطتها
االستراتيجية باالهتمام بالبحث العلمى لدى الطالب والباحثني،
وفى ضوء اجتاه إدارة املعاهد للتميز على املستوى احمللى واإلقليمى
ونتاج املشاركة الفاعلة مع وكالة الفضاء املصرية فى املجاالت العلمية
وتتويجاً لهذا التعاون ،تتسلم معاهد العبور أول قمر صناعى تعليمى
على مستوى اجلامعات واملعاهد املصرية.
وميثل هــذا القمر منصة تعليمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء
تتضمن محاضرات وتطبيقات فعلية ألنظمة التشغيل واإلدارة فى
األقمار الصناعية باإلضافة إلى التطبيقات فى مجاالت االتصاالت
واالستشعار عن بعد ،وتستهدف معاهد العبور تعظيم االستفادة من
تلك املنصة والكوادر املؤهلة عليها فى دعم البحث واالبتكار وتعزيز
العمل البحثى القائم مع وكالة الفضاء املصرية فى إنشاء «شبكة نقل
بيانات باستخدام كويكبات األقمار الصناعية فى املدار املنخفض»
والذى مير مبرحلة التنفيذ النهائية اعتمادا على الكوادر من اجلانبني.
ويعتبر دعم وكالة الفضاء ملعاهد العبور لهذا العمل البحثى ،والذى
تزامن مع منح تلك املنصة التعليمية ،منوذجاً يحتذى به للتخطيط
اجليد املبنى على رؤية واضحة لوكالة الفضاء من أجل استهداف
دور فاعل ملصرنا احلبيبة على املستوى الدولى فى جميع املجاالت
ذات الصلة ،ودعــم افتصاد الــدولــة املبنى على البنية الفضائية
واستخداماتها.
وأعرب األستاذ الدكتور عبد اهلل الدهشان رئيس مجلس إدارة
معاهد العبور عن سعادته بهذا التعاون الهام مع وكالة الفضاء
املصرية والــذى نتج عنه افتتاح معمل للقمر الصناعى التعليمى،
ووجه الشكر لألستاذ الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء
املصرية على دعمه القوى إلنشاء أقمار صناعية تعليمية باجلامعات
واملعاهد لتطوير البحث العلمى املتعلق باألقمار الصناعية ،ودعا
الدكتور عبداهلل الدهشان إلى االستفادة البحثية من هذا القمر
الصناعى والعمل على تدريب الكوادر من طالب وباحثني على تطوير
قمر صناعى مصرى من خالل التعاون املثمر بني اجلامعات واملعاهد
ووكالة الفضاء املصرية.
وحضر التسليم قيادات معاهد العبور األستاذ الدكتور مجدى زهو
عميد املعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا واألستاذ الدكتور خالد

اجلمهورية اجلديدة
 ..جمهورية
كل مواطن
بقلم :د .محمود ذكى

اليوم صرف المقررات
التموينية لشهر يناير

تــبــدأ وزارة الــتــمــويــن الــيــوم صــرف
املقررات التموينية للمواطنني من خالل 40
ألف منفذ (املجمعات االستهالكية  -بدالى
التموين  -مشروع جمعيتى) بعد أن قاموا
باستالم استعاضات الربع األول من يناير،
وأوضــح املتحدث الرسمى باسم الــوزارة
أحمد كمال أنه مت التشييد على مديرى
املديريات بتسيير حمالت على املخابز،
ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من
التزامها بصرف جميع احتياجات املواطن
على بطاقة الدعم منوهاً بأن كل مخبز
لديه رصيد استراتيجى من الدقيق ملدة
ثالثة ايام.

رئيس جامعة طنطا

إجنازات ومشروعات قومية كبرى غيرت احلياة فوق بقعة غالية
من أرض مصر فى جنوب الوادى أو «صعيد اخلير» كما أطلق عليه
املصريون أخيرا.
إجنازات ومعجزات كبرى فى أسوان اجلديدة وتوسعات مصانع
كيما..العالم يتابع فى انبهار ما يجرى فى مصر من افتتاحات
كبرى ملشروعات عمالقة تفوق اخليال..تقترب من أحالم املواطن
وحتـقــق ال ـهــدف األم ـثــل دائ ـمــا وه ــو حتـســن ج ــودة حـيــاة املــواطــن
اإلنسان فى مصر حتت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوقف املراقبون فى االسبوع املاضى أمــام افتتاحات الرئيس
للمشروعات الـكـبــرى فــى أسـ ــوان ..وزيــاراتــه للقرى النوبية التى
تتغير جودة احلياة فيها فى إطار املبادرة الرئاسية «حياة كرمية».
لقاءات الرئيس السيسى باملواطنن البسطاء الشرفاء فى قرى
أســوان بالصعيد ..تؤكد من جديد مدى اقتراب القيادة الوطنية
العليا للدولة من أبسط املــواطـنــن ..باملشروعات اجلــديــدة التى
تسعدهم وحتقق لهم األمل فى املستقبل األفضل لهم وألبنائهم
وألحفادهم من بعدهم.
ما يحدث فى مصر اليوم من مشروعات قومية عمالقة تغطى
كل مكان من أرض مصر ..وفى جميع املجاالت ..ال تغير من حياة
هذا اجليل من املصرين فقط ..لكنها تصنع األسس القوية املتينة
لرفاهية وازدهــار حياة مصر واملصرين على مدى القرن احلادى
وال ـع ـشــريــن ،وه ــذا هــو املـعـنــى الـعـظـيــم وال ـه ــدف مــن وراء الـقـيــام
بتنفيذ هذه السلسلة غير املسبوقة من آالف املشروعات القومية
التى تغطى جميع مجاالت احلياة ..فى البنية األساسية والطرق
واملرافق والكهرباء والغاز واملياه والصرف الصحي ..باإلضافة إلى
ما حدث من حتول إيجابى هائل فى خدمات التعليم والصحة.
لقد عاشت مصر حتت قيادة الرئيس السيسى حتى اآلن سبعة
أعـ ــوام مــن امل ـشــروعــات الـقــومـيــة ال ـع ـمــالقــة ..ال ـتــى لــم يـسـبــق لها
مثيل ليس فقط فى تاريخ مصر ..ولكن فى تاريخ العالم العربى
وأفريقيا بالكامل ،وقــد أكــد املــراقـبــون حــول العالم أن اإلجنــازات
املبهرة التى حتدث فى مصر ..لم تغير فقط وجه احلياة فى مدن
وق ــرى وادى الـنـيــل ..لكنها غـيــرت املـفــاهـيــم فــى عـقــول املــواطـنــن
خصوصا حن أعلن الرئيس السيسى من أسوان أن العالم يتغير
وال مكان فيه إال ملن يعمل بجدية.
لقد أصبح واضحا اآلن أن لكل مواطن فى مصر من اإلسكندرية
إلى أســوان نصيب هائل من مشروعات التنمية واالستثمار ..وإن
كان الهدف األكبر واألسمى لكل ذلك هم اجيال الشباب ..صناع
احلاضر ..وأمل املستقبل وهم أبناء «اجلمهورية اجلديدة».
وفـ ــى ال ـن ـهــايــة جن ــد أن «اجل ـم ـه ــوري ــة اجلـ ــديـ ــدة» مب ـشــروعــات ـهــا
أصـبـحــت امل ـظ ـلــة ..الـتــى يستظل بـهــا وب ــاآلم ــال الـكـبــرى فيها كل
مواطن ومواطنة على أرض مصر..ويكفى أن املشروعات اجلديدة
جعلت من «اجلمهورية اجلديدة» ..جمهورية كل مواطن على أرض
مصر ..حتيا مصر.

سامح محروس

ماجستير بامتياز
لسامح محروس

الزميل سامح محروس نائب رئيس
حترير جــريــدة اجلمهورية حصل على
درجة املاجستير من قسم االعالم بكلية
آداب جامعة املنصورة بتقدير امتياز عن
رسالته املقدمة بعنوان« :حوكمة اإلدارة
فى املؤسسات الصحفية القومية ..رؤية
تقوميية لدور املؤسسة الصحفية».
تشكلت جلــنــة اإلشــــراف واملناقشة
مــن د.جنــــوى كــامــل أســتــاذ الصحافة
بكلية اإلع ــالم جامعة القاهرة مشر ًفا
ورئيسا ،ود.عبد الهادى النجار أستاذ
ً
الصحافة بجامعة املنصورة ،والدكتور
عصام الدين فرج وكيل الهيئة الوطنية
للصحافة السابق .شهدت اجللسة ً
نقاشا
ً
مستفيضا حول الوضع الراهن باملؤسسات
الصحفية القومية ،وعرض الباحث تطور
الفكر اإلدارى فى التشريعات وتطبيقاته
العملية باملؤسسات الصحفية القومية،
واإلشــكــالــيــات التمويلية التى تواجهها
ومن ــوذج احلوكمة املفضل باملؤسسات
ورؤية مقترحة للتعامل مع مشكالتها.

تعيين  ٢٦٩٨شابا بالقليوبية
أكدت مديرية القوى العاملة مبحافظة
القليوبية تعيني  2698شابا بينهم 31
قادرون باختالف من بني  7133من راغبى
العمل املسجلني فضال عن توفير 634
فرصة عمل للشباب من اجلنسني.
وقامت املديرية بالتفتيش على 674
منشأة اسفرت عن حترير  201محضر،
كما مت التفتيش على  29منشأة اخرى
يعمل بها  65طفال مت إنذار  18منها.

أكاديمية الشرطة تستقبل
برلمان «الطالئع والشباب»
نظمت أكادميية الشرطة يوماً كام ً
ال
بنظام التعايش ،استقبلت خالله اعضاء
برنامج برملان «الطالئع والشباب» الذى
تنظمه وزارة الشباب والرياضة ،ويضم
 187شابا ،و  94فتاة ،ميثلون  18محافظة.
مت خالل الزيارة إطالعهم على الدور
الذى تقوم به أكادميية الشرطة فى إعداد
طالبها ،وذلك فى إطار تأكيد أواصر الود
والتالحم ومد جسور التعاون والترابط
بــني شــبــاب وفــتــيــات بــرنــامــج «الطالئع
والــشــبــاب» ،وأقــرانــهــم مــن طلبة كلية
الشرطة ،باعتبارهم قوة واحدة فى بناء
الوطن وتعزيز قدراته.

تحويل  ٨٠٠ألف فدان
لنظم الرى الحديث

أكد د .محمد عبدالعاطى وزير الرى
أنه مت حتويل  800ألف فدان من األراضى
الزراعية لنظم الــرى احلديث مما أدى
لزيادة اإلنتاجية احملصولية بنسبة -30
 ٪40وتقليل تكاليف األسمدة والطاقة
والعمالة .جاء ذلك خالل اجتماع عقده
الوزير وقيادات الوزارة.

أجهزة األمن تستجيب
الستغاثة موظفة مسنة

د.عبداهلل الدهشان

البهنسى عميد معهد العبور العالى لــإدارة واحلاسبات ورؤســاء
األقسام مبعاهد العبور.
كما وجــه الشكر لألستاذ الدكتور محمد مدحت مختار رئيس
الهيئة القومية للفضاء واالستشعار عن بعد السابق والذى يعد من
أهم األساتذة ضمن أعضاء هيئة التدريس باملعهد الذى أرسى ثقافة
الفضاء واألقمار الصناعية بني الدارسني ،وإبــرام برامج التعاون
البحثية مع اجلهات العلمية املهتمة باألقمار الصناعية.

استجابت االجهزة االمنية مبديرية
أمن اجليزة الستغاثة مواطنة «مسنة»
بــالــتــوجــه ملنزلها وقــدمــت املــســاعــدة
والرعاية الالزمة لها .وكانت االجهزة
قد تلقت استغاثة من املواطنة التى
تقيم مبفردها داخــل مسكنها الكائن
بدائرة قسم شرطة العجوزة والتمست
مساعدتها نظرا لظروفها الصحية
وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى احلــركــة وعلى
الــفــور انــتــقــلــت حملــل الــبــالغ وتــقــدمي
كافة سبل الرعاية الالزمة لها وقد
تقدمت املواطنة بالشكر ألجهزة وزارة
الــداخــلــيــة عــلــى االســتــجــابــة الــفــوريــة
وتلبية استغاثتها.

أما
قبل
بقلم:

داليا جمال

daliagamal7070@gmail.com

بالونة  ..رابعة ابتدائى !

بالونه بقالها خمس شهور عمالة تزيد
وتكبر وتنفش ومش عــاوزه تفرقع ابــدا ..
وال تفش  ..مــواضـيــع واح ـ ــداث جسيمة
حصلت فــى البلد تاخد وقتها وتخلص
وتـتـنـســى  ..إال م ــوض ــوع راب ـع ــة ابـتــدائــى
برغم تفاهته  ..إيــه هى رابعة ابتدائى ؟
ممكن حد يقولى  ..هل هى سنة بتحدد
مستقبل الطالب ؟ طبعا أل  ..هل هى سنة
فاصلة بن دخــول اجلنة والـنــار ال سمح
اهلل؟ برضه أل  ..وال علشان هى سنة فيها
جنــاح وسـقــوط  ..طيب مــا كــل السنوات
بعد كده فيها جناح وسقوط ! يبقى ليه
الدبكة والدربكة دى كلها وليه اولياء امور
تالميذ رابعة ابتدائى عاملن (األزعرينه)
دى كلها؟ اومال اولياء امور طالب الثانوية
العامة يعملوا ايه ؟
ويـ ــا ريـ ــت االمـ ـ ــر اق ـت ـصــر ع ـلــى االبـ ــاء
فقط  ..االع ــالم كـمــان مــاســك فــى نغمة
رابعة ابتدائى ما بن اعالم مؤيد واعالم
معارض لتطوير منهج رابعة ابتدائى ..
حتى البرملان ذات نفسه نسى كل مشاكل
التعليم فــى مصر واغلبها فــى التعليم
ال ـعــالــى بــاجلــام ـعــات بــاملـنــاسـبــة وليست
باملدارس ومت استجواب طارق شوقى وزير
التعليم بالبرملان خصوصا فــى موضوع
رابعة ابتدائى !! بصراحة محرجة اقول
ان اجل ـن ــازة حـ ــارة ..واملـ ـي ــت مـنـهــج رابـعــة
ابتدائى .
ومن املضحكات املبكيات اننى اعرف آباء
اوالده ــم فى التعليم الثانوى واجلامعى
ومهتمن باملوضوع أوى ومعارضن بشدة
لتطوير منهج رابعة ابتدائى !! انا شايفة
ان دراســة سلوك املصرين جتــاه موضوع
رابـعــة ابـتــدائــى ستكشف عــن الكثير من
ال ـ ـفـ ــراغ .او الـسـطـحـيــة لـ ــدى ف ـئ ــات من
املجتمع بتحب تعمل من احلبة قبة.
وان ـ ــا شــاي ـفــة ان امل ــرح ـل ــة االب ـتــدائ ـيــة
هــى االنـســب للتجربة فــى مناهج أو فى
اساليب امتحانات جــديــدة ..الننا سبق
ان ُل منا وزير التعليم عندما جرب طرقا
جــديــدة لالمتحانات على طــالب ثانوى
النهم كـبــروا على منــط معن والتجربة
فيهم تؤثر على مستقبلهم  .واالولــى ان
يتم التحديث فى املناهج واالمتحانات
م ــن ال ـص ـغــر  ..فـلـمــا يـيـجــى ي ـج ــرب فى
الصغيرين  ..نرجع نقول أل يا حرام دول
لسه صغيرين !!
ال ـظ ــاه ــر ان عـقــولـنــا اح ـن ــا ه ــى الـلــى
صغيرة  ..وس ــواء كانت عقولنا كبيرة أو
صغيرة  ..كفاية اوى حلد كده  ..آن االوان
لبالونة رابعة ابتدائى دى انها تفرقع ..
قبل مرارة حضرتنا ما تفرقع.

هجمة
مرتدة
بقلم:

إلهام عبدالفتاح
Elhamabdelfattah1@gmail.com

أمنيات العام اجلديد
كل عــام وأنتم طيبون  ..سنة جديدة
سعيدة وبــأذن اهلل تكون  2022أفضل من
السنوات السابقة ونتطلع مع بداية العام
لتحقيق بعض األمنيات.
أمتنى فــى الـعــام اجلــديــد أن تتواصل
اإلجن ـ ـ ــازات وال ـع ـمــل اجلـ ــاد وي ـج ــرى نهر
اخلـيــر فــى كــل رب ــوع م ـصــر ..وامت ـنــى فى
 2022ان يختفى وبــاء كــورونــا وملحقاته
من دلتا وأوميكرون.
أمتنى فى عام  2022التوفيق للمنتخب
امل ـ ـصـ ــرى لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــى ك ـ ــأس االمم
االفريقية وحتقيق حلم الشعب املصرى
فــى التتويج باللقب العزيز على قلوبنا
وال ـغــائــب م ــن 12ع ــام ــا وك ــذل ــك التوفيق
للنادى االهلى فى كــأس العالم لألندية
رغ ــم فــاصــل ال ـعــك امل ـش ـتــرك بــن الـكــاف
والفيفا فى توقيت بطولتى كأس إفريقيا
وكأس العالم لألندية ثم حسم منتخب
مصر اللقاء الفاصل للوصول لنهائيات
كأس العالم.
أمتـ ـن ــى فـ ــى  2022أن ت ـظ ـه ــر ل ـل ـنــور
التعديالت على قانون الرياضة اجلديد
لتعالج الثغرات املوجودة فى بعض بنود
القانون لتنهى االزدواج ـيــة فى املنازعات
الرياضية وتضع النقاط فــوق احلــروف
فى العالقة بن اللجنة االوليمبية ووزارة
الشباب والرياضة بدال من احلرب الباردة
الدائرة بينهما اآلن .
أمتنى فى  2022ان تضع وزارة الشباب
وال ــري ــاض ــة عـلــى رأس اولــويــات ـهــا إتــاحــة
الرياضة لكل مصرى سواء على مستوى
املمارسة فقط أو املنافسة والبطولة بغض
النظر عن قدرتهم املالية أو مكانهم على
خريطة القطر املصرى.
أمتـنــى فــى  2022ان تقتحم  30لعبة
اوليمبية وغير اوليمبية هيمنة كرة القدم
على مقاليد االمور فى اإلعالم الرياضى
وي ـك ــون لـهــم نـصـيــب م ــن اه ـت ـمــام جميع
وسائل االعالم بصفة مستمرة وليس فى
املناسبات.
أمتـنــى فــى  2022ان تـقــام انتخابات
احتـ ــاد ك ــرة ال ـيــد ح ـيــث تـنـهــى اللجنة
املؤقتة عملها بنهاية يناير وحتى اآلن
ال حــس والخـبــر على الــرغــم مــن إقامة
جميع انـتـخــابــات االحت ـ ــادات واالنــديــة
حتى احتــاد كــرة القدم ونــادى الزمالك
س ـت ـقــام ان ـت ـخــابــات ـهــم م ــاع ــدا ك ــرة الـيــد
وال ـل ـج ـنــة االول ـي ـم ـب ـيــة ســاك ـتــة والـ ـ ــوزارة
ساكتة واالحتاد الدولى ساكت!!..

اﻷﻫﻠﻰ ااﳌﺼﺮى ﻳﺤﺼﺪ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻰ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل ٢٠٢١
ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫ
اﻷﻫﻠﻰ اﳌـﺼــﺮى ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﺸﺎم ﻋﻜﺎﺷﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﺑﻨﻚ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺼﺮ ﻟﻌﺎم  ،٢٠٢١وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﻠﻮﺑﺎل ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﺞ آﻧﺪ
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ رﻳﻔﻴﻮ اﻟﻌﺎﳌ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ـﺎﺋ ــﺰة ﺗ ـﺘــﻮﻳـ ًـﺠــﺎ ﳉ ـﻬــﻮد اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠــﻰ
وﺗ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻠــﻚ اﳉ ــﺎﺋ
وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﺪوره اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻰ
ً
ﺗﻌﺪ إﺣﺪى أﻫﻢ اﶈﺎ
اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ.

اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺟﺎءت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ً
ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺠﺎل
اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﺗﻌﻜﺲ اﳉــﺎﺋــﺰة ﲤﻴﺰ اﳌ ـﺒــﺎدرات اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺘــﻰ ﻳﻘﻮم
ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺼﺮى ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ

ﻹﳝﺎﻧﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دوره ﻓﻰ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮى.
وﺗ ـﺘــﺮﻛــﺰ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻋ ـﻠــﻰ دﻋـ ــﻢ ﻗ ـﻄــﺎﻋــﻰ اﻟـﺼـﺤــﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
وﻓــﻚ ﻛــﺮب اﻟﻐﺎرﻣﲔ ،ورﻋــﺎﻳــﺔ ذوى اﻟﻬﻤﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
دﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث.
وﺗﻔﻮق إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﻟـ ٨
ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل  ٥ﺳﻨﻮات.

ﻋﻜﺎﺷﺔ :ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﳴﺎﳳ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﻓﻰ ٢٠٢٢
إﺷﺮاف :ﻣﺠﺪى درﺑﺎﻟﺔ

■ اﻟﺴﺒﺖ ■  ١ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٢٢م

ﻗﺎل ﻫﺸﺎم ﻋﻜﺎﺷﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺼﺮى ،إن اﳋﻄﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،٢٠٢٢ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣــﻊ أﻫــﻢ ﻣﺤﺎور
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺘﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٠٢١
ﺣﺘﻰ .٢٠٢٣
أﺿ ــﺎف »ﻋــﻜــﺎﺷــﺔ« أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ  :ﻗﻴﺎدة
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل
اﳌﺎﻟﻰ واﻟﺬى ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﻨﻚ

اﳌﺮﻛﺰى ،واﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻓــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟــﺮؤﻳــﺔ ﻣﺼﺮ
 ،٢٠٣٠وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺪأ  -اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻚ
 ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔودراﺳــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﳊﺎﻟﻴﲔ واﳌﺮﺗﻘﺒﲔ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﻰ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻰ وﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ
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اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻰ وﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
واﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻰ ،واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﻬﺎرات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﺼﺎﺗﻬﻢ،
ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻓﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ،
واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ أداء دور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻛﺄﺣﺪﺪ أﻫﻢ
ﺘﻐﻼل
دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ،واﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻷﻓﻀﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣــﻮارد اﻟﺒﻨﻚ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ وﺧﻄﻄﻪ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت أداﺋﻪ.
ﶈﺎور
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ،أن ﺗﻠﻚ اﶈﺎور

ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻷﻫﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺴﻮق وﲟــﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ وﺧﻄﻄﻪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ورﻳــﺎدﺗــﻪ ﻟﻠﺴﻮق
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ دوره
ﻓﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻛﺬﻟﻚ
إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ذراﻋﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرى
»اﻷﻫﻠﻰ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«.

أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح» :اﻷﻫﻠﻰ« ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻀﺦ  ٣٥ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻗﺎل ﻳﺤﻴﻰ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺼﺮى ،ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺼﺮى ﺿﺦ ﺣﻮاﻟﻰ  ٣٥ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ،ﲟﺤﻔﻈﺔ
ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
وأﺿﺎف اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح ﻣﺆﻛﺪا إن ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻰ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
واﻟﺘﺠﺎرى واﳋﺪﻣﻰ واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺑﺔ

◄ ﻫﺸﺎم ﻋﻜﺎﺷﺔ

ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء وﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎ أﻓﻀﻞ
ﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎح.
أﺿﺎف أن اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  ١٠٣ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺣﻮاﻟﻰ  ٩٧أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻨﻚ
زﻳﺎدﺗﻬﻢ ﺑﺤﻮاﻟﻰ  ٢٠أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل
ﻋﺎم  ٢٠٢٢وﻳﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ٢٤٩
ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ ﳋﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء اﳌﺸﺮوﻋﺎت
ً
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳉﻐﺮاﻓﻰ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺮوع وﺑﺎﻷﺧﺺ
ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻰ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل .وأﻛﺪ أن وﺟﻮد
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺑﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ

ﺧﺪﻣﺎت ﲤﻮﻳﻼت اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻬﺞ اﻟﺒﻨﻚ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮى
وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ
ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ او ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﻮرة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت ورواد
اﻷﻋﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﻓﻀﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ وأﺣﺪﺛﻬﺎ
ﻟﻀﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﳉﻮدة.
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح إن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻰ ﻧﺸﺎط ﲤﻮﻳﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﳊﺼﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻼت اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻰ
إﺟﻤﺎﻟﻰ ﲤﻮﻳﻼت
اﻟﻜﺒﺮى ﻧﺤﻮ  ٪٤١ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻰ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻳﺰﻳﺪﺪ ﻋﻦ ٩٠٠
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ.
ﻞ
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
أوﺿــﺢ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ
ﺨﺘﻠﻒ
اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷﺮﻳﻚ
ﻚ
اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻰ ﻓـــﻰ ﲤــﻮﻳــﻞ
ﺗــﻠــﻚ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺳﻌﻴﺎ
ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑــﺪوره ﻓﻰ
دﻋﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
اﻟـــــﻌـــــﺎم واﳋــــــــــﺎص ذات
اﳉﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﳉﺪوى
اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺘــﻰ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﺲ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.

◄ ﻳﺤﻴﻰ أﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح

داﻟﻴﺎ اﻟﺒﺎز :اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺪﺷﲔ  ٢٠٠٠ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺻﺮاف آﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة
ﻗﺎﻟﺖ داﻟﻴﺎ اﻟﺒﺎز ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺼﺮى ،إن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻔﻌﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻓﻰ
اﻻﻧـﺘـﺸــﺎر اﳉـﻐــﺮاﻓــﻰ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧ ـﺤــﺎء اﳉـﻤـﻬــﻮرﻳــﺔ
ﲟ ــﺎ ﻳـﺘـﻤــﺎﺷــﻰ ﻣ ــﻊ ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎت اﻟ ـﺸ ـﻤــﻮل اﳌ ــﺎﻟ ــﻰ ﺣﻴﺚ
ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ــﻮﺻ ــﻮل ﺑــﺎﳋــﺪﻣــﺎت اﳌـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ
إﻟــﻰ ﻋــﺪد أﻛـﺒــﺮ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃـﻨــﲔ ﻓــﻰ ﺷﺘﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
أﺿــﺎﻓــﺖ »اﻟ ـﺒــﺎز« أن اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف إﺿــﺎﻓــﺔ ٦٠
ﻓ ــﺮﻋ ـ ًﺎ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ًا وأﻟ ـﻔ ــﻰ ﻣــﺎﻛ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺻـ ــﺮاف آﻟ ــﻰ ﺧــﻼل
ﻋﺎم  ،٢٠٢٢ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻰ  ٥٨٥ﻓﺮﻋﺎ وﻣﻜﺘﺐ ،ﻣﻨﻬﻢ
 ٣٨ﻓﺮﻋﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ و ٥٥ﻓﺮع ﳋﺪﻣﺔ
ﻋﻤﻼء اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ  ٥٢٢٩ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺻﺎرف
آﻟـ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ  ٩٥ﻣــﺎﻛ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺻ ـ ــﺎرف ﻣ ـﺠ ـﻬ ــﺰة ﳋــﺪﻣــﺔ
اﻟﻌﻤﻼء ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ و ٣٤ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﳋﺪﻣﺔ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ذوى اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ اﳊــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﲟــﺎ ﻳــﺮﺳــﺦ ﻣـﺒــﺪأ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
أوﺿ ـﺤــﺖ أن اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ اﻻﻧـﺘـﺸــﺎر
ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
اﳌــﺮﻛــﺰى ﻣــﺆﺧــﺮا ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟـﺴــﺪاد اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻰ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ  POSوﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﻪ اﳉﺪﻳﺪ
 Tap on phoneﻛ ـ ــﺄول ﺑ ـﻨــﻚ ﻓ ــﻰ ﻣ ـﺼــﺮ ﻳـﺤـﺼــﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﳑــﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻋﻠﻰ ﺣــﺮص اﻟﺒﻨﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻗﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﻧﻘﺎط
اﻟﺒﻴﻊ  POSﻋﻦ  ٣٣٠أﻟﻒ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ وﻓــﻰ إﻃــﺎر اﻟــﺪور
اﻟ ــﺮاﺋ ــﺪ ﻟـﻠـﺒـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻰ اﳌ ـﺼ ــﺮى ﻓ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـﺒــﺪأ

اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،أﻛﺪت
داﻟـﻴــﺎ اﻟـﺒــﺎز ان اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻀﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﻓـ ــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ وﲢ ــﺪﻳ ــﺚ
اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات اﻟـﺒــﺪﻳـﻠــﺔ ﲟــﺎ ﻳ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ اﻟ ـﻴــﺎت اﻟــﺬﻛــﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻰ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺎت وﻗﻨﻮات رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﺒﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷ ــﺮاﺋ ــﺢ واﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء ﲟ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ اﻧ ـﺤ ــﺎء
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ داﺋ ـ ـﻤ ـ ـ ًﺎ ﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﺮ
وﲢــﺪﻳــﺚ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲟــﺎ ﻳـﻔــﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻰ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳌـﺘــﻼﺣــﻖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣـﺘـﻨــﺎﻣـﻴــﺔ ،وﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف اﻟـﺒـﻨــﻚ زﻳـ ــﺎدة ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻋـﻤــﻼء
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﲔ ﳋ ــﺪﻣ ــﺔ اﻷﻫ ـﻠ ــﻰ ﻧ ــﺖ ﻟـﺘـﺼــﻞ
اﻟﻰ  ٪٨٠ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء.
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اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻋﻢ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ واﺻ ـ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﳌ ــﺮﻛ ــﺰى
اﳌ ـﺼــﺮى ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﶈــﺎﻓــﻆ ﻃ ــﺎرق ﻋﺎﻣﺮ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮات اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق ..ﻓﻰ
ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻻ أﻋﺎدﻫﺎ
اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ..وﻳـﺼــﺪر اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰى ﻗﺮارات ﳌﻮاﺟﻬﺔ اى ﺗﺰاﺣﻢ وﻣﻨﻊ
اى ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺪوى ..وأﺻ ـ ــﺪر اﳌــﺮﻛــﺰى
اﻻﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻰ ،ﺧﻄﺎﺑ ًﺎ دورﻳ ًــﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﻻﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار إﻋ ـﻔ ــﺎء اﳌــﻮاﻃ ـﻨــﲔ ﻣ ــﻦ ﻛــﺎﻓــﺔ
اﻟــﺮﺳــﻮم واﻟـﻌـﻤــﻮﻻت اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺴﺤﺐ اﻟـﻨـﻘــﺪي ،ﳌــﺪة  ٦أﺷـﻬــﺮ أﺧــﺮى،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺼﺪر ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟــﺮﺳــﻮم واﻟـﻌـﻤــﻮﻻت ،وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ذﻟﻚ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻗ ــﺎل اﳌ ــﺮﻛ ــﺰى ان ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار ﺟــﺎء
ﻓ ــﻰ ﺿـ ــﻮء اﳌ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺮة ﻟـﻠـﺴــﻮق
اﳌﺼﺮﻓﻰ وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻬﺪف
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﲢﻘﻘﺖ
ﺧ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﳌ ـﻨ ـﺼ ــﺮﻣ ــﺔ ﻣـ ــﻦ إﻗ ـﺒ ــﺎل
اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ
وﻗـﻨــﻮات اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻰ
اﳊﺎﻟﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻗﻞ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ.
ﻫــﺬا اﻻﺟ ــﺮاء ﺟــﺎء ﺿﻤﻦ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣﺎ
ﺑﲔ اﺟــﺮاءات ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺼﺮى
وﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ ﻛــﻞ اﻵﺛ ــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳉﺎﺋﺤﺔ
ﻛ ـ ــﻮروﻧ ـ ــﺎ وﺑـ ـ ــﲔ اﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﺧ ـ ـ ــﺮى ﳌـﻨــﻊ
اﻟ ـﻌــﺪوى وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗ ــﺪاول اﻟ ـﻜــﺎش ..وﻫﻰ
ﺗــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﺎت واﺿ ـﺤ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻋﺒﺪ
اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ..وﻫﻰ
اﻳﻀﺎ اﳌﺮة اﻻوﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﻧﺮ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺒﻨﻚ
اﳌ ــﺮﻛ ــﺰى اﳌ ـﺼــﺮى ﻳـﻌـﻴــﺶ ﻣــﻊ اﳌـﺼــﺮﻳــﲔ
ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺑﻴﻮم ..ﻳﺤﻞ اوﺟﺎﻋﻬﻢ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
وﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدراﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓــﻰ ﻣـﺠــﺎل اﻻﺳ ـﻜــﺎن ان ﻳـﻘــﺪم ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﺣﻠﻮﻻ ﳌﺸﻜﻼﺗﻪ  ..وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ
اﺻـ ـﺤـ ــﺎب اﳌ ـ ــﺪﺧ ـ ــﺮات ﻓـ ــﻰ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ زﻳ ـ ــﺎدة
اﻟﺘﻀﺨﻢ  ..وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
رﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وإﻗﺎﻟﺔ اﳌﺼﺎﻧﻊ
اﳌﺘﻌﺜﺮة واﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳉﻤﻴﻊ
اﳌـﺘـﻌـﺜــﺮﻳــﻦ ﻓــﻰ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺟــﺪﻳـﺘـﻬــﻢ ..وﻫ ــﺬه
ﻫ ــﻰ ﻓـﻠـﺴـﻔــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺴـﻴـﺴــﻰ اﻟ ـﺘــﻰ
ﻇﻬﺮت ﺧﻼل ﺣﻮاره ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﺗﻮﻓﻴﻖ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﳌـﺼــﺎﻧــﻊ ﻏﻴﺮ اﳌــﺮﺧـﺼــﺔ ،اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ وﺟﻪ
ﺑ ـﻀ ــﺮورة ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة اﺻـﺤــﺎﺑـﻬــﺎ ﺑ ــﺪﻻ ﻣﻦ
اﺗﺨﺎذ اﺟ ــﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﻫﻢ  ..ﻷن
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ دﻣﺠﻬﻢ ﻫﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﻫﻠ اﳌﺘﺤﺪ:

ﻧﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

◄ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ وﺷﺮﻳﻒ ﻟﻘﻤﺎن وﳌﻴﺲ ﳒﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ:

» QNBاﻷﻫﻠﻰ« ﻳﻮﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ
ً
ﻣﻌﺮﺿﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻧﻈﻢ ﺑﻨﻚ » QNBاﻷﻫﻠﻰ«
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻰ
ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟــﺪﻳــﻜــﻮر واﳊ ــﺮف
اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﳌﺼﻨﻮﻋﺎت اﳉﻠﺪﻳﺔ واﳌﻨﺴﻮﺟﺎت،
ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة رواد اﻟﻨﻴﻞ إﺣــﺪى ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰى.
ﻳــﺄﺗــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻓــﻰ إﻃـــﺎر ﺣ ــﺮص اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰى اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ وأﺻﺤﺎب اﻷﻓﻜﺎر
اﳌﺒﺘﻜﺮة وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ.
أﻛــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺒﻨﻚ
 QNBاﻷﻫﻠﻰ ،ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟــﺪور اﻟــﺬى ﺗﻘﻮم
ﺑﻪ ﻣﺒﺎدرة رواد اﻟﻨﻴﻞ إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات اﳌﺮﻛﺰى
اﳌﺼﺮى وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻣﻦ
دﻋﻢ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ورواد اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣــﻦ ﺧﻼل
اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﳌﺒﺎدرة.
أﺿﺎف أن » «QNBﻳﻮﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻘﻄﺎع
اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺼﻐﺮ ﳌــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ آﺛ ــﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ
وﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
ورواد اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺒﺎب وﺳﻴﺪات ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ
وﺗﺴﻮﻳﻖ واﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻨﻴﺔ.
أﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﳌــﻌــﺮض اﻟــﺬى أﻗــﺎﻣــﻪ QNB
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺒﺎدرة رواد اﻟﻨﻴﻞ وﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى اﳌﺼﺮى ﺿﻢ ﻋﺪداً ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ واﳌﻬﻦ اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺘﻰ ﲤﺰج
ﺑﲔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة،
وﻫﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻳﺠﺐ دﻋﻤﻬﺎ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
ﲡﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن » QNBاﻷﻫﻠﻰ« وﻓﺮ
ﻟﻠﻌﺎرﺿﲔ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ
ﺗﺴﺎﻋﺪ رواد اﻷﻋﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻓﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﻟﺘﻰ
ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﺠﻬﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺳﻮاء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ او اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ QR Code،
.e-Wallet ، e-Banking

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺒﺔ ﻟﺒﻴﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
ﳌﺒﺎدرة رواد اﻟﻨﻴﻞ ،إن اﳌﺒﺎدرة ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ،وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻬﺎت واﻟﺒﻨﻮك
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻬــﺪف اﳌ ــﺒ ــﺎدرة إﻟ ــﻰ دﻋ ــﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت
واﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ورواد اﻷﻋ ــﻤ ــﺎل ﻓــﻰ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﺠــﺎﻻت
وذﻟﻚ ﻓﻰ إﻃﺎر إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻬﻮد
اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﶈﻠﻰ ودﻋﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.
وأﺷـــﺎدت اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﳌــﺒــﺎدرة رواد
اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﳌﺜﻤﺮ ﻣﻊ »  QNBاﻷﻫﻠﻰ«،
ﺣــﻴــﺚ ﻳ ــﻘ ــﻮم ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺔ ﺣــﺎﺿــﻨــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻤــﻴــﻢ
اﻻﺑﺘﻜﺎرى واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﺘﻀﻨﺔ
ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﻌﺮض ،واﻟﺘﻰ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻰ
إﻗﺘﺤﺎم أﺳﻮاق ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ دوﻟﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،وﺟــﻪ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻣــﻦ أﺻﺤﺎب
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﳌﻌﺮض ،اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺒﻨﻚ
» QNBاﻷﻫﻠﻰ« وﻣﺒﺎدرة رواد اﻟﻨﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ.
اﻓﺘﺘﺢ اﳌﻌﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
ﻟﺒﻨﻚ » QNBاﻷﻫــﻠــﻰ« ،ﺷﺮﻳﻒ ﻟﻘﻤﺎن وﻛﻴﻞ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى اﳌﺼﺮى ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﻤﻮل
اﳌــﺎﻟــﻰ ،وﻋ ــﺪد ﻣــﻦ ﻗــﻴــﺎدات وﻣﺴﺌﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰى اﳌﺼﺮى ﻟﻠﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ واﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ،ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﻃ ــﺎرق ﻓﺎﻳﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،ﺑﺎﺳﻢ ﻧﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟــﺘــﺠــﺎرى واﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﻖ ،أﺣــﻤــﺪ ﻓــــﺆاد رﺋــﻴــﺲ
اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟــﺼــﻐــﺮ ،ﺷــﻴــﺮﻳــﻦ اﻟــﺸــﺮﻧــﻮﺑــﻰ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ.
ﺷﺎرك ﻓﻰ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻫﺒﺔ ﻟﺒﻴﺐ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﳌــﺒــﺎدرة رواد اﻟﻨﻴﻞ ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻰ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﺒﺎدرة ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺎس ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﺒﺎدرة،
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌــﻐــﺎورى ﻣﺪﻳﺮ ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻹﺑﺪاﻋﻰ ،ﻧﺪى ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻨﺴﻖ اﳊﺎﺿﻨﺔ.

ﺣ ــﺼ ــﻞ اﻟ ــﺒ ــﻨ ــﻚ اﻷﻫ ــﻠ ــﻰ
اﳌﺘﺤﺪ – ﻣﺼﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ
ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ٨٢ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر أﻣــﺮﻳــﻜــﻰ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ
ﻹﻋــــﺎدة اﻹﻋ ــﻤ ــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻻﲢــــــــﺎد
)،(EBRD
اﻷوروﺑ ــﻰ ) ،(EUوﺻﻨﺪوق
اﳌﻨﺎخ اﻷﺧﻀﺮ ).(GCF
ﻳﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺣﺮص
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺘﺤﺪ  -ﻣﺼﺮ
ﻋــﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ
اﻟــﺘــﻮﺳــﻌــﻴــﺔ داﺧ ـ ــﻞ اﻟــﺴــﻮق
اﳌـ ـ ــﺼـ ـ ــﺮى ،ودﻋــــــــﻢ ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻰ ،وﻛﺬا ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻛ ــﻤ ــﺎ ﻳــﻨــﻘــﺴــﻢ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ
اﻟـــﺬى ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻫـــﻠـــﻰ اﳌــﺘــﺤــﺪ – ﻣــﺼــﺮ
إﻟــــﻰ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻼت اﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ
ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ  ٣٠ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻰ ﻹﻗﺮاض اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﻗﺮض
ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ  ١٠ﻣ ــﻼﻳ ــﲔ دوﻻر
أﻣــﺮﻳــﻜــﻰ ﻓــﻰ إﻃ ــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻤﻮل
ﻣـ ــﻦ اﻻﲢـــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻰ،
وﻗـــــﺮض آﺧ ـ ــﺮ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻪ ١٢
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻰ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﻀﺮاء ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻷﺧــﻀــﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎخ
واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٣٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻰ ﻓﻰ

◄ ﻫﺎﻟﺔ ﺻﺎدق وﻣﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﳊﺰﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﻹﻋﺎدة
اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ ﻫــﺎﻟــﺔ
ﺻ ــﺎدق ،اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
وﻋـ ــﻀـ ــﻮ ﻣ ــﺠ ــﻠ ــﺲ اﻹدارة
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺘﺤﺪ ﻣﺼﺮ،
إن إدارة اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻳﺴﻌﺪﻫﺎ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑــﻰ
ﻹﻋــــﺎدة اﻹﻋ ــﻤ ــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺻ ــﻨ ــﺪوق اﳌ ــﻨ ــﺎخ اﻷﺧــﻀــﺮ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﶈﻠﻰ،
ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟ ــﺒ ــﻨ ــﻚ وﺧـ ــﻄـ ــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻛـ ــﻤـ ــﺎ أوﺿـــــﺤـــــﺖ ﻫ ــﺎﻟ ــﺔ
ﺻـ ــﺎدق ،أن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻫــﻠــﻰ
اﳌــﺘــﺤــﺪ  -ﻣــﺼــﺮ ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟ ــﻠ ــﻤ ــﺆﺳ ــﺴ ــﺎت اﻟ ــﺼ ــﻐ ــﻴ ــﺮة
واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻧــﻈ ـ ًﺮا ﻟــﺪورﻫــﺎ
اﳌـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ ﻓـ ــﻰ اﻻﻗ ــﺘ ــﺼ ــﺎد
اﳌـ ــﺼـ ــﺮى ،وﻗ ــﺪرﺗ ــﻬ ــﺎ ﻋــﻠــﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﺑــﺮؤوس

أﻣــﻮال ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ ،ﻫﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
دﻋـ ــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت
اﻟـ ــﺼـ ــﻐـ ــﻴـ ــﺮة واﳌ ــﺘ ــﻮﺳ ــﻄ ــﺔ
ﺧـــــﺎرج اﻟ ــﻘ ــﺎﻫ ــﺮة اﻟــﻜــﺒــﺮى
واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ أﺷﺎرت ﺻﺎدق ،إﻟﻰ
أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻓﻰ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،واﻟﺰراﻋﺔ
واﳋــﺪﻣــﺎت ،واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت،
وﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت
واﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت ،وذﻟـــــﻚ ﻓــﻰ
إﻃﺎر اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺎ
ﻳﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻰ
اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ وﻓــﻰ
ﺣــﻠــﻮل اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺗﻐﻴﺮ اﳌــﻨــﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ،
واﻟـــــﺬى ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺎﻧ ــﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ
ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋــﻀــﺮاء،
وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﺮﺟﺎل.

 ٧ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻰ اﳌﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ« ﺧﻼل ٢٠٢٢
ﻗـ ـ ــﺎل ﺣ ـ ـ ــﺎزم ﺣ ـ ـﺠـ ــﺎزى اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬى ﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻟ ـﺒ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﺼــﺮ
ان اﻟـﺒـﻨــﻚ ﻳـﺴـﺘـﻬــﺪف زﻳـ ــﺎدة ﺣﺠﻢ
اﶈﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻮاﻗﻊ
 ٧ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل .٢٠٢٢
ﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزم ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺎزى ،إن
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اﻟﺒﻨﻚ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺤﻮ  ٦ﻓﺮوع ﺟﺪﻳﺪة
ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ووﺟﺔ ﺑﺤﺮى
ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠٢٢
أﺷ ــﺎر اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ،إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺼﺮﻓﻪ
ﻟـﻠـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻰ اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم
اﳉ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﺪف اﻟ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻊ ﻓــﻰ
ﲤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
أﺿﺎف أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀ ًﺎ
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳉﻐﺮاﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻛ ــﺎﻓ ــﺔ اﶈـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺎت ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻳ ـﻌ ـﺘــﺰم

اﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻰ ﺗ ـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺪرة
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻋﻤﻼﺋﻪ
ﺑﺸﻜﻞ أﺳــﺮع ﺑــﻞ وﺟــﺬب اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء اﳉﺪد ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺸﻤﻮل
اﳌ ــﺎﻟ ــﻰ وﻳ ــﺄﺗ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى.

◄ ﺣﺎزم ﺣﺠﺎزى

> اﻟﺴﺒﺖ >  ١ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

www.akhbarelyom.com

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ»ﺍﳴﺮﻛﺰﻯ« ﻟﺘﻤﻜ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳴﺮﺃﺓ ﹰ
رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ:

◄ ﻣﺤﻤﺪ
اﻹﺗﺮﺑﻰ

وﻗــﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗــﺮﺑــﻰ ،ررﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ـﺪﻛ ــﺘ ــﻮرة ﻧﻴﻔﲔ
إدارة ﺑــﻨــﻚ ﻣــﺼــﺮ ،واﻟ ــﺪ
اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ
ﺟ ــﺎﻣ ــﻊ ،وزﻳـ ـــﺮة اﻟــﺘــﺠــﺎر
واﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬى ﳉــﻬــﺎز ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة
وﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮ ،ﻋــﻘــﺪ »ﻣــﺸــﺮوع
ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ«
دﻋﻢ اﳌﺮأة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘ
ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ اﳉــﻬــﺎز ﻗــﺪره
وﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع
 ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،وﻳ
ـﺮوﻋــﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
إﻟــﻰ ﲤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺸــﺮو
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌــﺮأة ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺮأة أو اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻳﺮ
ﺷ ــﺎﺑ ــﺎت اﳋــﺮﻳــﺠــﺎت وﺻــﺎﺣــﺒــﺎت
اﳋ ــﺒ ــﺮة اﻟ ــﺮاﻏ ــﺒ ــﺎت ﻓ ــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ
وﺗﻜﺒﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه
اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار وواﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ
ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻰ ،إن ﺗﻮﻗ
ﺺ ﺑﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞﻞ ﻟﺪﻋﻢﻢ اﳌ ــﺮأة وﲤﻜﻴﻨﻬﺎ
وواﳌﺨﺼﺺ
اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳ ـﺎً ﻳــﺄﺗــﻰ وﻓــﻘ ـﺎً ﳋــﻄــﺔ ﺑــﻨــﻚ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎدرة
اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰى اﳌــﺼــﺮى واﻻﲢـ ــﺎد اﳌﺼﺮى

ﻟــﻠــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻰ اﻟــﺼــﻐــﺮ .وﺑـــــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗـﻮﺟﻴـﻬﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋﺒﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ
رﺋــﻴــﺲ اﳉــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ،واﳌــﻬــﻨــﺪس ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻧﺤﻮ زﻳــﺎدة
اﶈــﻔــﻈــﺔ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت
ﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮ واﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﳌـ ــﺮأة
واﻟﺸﺒﺎب ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
واﻟــﺪﺧــﻞ ﲟــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋــﻠــﻰ ﲢــﺴــﲔ اﳊــﻴــﺎة
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻷﺻــﺤــﺎب اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣــﺸــﻴــﺮاً إﻟــﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟــﻘــﺮض ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  ٧٥أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ،وﺳﻴﺘﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺣﻮاﻟﻰ ١٠
آﻻف ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﺼﻐﺮ ﳑﻠﻮك أو ﻣﺪار
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌ ــﺮأة ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻘــﺮض ١٠
أﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪة اﳌﺸﺮوع وذﻟﻚ
ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﻣــﻦ اﳉــﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺒﺮﻣﺔ
ﺑــﲔ ﺑــﻨــﻚ ﻣــﺼــﺮ واﳉــﻬــﺎز ﺑـــﺪأت ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎم
 ٢٠١١وﺣــﺘــﻰ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ  ٢٠٢١ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  ٢٫٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﲤــﻮﻳــﻞ  ١٣٨أﻟــﻒ ﻣــﺸــﺮوع ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ

اﻟﺼﻐﺮ ﲟﺒﻠﻎ  ٢٫٧ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ وذﻟــﻚ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻓــﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻫﺬا وﻳﺘﺼﺪر ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً
اﳉــﻬــﺎت اﳌــﻤــﻮﻟــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺼﻐﺮ ﻓــﻰ ﻣﺼﺮ ﲟﺤﻔﻈﺔ ﻗــﺮوض ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺼﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٨ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم
اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ٢٠٠٤وﺣﺘﻰ اﻵن ﲟﻨﺢ أﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  ٧١١أﻟــﻒ ﻗــﺮض ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ ﺻﻐﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٢١ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺮأة ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪ ٣٥ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻤﻨﻮح ،ﻫــﺬا ﻛﻤﺎ
ﰎ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﺤﻮ  ١٥أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ ﺑﻘﺮى اﳌﺒﺎدرة
اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﺣــﻴــﺎة ﻛــﺮﳝــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٫١ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ .٢٠٢١
ﻫﺬا وﻳﻮﻟﻰ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﺒﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼء ﻫﺬا
اﻟﻘﻄﺎع ،وﻳﻌﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ أواﺋــﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺰﻣﺖ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰى ووﺻﻠﺖ
ﲟــﺤــﻔــﻈــﺔ ﲤ ــﻮﻳ ــﻞ اﳌ ــﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ  ٪٢٧ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻚ

اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢١ﲟﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
إﻳﺠﺎﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ،وﻳﺄﺗﻰ ذﻟﻚ
ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى اﳌﺼﺮى
وﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد وزﻳــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﶈﻠﻰ وﺧﻔﺾ
ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد.
وﻗــــﺪ ﺣ ــﺼ ــﺪ ﺑ ــﻨ ــﻚ ﻣ ــﺼ ــﺮ اﻟ ــﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﳉـــﻮاﺋـــﺰ ﻋ ــﻦ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮاً
وﺗ ــﺘ ــﻮﻳ ــﺠــﺎً ﻹﳒــــﺎزاﺗــــﻪ اﶈــﻘــﻘــﺔ وﺟ ــﻬ ــﻮده
اﳌ ــﺒ ــﺬوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻣــﺠــﺎل ﲤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت
اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ وذﻟـ ــﻚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﻮاﺋﺰ؛
ﺟﺎﺋﺰة  -أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ  -ﻣــﺼــﺮ - ٢٠٢٠
ﻣ ــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺔ ﺟ ــﻠ ــﻮﺑ ــﺎل ﺑــﻴــﺰﻧــﺲ أوت ﻟ ــﻮك،
وﺟــﺎﺋــﺰة »اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻛــﺜــﺮ اﺑــﺘــﻜــﺎراً ﻓــﻰ ﻣﺠﺎل
اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ – ﻣﺼﺮ
 «٢٠٢٠ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
ﺷــﺮﻳــﻚ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

 ﻣــﺼــﺮ  «٢٠٢٠ﻣــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺔ ذا ﻳــﻮروﺑــﻴــﺎناﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﺟــﺎﺋــﺰة »اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻛﺜﺮ ﲤﻴﺰاً
ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﻣـــﺼـــﺮ «٢٠٢٠ﻣــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺔ إﻧــﺘــﺮﻧــﺎﺷــﻮﻧــﺎلإﻧﻔﻴﺴﺘﻮر ،وﺟــﺎﺋــﺰة »ﺑﻨﻚ اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻰ ﻣﺠﺎل
اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  -ﻣﺼﺮ
 «٢٠٢٠ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ذا دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎﻧﻜﺮ ،وﺟﺎﺋﺰة
»أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻓــﻰ ﻣــﺼــﺮ ٢٠٢٠ -ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺔ
آﺳﻴﺎ ﻣﻮﻧﻰ »ﻳﻮرو ﻣﻮﻧﻰ« اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻳﺤﺮص ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺣﺪ أﻋﻤﺪة
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻰ  -ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ
ﺧــﺼــﻴــﺼـﺎً ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت
ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ ﺗــﻘــﺪﱘ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت،
إﳝﺎﻧﺎً ﻣﻨﻪ ﺑــﺄن ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻫﻰ ﻗﺎﻃﺮة
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ورﻛﻴﺰﺗﻪ.

ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ
ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى
وﻗﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻰ ،ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
ﺗــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻗــﻨــﺎة اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ ،ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻛــﻤــﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟــﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ﺗــﻘــﺪﱘ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات
واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻔﻌﻴ ً
ﻼ
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﲟﻨﺢ ﻗﺮوض
ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﻔﺎﺋﺪة .٪٣
أﻛﺪ »اﻹﺗﺮﺑﻰ« ﺗﻄﻠﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺘﻰ ﲤﺜﻞ راﻓﺪًا ﻣﻬ ًﻤﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻰ ،ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺳﺎﻣﺔ رﺑﻴﻊ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،و«اﻷﺗﺮﺑﻰ« اﻟﻔﺮع اﳉﺪﻳﺪ

ﻟﻠﺒﻨﻚ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻹرﺷﺎد ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ.
أﺿــﺎف »اﻹﺗــﺮﺑــﻰ« أن اﻟﻔﺮع اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ
ﻓﺮﻋﺎ.
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ً ٧٤٨
أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﺮع ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺪﻋﻴﻤﻪ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻜﻮادر
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌُﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻰ
وﺑﻨﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ،ﺳﻌ ًﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟــﻔــﺮع اﳉــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ،
وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد ،واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﺘﺢ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،وﺗﻠﻘﻰ اﻟﻮداﺋﻊ

وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺷــﻬــﺎدات اﻻدﺧـ ــﺎر واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وإﺻ ــﺪار
ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن ،وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺣــﻠــﻮل اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻗﺮوض ﲤﻮﻳﻞ
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى ،ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻰ .ATM
وﺗﺘﺴﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ،واﻟــﺘــﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺻ ــﺪار ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
وﺧــﻄــﺎﺑــﺎت اﻟــﻀــﻤــﺎن ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﻨﻚ أﺑﻮاﺑﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﻠﻌﻤﻼء اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
وﻧﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺼﺮاً.

◄ اﻹﺗﺮﺑﻰ واﻟﻔﺮﻳﻖ أﺳﺎﻣﺔ رﺑﻴﻊ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل

ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ ﻟﺬوى اﻟﻬﻤﻢ
ﻋــﻘــﺪ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺸــﻤــﻮل اﳌ ــﺎﻟ ــﻰ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ
اﻻﻋــﻤــﺎل ﺑﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﳌﻌﻬﺪ
اﳌﺼﺮﻓﻰ اﳌﺼﺮى اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى،
وﺑــﻌــﺾ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﳊــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت
اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻣــﺤــﺎﺿــﺮات اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ذوى
اﻟﻬﻤﻢ.
وﻗـــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻚ ،ﺑــﺮﺋــﺴــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻹﺗــﺮﺑــﻰ،
ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﳌــﺼــﺮﻓــﻰ اﳌــﺼــﺮى
وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻸﺷﺨﺎص
ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ ﻟﺬوى اﻟﻬﻤﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﻘﺪت ﻋﺪد  ٢ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﻘﺎﻋﺔ اﶈﺎﺿﺮات
اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﳌﺼﺮﻓﻰ اﳌﺼﺮى ﲟﺪﻳﻨﺔ
ﻧﺼﺮ ﳊﻮاﻟﻰ  ٥٠ﻣﻦ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﻳــﻮﻣــﻰ  ١٢و ١٣دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٢١وﻋ ــﺪد ٢
ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﻘﺎﻋﺔ اﶈﺎﺿﺮات اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ
اﳌﺼﺮﻓﻰ اﳌﺼﺮى ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﳊﻮاﻟﻰ ١٠٠
ﻣﻦ ذوى اﻹﻋــﺎﻗــﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻳﻮﻣﻰ  ١٤و١٥
دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠٢١
ﻛﻤﺎ ﰎ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﻨﺎدى ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب

◄ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ ﺑﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﶈﺎﺿﺮات اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﺬوى اﻟﻬﻤﻢ

ﺑﺎﳉﻴﺰة ﳊﻮاﻟﻰ  ٥٠ﻣﻦ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ
ﻳﻮم  ٢١دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠٢١
وﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ
ذوى اﻟﻬﻤﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺼﺮﻓﻰ
اﳌﺼﺮى ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪد  ٢ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺪد ﺣﻮاﻟﻰ ٥٠
ﻣﻦ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻳﻮﻣﻰ  ٥و٦
دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠٢١
وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺼﺮﻓﻰ اﳌﺼﺮى
 EBSMوإدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎم
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﻋــﺪد  ٢ﻣــﺤــﺎﺿــﺮة ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺪد ﺣﻮاﻟﻰ  ٦٠ﻣﻦ
ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺎت
وذﻟـــﻚ ﻳ ــﻮم  ٧دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٢١ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟﻰ زﻳــﺎرة ﳌﺘﺤﻒ ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﻋﺮض وﺷﺮح
ﶈﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﺤﻒ وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ.
وﻗــﺎم ﺑﺈﻟﻘﺎء اﶈــﺎﺿــﺮات ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺼﺮﻓﻰ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻌﺪد ٢
ﻣــﺘــﺮﺟــﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﺷــــﺎرة ﻣــﻦ أﺣ ــﺪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت

اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻰ ﻫ ــﺬا اﳌــﺠــﺎل ،وﰎ إذاﻋ ــﺔ
إﻋﻼﻧﺎت ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ اﳌﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﺷــﺎرة
ﻟــــﺬوى اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟــﺴــﻤــﻌــﻴــﺔ ،وﰎ اﻟــﺘــﻮﻋــﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳉــﺪﻳــﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻰ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ﻓﻰ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠٢١
ﻛــﻤــﺎ ﰎ إﺻـ ــﺪار ﺑــﻄــﺎﻗــﺔ ﻣــﻴــﺰة واﶈﻔﻈﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟــﺬوى اﻟﻬﻤﻢ ،وﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺪاﻳﺎ
ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟــﻮﺟــﻮ اﻟﺒﻨﻚ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ
ﻗﻴﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻋﻤﺎل
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﺗﻮﺑﻴﺲ ﻟﻨﻘﻞ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﳌﻌﻬﺪ
اﳌﺼﺮﻓﻰ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﲤﺖ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪد  ٢ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻦ
اﺗﻴﻜﻴﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪد
 ٦٠ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻣــﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
وﻣــﻮﻇــﻔــﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﺑــﻔــﺮوع اﻟــﺒــﻨــﻚ ،ﺣﻴﺚ
ﰎ ﺷــﺮح أﺳــﻠــﻮب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻣﻨﺬ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓــﺮع اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺠﺎت
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﳊﲔ ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮع ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ
ذوى اﻟﻬﻤﻢ.

رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن ﻳُﻜﺮّم »اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ« ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻗﻄﺎع ﻟﻌﺎم ٢٠٢١

◄ ﺣﺴﻦ ﻏﺎﱎ ﻳﻜﺮم وﻟﻴﺪ ﻣﻄﺮ

ﻛـ ـ ـ ـ ّﺮم ﺣ ـﺴ ــﻦ ﻏ ـ ـ ــﺎﱎ ،رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة
واﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ اﳌ ـﻨ ـﺘــﺪب ﻟ ـ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴــﺮ واﻹﺳ ـﻜ ــﺎن،
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،وﻣﻨﺤﻪ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﻗﻄﺎع ﻟﻌﺎم .٢٠٢١
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻰ اﺣـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺔ ُأﻗ ـﻴ ـﻤــﺖ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ
ﻟﺘﻜﺮﱘ أﻓﻀﻞ ﻗﻄﺎع ﻓﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن
ﻟـ ـﻌ ــﺎم  ،٢٠٢١ﻓـ ــﻰ إﻃـ ـ ــﺎر ﺣ ــﺮﺻ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﲢـﻔـﻴــﺰ
وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻹدارات.
وذﻟ ــﻚ ﺗ ـﻘــﺪﻳـ ًـﺮا ﻣ ــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺒـﻨــﻚ ﳌـﺠـﻬــﻮدات
وإﳒـ ـ ــﺎزات اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ،ودوره ﻓ ــﻰ ﲢـﻘـﻴــﻖ أﻫ ــﺪاف
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﻤﺮة وﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ.
ﺗﻜﺮﱘ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
وﻗ ــﺎل ﺣﺴﻦ ﻏ ــﺎﱎ ،رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ
اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن ،اﻧﻪ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻘﺪم.
واﻹدارات ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ
ً
وﺗـﺴـﻠــﻢ اﳉــﺎﺋــﺰة وﻟ ـﻴــﺪ ﻣـﻄــﺮ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟﻌﻀﻮ
اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟـﻔــﺮوع واﳌﻨﺎﻃﻖ،
وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.

◄ رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻹﺳﻜﺎن ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺠﺮﺩ
ﻓﻜﺮﺓ

ﻣﻌﻬﺪ ﲤﻮﻳﻞ دوﻟﻰ :اﺣﺘﻤﺎﻻت »ﻫﺮوب« اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ »ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ«
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ــﺮﻏـ ـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻻﻧـ ـ ـﻜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎش
اﳌ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﳌ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻰ ﻋــﺎم
 ٢٠٢٢وﺗــﻮﻗ ـﻌــﺎت رﻓ ــﻊ أﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة
ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ـ ــﺎت اﳌ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪة ،إﻻ أن
ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻳ ـ ــﺮى أن
ﺣ ـ ـ ــﺪوث »ﻣـ ــﻮﺟـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــﺮوب ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻆ
اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرﻳــﺔ« ﻣــﻦ اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ.
وﻣﻊ ذﻟــﻚ ،ﻓﺈن اﳌﻌﻬﺪ ﻻ ﻳﺮى ﻋﻮدة
اﻟـﻨـﺸــﺎط اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرى إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺑﺎء ﺑﻌﺪ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ اﻧ ـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﳌـ ــﺮﺟـ ــﺢ أن ﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ وأﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ
ﻓــﻰ ﺟ ــﺬب ﺗــﺪﻓ ـﻘــﺎت اﶈــﺎﻓــﻆ ﲟﻌﺪل

ﺛــﺎﺑــﺖ ﻣ ــﻊ زﻳـ ــﺎدة اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﻮاق
اﳊﺪودﻳﺔ ﻓﻰ ﻛﻠﺘﺎ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ.
وﻳ ـﺘ ـﻔ ــﻖ ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻰ
ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟ ــﺮأى ،ﻣﻀﻴﻔً ﺎ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟ ـﺘ ــﺪﻓ ـﻘ ــﺎت ﺑ ــﺎﶈ ــﺎﻓ ــﻆ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﻓـ ــﻰ اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدات اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻨــﺎﺷ ـﺌــﺔ
واﳊ ـ ــﺪودﻳ ـ ــﺔ ﻗ ــﺪ ﲢ ـﺴ ـﻨــﺖ ،ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ

ﺑﺎﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﳌﺴﺘﻤﺮ.
وﻣ ــﻦ اﳌ ـﺘــﻮﻗــﻊ ان ﻳـﺘـﺴــﻢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮو
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓــﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻘﺪر
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ واﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎه
اﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺤﻮر
أوﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ــﺮون وﻣـ ـﺴـ ـﺒـ ـﺒ ــﺎت ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ــﺪم
اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

> اﻟﺴﺒﺖ >  ١ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

www.akhbarelyom.com

ﺑﻘﻠﻢ:
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ﻋﻼء ﻓﺎروق:

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﺍﳴﺼﺮﻯ ﻳﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ

أﻛ ــﺪ ﻋ ــﻼء ﻓ ـ ــﺎروق ،رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻰ اﳌﺼﺮى ،ﺣﺮص اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻘﻮة ﻓﻰ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻓــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺰراﻋــﻰ واﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑــﻪ ودﻋــﻢ ﺻــﻐــﺎر اﳌــﺰراﻋــﲔ واﳌﻨﺘﺠﲔ ﳋﻠﻖ
ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ورﻓ ــﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ
اﻟــﺴــﻜــﺎن وﲢــﺴــﲔ ﺟـ ــﻮدة اﳊــﻴــﺎة ﻓــﻰ ﻣــﺪن
وﻗ ــﺮى اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح
اﻟــﺴــﻴــﺴــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﳉــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻹرﺗــﻘــﺎء ﺑــﺠــﻮدة ﺣــﻴــﺎة أﻫــﺎﻟــﻴــﻨــﺎ ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺼﻌﻴﺪ ،وﺑــﺪﻋــﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰى
اﳌــﺼــﺮى ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣــﻌــﺎﻟــﻰ اﶈــﺎﻓــﻆ اﻷﺳــﺘــﺎذ
ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ.
وأﺷــــــﺎر ﻋــــﻼء ﻓــــــﺎروق ،ﻓـــﻰ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت
ﺻﺤﻔﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺪﺷﲔ »أﺳــﺒــﻮع اﻟﺼﻌﻴﺪ«
ﻟــﻺﻋــﻼن ﻋــﻦ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟــﺘــﻰ ﺗــﻨــﻔــﺬﻫــﺎ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟﻘﺒﻠﻰ
إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺰراﻋــﻰ اﳌــﺼــﺮى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺢ آﻓــﺎق ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧــﺘــﺎج ﻓﻰ
ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓ ــﻰ إﺗــﺎﺣــﺔ
اﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮات ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ دﻋﻢ
وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎدرات واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ
ﺗﺴﺘﻬﺪف دﻋــﻢ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟــﺰراﻋــﻰ واﳊﻴﻮاﻧﻰ
ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺒــﺎدرة اﻟــﺘــﺤــﻮل ﻟﻨﻈﻢ اﻟ ــﺮى اﳊــﺪﻳــﺚ
واﳌ ــﺸ ــﺮوع اﻟــﻘــﻮﻣــﻰ ﻹﺣــﻴــﺎء اﻟــﺒــﺘــﻠــﻮ وإﻧــﺸــﺎء
وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ ﲡــﻤــﻴــﻊ اﻷﻟ ــﺒ ــﺎن واﻟــﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ودﻋﻢ وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة

وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟــﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮى
ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ ﻓ ــﻰ ﲢــﻘــﻴــﻖ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺮﻳــﻔــﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف اﳌﺒﺎدرة
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮى«ﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ« ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ
ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲢﺴﲔ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺼﻌﻴﺪ.
وأﻛــــــﺪ أن ﺣ ــﺠ ــﻢ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌــﻤــﻨــﻮﺣــﺔ
ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺧــﻼل  ٢٠٢١ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 ٪٢٦ﻣ ــﻦ ﺣــﺠــﻢ ﻣــﺤــﻔــﻈــﺔ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓــﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻓــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ ﺣــﻴــﺚ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟــﻘــﺮوض
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ١٤٫٢ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠٢١ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕــﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٪٥٠
ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ
اﻟــﻘــﺮوض اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻰ
ﻓــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺧــﻼل  ٢٠٢١ﻧﺤﻮ
 ٢٫٨٦٣ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ١٫٦ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻧــﺘــﺎج ﻣــﺤــﺼــﻮل ﻗــﺼــﺐ اﻟﺴﻜﺮ
وﻓ ــﻰ إﻃـــﺎر اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ
ﻓ ــﺈن اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻳــﺮﺗــﺒــﻂ ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟﺴﻜﺮ
واﳌﺰارﻋﲔ ﺑﻌﻘﻮد ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻘﺼﺐ ﻓﻰ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟــﻘــﺮوض اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻰ
ﻟﻜﺎﻓﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺻﻐﺎر اﳌــﺰارﻋــﲔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻرﺗــﻔــﺎع ﻓﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺰراﻋﺔ
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج.
ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺒﺘﻠﻮ ﺑﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﺤﻮ
 ١٫٢ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٧٨٠٠
ﻋﻤﻴﻞ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ٨١٨٦٢رأس ﻣﺎﺷﻴﺔ.

وﻗ ــﺎل ﻋ ــﻼء ﻓــــﺎروق ،ﻳــﻮﺟــﻪ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻛﺎﻓﺔ
ﻗ ــﺪراﺗ ــﻪ وإﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎﺗــﻪ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﺑــﻘــﻮة ﻓﻰ
ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ أﻫـ ــﺪاف اﳌ ــﺒ ــﺎدرة اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ »ﺣــﻴــﺎة
ﻛــﺮﳝــﺔ« ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗــﺮى اﻟــﺮﻳــﻒ وﻳــﺮﻛــﺰ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﻮﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ
اﺣــﺘــﻴــﺎﺟـﺎً ﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌــﺒــﺎدرة ﻓــﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﳌ ــﺠ ــﺎﻻت أﺑ ــﺮزﻫ ــﺎ إﺗــﺎﺣـــــﺔ وﻣــﻨـــــﺢ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ
ﻟــﻸﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ واﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ واﻟــﺮﻳــﻔــﻴــﺔ
ﺑــﺎﻟــﻘــﺮى ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺪﺧــﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ
وزﻳـــﺎدة اﳋــﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟــﻘــــــــﺮى ﲟــﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﲢﻘـﻴـﻖ اﻟﺸــﻤـﻮل
اﳌﺎﻟــﻰ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ
واﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻷﺑـــﻨـــﺎء اﻟ ــﻘ ـــ ــﺮى ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ
اﳌﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻓــﻰ دﻋـــــﻢ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ واﻟﺘﻌــﺎﻣـﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﻠﻔﺎت.
وأﺿ ــﺎف ﻓ ــﺎروق ،أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳــﻘــﻮم ﺑﺈﻃﻼق
ﻗــﻮاﻓــﻞ ﺗــﻮﻋــﻮﻳــﺔ ﲡ ــﻮب ﻛــﺎﻓــﺔ ﻗ ــﺮى ﻣــﺒــﺎدرة
ﺣــﻴــﺎة ﻛــﺮﳝــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺰراﻋﻰ اﳌﺼﺮى ﻓﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ
ﻟﻜﻞ اﻟــﻨــﺎس ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﻋــﻠــﻰ ﲢــﺴــﲔ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻌــﻴــﺸــﺘــﻬــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬاً
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰى
اﻷﺳــﺘــﺎذ ﻃ ــﺎرق ﻋــﺎﻣــﺮ ﺑــﻀــﺮورة ﺗﻌﻈﻴﻢ دور
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻰ ﳋﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻰ
وﲢــﺴــﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺗــﻨــﺎﺳــﺐ اﳉــﻤــﻴــﻊ ﻣــﺆﻛــﺪا
أن اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﺑــﺪأت ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺠﻮﻻت
وﲢــﺪﻳــﺪاً ﻓــﻰ ﻗــﺮى ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻰ أﺳــﻴــﻮط وﻗﻨﺎ
أﻋﻘﺒﻬﺎ ﺟﺎﺑﺖ اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻘﺮى اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻰ
ﻣﺒﺎدرة ﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ ﻓﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺎت.

◄ اﻟﻠﻮاء أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﻨﻴﺎ وﻋﻼء ﻓﺎروق رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻰ أﺛﻨﺎء اﺣﺘﻔﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ

 ..وﻳﺒﺪأ ﻓﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﺮوض اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﳌﻨﺘﻈﻤﲔ
ﻗــﺎل ﻋــﻼء ﻓــﺎروق ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺰراﻋــﻰ اﳌﺼﺮى ،إن
اﻟﺒﻨﻚ ﻗــﺎم ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗــﺮوض
اﻟﺜﻮرة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﳌﻨﺘﻈﻤﲔ
ﻓ ــﻰ اﻟـــﺴـــﺪاد ﳑ ــﻦ ﺣــﺼــﻠــﻮا ﻋﻠﻰ
ﻗــﺮوض ﺑﻨﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺆﻛﺪًا أن اﻟﺒﻨﻚ
ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد
وﺣــﻤــﺎﻳــﺘــﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺜــﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ
ﺑﺸﺮط ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑــﺴــﺪاد  ٪ ١٥ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض واﻟﺒﺎﻗﻰ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺟﺪوﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ آﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﻟـ ٧
ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺴﺪاد اﻟﻘﺮض
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ وذﻟﻚ
ﻓــﻰ إﻃـ ــﺎر ﺳــﻌــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻷﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺰراﻋــﻰ
ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻛــﻤــﺎ أوﺿــــﺢ ﻋـ ــﻼء ﻓــــــﺎروق ،أن
اﻟــﻌــﻤــﻼء اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺷﺮوط إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﲟﺒﺎدرات اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى
اﳌــﺼــﺮى ﺑــﺎﳊــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺮوض
ﺑﻨﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺘﺮواح ﺑﲔ  ٪ ٥و٪٨
ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻹﻧــﺘــﺎج
ودﻋ ــﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻃﺎﳌﺎ
أﺛﺒﺘﻮا ﺟﺪﻳﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﺎد
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮوض ﻓﻰ اﻷﻏــﺮاض
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﻛــﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺰراﻋــﻰ ،أن
اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪا ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺰراﻋــﻰ واﻟــﺜــﺮوة
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺪاﺟﻨﺔ واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ودﻋﻢ
ﺻﻐﺎر اﳌﺰارﻋﲔ واﳌﺮﺑﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﻠﻖ
ﻓﺮص ﻟﻠﺸﺒﺎب واﳋﺮﻳﺠﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ وﻓــﻘــﺎ ﻟــﺮؤﻳــﺔ

◄ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻰ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻟــﺪوﻟــﺔ  ٢٠٣٠وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻘﻮﻣﻰ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﳉﻨﺔ
اﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ واﻟـ ــﺮى واﻷﻣـ ــﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻰ
ﲟﺠﻠﺲ اﻟ ــﻨ ــﻮاب ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻫــﺸــﺎم اﳊــﺼــﺮى ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺟﻬﻮد
اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟ ــﺰراﻋ ــﻰ اﳌــﺼــﺮى ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺰراﻋــﻰ ودﻋــﻢ اﳌــﺰارﻋــﲔ
واﳌﻨﺘﺠﲔ ودوره وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌــﺒــﺎدرات
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺗــﺴــﻮﻳــﺔ دﻳ ــﻮن اﳌــﺰارﻋــﲔ
اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ واﳌﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟــﻘــﺮى »ﺣــﻴــﺎة ﻛــﺮﳝــﺔ« واﳌــﺸــﺮوع
اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ.
وﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻌﺮض ﻋﻼء
ﻓــﺎروق ،اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟــﺰراﻋــﻰ اﳌــﺼــﺮى ﻣــﺆﺧــﺮا ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
دﻳــﻮن اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ،ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ،
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳉﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﻌﻤﻼء وأﺻﺤﺎب
اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺼﻐﺮ وﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ

ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﺠ ــﺪداً ﻣــﻊ اﳉــﻬــﺎز
اﳌﺼﺮﻓﻰ ،وإﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج.
ﻛــﻤــﺎ أﻛـــﺪ ﻓــــــﺎروق ،أن اﳌ ــﺒ ــﺎدرة
اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٤
ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﻌﺜﺮة
ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻨــﻬــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ
 ٤٥أﻟــﻒ ﻋﻤﻴﻞ وﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬه
اﳌــﺒــﺎدرة إﺳــﻘــﺎط ﻛــﺎﻣــﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت
اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳑﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ
 ١٠٠أﻟ ــﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓــﻰ  ٣٠ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ٢٠٢١ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻧﺤﻮ ٤٠٠
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ  ٧٥٠٠ﻋﻤﻴﻞ
وإﺳــﻘــﺎط ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﳑﻦ ﻳﺒﻠﻎ أﺻﻞ
ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣــﺘــﻰ  ٢٥أﻟ ــﻒ ﺟﻨﻴﻪ
وﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﻣــﻨــﻬــﺎ  ١٣أﻟـــﻒ ﻋﻤﻴﻞ
ﻣــﻌــﻈــﻤــﻬــﻢ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﻐ ــﺎر اﳌ ــﺰارﻋ ــﲔ
ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻧﺤﻮ  ٧٦ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ ﻋـــﻼوة ﻋــﻠــﻰ اﺳــﻘــﺎط ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ اﳌﺘﻮﻓﲔ
واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻗﺮوﺿﻬﻢ ﺣﺘﻰ
 ٣٠ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﲟﺪﻳﻮﻧﻴﺎت

ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ  ٦٤ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻧﺤﻮ  ١٠٠٠ﻋﻤﻴﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺐ
اﳌ ــﺒ ــﺎدرة أﻳــﻀ ـﺎً إﺳــﻘــﺎط  ٪٥٠ﻣﻦ
دﻳ ــﻮن اﻟــﻌــﻤــﻼء اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻟــﻸﻓــﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺘﻰ  ١٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ،
ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﺪاد  ٪٥٠ﻣﻦ
أﺻﻞ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﺳــﻮاء دﻓﻌﺔ واﺣﺪة
أو ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٤أﻟﻒ ﻋﻤﻴﻞ،
وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ ٣٫٤
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﻧــﻔــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟ ــﺰراﻋ ــﻰ
اﳌﺼﺮى ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﻗﻒ ﺻﺮف
اﻟﺴﻠﻒ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﶈﺼﻮل ﻗﺼﺐ
اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ
أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ ﳌﺰارﻋﻰ اﻟﻘﺼﺐ ﻛﻮﻧﻪ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ
وﻓــﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﺧــﻼل اﳌــﻮﺳــﻢ اﳊﺎﻟﻰ
 ١٫٦ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ زراﻋ ــﺔ
اﻟﻘﺼﺐ وﻳﺤﺼﻞ اﳌﺰارع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻔﺔ
اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ دﻓﻌﺔ واﺣ ــﺪة ﻋــﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون أى ﻣــﻌــﻮﻗــﺎت ﺑﻬﺪف
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺬى ﺗﻮﺟﻬﻪ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪرات اﳌﺰراﻋﲔ.

رﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ:

ﺿﺦ ﲤﻮﻳﻼت ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ ان اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺎم
ﻗﺎل أﺷﺮف اﻟﻘﺎﺿ
ﺑﻀﺦ ﲤﻮﻳﻼت ﻓﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻬﺪف
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ..وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻧﻪ ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
دﻋﻢ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼ
اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ ب ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﲤﻮﻳﻞ
 - ٢٠٢١ﺷﺎرك اﳌﺼ
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻫﻠﻰ اﳌﺼﺮى وﻣﺸﺎرﻛﺔ  ١١ﺑﻨﻜﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻰ ﲤﻮﻳﻞ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺮاﺑﻠﻰ ﻟﻸﻋ
ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء أﺑﻮ ﻗﻴﺮ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
ﻗﺪره  ١٢٫٣ﻣﻠﻴﺎر ﺟ
 ..وﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  – ٢٠٢١١ﺷﺎرك اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ ﺑـ ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن
ﲢﺎﻟﻒ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ارﻛﺎن ﺑﺎﻟﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺿﻤﻦ ﲢﺎ
اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺼﺮى ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات.
اﻟﻌﻘﺎ
 ...وﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  – ٢٠٢١اﻧﻀﻢ اﳌﺼﺮف
اﳌﺘﺤﺪ اﻟﻰ ﲢﺎﻟﻒ ﻳﻀﻢ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدى
اﳌﺘﺤ
وﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ واﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺼﺔ
»ﻻﻳﺘﻬﺎوس« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل
»ﻻ
ﻣﻣﺴﺘﻬﺪف  ١٫٧٥ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ .ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮم
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓــﻰ اﻹﻏ ــﻼق اﻷول ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ »ﻻﻳــﺘــﻬــﺎوس« ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ
◄ أﺷﺮف اﻟﻘﺎﺿﻰ
 ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
 ..وﻓﻰ ﺷﻬﺮ اﻛﺘﻮﺑﺮ  – ٢٠٢١اﻗﺘﻨﺺ

اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ ﻓﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ اى ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﺣﺼﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  ٣٥ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻃﺮوﺣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ .وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﳝﺎن اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ
ﺑﺎﻟﺪور اﶈﻮرى ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ
واﻟﺬى ﻳﻌﺪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ اى ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ راﺋﺪة ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳊﻠﻮل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ :ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻷﻓﺮاد واﻟﺘﺠﺎر وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ  – ٢٠٢١ﺷﺎرك اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ ﻛﻤﺆﺳﺲ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﺻﻨﺪوق »أﻓﺎﻧﺰ ﻣﻨﺎرة« واﻟﺬى ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ » .«fund of fundsﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﺪة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺧﺮى
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ  .٢٠٣٠وذﻟﻚ ﲤﺎﺷﻴﺎً
ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى اﳌﺼﺮى واﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ .وﺗﺎﺗﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺘﺤﺪ ﺿﻤﻦ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك .ﻫﺬا وﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺼﻨﺪوق رأس ﻣﺎل ﻣﺒﺪﺋﻰ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ  ٢ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻟﻢ
mahmoudsalem838@hotmail.com

ﻣﺨﺎوف ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮن اﳊــﺬر ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﺗﺼﺒﺢ
اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج وﻓــﻰ ﻣﺘﻨﺎول ﺻﺎﻧﻊ
اﻟﻘﺮار وﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺨﺎوف ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ
ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .أﲢﺪث ﻋﻦ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ
اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺘﻀﺨﻤﻰ وﻫﻮ وﺿﻊ
اﻗﺘﺼﺎدى ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ
ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ ﺿﻮء ﲢﺪﻳﺎت ﻛﻮروﻧﺎ .
وﺳﻂ اﻧﺸﻐﺎل ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول ﲟﺸﺎﻛﻠﻬﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﺮﻳﺎن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ
ﻓﺈن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺸﻰ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻰ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﻗﻒ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن اﳋﻄﺮ ﻛﺎﻣﻦ
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻇﻬﻮره ﻓﻰ أى وﻗﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى
آﺧﺮون أن ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳋﻄﺮ
وﻫﻨﺎك ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺮى اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻨﺮى  ،وﻫﻮ
ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﻨﺘﺪى ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟﻰ دق أﺟﺮاس اﳊﺮص ﻣﻦ اﻵن
وﻟــﺬا ﺣﺸﺪت د .ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻟﺸﻮارﺑﻰ ﻋﻤﻴﺪة
ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻼ ﻣﻦ د .ﳒﻮى ﺳﻤﻚ أﺳﺘﺎذة اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ود .ﻧﺪى ﻣﺴﻌﻮد اﳌﺴﺘﺸﺎرة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻫﺎﻧﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ
اﳋﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﺣﻮل ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺨﺎوف .
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن د .ﻧﺪى ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل
إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ دورﻫﺎ
ودور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك
أﻧﺸﻄﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص دون ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
وأﺧﺮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ  ،وﻗﺎﻟﺖ إن ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ أواﺋﻞ ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﳊﺎﻟﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ رﲟﺎ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎور
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  ،ﻣﺆﻛﺪة ﻫﺬا
اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ  :ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻴﻘﻈﻮن  ،وﻋﻤﻮﻣﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ أن ﺗﻠﻌﺐ دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻜﻦ آن اﻷوان ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص  ..وﺳﺆال ﻣﻬﻢ  :ﻫﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻀﺨﻤﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ
اﻟﺪﻋﻢ وﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر؟  ..ﺗﺮد ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إن ذﻟﻚ
ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺸﻮه اﻟﺴﻮق ﻓﺎﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻓﻞ
وﻛﺮاﻣﺔ  .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮى د .ﳒﻮى ﺳﻤﻚ أن اﻟﻌﻼج
ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﳑﺎ
ﻳﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع ﺑﺎﻟﺴﻮق  .وﺑﺪورﻫﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺲ
د .اﻟﺸﻮارﺑﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻰ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟ ـ » اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ »  .ﻛﻤﺎ ﻟﻢ
ﺗﻨﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪف
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
 .أﻣﺎ ﻫﺎﻧﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻘﺪ ﺿﺮب ﻣﺜﺎﻻ ﻃﺮﻳﻔﺎ
وواﻗﻌﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮح ﺗﻘﺪﻳﺮه ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع
اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ إن اﳌﻄﻠﻮب وﻗﺖ اﻟﺰﻟﺰال ﻫﻮ
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﳋﻄﺮ وﻟﻴﺲ اﻻﻧﻬﻤﺎك
ﻓﻰ ﳌﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﺴﺮ ﻣﻦ أﻛﻮاب أو ﻓﺎزات  ،اﳌﻬﻢ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ  ..رﺑﻨﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﺷﺮ اﻟﺰﻻزل
وﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ .

ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻰ ﺑﻨﻚ »اﻟﺒﺮﻳﻜﺲ« اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺮع اﻟﺪول ﳕﻮاً
ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻰ ﻓﺮج اﷲ:

12

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻴﻮﻡ

واﻓــﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ) (NDBاﻟــﺬى أﻧﺸﺄﺗﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻳﻜﺲ )اﻟﺒﺮازﻳﻞ وروﺳﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﲔ
وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ( ﻓﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﺼﺮ ﻛﻌﻀﻮ
ﺟــﺪﻳــﺪ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺼﺮ ﻫــﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟــﺮاﺑــﻊ اﻟ ــﺬى ﻳﺘﻢ
ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻰ  ،ﳑﺎ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺎرﻛﻮس ﺗﺮوﻳﺨﻮ رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ:

ُﻳـﺴـﻌــﺪﻧــﺎ أن ﻧــﺮﺣــﺐ ﲟـﺼــﺮ ﻓ ــﻰ أﺳـ ــﺮة ﺑـﻨــﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﳕﻮا،
اﳉﺪﻳﺪ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺮع دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ً
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد راﺋﺪ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻰ
وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻻﻋ ًﺒﺎ
ً
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ
ﻣﺴﺎﻧﺪة وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳌﺼﺮ ﻓﻰ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺳﻴﻜﻮن
ﳌﺼﺮ ﻓﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ

> اﻟﺴﺒﺖ >  ١ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

ﺑﻘﻠﻢ:

أﺣﻤﺪ
ﻫﺎﺷﻢ
ahmedhashem1@yahoo.com

ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻷﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺣ ـﻤ ـﻠــﺖ اﻷﺳ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣــﻦ
ﻋــﺎم  ٢٠٢١ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻷﻣ ــﻞ ﻓــﻰ ﲢﻘﻴﻖ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﳌ ـﺼ ــﺮى ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻌــﺎم اﳉــﺪﻳــﺪ  ،٢٠٢٢ﺧﺎﺻﺔ
ﻣــﻊ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﺻـﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻰ
ﺑـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﳌﻰ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢١أﺛﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ ،واﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ.
ﻟﻜﻦ ﻋﺎم  ٢٠٢١أﺑﻰ أن ﻳﺘﺮﻛﻨﺎ دون
أن ﻳـﻌـﻄــﻰ ﻟـﻨــﺎ ﺑـﻌــﺾ رﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻷﻣ ــﻞ
واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﺼﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ.
ﻓﻸول ﻣﺮة ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﺨﻄﻰ
اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺣﺎﺟﺰ
 ٣٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺰﻳﺎدة ٪٤٠ﻋــﻦ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ،ووﻓﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﺷﻬﺮا اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻰ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـً ١١
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳉﺎري ،واﻟﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ٢٩٫٠٨٧
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻔﺎرق  ٦٫٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ
٣١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠٢١ﻟﺘﻜﻮن
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
وﻫﻨﺎك ﺑﺸﺎرة أﺧﺮي ،ﺣﻴﺚ أوﺿﺤﺖ
اﳌ ــﺆﺷ ــﺮات اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻷداء اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد
اﳌﺼﺮى ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﻟﻰ اﳊﺎﻟﻲ إﻧــﻪ ﰎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل
ﳕﻮ  ،٪٩٫٨وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ رﺑﻊ
ﺳﻨﻮى ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد  ٢٠ﻋﺎﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
اﻟـﺴـﻨــﻮى ﻟ ـﻴ ـﺘــﺮاوح ﺑــﲔ  ٪٥٫٥و٪٥٫٧
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻰ اﳉﺎرى
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻨﻘﺪ
اﻷﺟﻨﺒﻰ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰى إﻟــﻰ ٤٠٫٩
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،٢٠٢١
ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﻮاﻟﻰ  ٦٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،وﺳﺠﻠﺖ ﲢﻮﻳﻼت
اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳋﺎرج ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
ارﺗﻔﺎﻋﺎ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ً
ﲟﻌﺪل ،٪١٫٥ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺤﻮ ٨٫١
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  ٨ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ،٢٠٢١/٢٠٢٠
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺧﻼل أول ٩
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ  ٢٠٢١ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺤﻮ  ٢٤ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺤﻮ  ١٫٩ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،وﲟﻌﺪل ﳕﻮ  ٪٨٫٨ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .٢٠٢٠

اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻣ ــﻦ اﳌ ـﺠ ــﺎﻻت ﻣ ــﻊ دول اﻟﺒﺮﻳﻜﺲ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،
وﺳ ــﻮف ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓــﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻰ
ﺳــﺎرﻳــﺔ ﲟـﺠــﺮد اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
اﶈﻠﻴﺔ ،وإﻳﺪاع أداة اﻻﻧﻀﻤﺎم«.
وﻓ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻻﻃ ـ ــﺎر ﻳ ـﻘــﻮل وﻟ ـﻴ ــﺎم ﺟــﺎﻛ ـﺴــﻮن اﳋﺒﻴﺮ
اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدى ﻓ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق اﻟـ ـﻨ ــﺎﺷـ ـﺌ ــﺔ ﺑ ـﻜ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل
إﻳ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮﻣ ـﻴ ـﻜ ــﺲ :ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ ﻣ ـﺼ ــﺮ ﺑ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ

إﺷﺮاف :أﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ

ﺁﺧﺮ
ﻛﻼﻡ

ﺤﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ُﻣ ّ َ
ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺗﻔﺸﻰ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﺣﺘﻰ اﻻن  ،ﻓﻔﻰ  ٢٥أﻛﺘﻮﺑﺮ
أﻧـﻬــﻰ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻄــﻮارئ
ﻷول ﻣــﺮة ،وﻛــﺎن ﻗــﺮار اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻰ واﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﳌ ـﺼــﺮ ،ﻓـﻘــﺪ ﻛــﺎن
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎط اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ،ﻓﻤﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ
اﳌﻨﺼﺐ أﺷﺮف اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى

ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ وﺣﻘﻞ
ﻏﺎز ﻇﻬﺮ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻋﺒﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﲟﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟـﻐــﺎز واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌـﻴــﺎه واﻟﻌﻘﺎرات،
وﻗﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﳉﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪوﻻر ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺷﻬﺮى »أﻛﺘﻮﺑﺮ وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ«
اﳌﺎﺿﻴﲔ اﺗﺴﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﺑﺎﻟﻬﺪوء واﻻﺳﺘﻘﺮار. ،
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ﻟﺬﺍ ﻟﺰﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ

ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد:

ﲡﺎوز اﻟﺼﺎدرات  ٣٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﻌﻮد ﳉﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ
ﻛﺘﺒﺖ ﻧﻬﻰ اﻟﻬﻮارى:

ﻷول ﻣﺮة ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﺨﻄﻰ
اﻟــﺼــﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺰ  ٣٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺰﻳﺎدة ٪٤٠
ﻋــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ،ووﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎدة
اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـ١١
ﺷﻬ ًﺮا اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳉﺎري ،واﻟﺘﻰ
ﺑﻠﻐﺖ  ٢٩٫٠٨٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻔﺎرق
 ٦٫٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ،
وﺗﻮﻗﻌﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا
أن ﺗﺴﺠﻞ اﻟــﺼــﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ٣١
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠٢١ﻟﺘﻜﻮن
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
وﺳــﺠــﻠــﺖ ﺻــــﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ  ٣ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر ﻓﻰ
 ٢٠٢١ﺑ ــﺰﻳ ــﺎدة ﺗــﻘــﺘــﺮب ﻣــﻦ ٪ ٣٥
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ  ٥.٣ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة  ٦٠٠أﻟﻒ ﻃﻦ ﻋﻦ
اﻟــﻌــﺎم اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ،و  ٢ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر
ﺻ ــﺎدرات اﳌــﻼﺑــﺲ اﳉــﺎﻫــﺰة و٦٫٢

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺻﺎدرات اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت.
وﻳﻘﻮل د .ﻋﻠﻰ اﻹدرﻳــﺴــﻰ أﺳﺘﺎذ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم
وﻋﻀﻮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ أن ﺗﺨﻄﻰ اﻟــﺼــﺎدرات
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺣﺎﺟﺰ ٣٠
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳــﺆﻛــﺪ أن اﻟــﺼــﺎدرات
اﳌﺼﺮﻳﺔ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﳉــﻮدة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،
واﻟﺘﻰ ﲡﻌﻞ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻰ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ،
و ﺗﺒﺬل اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ
زﻳ ــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟــﺼــﺎدرات وﺑﺎﻷﺧﺺ
اﻟ ــﺼ ــﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗــﻮﻃــﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓــﻰ ﻣــﺼــﺮ ،وﻣﻦ
اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺼﻞ اﻟﻌﺎم اﻟــﻘــﺎدم إﻟﻰ
 ٤١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺻــﺎدرات ﻣﺼﺮﻳﺔ،
وﻷن اﻟ ــﺼ ــﺎدرات واﺣـــﺪة ﻣــﻦ أﻫﻢ
اﳌـ ــﺼـ ــﺎدر اﻟــــﺪوﻻرﻳــــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد
اﳌــﺼــﺮى ﻓــﺰﻳــﺎدﺗــﻬــﺎ ﻳﺘﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ

د .وﻟﻴﺪ ﺟﺎب اﷲ

د .ﻋﻠﻰ اﻹدرﻳﺴﻰ
اﻳﺠﺎﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﳉﻨﻴﻪ
اﻣــﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻳﻨﻌﻜﺲ
ﺑﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎﺑﻰ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺠﺰ
اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرى  .وأﺷﺎر اﻹدرﻳﺴﻰ
إﻟﻰ أن أﻫﻢ أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات
اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﻣ ــﻊ ﻣــﻌــﻈــﻢ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ،وﺗــﻮﻗــﻴــﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ودﺧﻮل
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻴﺰ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وزﻳﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ اﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪول ،واﻟﺘﻰ أدت إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرى ﺑــﲔ ﻣﺼﺮ وﻫــﺬه
اﻟﺪول ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
ﻟــﻠــﺼــﺎدرات اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﳊــﻜــﻮﻣــﺔ وﺿــﻌــﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﺪﻓﺎ
ﻣﻌﻴﻨﺎ ،وﻫﻮ وﺻﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات

إﻟــﻰ  ١٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،واﻟــﺬى ﻛﺎن
ﻳﺒﺪو ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﲢﻘﻴﻘﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻰ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ
ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻓﻰ ﻓﺘﺮة
زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ .وأﻛــﺪ د .وﻟﻴﺪ ﺟﺎب
اﷲ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻓﻴﺮوس
ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ ،اﻟـــﺬى أﺛ ــﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣــﺪاد إﻻ ان اﻟﺼﺎدرات
اﳌﺼﺮﻳﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ
 ٣٠ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻷول ﻣـ ــﺮة ﻓﻰ
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،واﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺘﺠﺎوز ٣٢
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻊ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٢١وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺼــﺎدرات إﻟــﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻛﻮروﻧﺎ
ﻣﻦ إﺟــﺮاءات ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدى وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـ ــﻔـ ــﻴـ ــﺮوس ،ﳑـ ــﺎ أﺛ ــﺮ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﳉﻬﺎز
اﻹﻧﺘﺎﺟﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ

ﻇﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ
وﻣـ ــﺒـ ــﺎدرات ﳌــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛــﺎن ﻻرﺗــﻔــﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻨﻘﻞ وﺻﻌﻮﺑﺔ إﺟــﺮاءاﺗــﻪ أن زادت
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ دول
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وأﺿﺎف ﺟﺎب اﷲ أن اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺼﺮ
إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،واﻟﺘﻰ
ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ
اﳊﻠﻢ اﳌﺼﺮى ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ رﻗﻢ ١٠٠
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
ﲡﺎوز ﻣﺼﺮ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ ٣٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺻـ ــﺎدرات ﻳــﺪﻓــﻊ وﻳــﺆﺳــﺲ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص ،واﻟــﺬى
ﳝﻠﻚ ﻓﺮﺻﺎ واﻋﺪة ﻟﻠﻨﺸﺎط واﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﳑﺎ
ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎت،
وﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص
ﻋﺪﻳﺪة.

وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ:

ﺻﺮف  ٣٠ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮات دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠٠٠ﺷﺮﻛﺔ
اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﳌ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﳌـ ـﺒ ــﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ  ٢٨ﻓﺒﺮاﻳﺮ و ٢٨أﺑﺮﻳﻞ.
وﻗــﺎل أن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﺪاد اﻟﻨﻘﺪى اﻟﻔﻮرى ﻟﺪﻋﻢ
اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻻﻗﺖ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل،
ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟـﺘــﻰ ُﲤـﻜــﻦ اﳌ ـﺼــﺪرﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ
ﲡــﺎه ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ ،واﳊـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ
ﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت ﺟــﺎﺋـﺤــﺔ ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ ،ﻛـﻤــﺎ ﺗﺘﺴﻖ ﻣــﻊ ﺟﻬﻮد
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗــﺪراﺗـﻬــﺎ اﻹﻧـﺘــﺎﺟـﻴــﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌـﻨـﺘـﺠــﺎت اﳌـﺼــﺮﻳــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
ودﻓ ــﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد اﻟ ـﻘــﻮﻣــﻰ ،ورﻓ ــﻊ ﻣـﻌــﺪﻻت
اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮ؛ ﲢ ـﻘ ـﻴــﻘً ــﺎ ﻷﻫ ـ ـ ــﺪاف اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸــﺎﻣ ـﻠــﺔ
واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ أﺷ ــﺎر أﺣـﻤــﺪ ﻛـﺠــﻮك ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﻰ إﻟﻰ أﻧﻪ ﰎ
اﻟـﺴـﻤــﺎح ﻷول ﻣــﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌ ـﺼــﺪرة ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت

أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻧﻪ ﰎ
ﺻــﺮف أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  ٣٠ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٣٠٠٠
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﺧ ــﻼل اﳌ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ـﺜ ــﻼث ﳌـ ـﺒ ــﺎدرة »اﻟ ـﺴ ــﺪاد
اﻟﻨﻘﺪى اﻟﻔﻮرى« ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﻫﺬه
اﳌﺒﺎدرة ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠وﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،٢٠٢١إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ اﳌ ـﺒ ــﺎدرات اﻷﺧ ــﺮى اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﲟ ــﺎ ﻳ ــﺆﻛ ــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﺰام اﳊ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﲟ ـﺴ ــﺎﻧ ــﺪة اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺼﺪرة ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ
ﲢﺪﻳﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«.
وأﺿﺎف أن اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳌـﺒــﺎدرة اﻟـﺴــﺪاد اﻟﻨﻘﺪى اﻟـﻔــﻮرى اﻟﺘﻰ ﰎ
إﻃــﻼﻗـﻬــﺎ اﻋ ـﺘ ـﺒــﺎ ًرا ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﳌــﺎﺿــﻰ
ﺑـ ـ ـ ــﺪأوا ﺻ ـ ــﺮف دﻋ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺪﻳ ــﺮ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺣـﺼـﻠــﺖ
ﻧ ـﺤــﻮ ٥٠٠ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋﻠﻰ  ٩٥٧٫٤ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،وﻣﻦ
اﳌـﻘــﺮر أن ﲢﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧــﺮى ﻣــﻦ اﳌﺼﺪرﻳﻦ

روﺷﺘﺔ اﳋﺒﺮاء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻵﻣﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻌ ــﺎم اﳉــﺪﻳ ــﺪ
ﻣﺤﻔﻈﺘﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮد
ﻛﺘﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺘﻮﻟﻰ:
أﺷﻴﺎء ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ ،واﻟﺬى
ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻳﻘﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻓﻰ ﺣﻴﺮة أﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎر
ﳌﻤﻴﺰاﺗﻪ وارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮه وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺴﻴﻴﻠﻪ
أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ.
ﺳﺮﻳﻌﺎ ،وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اذا ﻛﻨﺖ ذا ﺧﺒﺮة
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳋــﺒــﺮاء وﺿــﻌــﻮا روﺷﺘﺔ
ﺑﺄﺳﻮاق اﳌﺎل ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻮاﻟﻰ
ﻷﻓــﻀــﻞ اﻻﺳ ــﺘ ــﺜ ــﻤ ــﺎرات وأﻛــﺜــﺮﻫــﺎ
 ٪٢٠ﻣــﻦ ﻣﺤﻔﻈﺘﻚ ﻓــﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
أﻣــﺎﻧــﺎ ،ﻣﺜﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟــﻮزن اﻷﻋﻠﻰ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﻓـ ــﺮاد ﻓــﻰ اﻟــﻮداﺋــﻊ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ووﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻮاﻧﲔ
وﺷﻬﺎدات اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ،
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﲤﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ،
وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺎدات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﲡﺎه اﻟﺪوﻟﺔ
اﻷﺟــﻞ ﻣﺜﻞ  ٣ﺳﻨﻮات ﺑﻞ
ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟــﻄــﺮوﺣــﺎت ﻓﻰ
ﻳﻔﻀﻞ ان ﺗﻜﻮن ﻷﺟﻞ ﺳﻨﺔ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل
او ﺳﻨﺘﲔ ،ﻻﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ان ﻳﻜﻮن ﻋﺎم  ٢٠٢٢ﻧﻬﺎﻳﺔ
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﻘﻮل ﺳﻤﻴﺮ
أزﻣﺔ ﻣﺘﺤﻮرات ﻛﻮروﻧﺎ ،أو
رووف ﻣﺤﻠﻞ أﺳﻮاق اﳌﺎل
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
إن أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺜﻴﺮة،
ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺘ ــﺤ ــﻮرات ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻛــﻤــﺮض ﻣــﺜــﻞ أى ﻣــﺮض
ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ،
ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑــﺎﻷدوﻳــﺔ ،وﻫــﺬا ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻫﻨﺎك ﻣﻦ
أﻛ ــﺪﺗ ــﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻌﻼج ﻟﻜﻮروﻧﺎ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﻄﻰ
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻰ اﻟﺬﻫﺐ ،وﻫﻮ
ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮ اﻟــﻌــﺼــﻮر ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻳﺰر وﻣﻮدرﻧﺎ ..وﻗﺎل
اﳌــﻼذ اﻵﻣــﻦ ﻓــﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ،
اﶈﻠﻞ اﳌﺎﻟﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﻄﻰ إن اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
وأﻛﺜﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮط واﺳﻬﻠﻬﺎ ﻓﻰ
ﻣﻊ ﻣﺘﺤﻮرات ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺄى ﻣﺮض ﻳﻌﻨﻰ
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ
ﻋ ــﻮدة اﳊــﻴــﺎة ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
واﻟــﺸــﺮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ..وﻳﻀﻴﻒ
اﻻﲡﺎه ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻔﺘﺢ
ﺳﻤﻴﺮ أن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أدوات أﺧﺮى
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ..وﻳﻨﺼﺢ ﻣﻌﻄﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
آﻣﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﺨﺬوا
ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻷراﺿﻰ واﻟﻌﻘﺎرات ،ﻷن
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ
اﻷراﺿﻰ واﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
أﻧﻔﺴﻬﻢ وزﻳﺎدة ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل،
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﻫﺬا
أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺟﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣــﻨــﻪ ،ﺣــﺘــﻰ ﻳــﻜــﻮن ﻋ ــﺎم  ٢٠٢٣ﻫﻮ
أﺟــﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳ ــﻮاء اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ أو
ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻳــﻘــﻮل ﻣﻌﻄﻰ إن ﳑــﻴــﺰات ﺗﻨﻮﻳﻊ

ﻧﺪوات ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ إﻟﻜﺘﺮوﻧ ًﻴﺎ
أﻛﺪ رﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺪوات اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗــﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ إﻟﻜﺘﺮوﻧ ًﻴﺎ ،ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﲔ
واﶈﺎﺳﺒﲔ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،وﻗﺎل ان ذﻟﻚ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴ ّﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات
ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﲔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻗــﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮم »اﻟﺴﺒﺖ« ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ واﳌﺪﻧﻰ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﻏﺮف ﲡﺎرﻳﺔ وإﲢﺎد ﺻﻨﺎﻋﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﻛــﺪت ﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻹﻋــﻼم ﲟﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أن
اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﳌﻴﻜﻨﺔ
اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﺼﻠﺤﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﻮﻟﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻭﺍﺣﺪ  +ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﻘﻠﻢ:

ﻳﺤﻴﻰ
ﳒﻴﺐ
Yehia_6622@yahoo.com

ذرة ﺗﺮاب
ﺧﻼل إﺣﺪى زﻳﺎراﺗﻰ إﻟﻰ دوﻟﺔ
أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻧﺼﺤﻨﻰ أﺣﺪ اﻻﺻﺪﻗﺎء
ﺑــﺮﻛــﻮب اﻟﻘﻄﺎر ﻛﺄﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وﻻﻳــﺔ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﻓﻰ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻰ اﻟﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ وﻻﻳﺔ
ﻓ ــﺮاﻧ ـﻜ ـﻔ ــﻮرت ،ﺧــﺎﺻــﺔ ان درﺟ ــﺔ
اﳊــﺮارة وﻗﺘﺬاك اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻰ
 ٢٥ﲢﺖ اﻟﺼﻔﺮ.
ﻓــﻰ اﻟـﺼـﺒــﺎح اﻟـﺒــﺎﻛــﺮ ﺗﻮﺟﻬﺖ
اﻟــﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﻄﻮل اﻟﺜﻠﻮج ﺑﻐﺰارة
أﻋﻠﻨﺖ اذاﻋــﺔ اﶈﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ
ﺣ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎرات ﳌ ـ ــﺪة ﺳــﺎﻋــﺔ
و ١٠دﻗﺎﺋﻖ ،ﻗﺎدﺗﻨﻰ ﺳﺎﻗﺎى إﻟﻰ
ﺟﻮﻟﺔ داﺧــﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎرات
اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﺷﺒﻪ ﺑﺄرﻗﻰ اﳌﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣــﻦ أﺟﻤﻞ
اﳉ ـ ــﻮﻻت اﻟ ـﺘــﻰ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ
واﻟﺘﻰ ﻇﻠﺖ ﻣﺤﻔﻮرة ﻓﻰ ذاﻛﺮﺗﻰ
ﻻ ﲤﺤﻰ.
اﳌ ـﺒــﺎﻧــﻰ ذات ﻃ ـ ــﺮاز ﻣـﻌـﻤــﺎرى
ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،اﺳﻔﻠﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ
ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ أﺧـ ــﺮى ﳌ ـﺘــﺮو اﻻﻧ ـﻔ ــﺎق،
ﻣﺤﻼت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﺸﻜﻞ
اﻧﺴﻴﺎﺑﻰ ﻻ ﺗﻌﻮق ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﺎب،
ﻟـ ـ ــﻮﺣـ ـ ــﺎت ارﺷـ ـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺸ ــﺮة
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎرات ﺣﻴﺚ
ﻳ ــﻮﺟ ــﺪ  ٢٤رﺻ ـﻴ ـﻔــﺎ ﻳ ــﺮﺑ ــﻂ ﺑﲔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت .ﺗﺒﺪو ارﺿﻴﺎت
اﶈﻄﺔ وﺣﻮاﺋﻄﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻳﺎ
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠﻤﻌﺎن.
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻓـ ـ ـﺘـ ـ ـﺘ ـ ــﺎح اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴــﻰ ﻻﻋـﻤــﺎل
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲟﺤﻄﺔ اﺳﻮان اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻔﺖ أﻣــﺎم ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ
إﻟــﻰ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ وزﻳــﺮ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟ ــﺬى أﻛــﺪ أﻧــﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ
ﺑــﻮﺟــﻮد ذرة ﺗ ــﺮاب ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺋﻂ
وأﺳ ـﻘ ــﻒ اﶈ ـﻄ ــﺎت وﻣ ــﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ
اﻟﻘﻄﺎرات.
وﻛ ـ ـ ــﺄن اﳊـ ـﻠ ــﻢ ﻳ ـﺘ ـﺤ ــﻮل إﻟ ــﻰ
ﺣـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ ،ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﻌ ــﻞ ﺳـﻴـﺼـﺒــﺢ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻰ ﻧﺤﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ.

اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﻚ واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات واﻷدوﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻘــﺪم
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌـﺒــﺎدرة ؛ ﲟﺎ
ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺣــﺮص اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺘ ـﺼــﺪﻳــﺮى ،وﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ اﳌ ـﺼ ــﺪرﻳ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ
أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
وأﻛ ــﺪت ﻧﻴﻔﲔ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺮص اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ
وزﻳـ ــﺮ اﳌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻌـﻤـﻴــﻖ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻣ ــﻊ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﳌ ـﺼــﺮﻓــﻰ ووزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ وﺻ ـﻨــﺪوق
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟ ـﺼــﺎدرات ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓــﻰ ﲢﻔﻴﺰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻗﺪ
ﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﺪاد اﻟﻨﻘﺪى اﻟﻔﻮري ،ﲟﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻰ
إﳒﺎح واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺮع اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻰ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻟ ـﺼ ــﺮف دﻋـ ــﻢ اﳌـ ـﺼ ــﺪرﻳ ــﻦ ﻟـ ــﺪى ﺻـ ـﻨ ــﺪوق ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ
اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪرة.

د .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن وراﺋﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ
»ﻫــﻮاة اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وأﺳــﻮاق
اﳌﺎل ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرى واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻰ،
ﳝﺘﻨﻌﻮن« .ﻷن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ.
ﻹﻧﻨﻰ أﲢﺪث ﻋﻦ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
ﻋﺎﺻﺮﺗﻪ ،وﻗ ــﺮأت ﻟــﻪ ،وﺳﻤﻌﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﻪ
ﳝﻴﻨﺎ وﻳـﺴــﺎرا .ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻻﻳﻬﺪأ
ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر ،وﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﻇﺮات
ﺟﻴﻞ ﻛﻨﺖ أﺷﺘﻢ ﻣﻨﻪ راﺋﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ .ﻛﺎن
اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺒﺪأ ،وﻳﺤﺘﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ
ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪل .وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن اﺑﺘﻌﺪ
ﻫﺬا اﳉﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ،أو اﻟﻌﺰوف  ،أﺻﺒﺤﺖ
أﻓﺘﻘﺪه .أﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺮ ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻔﻘﺪ.
ﻫﻮ اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ،أﺛﻨﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﺘﺒﺘﻰ،
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب )ﻓﻰ وداع اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( .وﻛﺄﻧﻪ
ﻛــﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻰ ،وأﻧــﺎ اﻷﺧــﺮى أﻓﻌﻞ ،ﻫﻮ
ﻛﺘﺎب ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر رﻣﺰى زﻛﻰ أﺣﺪ أﺑﺮز ﻋﻈﻤﺎء
ﻫﺬا اﳉﻴﻞ .وﻻأﻣﻠﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ.ﻫﻞ
ﺟﺮب أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺮة أن ﻳﻘﺮأ ﻣﻘﺎﻻ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ،
ﻓﺘﺪﻣﻊ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻦ إﺧﻼص ﻛﺎﺗﺒﻪ ،وﺗﻔﺮغ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻹﺳﻌﺎد اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه ﺣﻠﻬﺎ .أﻗﻮل
ﻟﻜﻢ اﳊــﻖ .أﻧــﺎ ﺟﺮﺑﺖ ﻣﻊ ﻫــﺬا ا ُﳌﺘﻮاﺿﻊ
اﻟﻌﻈﻴﻢ .أﻣﺴﻜﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ،ﻻﺳﺘﻌﻴﺪ ﺑﻪ
ﳊﻈﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻓﻰ  ،١٩٩٩ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﻴﺖ
ﺑــﺎﻟــﺪﻛـﺘــﻮر رﻣ ــﺰى زﻛ ــﻰ ،ﺣــﺎﻣــﻼ ﻟــﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺑﺈﻫﺪاء ﺑﺨﻂ ﻳﺪه  .وﻗﺘﻬﺎ ﺳﺮت ﻓﻰ ﺷﺎرع
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﳑﺴﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﲟﻨﺘﻬﻰ اﻟﻔﺨﺮ.
ﻹﻧــﻪ ﻛﺘﺐ ﻓــﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻷوﻟ ــﻰ أن ﻛﺘﺎﺑﻪ
إﻫﺪاء إﻟﻰ ﻛﻞ »اﻟﻄﻴﺒﲔ واﻟﺸﺮﻓﺎء« .وﻗﺘﻬﺎ
أﻗﻨﻌﺖ ﻧﻔﺴﻰ ،أﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻳﺮاﻧﻰ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء.
ﻓﺎﺳﺘﺮﺣﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .اﻟﺬى أراه اﻵن
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ،ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات.
اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺤﻮى ﺑﲔ دﻓﺘﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺑﺤﺎث
واﳌﻘﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت .وﻛﻠﻬﺎ
ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻰ ،وﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻼﻣﺴﺎواة ،وﲟﻌﻀﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى.
وﻓﻰ إﺣﺪى ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﺣﻼﻣﻪ
اﻟﻮردﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن ﻣﻌﻴﺪا ﻓﻰ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .وﻣﻦ ﻏﻤﺮة ﺣﻤﺎﺳﻪ ﳊﻞ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر
ﻓﻰ اﳌﻌﻬﺪ .وﻻﻳﻐﺎدره إﻻ ﻓﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ .وﻗﺘﻬﺎ »ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻨﻔﺲ أﺣﻼم اﻟﺘﺤﺮر
اﻟــﻮﻃـﻨــﻰ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠــﺔ ،واﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ورﻓــﺾ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘ ــﺪراﺗ ـﻨ ــﺎ«» .ﺳ ــﺎﻓ ــﺮت ﻻﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل
دراﺳ ـﺘ ــﻰ ،وأﻧ ــﺎ أﺣـﻤــﻞ ﻓــﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻹدﺧــﺎر .وﺑﺤﺜﺖ ﻓﻰ ﻛﻞ ﲡﺎرب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻓﻰ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻰ واﻻﺷﺘﺮاﻛﻰ ﳊﻞ
اﳌﻌﻀﻠﺔ .وﻫﻰ ﻛﻴﻒ ﻧﺤﻤﻰ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ أن
ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .وأن ﺗﻜﻮن ﺛﻤﺎرﻫﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ ..وﻛﻴﻒ
أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﲢﻘﻘﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﻣﻮارد اﻟﻘﻮى اﶈﻠﻴﺔ ،ﻗﻠﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﻗﻮع
ﻓﻰ ﺑﺮاﺛﻦ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻻزﻟﺖ أﺳﺘﻮدع
ﻋﺎﻣﺎ آﺧﺮ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻴﺒﲔ
واﻟﺸﺮﻓﺎء.

اﻟﺼﻨﺎع واﳌﺼﺪرون:

ﻣﺴﺎﻧﺪة وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ..وﻣﺒﺎرة اﻟﺴﺪاد اﻟﻔﻮرى ﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺼﺪرﻳﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات
ﻛﺘﺐ أﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ:

أﻛﺪ اﳌﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮاﳌﻜﺎرم رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ أن ﻗــﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻷﺳــﻤــﺪة أﺣــﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻬﻤﺔ
واﻟﻮاﻋﺪة ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺟﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻧﺘﺎج ﻋﺮﻳﻀﺔ،
ﺗــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ ﺧــﺒــﺮات وﻋــﻤــﺎﻟــﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻓــﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﳌﺠﺎﻻت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺪوث ﳕﻮ واﺿﺢ ﻓﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻷﺳﻤﺪة ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟــﺼــﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺴﺠﻼ
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٦٫٠٧٨ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ٪٤٦
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،٢٠٢١وذﻟﻚ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  ٤ﻣﻠﻴﺎرات و  ١٦٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم .٢٠٢٠
وﻗ ــﺎل أﺑــﻮ اﳌــﻜــﺎرم إن دول اﻻﲢ ــﺎد اﻷوروﺑ ــﻰ
اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٩ﻣﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺻ ــﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع ،ﺗﻠﻴﻬﺎ دول آﺳﻴﺎ ،ﺛﻢ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢١ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ
ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع ،ﲟﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺼﺪرات
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻰ
 ٪٢٠ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.

أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات

وأوﺿﺢ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
أن ﻫﻨﺎك ﻋــﺪة أﺳــﺒــﺎب ﻟــﻠــﺰﻳــﺎدة اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻰ
ﺻــﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع ،وﻓــﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺟﻬﻮد وزارة
اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓــﻰ ﻣــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﺧــﻼل أزﻣ ــﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻓــﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ،وأﺳــﻬــﻤــﺖ ﻫــﺬه اﳉــﻬــﻮد ﻓﻰ
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻧــﺘــﺎج ،وﻋــﺪم ﻏﻠﻖ اﳌﺼﺎﻧﻊ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻬﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﺳ ــﻮاق ﺧﺎﺻﺔ
دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑــﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ،
ﻟﺘﺤﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻓﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﺼﲔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﺪاد اﻟﻔﻮرى ﳌﺴﺘﺤﻘﺎت
اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮة ،وﻫﻰ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻰ اﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻓﻰ وزارﺗﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻫﻰ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻰ
أﺗﺎﺣﺖ ﺳﺪاد اﳌﺘﺄﺧﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ.
وﻗــﺎل أﺑــﻮ اﳌﻜﺎرم إن أﺳﺒﺎب اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻰ ﺻــﺎدرات ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺗﺘﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ
اﲡﺎه وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﳌﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ،ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة
اﳌــﻜــﻮن اﶈــﻠــﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ،وﻫــﻰ ﻓﻰ
ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﳑﺎ أدى ﻻرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٣٠إﻟﻰ  ٪ ٤٠ﺣﺎﻟﻴﺎ ﳑﺎ
وﻓــﺮ ﻗــﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳌﺼﺮي،
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة
اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑــﲔ ﻣﺼﺮ ﻣــﻊ اﻟ ــﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﻰ

ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮاﳌﻜﺎرم

أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ

ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ دول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻴﺮﻛﺴﻮر وﻫﻰ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ وأوروﺟﻮاى وﺑﺎراﺟﻮاى واﻷرﺟﻨﺘﲔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺮﻛﺰت أﻏﻠﺐ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻨﻴﺔ ،واﻷﺳﻤﺪة
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ،وﺑﻮﻟﻴﻤﺮات اﻟﻔﻨﻴﻞ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
دﺧﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻋﻤﺎر ﻟﺪول اﳉﻮار
ﻣﺜﻞ أﺳﻮاق اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ.

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

وأﻛ ــﺪ أﺑ ــﻮ اﳌــﻜــﺎرم أن اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم
 ٢٠٢٢اﻟﻰ ﻋﺎم  ٢٠٢٥ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮى
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪٢٠وﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺑﺤﻮاﻟﻰ  ١٠ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻛﺤﺪ
أدﻧــﻰ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم  ،٢٠٢٥وﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻰ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻵﻟ ــﻴ ــﺎت ،وﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــﻰ دول ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ وﻛﻴﻨﻴﺎ
وأوﻏﻨﺪا واﻟﺴﻮدان ورواﻧﺪا وﻛﻮت دﻳﻔﻮار وﺗﻮﻧﺲ
واﳌــﻐــﺮب وﻏــﺎﻧــﺎ ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻰ دول أﳌﺎﻧﻴﺎ واﳌــﻐــﺮب وﻏﺎﻧﻴﺎ
وإﻣـــﺎرة دﺑ ــﻲ ،ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ وﺟ ــﻮدة اﳌﻨﺘﺞ
اﳌﺼﺮى ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد اﳋﺎرﺟﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎرﺿﻮن
اﻟﺪوﻟﻴﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺼﻮرة
اﻟــﺬﻫــﻨــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳌــﺼــﺮى ﻋــﺎﳌــﻴــﺎ ،ﺑــﺎﻻﺿــﺎﻓــﺔ
اﻟ ــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌــﻌــﺎرض اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻟــﺘــﻰ ﺗﻀﻢ
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت وﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ،
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧــﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺜﺎت ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﺸﺒﻴﻚ اﻟﻌﻤﺎل
ﺑﲔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق وﺗﻮﻧﺲ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ واﻟﺴﻨﻐﺎل
وروﺳﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ ودول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ

ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻬﻨﺪس
ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺪﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
او ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ زوم ،ﻣﻊ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض ﲡﺎرﻳﺔ
داﺋﻤﺔ ،وﻫــﻰ ﻣﻌﺎرض داﺋﻤﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻟﻮﺣﺪات
ادارﻳﺔ ﻟﻌﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺎﳌﻘﺮ،
وﳑﺜﻞ داﺋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻣﺨﺎزن ﺧﺎرج أو ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﳌﻘﺮ ﻓﻰ دول ﻛﻴﻨﻴﺎ وﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ واﻟــﺴــﻮدان وﻏﺎﻧﺎ
ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺳﻮة ﺑﺎﳌﺼﺎﻧﻊ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺘﻰ ﺣﺪت ﻣﻦ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول،
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﲤﺮات وﻧﺪوات وورش ﻋﻤﻞ ودورات
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ورش ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﳉﻬﺎت اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﻣﺮﻛﺰ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺠﺎرة
اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات
واﻟﻮاردات وﻗﻄﺎع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑــﺎﺟــﺮاءات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑﲔ
ﻣﺼﺮ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ
اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻰ أﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑــﺎﻻدارات
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺆﻛﺪ اﳌﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ رﺋﻴﺲ
ﻏــﺮﻓــﺔ ﺻــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﺎﲢﺎد
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ووﻛﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮى ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ أن ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع ارﺗﻔﻌﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥٣ﺧﻼل  ١١ﺷﻬﺮا ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 ٨٦٨ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻰ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠٢١ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٥٦٧ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻰ  ،٢٠٢٠وﺗﻨﻘﺴﻢ
ﺻــﺎدرات اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻰ اﻟﻰ  ٥٤٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺳــﻮاء ورﻗﻴﺎ ،أو ﻓﻠﻴﻜﺴﺒﻞ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣٤٨ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،٢٠٢٠وﺻﺎدرات اﻟﻮرق ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ واﻟﺘﻰ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻰ  ٣٦٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢٥١ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ إن أﻫﻢ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻮردت
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻀﻢ اﻟــﺴــﻮدان ﺑﻘﻴﻤﺔ ١١٤
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٧٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ،وﺗﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑـ  ٦٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ٤٨ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺛﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  ٦٣ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٥٦ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ٥٥ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٥٢ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٣
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ١٤ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻋﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻘﻮل
اﳌﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ إن أزﻣــﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وارﺗﻔﺎع
أﺳــﻌــﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،وﺗــﻮﻗــﻒ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻰ
اﻟﺼﲔ ،وﺗﻮﻗﻒ ﺳﻼﺳﻞ اﻻﻣ ــﺪاد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ
أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﺰﻳﺎدة ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻷﺳﻮاق
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﺎ واﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺮى
ﺑﺪأت ﺗﺘﺠﻪ اﻛﺜﺮ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﻣﻌﺎرض ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

وأﻛـــﺪ ﺟــﺎﺑــﺮ أن ﻗــﻄــﺎع ﺻــــﺎدرات اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻋ ــﺪ ،وﻟــﺪﻳــﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻰ
اﻷﺳـ ــﻮاق اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ،وﻗـــﺎل :اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﺧــﺘــﺮاق
أﺳــﻮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدراﺗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرض اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﻫﺬه
اﻷﺳﻮاق ،وﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻼت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ
واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،واﻋﺪاد دراﺳﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻷﺳﻮاق ،ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرق
واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ،ودراﺳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻫﻨﺎك ،ودراﺳﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ زﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻬﺎ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟــﺪول اﳋﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻮروﻧﺎ

وﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﳌ ــﻬ ــﻨ ــﺪس رﺋ ــﻴ ــﺲ ﻏــﺮﻓــﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑــﺎﲢــﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أن
أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ أﻓﺎدت ﻗﻄﺎﻋﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﲟﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،واﻻﲡﺎه
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ،وﻗﺪ ﳒﺤﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﲢﻘﻴﻖ
ﻫــﺬا اﻟــﻬــﺪف ،ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻤﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺼﻔﺔ
دورﻳ ــﺔ ﳊــﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎﻛــﻞ اﻟــﺘــﻰ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻟﻘﻄﺎع ،ﻛﻤﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻛﺸﺮﻛﺎت وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺴﺘﻮرد ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺼﲔ ،وﺣﺪث ارﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ،ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﺠﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻧﺘﺎﺟﻪ
ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎج ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﻨﺴﺘﺒﺪل ﺑــﻪ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺜﻴﻞ اﳌــﺴــﺘــﻮرد،
وﳒﺤﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،وأدى ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﳌﺪﺧﻼت وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳌﺘﻌﺜﺮة واﳌﺘﻮﻗﻔﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ.

وزير التعليم العالى بعد النشر فى «هنا اجلامعة» :سنغلق أى كلية أو قسم اليوجد بهما عدد كاف من هيئة تدريس

د .خالد عبدالغفار

استجابة ملــا نشرته صفحة «هـنــا اجلــامـعــة» بــأخـبــار الـيــوم على مدى
االسابيع املاضية والتى كشفت عن وجود العديد من الكليات واالقسام
الـتــى اليــوجــد مبعظمها عضو هيئة تــدريــس واحــد وأن الـتــدريــس يقوم
فيها على املنتدبني فقط ممــا يهدد العملية التعليمية بهذه الكليات
وه ــذه األق ـســام ويــؤثــر بالسلب على مستوى اخلــريـجــني ـ أعـلــن د.خــالــد
عبد الغفار فى مواجهة جميع رؤســاء اجلامعات فى اإلجتماع األخير
للمجلس األعلى للجامعت فى األسبوع املاضى أن الوزارة ستقوم خال
األيــام القليلة القادمة بتشكيل عدة جلان للمرور على جميع الكليات
باجلامعات املصرية والـتــي لــم ميــر على إنشائها اكـثــر مــن عـشــرة أعــوام

وستقوم هــذه اللجان تقييم االمكانيات املادية والبشرية بها وأنــه بناء
على تقرير هذه اللجان سيتم جتميد الدراسة بالكليات واالقسام التي
يثبت عدم تواجد احلد األدنى من أعضاء هيئة التدريس بها مع استمرار
الدراسة للفرق األعلى حتى التخرج وذلك حرصا على مصلحة الطاب
وح ـســن سـيــر الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة...وسـيـتــم فــك الـتـجـمـيــد بـعــد حتسن
األحوال بتلك الكليات واالقسام وتوفير إعداد مناسبة من أعضاء هيئة
التدريس محضر ضبط قضائي0
وكانت صفحة هنا اجلامعة قد كشفت عن العديد من الكليات وخاصة
كليات احلقوق وكذلك العديد من أقسام اللغات بالعديد من كليات التجارة

واحلقوق أيضا والتى اليوجد بها أعضاء هيئة تدريس متخصصني فى
اللغة األجنبية  ،وكان أخطر ماكشفت عنه صفحة « هنا اجلامعة هو املعهد
العالى للدراسات العليا والبحوث البيئية التى اليوجد به عضو هيئة
تدريس واحد ومسجل به للحصول على الدبلومات واملاجستير والدكتوراة
فى مختلف التخصصات  540باحث وكان املشرف على آخر رسالة دكتوراة
مت مناقشتها باملعهد هو د.حسني عويضة الــذى كان قائما بعمل عميد
املعهد وتخصصه فيزياء وكان رسالة الباحث الكويتى فى الدكتوراة عن
احملاسبة ،كما كشفنا أن هذا املعهد به تخصصات اليوجد لها نظير بنفس
اجلامعة وهى اخلاصة بالقانون حيث اليوجد باجلامعة كلية حقوق أصا.
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هنا
اجلامعة

بعد  24ساعة من إبالغ

إغالق أخطر منشأة وهمية تصدر شهادات مضروبة فى التخصصات الطبية!
الكيان الوهمى يقبل احلاصلني على الثانوية العامة وكل ما يعادلها حتى  ٪50ودون التقيد بسنة التخرج

بعد  24ساعة من إبالغ صفحة «هنا
اجلامعة» وبقرار من د.خالد عبد الغفار
وزيــر التعليم العالى والبحث العلمى
مت إغــالق أخطر كيان وهمى باجليزة
يقوم بقبول طالب من احلاصلني على
الثانوية العامة واألزهرية أو ما يعادلها من
الدبلومات (جتاري -زراعي -صناعي-
زخرفى) حتى مجموع  ٪50من كل هذه
الشهادات ودون التقيد بسنة التخرج
لاللتحاق ببرنامج التدريب املهنى بهذا
الكيان الوهمى ويعلن أن مميزات ومدة
الدراسة به هى  4فصول دراسية مكثفة
يحصل الطالب بعدها على شهادة معتمدة
من كبرى اجلامعات املصرية فابلة للتوثيق
من وزارة اخلارجية  -كما يحصل املتدرب
على شهادات تدريب دولية مختلفة معتمدة
من جهة التدريب لكل تخصص -كما
يحصل املتدرب أيضا على كارنيه مزاولة
مهنة لتغيير املسمى الوظيفى بعد انتهاء
الدراسة -ويعلن هذا الكيان الوهمى أيضا
أن الدراسة النظرية والعملية تتم حتت
اشراف نخبة من اعضاء هيئة التدريس
باجلامعات املصرية.
هــذا الكيان الوهمى يعرف باملركز
العاملى لعلوم احلاسب اآللى والتكنولوجى
 academy asaومــقــره ش .شــارع
الظافر -محطة مدكور الهرم بجوار بنك
مصر -محافظة اجليزة 0

باغ من «هنا اجلامعة»

وكــانــت صفحة «هنا اجلامعة» قد
أبلغت سيد عطا رئيس قطاع التعليم
بوزارة التعليم العالى بكل تفاصيل هذا
الكيان التى وصلت إليها بشأن قيام املنشأة
املسماة املركز العاملى لعلوم احلاسب اآللى
والتكنولوجيا  academy asaالكائن
مقرها  ١شارع الظافر -محطة مدكور
الهرم -بجوار بنك مصر -محافظة اجليزة
باالعالن عبر مواقع التواصل االجتماعى
مبزاولة نشاط تعليمى فى مجال مساحة
وخرائط ،التحاليل الطبية  -حفر وتكرير
البترول -احلاسب اآللى بدون احلصول
على ترخيص من وزارة التعليم العالى
والبحث العلمى ومن اجلهات املختصة.
وعليه رفع سيد عطا األمر للدكتور
خالد عبد الغفار بعد أن أرسلنا له كل
الصور احملددة لهذا املكان وعنوانه أيضا
فقرر الوزير التوجيه بقيام جلنة الضبطية
القضائية بالوزارة واملشكلة مبوجب قرارى
وزير العدل رقم  ٣02٣لسنة  20١5ورقم

سيد عطا

مدخل املقر اخلاص بالكيان الوهمى
 ١١٨45لسنة  20١٨الذى يقضى بتخويل
بعض العاملني بوزارة التعليم العالى صفة
مأمورى الضبط القضائى العمال شئونها
ضد هذه املنشأة ..وبناء على ما سبق
انتقلت جلنة الضبطية القضائية يوم
الثالثاء املاضى وتوجهت اإلى املنشأة.
« وهى عبارة عن مبنى تعلو مدخله
يافطة مكتوب عليها ( وزارة التربية
والتعليم  -قرار وزارى رقم  2٨٣لسنة
 -200٣العلمى لعلوم احلاسب اآللى
والتكنولوجيا -ش ــروط القبول يقبل
احلاصلني على الثانوية العامة واألزهرية
أو ما يعادلها من الدبلومات  ،جتارى -
زراعي -صناعي ،بحد ادنى  ٪50ويافطة
اخرى مكتوب عليها certified center
 modern - mccوعليها عدة شهادات
منها شهادة صادرة من اجلهاز املركزى
للتنظيم واإلدارة تفيد بأن شركة األكادميية
الدولية للتدريب «م سى سي» أكادميى
هو من املراكز املتخصصة وقد مت إدراجه
ضمن دليل مركز التدريب على املستوى
القومى وعليها شعارا وزارة التربية والتعليم
واجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،واملكون
من مكتب إدارى ودور ثانى يتكون من قاعة
كبيرة تسع حلوالى  ٦0طالباً باإلضافة
إلى معمل حاسب إلى به عدد من أجهزة
احلاسب اآللى وحجرة للتدريب العملى
بقسم التحاليل الطبية حتتوى على سرير
على مجسم لشخص للتدريب العملى

كل هذه الشهادات يقبلها الكيان الوهمى مبجموع  %50إلصدار شهادات مضروبة
وأدوات طبية عبارة عن ( شاش وقطن
وحقن ..والخ )
وبوصول اللجنة إلى مقر املنشأة تبني
عدم وجود املدير اإلدارى باملنشأة أو أى
من مسئولو فطلبت اللجنة ممن كان
متواجدا من موظفى املنشأة موافاتها
بأية مستندات أو أوراق تتعلق باملنشأة
من ناحية وجودها القانونى أو نشاطها
الفعلي ،هذا فضال عن املستندات األخرى
التى حتصلت عليها اللجنة أثناء مداهمة
املنشأة وكانت هذه املستندات كاآلتي:
 -١صورة ضوئية من السجل التجارى
رق ــم  ١١١٨2شــركــة ذات مسئولية
محدودة باسم ( ايه اس ايه لالستشارات
والــتــدريــب) صــادر مــن وزارة التموين
والــتــجــارة الداخلية والــشــركــاء هــم (
عمرو عبداملوجود أحمد دسوقي ،عمرو
عبدالسالم زكــى عبدالسالم ،محمد
فاروق محمد سويلم) ،وغرضها (تقدمي
االستشارات ..وإدارة املشروعات ..انتاج
احملتوى االلكتروني -التسويق للبرامج
التدريبية -اقامة وتشغيل مراكز العداد
وتدريب وتنمية املوارد البشرية فى مجال
البترول والتعدين ..اقامة وتشغيل مراكز
العداد وتدريب وتنمية املوارد البشرية
فى مجال تعليم اللغات ..اعداد وجتهيز
استديوهات التصوير ..اقامة وتنظيم
املؤمترات واحلفالت العامة واملعارض)
 -2صورة ضوئية من ترخيص بفتح مركز
باسم العلمى لعلوم احلاسب والتكنولوجيا
لصاحبته /منى السيد البسيونى السيد
وعنوانها  ٣5 /ش الزعيم انور السادات-
اسباتس -الهرم ،محتوم بشعار وزارة
التربية والتعليم وصدور قرار وزير التربية
والتعليم رقم  2٨٣بتاريخ .200٣/١١/2٩
 -٣مواد تعليمية عبارة عن مراجعات
نهائية فى أقسام (التشريح ،اساسيات
التمريض ،املصطلحات الطبية ،حتاليل)،
وذلك للفرقة األولى التيرم األول -202١
.2022
 -4ورقة إجابة فارغة يعلوها شعار املنشأة

رفعت فياض
للعام الدراسى .2022/202١
 -5وقد رفض موظفو املنشأة موافاة
اللجنة بصورة من البطاقة الضريبية
تتضمن الترخيص لها مبزاولة نشاطها
املذكور اعاله.
 -٦كما رفض موظفو املنشأة موافاتها
مبا يفيد اعتماد املنشأة كمركز تدريب.
 -٧عــدد  2كشف مــدون به عــدد من
امللتحقني باملنشأة وبياناتهم الشخصية
ومؤهالتهم العلمية.
 -٨برشورات دعاية صادرة من املنشأة
مــدون عليها اعــالن املنشأة عــن فتح
باب التقدمي عن قبول دفعة جديدة من
احلاصلني على  ٪50من احلاصلني على
الثانوية العامة واألزهرية أو ما يعادلها من
الدبلومات (جتاري -زراعي -صناعي-
زخرفى دون التقيد بسنة التخرج لاللتحاق
ببرنامج التدريب املهنى وأن مميزات
الدراسة) مدتها  4فصول دراسية مكثفة
 يحصل الطالب على شهادة معتمدة منكبرى اجلامعات املصرية قابلة للتوثيق من
وزارة اخلارجية -يحصل املتدرب على
شهادات تدريب دولية مختلفة معتمدة
من جهة التدريب لكل تخصص -يحصل
املتدرب على كارنيه مزاولة مهنة لتغيير
املسمى الوظيفى بعد انتهاء الدراسة-
الــدراســة النظرية والعملية تتم حتت
اشراف نخبة من اعضاء هيئة التدريس
باجلامعات املصرية.
 -٩كتب علمية حتمل شعار املنشأة فى
مواد ( تشريح اجلسم البشري -آداب
واخالقيات املهن الطبية -اساسيات
التمريض -املصطلحات الطبية) .
 -١0تالحظ للجنة تواجد العديد من
الطلبة باملعمل املوجود بالدور الثانى
واخلاص باحلاسب اآللي.
 -١١تالحظ للجنة وجود غرفة مجهزة
بــالــكــامــل -مــحــاكــاة إلحـ ــدى الــغــرف

باملستشفيات -بالدور الثانى حتتوى على
مجسم بشرى وبسؤال من كان متواجداً
عن سبب تواجد مثل هذا املجسم أجاب:
للتدريب العملى لطلبة قسم التشريح هذا
بخالف وجود كمية كبيرة من االدوات
الطبية واملستلزمات الطبية التى تستخدم
بعملية الترشيح.
 -١2حتصلت اللجنة على صــورة من
جداول امتحانات الفرقة األولى للعام (
 )2022/202١فى مواد « احلفر -اسايات
التمريض نظري -رسم هندسي -سالمة
وصــحــة مــهــنــيــة -حلــــام -تــشــريــح -
مصطلحات طبية  -آداب وأخالقيات
املهنة -تصميم مواقع -احصاء  -مبادئ
مساحة -شبكات «.
 -١٣خلت الصورة الضوئية من الترخيص
املزمع صــدوره بفتح املركز من تبيان
التخصصات املصرح للمنشأة تدريسها.
 -١4تستخدم املنشأة لفظ ( -أكادميية)
 ،مبا يوهم الطالب وأولياء أمورهم انها
أكادميية معترف بها السيما وانها شركة
ذات مسئولية محدودة

نشاط مخالف

ومن خالل فحص املستندات وبسؤال
املوظفني الذين تصادف وجودهم باملنشأة
تبني للجنة أن املنشأة متارس نشاطا غير
مدرج بأغراضها الواردة بالسجل التجارى
املشار إليه مما ميثل خروجا عن الغرض
الذى انشئت الشركة من اجله حيث ان
املنشأة تقوم باالعالن عن فتح باب التقدمي
عن قبول دفعة جديدة من احلاصلني على
 ٪50من احلاصلني على الثانوية العامة
واألزهرية أو ما يعادلها من الدبلومات «
جتاري -زراعي -صناعي -زخريف» دون
التقيد بسنة التخرج لاللتحاق ببرنامج
التدريب املهنى وان مميزات الدراسة «مدة
الدراسة  4فصول دراسية مكثفة -يحصل
الطالب على شهادة معتمدة من كبرى
اجلامعات املصرية قابلة للتوثيق من وزارة
اخلارجية -يحصل املتدرب على شهادات

تدريب دولية مختلفة معتمدة من جهة
التدريب لكل تخصص -يحصل املدتبر
على كارنيه مزاولة مهنة لتغيير املسمى
الوظيفى بعد انتهاء الدراسة -الدراسة
النظرية والعملية تتم حتت اشراف نخبة
من اعضاء هيئة التدريس باجلامعات
املصرية فى أقسام التشريح ،أساسيات
التمريض ،املصطلحات الطبية ،حتاليل،
اداب واخالقيات املهن الطبية» .
 -2املنشأة تقوم بتدريس كتب ومناهج
تعليمية حتتوى على معلومات مجهولة
املصدر وغير معروفة وغير معتمدة من
اجلهات والهيئات املختصة.
 -٣خلت األوراق من وجود ثمة تصاريح
أو موافقات من اجلهات الرسمية بالدولة
تتيح للمنشأة مزاولة نشاط تعليمى فى
كافة االقسام سالفة الذكر.
 -4تقوم املنشأة باالعالن عن قبول طالب
جدد لاللتحاق بها بطريقة عشوائية بدون
حتديد معايير مناسبة لاللتحاق بها فى
ضوء القواعد والقرارات املنظمة بالدولة
وبعد احلصول على التراخيص الالزمة
من اجلهات املختصة.
 -5وبناء على احملتوى العلمى الذى تقدمه
املنشأة بواسطة من يقومون بالتدريس بها
وكذا اشرافهم العلمى على الطالب تقوم
املنشأة بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من
الطلبة بدون سند قانونى وبدون وجود رقابة
مالية أو إدارية أو أكادميية على املنشأة.
 -٦تدعى املنشأة بأنها أكادميية مبا يوهم
الطالب وأولياء أمورهم انها أكادميية
معترف بها.
 -٧تثبت للجنة وجود عالقة وارتباط
بني املنشأة املسماة املركز العاملى لعلوم
احلاسب اآللى والتكنولوجيا academy
 asaالكائن مقرها .١شــارع الظافر-
محطة مدكور الهرم بجوار بنك مصر-
محافظة اجليزة واملنشأة املسماة والكائنة
بذات العنوان.
 -٨رف ــض مــوظــفــو املــنــشــأة والــذيــن
تصادف وجودهم باملكان اعطاء اللجنة
اية مستندات تخص املنشأة املسماة.

modern center mcc

توصية اللجنة

وأوصــت اللجنة فى نهاية تقريرها
الذى قامت برفعه للدكتور خالد عبد

الغفار وزيــر التعليم العالى والبحث
العلمى أنه فى ضوء أحكام املــواد ،٣
 ١4 ،4من القانون رقم  52لسنة ١٩٧0
فى شأن تنظيم املعاهد العالية اخلاصة
والئحته التنفيذية الصادر بقرار وزير
التعليم العالى رقم  ١0٨٨لسنة ١٩٨٧
واملتضمن أن اجلهة املعنية باإلشراف
على مثل هذه املنشأت والتفتيش عليها
واستصدار قرارات الغلق اإلدارى فى
حالة عدم ترخيص مثل هذه املنشآت
من وزارة التعليم العالى وفى ضوء معاينة
جلنة الضبطية القضائية وما توافر لها
من مستندات وما توصلت اليه من نتائج
توصى اللجنة باالتي:
 -١استصدار قرار وزارى بغلق املنشأة
املسماة املركز العاملى لعلوم احلاسب
اآللى والتكنولوجيا  ACADEMY ASAالكائن
مقرها ا شارع الظافر -محطة مدكور
الهرم بجوار بنك مصر -محافظة اجليزة
املنشأة املسماة MODERN CERTIFIED
 CENTER MCCوالكائنة بذات العنوان فى
ضوء ما ورد باحملضر املائل ،ومخاطبة
السيد اللواء محافظ اجليزة العمال شأن
احملافظة نحو اتخاذ االجراءات الالزمة
لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق االداري.
 -2مخاطبة السيد االستاذ الدكتور /وزير
التربية والتعليم والتعليم العالى العمال
شأن الوزارة حيال قيام املنشأة باالعالن
عن نفسها بان صادر لها قرار وزير التربية
والتعليم رقم  2٨٣بتاريخ 200٣/١١/2٩
وقيام املنشأة مبمارسة نشاط تعليمى
باقسام ( التشريح ،اساسيات التمريض،
املصطلحات الطبية ،حتاليل ،اداب
واخالقيات املهن الطبية) وبتدريس كتب
ومناهج تعليمية حتتوى على معلومات
مجهولة املصدر وغير معروفة وغير
معتمدة من اجلهات والهيئات املختصة.
 -٣اصدار بيان اعالمى يحذر ابناءنا
الطالب وأولــيــاء أمورهم من التعامل
مع املنشأة املسماة املركز العاملى لعلوم
احلاسب اآللى والتكنولوجيا ACADEMY
ASA

والتى تقوم مبزاولة نشاط تعليمى بدون
احلصول على ترخيص من وزارة التعليم
العالى والبحث العلمى ومــن اجلهات
املختصة ،وحتصيل مبالغ مالية كبيرة
من الطلبة بدون وجه حق ،ولكون هذه
املنشآت من املنشآت التى تزاول عملية
تعليمية ب ــدون ترخيص ممــا يعرض
مستقبل هؤالء الطالب للضياع وتهيب
وزارة التعليم العالى بالسادة أولياء األمور
بتوخى الدقة واحلــرص علند التعامل
مع تلك املنشآت ..وعليه قرر د0خالد
عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث
العلمى إغالق هذه الكيان الوهمى املذكور
وإبالغ محافظ اجليزة إلتخاذ إجراءاته
فى هذه الشأن ومخاطبة وزير التربية
والتعليم لبحث حقيقة التراخيص الصادرة
لهذه املنشاة من وزارة التربية والتعليم
التى المتت بصلة للنشاط املخالف الذى
تزاوله هذه املنشأة.
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سطور
جريئة
بقلم:

رفعت فياض

refaatfayyad@yahoo.com

أزمة كليات احلقوق وغيرها
الش ـ ــك أن األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــى تـعـيـشـهــا
العديد من كليات احلقوق باجلامعات
املصرية حاليا والتى كشفت عنها فى
ال ـع ــدد امل ــاض ــى بـسـبــب ن ـقــص أع ـضــاء
هيئة الـتــدريــس بـهــا بــل إن بعضا من
هــذه الكليات بــدأت الــدراســة بها وهى
لم يكن بها عضو هيئة تدريس واحد
 ،وق ــد تـسـبـبــت ه ــذه األوضـ ـ ــاع عـنــدمــا
كشفت عنها فى صدمة لدى املهتمني
بالشأن اجلامعى  ،وانتاب اجلميع القلق
على مستقبل الـطــاب بهذه الكليات
ومستوى خريجيها خاصة أنها تعتمد
فى معظمها على املنتدبني  ،واليوجد
أى مؤشرات فى حل مشكلتها بسهولة
خال الفترة القادمة نظرا ألن معظم
األساتذة واألساتذة املساعدين بكليات
احلقوق القدمية لن يقبلوا باالنتقال
الكامل إلى هذه الكليات اإلقليمية التى
تعانى من نقص أعضاء هيئة التدريس
بها بسبب قلة عدد الطاب امللتحقني
بها مقارنة بالكليات القدمية  ،وبالطبع
فإن أى أستاذ فى هذه الكليات القدمية
يجنى من وراء بيع الكتب بها الذهب
والفضة واألملاظ أيضا ولن يكون لديه
من املغريات أن يترك كل هــذا العائد
ويذهب إلى كلية إقليمية  ،خاصة وأن
الكليات القدمية تعمل دائما على عدم
تعيني معيدين كثر حتى ال يزاحموهم
فى بيع الكتب إذا أصبحوا مدرسني أو
أساتذة مساعدين بعد ذلك  ،حتى إن
عــددا ليس بالقليل من أعضاء هيئة
التدريس بهذه الكليات القدمية سواء
باحلقوق أو التجارة ـ على سبيل املثال
ـ اقترب من سن الستني وهــو مــازال «
مدرسا « وينتظر إحالته إلــى املعاش
ليطلق عليه وقتها أنه أستاذ متفرغ !!
وطبعا لن أحتــدث عن نوعية ما يقوم
بتدريسه هذا املدرس على مدى  25أو
 30سـنــة ظــل فيها ي ــدرس فــى الكلية
املقرر القدمي الــذى بدأ به منذ بداية
حصوله على الدكتوراة وحتى خروجه
على املعاش  ،والدليل على ذلك أنه لم
يقدم أية أبحاث للترقى للدرجة األعلى
تتناول اجلديد فى مجاله طوال هذه
السنوات التى ظل فيها محلك سر.
لذا البد أن نبحث عن حل جذرى ونبدأ
من اآلن كمجلس أعلى للجامعات ـ وفى
خطوة جريئة ـ بحصر جميع أعضاء
هيئة التدريس فى كل كلية مبختلف
اجلامعات وأن نطرح على اجلميع بها
فكرة التعاقد احملدد املدة ولتكن مدة
العقد خمس سنوات ويجدد فإذا كانت
الكلية فى حاجة إليه يبقى بالكلية ،
وإذا لم يكن كذلك يتركها ويبحث عن
كلية أخرى بها عجز وحتتاج لتخصصه
ـ فى هذه احلالة سنعيد ترتيب األوضاع
فى جميع الكليات املكدسة بأعداد من
هـيـئــة ت ــدري ــس خ ــاص ــة م ــن األس ــات ــذة
وبــال ـت ـحــديــد ف ــى ك ـل ـيــات ال ـط ــب الـتــى
الي ــذه ــب ل ـل ـتــدريــس فـيـهــا س ــوى %20
من إجمالى األعــداد املقيدة بالكليات
القدمية  ،وليذهب الفائض للكليات
التى فى حاجة إلى أعضاء هيئة تدريس
ملن يريد ممن مت اإلستغناء عنهم .
ونكمل احلديث العدد القادم إنشاء
اهلل 0
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ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺮﺃﻯ
ﺍﻵﺧﺮ
ﺑﻘﻠﻢ:

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺎﺿﻰ
kaledelkady@yahoo.com

ﺳﻨﺔ ﺳﻌﻴﺪة
ﻳ ـﻬــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﻌ ــﺎم اﳉــﺪﻳــﺪ
 ٢٠٢٢ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﻋﺎم ﺧﻴﺮ وﺳﻌﺎدة ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﻴﻊ وﻛﻞ ﻋﺎم واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺨﻴﺮ.
اﺣﺪاث ﻛﺜﻴﺮة ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم
ﺑﺤﻠﻮﻫﺎ وﻣﺮﻫﺎ ..ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ
اﻷﺻ ــﺪﻗ ــﺎء واﻟ ــﺰﻣ ــﻼء وﻓــﺮﺣ ـﻨــﺎ ﻣﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣــﺪاث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻼد واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻰ.
أﻣ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﻓـﻘــﺪ ﺷ ـﻬــﺪت ﻣﺼﺮ
ﻧﻬﻀﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻃــﺮق ﺟﺪﻳﺪة
وﻛـﺒــﺎرى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﻞ وﻣـﺤــﺎور ﺗﺨﺘﺮق
اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺮاء وﻣـ ـ ــﺪن ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة وﻣ ـﺌ ــﺎت
اﻷﻓ ـ ــﺪﻧ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﻰ ﺧ ـﻀــﺮت
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺮاء واﺳ ـﺘــﻮﻋ ـﺒــﺖ اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻷﻳ ــﺪى اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﺔ ..وﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ
اﻟـﺸـﻜــﻮى ﻣــﻦ ارﺗ ـﻔــﺎع اﻷﺳ ـﻌــﺎر وﻏــﻼء
اﳌـﻌـﻴـﺸــﺔ ،ﻓ ــﺈن اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻓﻰ
اﻟ ـﻨ ـﻬ ـﻀ ــﺔ اﻟـ ـﻜـ ـﺒ ــﺮى اﻟـ ـﺘ ــﻰ ﺳـﻴـﺠـﻨــﻰ
ﺛﻤﺎرﻫﺎ اﺣﻔﺎدﻧﺎ واﻻﺟﻴﺎل اﳉﺪﻳﺪة
وﻛﺎن اﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻓﻰ اﻻﺳﺒﻮع
اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻣ ــﻦ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺎﺣــﺎت
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳉﺪﻳﺪة.
أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘــﻮى اﻟﺸﺨﺼﻰ ﻓﻘﺪ
ﺷﻬﺪ اﻻﺳﺒﻮع اﻻﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻰ
أﻳﻀﺎ ﺣﺎدﺛﺎ ﺳﻌﻴﺪا ﺑﺰواج اﺑﻨﻰ ﻋﻤﺮ
وزﻓــﺎﻓــﻪ إﻟــﻰ ﻋــﺮوﺳــﻪ اﳉﻤﻴﻠﺔ أﻣﻴﺮة
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪة وﻟﻜﻨﻰ ﻻ اﺧﻔﻰ
ﺳﺮا اﻧﻨﻰ ﻛﻨﺖ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع داﺧﻠﻰ
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﲔ ﻓﺮﺣﺘﻰ ﺑــﺰواج اﺑﻨﻰ وﺑﲔ
اﺑﺘﻌﺎد ﻋﻜﺎزى ﻋﻨﻰ ﻟﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻧـﺘـﺼــﺮت ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟـﻔــﺮﺣــﺔ ﺑﺎﻟﺰﻓﺎف
ﻣﻊ اﻧﺘﻈﺎرى اﻟﻌﺎﺟﻞ واﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻول
ﺣﻔﻴﺪ ﺑﺈذن اﷲ.
وﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﲤﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ
ﻟﺒﻠﺪى زﻳﺎدة اﻻزدﻫﺎر واﻟﺘﻘﺪم واﲤﻨﻰ
اﻳ ـﻀ ــﺎ ان ﻳـﺘـﺤـﻘــﻖ ﻛ ــﻞ اﳋ ـﻴ ــﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺮﺗﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ
ﺳﻌﻴﺪة ﺑﺈذن اﷲ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ ..وﻛﻞ
ﻋﺎم واﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ.

واﻟـﺜــﺎﺑـﺘــﺔ اﻟ ـﺘــﻰ ﺗـﻨـﺠــﺰﻫــﺎ اﻟ ـ ــﻮزارة ﻓــﻰ ﺷ ــﺄن اﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم ﺑــﺄﻣــﺎﻛــﻦ اﻻﺣـﺘـﺠــﺎز
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻛﺄﺣﺪ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺎﺑﻰ وﻓﻘﺎ
ﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪ اﻟـﻔـﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ .وﺷﻤﻠﺖ اﳉــﻮﻟــﺔ اﳌ ــﺮور ﻋﻠﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻣــﺮاﻓــﻖ اﳌــﺮﻛــﺰ،
واﻟــﺬى ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻰ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ ﻣﺘﻄﻮر اﺳﺘُ ﺨﺪم ﺧﻼﻟﻪ
أﺣ ــﺪث اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓــﻰ ﻣــﺮاﺣــﻞ اﻹﻧـﺸــﺎء
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺷﺎرك
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ
وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻹﻳﺠﺎﺑﻰ ﻓﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻘﺐ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ واﺣﺘﺮام
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ ﳌﺮﻛﺰ اﻹﺻ ــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ »ﺑ ــﺪر« واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﻄﺎع
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﻮزارة واﻟ ــﺬى ﰎ ﺗﺸﻴﻴﺪه وﻓـﻘـ ًﺎ ﻷرﻗــﻰ
اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻔﺮدات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ .وﻧﻈﻤﺖ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اول أﻣﺲ اﳋﻤﻴﺲ ،ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﳌﺠﻤﻊ ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻔﻘﺪ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ.
وذﻟ ــﻚ إﳝــﺎﻧ ـ ًﺎ ﻣــﻦ وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﺣـﺘــﺮام ﺣـﻘــﻮق اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺿ ــﺮورة ﻣــﻦ ﺿ ــﺮورات اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣ ـﻨــﻰ ،واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ

إﺷﺮاف :ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺎﺿﻰ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ »ﺑﺪﺭ« ..ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳴﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ
> اﻟﺴﺒﺖ >  ١ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ وإﻏﻼق  ٣ﺳﺠﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ »ﺑﺪر« ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ٨٥ﻓﺪان وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﺪث اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﲡﻬﻴﺰات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻨﺰﻻء اﳌﺮﻛﺰ

اﻟﻠﻮاء ﻃﺎرق ﻣﺮزوق :ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة
رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮﺑﻰ :ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺗُﺮﺳِﺦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﳑﺜﻠﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ :ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺪى ﺑﻬﺎ اﻟﺪول
ﻳﻀﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬى ﰎ إﻧﺸﺎؤه ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ  ٨٥ﻓﺪاﻧﺎ » ٣ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻋﻴﺔ«
ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺰﻻء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻀﻮن ﻣــﺪدا ﻗﺼﻴﺮة أو ﻇﺮوﻓﻬﻢ
ﻻ ﺗــﺘــﻴــﺢ ﻟــﻬــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓ ــﻰ اﳌــﻮاﻗــﻊ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻹﺻــﻼح
ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ﻣﻬﻨﻴﺎً ﻓﻰ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺻﻘﻞ
ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﺔ
وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ وروﻋـــﻰ ﻓﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺟ ــﻮاء اﳌﻼﺋﻤﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻹﻧــﺎرة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﺎﻛﻦ
ﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وأﻣــﺎﻛــﻦ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟــﻠــﻨــﺰﻻء ﳑــﺎرﺳــﺔ ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﻢ،
وﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﺘﺮﻳﺾ .ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﳌﺮﻛﺰ،
ﻣﺮﻛﺰاً ﻃﺒﻴﺎً ﻣﺠﻬﺰاً ﺑﺄﺣﺪث اﳌﻌﺪات
واﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
اﻟــﻌــﻴــﺎدات وﻳــﺤــﺘــﻮى اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﻄﺒﻰ
ﻋﻠﻰ  ١٧٥ﺳﺮﻳﺮا وﻏﺮﻓﺘﲔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
وﻏــﺮﻓــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟــﻘــﺴــﻄــﺮة و١٨
وﺣﺪة ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة و ١١ﻋﻴﺎدة و٤
وﺣﺪات ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻮى ،وﻷول ﻣﺮة
ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺼﺤﺔ اﳌــﺮأة
ﻳﻀﻢ أﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ،
وﻣﺠﻤﻌﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﺬى ﰎ إﻧﺸﺎءه
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗــﺼــﻰ درﺟ ــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ،
وﻳﻀﻢ  ٤ﻗﺎﻋﺎت ﳉﻠﺴﺎت اﶈﺎﻛﻤﺔ
»ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ إدارﻳـ ـ ـﺎً« ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﻻء اﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻬﺎ
وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎخ اﻵﻣﻦ ﶈﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟــﻨــﺰﻳــﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ
وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻋــﻨــﺎء اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺴﺠﺪا
وﻛﻨﻴﺴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
وﺣــﻀــﺎﻧــﺔ ﻣــﻠــﺤــﻘــﺔ ﳌــﺮﻛــﺰ ﺗــﺪرﻳــﺐ
اﻟﻨﺰﻳﻼت وﻣﻠﻌﺒﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻏــﺮاض
وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﺘﺮﻳﺾ وﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت
اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻻﺧﺮى.

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ

وﻗــﺎل اﻟﻠﻮاء ﻃــﺎرق ﻣــﺮزوق ﻣﺴﺎﻋﺪ
وزﻳ ــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
إن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺻــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻓﻰ ﺑــﺪر ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻬﺞ وزارة
اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻰ ﺷــﺘــﻰ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ
اﻷﻣﻨﻰ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة .ﻣﺆﻛﺪا
أن ﺟﻬﻮد اﻟﻮزارة اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺠﻮن ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮاﻛﺰا
ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﳕﻮذﺟﺎ
ﻣﺘﻔﺮدا ﻳﻌﻜﺲ آﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
واﻟــﻌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ واﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ
واﻟﺪوﻟﻰ ،وإﳕﺎ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻰ أوﻟﺖ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ،

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮأة اﻟﻨﺰﻳﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﲤﺘﺪ إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﻟﺮﺿﻴﻌﻬﺎ

ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻰ

ورش ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺰﻻء اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ

رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب :ﻃﻔﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ﲢﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ »ﺑﺪر« ﺗﺮﺳﻴﺦ ﳌﺠﺘﻤﻊ آﻣﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ
ووﺿﻌﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳋﻄﻂ ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ وﻓﻰ ﺿﻮء
اﳌ ــﺒ ــﺎدئ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﺗﺄﺗﻰ
ﺿﻤﻦ ﻧﻬﺞ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ..واﺷﺎر
إﻟﻰ ﺣﺮص ﻗﻄﺎع اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﺗﻔﻌﻴﻞ أوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻨﺰﻻء ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ ﻟﻜﻞ ﻧﺰﻳﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺤﺜﺎ ﺷﺎﻣ ً
ﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺑــﺤــﺎث ﻓﻰ
إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
دراﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻞ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﳌــﻌــﺮﻓــﺔ ﻣــﻴــﻮﻟــﻪ وإﲡــﺎﻫــﺎﺗــﻪ ،ﲤﻬﻴﺪا
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺳﻠﻮﻛﻪ
وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﲟﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺘﺂﻟﻒ
ﻣــﻊ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﺑــﺼــﻮرة إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑﻌﺪ
اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ.

ﲤﻜﲔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮأة

وأﻛـــﺪ اﻟ ــﻠ ــﻮاء ﻃـــﺎرق ﻣــــﺮزوق أن
اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻳ ــﻮﻟ ــﻰ اﻫــﺘــﻤــﺎﻣــﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ
ﺑﺘﻤﻜﲔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌــﺮأة اﻟﻨﺰﻳﻠﻪ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
وأوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻰ ﲤﺘﺪ
إﻟــﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﻟﺮﺿﻴﻌﻬﺎ،
ﺣــﺘــﻰ ﺑــﻠــﻮغ ﺳــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﳌﻨﺎخ واﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

أﻃــﻔــﺎﻟــﻬــﺎ ﺧ ــﻼل اﻟـــﺰﻳـــﺎرات ،ﻟﻌﺪم
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل
ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﳌــﺪ ﺟــﺴــﻮر اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت
اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌ ــﺪﻧ ــﻰ ﻟــﺘــﺪرﻳــﺒــﻬــﻦ ﻋﻠﻰ
اﳊــﺮف واﳌــﻬــﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ﻛــﺎن ﳌﺘﺤﺪى اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻣﻦ ﻧﺰﻻء ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻧﺼﻴﺐ واﻓﺮ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺎﺣﺔ ﲟﺮاﻓﻖ
اﳌ ــﺮاﻛ ــﺰ ،ورﺳـ ــﻢ ﺧــﻄــﻂ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻌﻼج واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ان ﻫــﺬا اﳌﺮﻛﺰ
ﻳﺄﺗﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳋــﻄــﻮات ﻃﻤﻮﺣﺔ
وﺛــﺎﺑــﺘــﺔ ﺗــﻨــﺠــﺰﻫــﺎ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ
ﻹﻧــﺸــﺎء ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻹﺻ ــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻟــﺘــﻜــﻮن ﺑــﺪﻳــﻠــﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ إﻏﻼﻗﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺠﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻹﺧــﻼء اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻌﺪد
 ١٢ﺳﺠﻨﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ ﳌــﺮﻛــﺰ إﺻــﻼح
وﺗﺄﻫﻴﻞ وادى اﻟﻨﻄﺮون واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻰ وﻛﺬا ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ ﳌﺮﻛﺰ اﻹﺻــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺑﺪر ،واﻟﺬى ﺳﻴﻌﻘﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻰ
ﻟﻪ إﻏــﻼق ﻋﺪد  ٣ﺳﺠﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟــﻠــﻮاء ﻃــﺎرق ﻣ ــﺮزوق ﻗﺎﺋﻼ:
»إن إرادﺗﻨﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ،وﻓﻰ
دﻣــﺞ ﻣــﺒــﺎدئ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ،ﻓﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻨﻰ ،وﺗﻌﻤﻞ
اﻟـــــﻮزارة ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ وﺑــﻜــﻞ ﺟــﺪﻳــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺸﺎء ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻﻼح

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺻﻤﻌﻰ  -ﻣﻌﺘﺰ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ
واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻏ ــﻼق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻮن
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻣــﻦ اﳌﻘﺮر
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
أن ﺗﺒﺪأ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء
ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣﺮﻛﺰ وادى
اﻟــﻨــﻄــﺮون ،ﺑــﻌــﺪد ﻣــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﳉ ــﻤ ــﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﲟـــﺎ ﻳــﺘــﻴــﺢ اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ
اﳉﻐﺮاﻓﻰ اﳌﺘﻮازن ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز،
وﻳﻜﻔﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
أﺳﺮ ﻧــﺰﻻء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ
ﺗﻴﺴﻴﺮ زﻳﺎراﺗﻬﻢ ﻟﺬوﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﶈﻜﻮم
ﻋﻠﻴﻬﻢ.

إﳒﺎز ﺣﻀﺎرى

وﻫﻨﺄ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﻤﺮ ﻣﺮوان وزﻳﺮ
اﻟﻌﺪل ،اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺻﻼح
واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺪر واﻟــﺬى ﻳﻌﺪ

اﳒــﺎزا ﺣﻀﺎرﻳﺎ ﻳﺤﻮل اﻟﻨﺰﻳﻞ إﻟﻰ
ﻋــﻨــﺼــﺮ ﻣــﻨــﺘــﺞ ﺧ ــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﻗﻀﺎء
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺒﺪء ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة
ﺷــﺮﻳــﻔــﺔ ﻓ ــﻰ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﻪ .واﺷــــﺎرت
وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻰ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ ان اﳌﺮﻛﺰ
ﻳﻌﺪ اﻣﺘﺪادا ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑــﺪأت ﲟﺮﻛﺰ
اﻹﺻــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑــﻮادى اﻟﻨﻄﺮون
وﺟﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻨﺰﻻء ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﳊــﻘــﻮق
اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣــﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ
أﻋــﻠــﻰ درﺟـ ــﺎت اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻬﻢ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ذوﻳﻬﻢ
وﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻻﺋﻘﺔ .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
اﻟــــﻰ اﻧــــﻪ ﰎ ﺑ ــﻨ ــﺎء ﻣــﻘــﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﻄﺎﻋﻢ آدﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﻻء

ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺣــﺪث اﳌﻮاﺻﻔﺎت
وﻣـ ــﺰود ﺑــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﶈﺎﻛﻤﺔ.

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ ﻋــﺎدل اﻟﻌﺴﻮﻣﻰ
رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮﺑــﻰ ورﺋــﻴــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧ ــﺴ ــﺎن ،أن اﳋــﻄــﻮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
واﳌــﺘــﻼﺣــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻰ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﻓـــﻰ ﻋــﻬــﺪ اﻟ ــﺮﺋ ــﻴ ــﺲ ﻋــﺒــﺪاﻟــﻔــﺘــﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻰ ،ﺗــﺮﺳــﺦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ
وﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗ ِ
ُﺪﺷﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ راﺋ ــﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻓــﻰ ﻫﺬا
اﳌﺠﺎل.
وﻗــــﺎل اﻟــﻌــﺴــﻮﻣــﻰ إن اﻟــﻘــﻔــﺰات
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟــﺘــﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣــﺼــﺮ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻓــﻰ ﻣﺠﺎل
ﺣ ــﻘ ــﻮق اﻹﻧـ ــﺴـ ــﺎن ،ﺗ ــﺄﺗ ــﻰ ﺗــﺮﺟــﻤ ـ ًﺔ
ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة وﺳــﺮﻳــﻌ ـ ًﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﳊــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن،

واﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻰ،
واﻟــﺘــﻰ ﺗﻌﻜﺲ ﺣــﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ إﻋــﻼء
ﻗــﻴــﻢ اﺣـ ــﺘـ ــﺮام ﺣ ــﻘ ــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن،
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إﺣــﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟـــﺮاﺳـــﺨـــﺔ ،اﻟ ــﺘ ــﻰ ﺗــﻨــﻄــﻠــﻖ ﻣﻨﻬﺎ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة .وأﺷــﺎد رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮﺑﻰ ،ﺑﺎﳉﻬﻮد اﳊﺜﻴﺜﺔ
اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹﺻﻼح اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ،
وﻣــﺸــﺎرﻛــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

ﳕﻮذج ﻳﺠﺐ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ

ووﺟــﻬــﺖ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮرة ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺣﺴﻦ
اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ ،ﳑﺜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﲟــﺼــﺮ ،اﻟــﺸــﻜــﺮ ﻟــــﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﺘﻔﻘﺪ ﻣﺮﻛﺰ
اﻹﺻــﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ »ﺑــﺪر« ،وﻗﺎﻟﺖ،
إن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺈﻃﻼق
اﳌ ــﺒ ــﺎدرات اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟــﻮاﻗــﻊ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪت
ﻓﻰ ﻣﺮﻛﺰى ﺗﺄﻫﻴﻞ وادى اﻟﻨﻄﺮون
وﺑ ــﺪر ،أﺟ ــﻮاء ﺻﺤﻴﺔ آﻣــﻨــﺔ وﻏــﺬاء
آﻣﻨﺎ وأﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺮﻳﺾ ،وﻫﻰ أﺟﻮاء
ﺗــﻌــﺰز اﻟــﺼــﺤــﺔ وﺗــﻘــﻰ ﻣــﻦ اﳌ ــﺮض،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﺘﻮاﺟﺪ
ﻓﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،ﰎ ﲡﻬﻴﺰه ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﳊﺪﻳﺜﺔ،
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹرﺷ ــﺎد
اﻟﻨﻔﺴﻰ ﳌﺪﻣﻨﻰ اﳌﺨﺪرات ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻣﺪﻣﻨﻰ اﻟﻜﺤﻮل ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت.
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ﺑــﺬوى اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة »ﻗﺎدرون ﺑﺎﺧﺘﻼف«،
وإﻃﻼق إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ
ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻏﻀﻮن ﻋــﺎم  ،٢٠١٠وﰎ
اﺧــﺘــﻴــﺎرﻫــﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓــﻰ ﻣــﺼــﺮ ﻣــﺮة
أﺧ ــﺮى ،ﺧــﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﻣﺆﻛﺪة
أﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬر ًﻳﺎ وﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻴﺲ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻼج ﻓﻘﻂ .وأﻛــﺪت أن ﻣﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑــﻪ ﻣﺼﺮ ،ﻣــﻦ إﻧــﺸــﺎء ﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ ،ﲡﺮﺑﺔ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ.

أﺣﺪث اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ

وأﺛــﻨــﻰ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻃـ ــﺎرق رﺿـ ــﻮان،
رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺪر ،واﻟﺬى
ﻳــﻌــﺪ ﺿــﻤــﻦ أﻛــﺒــﺮ وأﺣــــﺪث ﻣــﺮاﻛــﺰ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء .وﻗﺎل ان اﳌﺮﻛﺰ،
ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ وﻓ ًﻘﺎ ﻷﺣــﺪث اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ ،وﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻰ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳉﻴﺪة
ﻟﻠﻨﺰﻻء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة .وﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﺎرق رﺿﻮان ﻗﺎﺋﻼ» :ﺗﺴﻌﻰ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﻳﺘﺠﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻹﻧﺸﺎءات اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ
واﳌﻌﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻣﺘﻘﻦ« .ﻣﺆﻛﺪا
أن اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﺑﻬﺎ
ﺗﻌﺪ ﻃﻔﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺄﺗﻰ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﳌﻌﺎﺻﺮة وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻦ

وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛــﺪ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺴــﻼم ﻫــﻴــﺒــﺔ ،رﺋــﻴــﺲ ﳉﻨﺔ
ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﲟﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،أن
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ  -ﺑﺪر ،ﻳﻌﺪ
ﺻﺮﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،وﳝﺜﻞ ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﳌﺠﺘﻤﻊ
آﻣﻦ ،ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ،
وﲡﺴﻴﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﳊــﻘــﻮق اﻹﻧ ــﺴ ــﺎن ،اﻟﺘﻰ
أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ .وأﺿــﺎف أن ﻫﺬا اﻟﺼﺮح
اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ،ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ إﻻ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ ،ﲟﺎ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧ ــﺴ ــﺎن ،ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻳــﺘــﻴــﺢ ﳌــﻦ ﻳــﺆدي
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﰲ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻀﻲ
ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة
آﻣﻨﺔ ،ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج ﰲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ.

عالم صناعة
 اإلشراف العام:

داليا جمال

صفحات متخصصة عن تكنولوجيا صناعة الدواء وألبان األطفال فى مصر

مرص القوية ..تستطيع

منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته
الشهيرة «مصر تستطيع» ،و كأمنا أطلق قبسا من نور وشعلة
من نار فى أوصال الصناعة الوطنية.
وفــور افتتاح الرئيس مدينة الــدواء املصرية إجيبتو فارما فى شهر أبريل
املاضى على مساحة  18٠ألف متر مربع ،أدركت أن القطاع الصحى فى مصر
سيشهد طفرة كبيرة فــى مجال إنـتــاج ال ــدواء واملستحضرات الطبية وألبان
األطفال.
مدفوع ًا بدخول مصر جتربة جديدة من نوعها بإنشائها
مدينة «إجيبتو فارما» أكبر مدينة لصناعة الــدواء فى
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،التى تعتبر مركز ًا لوجيستي ًا
لتصنيع الدواء على املستوى اإلقليمى.
وتضم منطقتني رئيسيتني ملبنى األدويــة ،املعقمة وغير املعقمة ،ويحتوى
مصنع األدوي ــة غير املعقمة على  15خط إنـتــاج ،لتوفير ما حتتاجه الدولة
من أدوية.
أدركــت أن هذه املدينة هى الترجمة احلقيقية على أرض
الواقع جلملة الرئيس ..مصر تستطيع.
نعم مصر تستطيع

فمصر التى متتلك  8٠عام ًا من اخلبرة فى عالم صناعة ال ــدواء ،و1٦٠
مصنع ًا إلنـتــاج األدويـ ــة واملـسـتـحـضــرات الطبية ،ومتتلك مصنع ًا عــاملـيـ ًا هو
املصنع السادس على مستوى العالم فى مجال انتاج ألبان األطفال من حيث
القدرة اإلنتاجية.
وصلت إلى إنتاج  ٣٥مليون علبة سنوي ًا وهو املصنع الوحيد
من نوعه فى املنطقة ،ولديها آالف العاملني فى مجال إنتاج
الــدواء من علماء وأساتذة وباحثني وعمال ،ويجرى العمل
على قــدم وســاق لإلنتهاء من  ٣٠مصنع ًا جــديــد ًا إلنتاج

أعىل  10رشكات
مصدرة لألدوية
ىف مرص

األدوية واملستحضرات الطبية ،ليصل عدد مصانع األدوية
فى مصر إلى  ١٩٠مصنع ًا.
مصر القوية تستطيع

نعم أن مصر التى حقق فيها سوق الدواء املصرى مبيعات وصلت إلى 85٫٧
مليار جنيه ،خــال عــام مـضــى ،هــى دول ــة تستطيع أن تـكــون مــركــز ًا محوري ًا
لصناعة ال ــدواء فــى املنطقة العربية وفــى العالم ،بكل مــا متلكه مــن قــدرات
وإمـكــانـيــات ،وبـكــل مــا يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مــن دعم
غير مسبوق لقطاع الدواء ولصناعة ألبان األطفال فى مصر  ،هو دعم غير
مسبوق ،مؤكدين أن توجيهات الرئيس هى توطني صناعات األدوية ،باعتبارها
أمن ًا قومي ًا ملصر وتأمين ًا لصحة املصريني ،التى يريدها الرئيس مصر قوية..
قادرة ..متتلك مقدراتها وتصنع مستقبلها ..وتعيش حاضرها ،ال تنحنى وال
تخضع يوما ألحد.
نعم مصر تستطيع
الرئيس أعلن دعمه الكامل لصناعة الدواء الوطنية ومصر قررت
أن تخرج من دائرة الدول التى تعتمد على غيرها فى توفير
عالجها ،وكان قرارها حاسما فى توطني صناعة الدواء داخل
صروح صناعة الدواء املصرية ،لتغطى احتياجاتها بالكامل من
الدواء ،وتتوجه بتصدير الفائض إلى كل دول العالم.
لتصبح مصر مركز ًا عاملي ًا لصناعة الدواء ..إذا أرادت ..وإذا تضافرت اجلهود
وخلصت الـنــوايــا..ألن قطاع الــدواء أثبت أنــه احلصان الرابح الــذى ميكن أن
نراهن عليه لتحقيق طفرة فى سباق الصادرات ...ومصر القوية ..تستطيع.

داليا مجال

د.ألفت غراب رئيس مجلس إدارة
رشكة أكدميا:

د .أحمد كيالىن رئيس مجلس إدارة الرشكة
املرصية الدولية للصناعات الدوائية:

د .إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة
رشكة الكتو مرص:

د .عوض جرب رئيس مجلس إدارة
والعضو املنتدب لرشكة املهن الطبية:

نعم ..أكديما ذراع الدولة القوية
لتوفير دواء المصريين بأقل سعر

«إيبيكو» عمالق صناعة الدواء فى
مصر وكبرى شركات أكديما لألدوية

أزمة ألبان األطفال انتهت بال رجعة
بفضل دعم وتوجيهات الرئيس

مصنع جديد يغطى  ٪١٠٠من
احتياج مصر من خرطوش األنسولين

كــشــف املــجــلــس الــتــصــديــرى
للصناعات الطبية عن تصدر رشكة
«إيبيكو لألدوية» قامئة الرشكات
األعىل تصديرا لألدوية خالل أول
 11شهرا ً من العام الجاري.وقال
املجلس ىف تقرير حديث ،أن
صادرات الصناعات الطبية حققت
منــوا بنسبة تصل اىل 27.5%
بقيمة  602مليون دوالر خالل
أول  11شهرا ً من العام الجاري،
ىف مقابل  472مليون دوالر
خــالل نفس الــفــرة مــن العام
املايض.
وذكــر التقرير ارتــفــاع صــادرات
قــطــاع األدويــــة بنسبة 31.2%
لتبلغ  248مليون دوالر ،مقارنة
بـــ 189مليون دوالر ىف الفرة
املــنــاظــرة مــن الــعــام املــاىض
.واحتلت رشكة ايفا فارما املركز
الثاىن بينام جاءت رشكة فاركو
ىف املركز الثالث ،تليها رشكة
املــهــن الطبية لــألدويــة  ،ثم
رشكة فارما سويد والتى تعد
أكــر الــرشكــات تصديرا لألدوية
البيطرية ىف مرص.
وجـــــاءت الـــرشكـــة األوروبـــيـــة
املرصية للصناعات الدوائية ىف
املــركــز الــســادس ضمن قامئة
الرشكات االكــر تصديرا لألدوية
ىف الــســوق املــرصيــة ،تالها
رشكة السنبلة للتصدير ،ثم رشكة
ميدل إيست للقاحات ىف املركز
الثامن التى تعد ثاىن الرشكات
تصديرا لألدوية البيطرية.
وجاء الرشكة الفرعونية لألدوية
ىف املركز التاسع  ،تالها رشكة
الــقــاهــرة لــألدويــة والصناعات
ال ــك ــي ــاموي ــة إحـــــدى رشكـــات
القابضة لألدوية التابعة لوزارة
قطاع األعامل العام ىف املركز
العارش.
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د.ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما:

نعم ..أكديما ذراع الدولة القوية لتوفير
دواء المصريين بأقل سعر
نعيش فرتة من اإلنجازات غري
املسبوقة وما تم تحقيقه
ىف  7سنوات كان يحتاج إىل
 30عاماً ليصبح حقيقة

بــــدأت عــمــى ىف رشكــات
االدويــــة ىف عهد الرئيس
الــســادات ،وتــرأســت رشكــات
ادويــــة ىف عــهــد الــرئــيــس
مبارك ،وبالفعل هناك حاليا
ىف عهد الرئيس السيىس
اخــتــاف كبري ىف االهــتــام
بصحة املواطن ،وبا مجامات
أو ريــاء ماتم تنفيذه عى
ارض مرص خال فرتة قصرية،
كــان يحتاج إىل  ٣٠سنة من
العمل لتنفيذه.
الــرئــيــس الــســيــىس قـــدوة
حقيقية ىف سلوكياته ،وأى
شخص يراقب ترصفات الرئيس
البد أن يصاب بعدوى النجاح
والـــقـــدرة عــى املــواجــهــة
وتــحــدى الــصــعــاب ،الرئيس
علمنى أنه ال شئ مستحياً
طــاملــا أن هــنــاك غــرينــا قام
بإنجاز معني ،فنحن ال نقل عن
غرينا ،ونحن ايضا نستطيع،
وقـــادرون ،الرئيس بسلوكه
وترصفاته يؤكد لنا انه ال يوجد
شئ ميكن أن يوقف انساناً
لديه حلم وهدف عن تحقيق
حلمه ،وانــا شخصيا تعلمت
مــنــه املــتــابــعــة املستمرة
لكل صغرية وكبرية ،واالنتباه
الشديد لكل شئ ،وجعلنى
أؤمــن بأن هناك دامئــا حلوال
لكل مشكلة ،وكــيــف نرمى
الــخــوف وراء ظــهــورنــا ،وان
نــتــجــرأ ونــقــتــحــم مــجــال
توطني أدوية كتا نخاف
االقـــرتاب
مــن مــجــرد االقـــرت
رت
مـــنـــهـــا ،الــرئــيــس
ىس بالفعل
الــســيــىس
اســتــطــاع ان يخرج
ني روح
ـرصييــني
مــن املــرص
رص
اإلبداع ،وزرع بداخلنا
قناعة بأن مرص كبرية
جـــدا ..أكــر مــا كنا
نتوقع.

أكدميا»..ليست مجرد اسم لرشكة دواء مرصيه  ،أكدميا
هي عامل كامل ..وقلعه حصينه من قاع صناعة الــدواء
يف مرص  ،يشار إليها يف اأألوساط الدوائيه بذراع الدوله
القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.
وأكدميا هى اختصار الرشكة العربية للصناعات الدوائية
واملستلزمات الطبية ،تأسست من خــال الجامعة العربية سنة
1976بــدعــوة من الجامعة العربية لتأسيس رشكة عربية لألدوية
لخدمة الدول العربية وعى رأسها مرص وبعد اجتاعات ومشاورات
بني  13حكومة عربية تم االتفاق عى إنشاء الرشكة عى غرار الهيئة
العربية للتصنيع بقانون خاص ،إلنشاء الصناعات الدوائية والخامات
الدوائية وألبان األطفال واملستلزمات الطبية وكل ما له عاقة
باملجال الــدواىئ ....وألنها رشكه غري عاديه تحتاج لقياده حكيمه
بفكر متطور فقد تم اختيار الدكتوره الفت غــراب  ،لتتويل دفة
قيادة اكدميا  ،يف وقت صعب يحتاج ايل قياده قادره تقودها ايل
العامليه يف صناعة الدواء  ،وتقفز بإنتاجها  ١٠مليار جنيه خال عام
واحد...لذا كان من املهم أن ندير معها هذا الحوار.

الرئيس السيسى وجه بتوطين صناعة
الدواء فى مصر ..حتى ال نكون خاضعين للغير

د .ألفت غراب اكدميا شاركت فى كل مبادرات الصحة بانتاج قوى يغطى احتياجات مصر من الدواء

تصوير  :خالد الباجورى

الدواء المصرى ..حصان رابح فى سباق الصادرات المصرية ..ومصر يمكن أن تتحول لمركز عالمى لصناعة الدواء
 دائما ما تتردد مقولة أن شركة أكدميا بشركاتها
التابعة هى ذراع الدولة داخل املجتمع املصري،
فهل هذا صحيح؟ وماذا تعنى ذراع الدولة؟
نعم شركة أكدميا هى ذراع الدولة ،فنحن ذراع الدولة
فى حماية املواطن املصرى من نقص الدواء ،ونحن ذراع
الدولة فى احلفاظ على صحة املصريني حتى ال يعانى
اى مواطن من نقص أى دواء يحتاجه ،ونحن ذراع الدولة
فى توفير االحتياجات األساسية له من االدوية العامة
واحليوية ،ولدينا  ١٦شركة تابعة حتت مظلة اكدميا
تتولى مسؤلية انتاج أى دواء يحتاجه السوق املصرى.
لذا فاكدميا تعرف بذراع الدولة.
 ماهى نوعيات األدوية والعالجات التى تنتجها
شركات اكدميا؟
 هناك نوعان من الشركات لدى اكدميا ،اوال شركاتتابعة وهى الشركات التى تشارك فيها اكدميا بحصة
حاكمة تزيد على  ٪٥٠من اسهم الشركة ،وهناك شركات
شقيقة تساهم فيها اكدميا بنسبة اقل من  ٪ ٥٠من اسهم
الشركة .ويبلغ حجم مبيعات شركات اكدميا مجتمعة
حوالى  ١٠مليارات جنيه سنويا.
وهذه الشركات مجتمعة تنتج  ١١٠٠صنف دوائى،
تغطى  ٣٦مجموعة دوائية ،فهناك مجموعة ادوية القلب،
ومجموعة أدويــة السكر ،ومجموعة ادويــة الضغط،
ومجموعة ادوي ــة األورام ،وغيرها من
مجموعات األمــراض ،تغطى معظم
االمراض املزمنة وغيرها.
هذا بخالف اننا ننتج أدوية
تامة الصنع ،ولدينا شركة
اإلتــاحــة احليوية والتحليل
الــصــيــدالنــي ،الــتــى تقوم
بعمل اخــتــبــارات لقياس
سالمة األدوية قبل
طرحها كدواء فى

د .ألفت غراب فى حوار خاص مع مدير حترير أخبار اليوم

شركات أكديما تنتج  ١١٠٠صنف
دواء وتغطى  ٣٦مجموعة دوائية
السوق ،وتقوم باختبارات على االدوية فى كل مراحل
العالج للوقوف على تأثيراتها اجلانبية ،قبل اعتماده
كدواء مصرح به لعالج املرضى فى السوق ،كما ان لدينا
شركة متخصصة فى التكافؤ احليوى (أسبر) ،والدولة
أحد املساهمني فيها من خالل الشركة القابضة لألدوية،
وهى اول مركز بحثى متخصص حتصل على اعتماد
اخلليج  GCCوحاليا تتأهل للحصول على شهادة
االعتماد االوروبى .ΕΜΑ
وتضيف د.ألفت غراب قائلة :أكدميا وشركاتها ال
تقوم بتوفير الدواء تام الصنع فقط ،ولكن لدينا
شركات تقوم بإنتاج مكمالت الصناعات الدوائية،
والزجاج الدوائى املستخدم فى
تعبئة األشربة ،ويصنع طبقا
ملواصفات معينة ،تضمن عدم
تفاعله مع املادة الدوائية ،وضمان
سالمة الدواء ،ولدينا صناعة الكبسول
اجليالتينى بنوعيه الرخوة والصلبة ،كما
تضم اكدميا حتت مظلتها شركة لتعبئة
وتغليف ال ــدواء) وهناك شركة اكدميا
انترناشيونال وهى متخصصة فى انتاج
ادوية الهرمونات ،وهى املصنع الوحيد فى
مصر والوطن العربى املنتج لهذا النوع من
األدوية ،كما ان لدينا شركة ميباكو (العربية
للنباتات الطبية) وهى شركة تتخصص
فى خالصات النباتات لالستخدامات
الطببة ،ونقوم بتصنيع ادوية وعقاقير
من االعشاب والنباتات الطبية.
 اكدميا تظل حتت لوائها  ١٦شركة
تابعة وهذا يعنى وجود تخصصات

احتفال أكدميا بإنشاء مصنع ايبيكو فى السودان وتواجد قوى للدواء املصرى فى السوق السودانية

متنوعة فى انتاج االدوية واخلامات التى تغطى
احتياجات السوق املصرى وتصدير الفائض ألسواق
العالم فكم يبلغ حجم صادرات اكدميا؟
حجم صادرات شركات اكدميا وصل الى مليار و،٢
فى عام  ،٢٠٢١والشركة الرئيسية فى صادرات اكدميا
هى شركة إيبيكو للصناعات الدوائيه ،المتالكها اكبر
عدد من االصناف ،ولكونها شركة مسجلة كمصدر
معترف بإنتاجه لدى  ٦٥دولة حول العالم ،وإيبيكو رقم
 ١فى الشركات املصدرة على مستوى مصر فى األدوية.
إذا نظرنا للصورة من زاوية واسعة سنرى ان أكدميا
تساهم فى إنتاج االدويــة التى تفرضها الضرورة أو
الظروف املفاجئة مثل كورونا ،لتتدخل شركات اكدميا
إلنتاج ما يحتاجه السوق وتنقذ املوقف منعا الحتكار أو
حتكم أى شركات أجنبية فهل هذا صحيح ؟
بالفعل  ،وكما قلت سابقا نحن نطلق على اكدميا ذراع
الدولة ألننا نتدخل فى الوقت الذى حتتاجنا فيه الدولة
 ،وتعتمد علينا بشكل رئيسى إذا تعرضت لنقص فى
أى أدوية يحتاجها املواطن املصرى مثلما حدث سابقاً
عند حدوث نقص فى األنسولني والبنسلني حيث نغطى
احتياجات البالد بإنتاج  ١٢مليون فايل سنويا و ٥مليون
فايل بنسلني ،لنقوم بإنتاج النواقص التى حتتاجها الدولة
بوفرة لتصبح متاحة ومتوافرة ،دون أن نسمح ألى مستورد
بالتحكم فى كميات األدوية املتاحة فى الصيدليات ،او
التالعب برفع اسعار الدواء استغالال للموقف ،وهنا نذكر
ان اكدميا ساهمت فى انتاج  ٪٨٠من بروتوكوالت عالج
كورونا فى مصر ،وهناك كبسوالت (مليونوبيرافير).
وهى اولى كبسوالت عن طريق الفم تنتج لعالج كورونا،
وهى حاليا فى مراحل التحليل ،وستقوم شركتا ايبيكو
واملهن الطبية .التابعتان ألكدميا بإنتاجه ،ومن املتوقع

إتاحته فى االسواق خالل االشهر االولى من العام احلالى
 ٢٠٢٢هذا بخالف ما مت توفير حالياً من رمييدسفير
وايبيفلوفير وهى أدوية تستخدم فى احلاالت احلرجة
فى عالج الكورونا بدالً عن املستورد منها.
ممنوع األزمات
 ما اشهر االدوية التى سبب نقصها أزمة فى
السوق املصرى وقامت أكدميا بتوفيرها؟
 كما قلت سابقا كان هناك نقص فى االنسولنيوالبنسلني وعقار (سيناكنت) وهو نوع من الكورتيزون
املستخدم فى عالج االورام وامراض املناعة وحاالت
نقل االعضاء ،وحاليا قمنا بتصنيعه فى اكدميا حتت
اسم (ادرينوكورتني) بعد ان أضفنا له إضافات وقمنا
بتطويره وتصنيعه مببلغ  ٣٩جنيهاً تقريبا ،وهو ما يعادل
 ٪ ١٠فقط من سعر البديل االجنبى االصلى املستورد.
كما قمنا بتصنيع ادوية منع احلمل بنصف ثمن االقراص
املستوردة ،وذلك بعد حدوث أزمة فى أقراص منع احلمل
وعدم توافرها وارتفاع اسعارها ،نتيجة ظروف وقف
الشحن والسفر اثناء جائحة كورونا ،والذى تسبب فى
املقابل فى رفع اسعار اخلامات الدوائية املستوردة ،وعلى
الفور قمنا بتوفير وسائل منع احلمل بكل اشكالها سواء
أقراص او حقن ،ونقوم حاليا بالتفاوض مع شركة أجنبية
لعمل شراكة معها فى مجال تصنيع ونقل تكنولوجيا
صناعة اللولب الطبى ملنع احلمل.
منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البالد وهناك اهتمام
رئاسى واضح بقضية صحة املواطن النصرى ،وقد اطلق
الرئيس عدة مبادرات رئاسية تخص الصحة منها مبادرة
 ١٠٠مليون صحة ،ومبادرة الرئيس ملواجهة مرض األنيميا
والتقزم عند االطفال ،وغيرها ،فهل ساهمت اكدميا
وشركاتها فى هذه املبادرات وكيف كانت املساهمة؟

اكدميا كانت شريكا والعبا رئيسيا فى توفير العالج
والدواء الالزم فى كل املبادرات الرئاسية اخلاصة بصحة
املصريني ،وفى مبادرة  ١٠٠مليون صحة وفرنا ادوية
الضغط والسكر والغسيل الكلوى ،وأدوية املناعة.
كما قمنا بتوفير ادوية عالج الغدة الدرقية ،وحقن
عالج هشاشة العظام عند السيدات ،باإلضافة لتوفير
امبوالت حقن هرمون النمو الالزمة ملبادرة مواجهة
االنيميا والتقزم عند االطفال ،وفى حملة مكافحة سرطان
الثدى عند السيدات وفرنا حقن معاجلة أورام الثدي،
ونحن مساهم رئيسى فى كل مبادرات الصحة ونقوم
باملشاركة كمورد رئيسى فى كل مناقصات هيئة الشراء
املوحد للدولة.
 هل ميكن أن يتحول الدواء املصرى حلصان
رابح يقود قاطرة الصادرات املصرية ويحقق ملصر
عائد ًا اقتصادى ًا يدعم اقتصادها ؟
 بالتأكيد ..فمصر بلد كبير بها اكثر من  ١٥٤مصنعأدوية ،ولدينا تنوع كبير فى اصناف الدواء ،ولدينا ميزة
نسبية وهى انخفاض سعر الدواء املصرى عن مثيله
االجنبي ،كما تتوافر فى ادويتنا اجلودة العاملية نتيجة
الرقابة الصارمة عليه وخضوع التشغيالت الدوائية
فى مصر ملراحل رقابة ال تنتهي ،باإلضافة للمنظومة
اجلديدة فى التعامل مع االدوية من وزارة الصحة وهيئة
الشراء املوحد ،وهيئة األدوية ،وهيئة سالمة الغذاء ،وكل
هيئة من هذه الهيئات تعمل فى مجالها ،لتيسير وتسهيل
اجراءات عملية تسجيل األدوية ،وتسجيل الغذاء ،هذه
املنظومة سهلت حل مشاكل مصانع االدوية ،وسرعة
توفير الدواء ،من خالل العمل كمنظومة متكاملة ،مكملة
لبعضها ،وبكل هذه املميزات فإن مصر ميكن أن تتحول
الى مركز عاملى لصناعة الدواء وتصديره للعالم.

إيبيكو قلعة صناعة الدواء فى مصر

الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية

إيبيكو

عمالق صناعة الدواء فى مصر
وكبرى شركات أكديما لألدوية

طوال ثاث سنوات من العمل الجاد توىل فيها الدكتور أحمد كياىن رئاسة مجلس إدارة
رشكة إيبيكو لألدوية ،نجح فيها ىف قيادة سفينة االنتاج والتطوير بالرشكة ،وسط أجواء
منافسة صعبة ،وسوق يتطور بقفزات رسيعة ،ليكتب سطورا متتالية من النجاحات .
ويستعيد شباب الرشكة بعد  40سنة من التواجد بالسوق مرسخاً وعن جدارة مكانتها ضمن العرش
رشكات األوىل يف صناعة الدواء مبرص لتصبح االوىل يف عدد الوحدات املنتجة ب  300مليون
علبة دواء سنويا كا نجحت ايبيكو خال عام  2021يف تنفيذ استثارات ب 180مليون جنية وال يزال هناك
املزيد من املرشوعات واالهداف التي قررت رشكة ايبيكو العماقة تنفيذها يف سباق مع الزمن فكان البد
لنا من لقاء مع قائد منظومة التطوير والنجاح الدكتور احمد سعيد كياين رئيس مجل إدارة والعضو املنتدب
لرشكة ايبيكو لصناعة الدواء لرنصد معه خطوات ايبيكو للمستقبل وخططها للنجاح عى ابواب عام جديد.

إيبيكو األولى فى إنتاج الدواء بأكثر من  ٣٠٠مليون عبوة بمعدل  ٣عبوات لكل مواطن
أنشئت شركة إيبيكو فى مدينة العاشر من رمضان
عام  ١٩٨٠برأسمال قدره  7ماليني جنيه وصل إلى
 ١٥٠٠مليون جنيه كشركة مساهمة مصرية تعمل وفق
قانون االستثمار  ..وهى أول شركة دواء مصرية تطبق
قواعد التصنيع اجليد . G M P
تقع مصانع الشركة على مساحة أكثر من  ١٣٠ألف
متر مربع فى مدينة العاشر من رمضان ،وتضم مصنع
رقم  ١ويقع على  ٩٠ألف متر مربع وبدأ االنتاج عام
 ،١٩٨٥ومصنع رقم  ٢على مساحة  ٣٠ألف متر مربع
وبدأ االنتاج عام  ،٢٠١٣واملصنعان يعمالن بالكامل
وفقا ألحدث اشتراطات التصنيع اجليد فى العالم
 cGMPكما أن ايبيكو بدأت فى تنفيذ مصنع ايبيكو
 ٣مبساحة  ١٠٥٠٠متر مربع ،النتاج االدوية والبدائل
احليوية  ،Biologicals & Biosimilarsوهو املصنع
األول فى مصر والشرق االوســط الذى سينتج هذه
املستحضرات بشكل كامل ،بدءا من تصنيع اخلامات،
ويوفرها للمواطنني بسعر مناسب وبجودة عاملية .
وتعتبر ايبيكو هى الشركة األولى فى مصر من حيث
عدد العبوات املبيعة محليا ،ويبلغ حجم انتاجها اكثر
من  ٣٠٠مليون عبوة ،وتنتج اكثر من  ٤٠٠مستحضر
تغطى  ٢٥مجموعة دوائية ،بكافة األشكال الصيدلية
التقليدية وغير التقليدية .
وتنفرد إيبيكو بأن لديها أكبر واحدث املناطق العقيمة
 . Sterile Areasلصناعة الدواء فى مصــــر والشرق
األوسط كله والتى تصل نسبة نقاء الهواء فيها إلى
 ،٪٩٩.٩٩٩ولديها  ٩مناطق فى املصنعني  -تعمل
جميعها وفق أحدث أساليب اإلنتاج فى املناطق العقيمة
 )١٠٠( A SSALCوتنتج املستحضرات العقيمة ) مراهم
عيون  -قطرات  -امبول  -فيال (ايبيكو الوحيدة
التى لديها منطقة مستقلة النتاج مستحضرات البينام
 smenePبطاقة انتاجية قدرها  ١٠٠الف فيال يوميا،
وتعتبر ايبيكو هى الشركة األولــى فى مصر فى
إنتاج وتوفير املضادات احليوية ،ومستحضرات العيون
ومستحضرات االسبانسيول كبسول ،كما أنها أكبر منتج
للمستحضرات املجفدة  .كما تنفرد إيبيكو بانتاج العديد
من املستحضرات املهمة املستخدمة فى بروتوكوالت
العالج من الكورونا كوفيد  ،١٩ -كما كان لها السبق فى
توفير أدوية العالج من البلهارسيا والعالج من التهابات
الكبد الوبائى فيروس . C
وتفتخر إيبيكو بأنها أول شركة فى مصر والشرق
األوسط تعتمدها منظمة الصحة العاملية  WHOعام
 ٢٠١٤ك ُمصنِع و ُمورِ د ملستحضرى من املضادات احليوية
العقيمة بعد اجتيازها وعن جدارة التفتيشات الصارمة
للمنظمة .
كما أنها حاصلة على العديد من شهادات اجلودة
وشهادات االيزو ،حيث حصلت على شهادة التصنيع
اجليد للدواء  GMPمن وزارة الصحة الرومانية ،وأيضا
شهادة  PICsمن وزارة الصحة املاليزية ،ومجلس التعاون
اخلليجى والعديد من الدول ،وشهادة :14001 ISO
 2015اخلاصة بجودة نظام اإلدارة البيئية.

■ كان لشركة إيبيكو دور مهم ومؤثر فى توفير
األدوية الالزمة للسوق املصرى أثناء جائحة
كورونا ،فماذا قدمت إيبيكو خالل هذه األزمة
وكيف متت إدارة األمور؟

 خالل جائحة كورونا قامت إيبيكو بدورها الوطنىالواجب عليها جتاه مصر وشعبها ،حيث قمنا بتوفير
احتياجات السوق املصرى من األدوية املطلوبه لعالج
كورونا ،وعلى الرغم من تغيير بروتوكوالت العالج التى كانت
تتغير باستمرار مع تطور الفيروس ،اال أن إيبيكو متكنت
من توفير األدوية الالزمة للعالج فى كل البروتوكوالت
العالجية وتغطية ٪ ٩٠من احتياجات السوق املصرى
من أدوية كورونا .
ولم يقتصر دورنا على ذلك ،بل قمنا بتصنيع ريدمسفير
اجلديد لعالج كورونا ،ونحن حاليا رقم  ١فى إنتاجه،
ونقوم حاليا بتوريد كافة احتياجات هيئة الشراء املوحد
لصالح وزارة الصحة ومستشفياتها ،ونقوم بتصدير
الفائض للدول الشقيقة مثل العراق واالمارات .

■ مؤخرا مت اإلعالن عن بدء مشروع عمالق
جديد تعمل إيبيكو على تنفيذه فماهى طبيعة
امليجا بروجكت اجلديد إليبيكو؟

 إيبيكو هى شركة رائدة فى صناعة الدواء فىمصر ،بدأت رحلتها منذ الثمانينيات ،وقد مضى على
مصانعها  ٤٠عاما ،فقبل التفكير يف امليجا بروجيكت
كان البد من إعادة شبابها مرة أخرى وذلك بتطوير
مصانعها إيبيكو  ١وإيبيكو  ،٢مت تطوير ورفع كفاءة
جميع املرافق احليوية (الغاليات  -الكباسات محطات
الكهرباء واملولدات  -الشيللرات  ..الخ ) ومت إنشاء
خطوط إنتاج جديدة داخل املصنعني ،ومنها منطقة
إلنتاج عبوات قطرات العني التى تستخدم ملرة واحدة،
ومنطقة آخرى إلنتاج بخاخات األمراض الصدرية ،وسيتم
افتتاحهما خالل شهر يناير احلالى .
ميجا بروجكت
وايضاً هناك رؤيــة مستقبلية وتخطيطا مدروسا

د .أحمد كيالنى رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو فى حوار خاص مع مدير حترير أخبار اليوم
للمستقبل ،تطبيقا ملا نادى به فخامة الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،من ضرورة توطني الصناعات احلديثة التى
نعانى من نقص فيها ،ولذلك قررنا ان نتوسع ،ويجرى
حاليا تنفيذ مصنع جديد على مساحة  ١٠٥٠٠متر
لصناعة املستحضرات البيولوجية التى تعانى مصر من
وجود نقص فيها ،وتعتمد على استيرادها من اخلارج،
وتتحكم فيها عدد من الشركات العاملية ،ولذلك جاء
القرار بإنشاء هذا املصنع ليكون نواة لتوطني صناعة
املستحضرات البيولوجية ،ويستوعب فى نفس الوقت
أبناءنا من الطالب املتخصصني فى علم البايوتوكنولوجى،
والذين كانوا يعانون من عدم توافر مجال عمل لتخصصهم
العام فى مصانع الدواء املصرية .
ويكمل د .كيالنى قائال :تقوم فكرة هذا املصنع
على تصنيع املــادة اخلــام ،حيث سيتم تصنيع وإنتاج
املستحضرات والبدائل احليوية ،بدءا من اخلاليا املعدلة
وراثيا واستخدام تقنيات زراعة األنسجة ()Upstream
حلث اخلاليا علي إنتاج البروتينات املطلوبة ،ثم تنقية
البروتينات املنتجة ( )Downstreamللحصول علي املادة
الفعالة ( )Drug Substanceوما يلي ذلك من خطوات
التحضير والتصنيع ( )Formulation & Fillingوصوال
إلي املستحضر الصيدلي النهائي (،)Drug Product
والذى سيتوفر بعدة اشكال منها الفيال واحلقن جاهزة
التعبئة واخلراطيش واألقـــالم ،ومت بالفعل تسجيل وتسعير
عدد  ١٤مستحضرات حيوية وتبلغ تكلفة انشاء هذا
املصنع  ١٠٠مليون دوالر ،واملصنع مكون من جزءين ،أول
جزء سيتم تنفيذه وتصنيعه فى اخلارج بالكامل ويضم
الهيكل واملاكينات ،وسيتم نقله وتركيبه فى مصر ،أما
اجلزء الثانى فهو يضم املنطقة الغير حرجة التى تشمل
املعامل واملخازن ومنطقة اإلدارة ،ومبنى الرقابة ،وسيتم
تنفيذ هذا اجلزء بواسطة مقاول محلى  .ومت بالفعل
بدء تنفيذ املشروع واستالم االرض وجتهيزها واسناد
تصنيع املصنع فى اخلارج لشركة عاملية متخصصة
بتكلفة استثمارية تزيد عن  ٤٣.٥مليون دوالر ،وسيتم
البدء فى االنتاج من هذا املصنع فى الربع األول من عام
 ،٢٠٢٣وبذلك ستكون إيبيكو هى أول شركه فى مصر
والشرق االوسط تنتج املادة الفعالة وصوالً للمستحضر
الصيدلي النهائي ،وهذه املنتجات تعتبر قيمة مضافة
لالقتصاد املصرى ،وتنقل إيبيكو ملصاف الشركات العاملية
العابرة للقارات .
طموح بال حدود

■ هل ستقتصر مشروعاتكم املستقبلية
على ما سبق من مشروعات فقط أم أن هناك
املزيد؟

من اللحظة التى وجه فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسى ،بتوطني صناعة الدواء فى مصر كأحد ركائز
االمن القومى املصرى ،والعمل على تصنيع اخلامات
الدوائية فى مصر ،التى تستورد مصر نحو  ٪ ٩٠من

د .أحمد كيالنى

تصوير  :خالد الباجورى

إيبيكو تحتل المركز األول فى صادرات الدواء المصرية

د .أحمد كيالني يوقع عقد إنشاء مصنع جديد إليبيكو فى السودان
احتياجتها للتصنيع الدوائى ،للسوق احمللى الذى يبلغ
نحو  ٨٠مليار جنيه.
تفاديا لالضطرابات الذى يواجهها احيانا تدفق اخلامات
الدوائية للمصانع املصرية وما حدث من ارتباك بسبب
جائحة الكورونا العام املاضى ،فضال عن تقلبات سعر
صرف العمالت االجنية والتى تشكل عبئا كبيرا على تكلفة
االنتاج ،وفى اطار املسئولية الوطنية التى تتحملها شركة
ايبيكو لألدوية وشركة اكدميا ،نحو تطوير صناعة الدواء
والعمل على مساندة الدولة فى توفير جميع االدوية او
اخلامات الدوائية املطلوبة ،وتوطني التكنولوجيا احلديثة
فى صناعة الدواء فى مصر ،لتحقيق االكتفاء الذاتى
وعدم االعتماد على االستيراد من اخلارج ،بدأنا بالفعل
دراسة مشروع جديد إلنشاء أول مصنع كامل متكامل
إلنتاج املواد اخلام على مساحة حوالى  ٦٠ألف متر
ومت التواصل مع الهيئة االقتصادية فى منطقة شرق
التفريعة وعدد من اجلهات الرسمية ،لتخصيص هذه
املساحة ،وعمل دراسات اجلدوى إلقامة هذا املصنع
بالشراكة بني ايبيكو وشركة أكدميا القابضة بنسبة
 ٪٤٠إلى  ٪ ٣٠وسيتم طرح  ٪ ٢٠للشركات الشقيقة
وبعض الصناديق السيادية.
وسيتم البدء فى التنفيذ فى الربع األول من العام
احلالى  ،٢٠٢٢وبعد  ٢٤شهرا من بداية التنفيذ سنبدأ فى
مرحلة التسويق ،ومن املتوقع ان تصل التكلفة االستثمارية
لهذا املشروع ما بني  ٥٠إلى  ٦٠مليون دوالر ،وسينتج
مضادات حيوية ،ومواد خام عادية ،أصبح انتاجها فى

مصر ضرورة حتمية أكدتها لنا جائحة كورونا  .وادركنا
بسببها ضرورة ان تنتقل بعض الصناعات الدوائية من
الصني إلى مصر وأن يتم توطينها فى بالدنا ،ويستكمل
دكتور أحمد كيالنى حديثه قائال  :إن دورنا احلقيقى
اليوم هو أن نحول مصر إلى مركز عاملى لصناعة الدواء
واملواد اخلام ،وخلق كوادر علمية خالقة ومبتكرة ،وأن نعود
لنتصدر دورنا فى افريقيا ،خاصة أن الدول االفريقية
تتقبل الدواء املصرى بشكل جيد وتفضله على غيره
من املنتجات املثيلة لدول اخرى ،وهى ميزة مهمة لنا
علينا ان نحسن استغاللها ،ومت التواصل مع العديد
من الشركات العاملية العاملة فى مجال تصنيع اخلامات
الدوائية لدراسة سبل التعاون حول نقل اخلبرات لهذا
املشروع ،وتوجت هذه االتصاالت باستضافة ومشاركة
أ.د .تامر عصام رئيس هيئة الدواء املصرية للقاء هام
بني د.أحمد كيالنى رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
للشركة ،للشركة مع كبار مسئولى شركة Centrient
العاملية ذات اخلبرة الكبيرة فى تصنيع اخلامات الدوائية،
لبحث التعاون وتبادل اخلبرات ،وعقد هذا االجتماع
فى جناح هيئة الــدواء فى املعرض العاملى للخامات
الدوائية  CPhI Worldwideالذى عقد فى ميالنو
بإيطاليا فى نوفمبر ٢٠٢١

■ هذه الرؤية املستقبلية ال تتحقق إال بوجود
أسواق جديدة ملنتجات إيبيكو ،وهذا يتحقق
بعالقات شراكة وتبادل مصالح بني ايبيكو
وغيرها من الدول فكيف سيتم حتقيق ذلك؟

قراءة ألداء رشكة ايبيكو لألدوية بالسوق املحىل وفقا ملا ورد ىف تقرير IQVIA
تصدرت ايبيكو رشكات العرش الكرى ىف منو املبيعات ىف
السوق املحى وفقا للقيمة وايضا عدد العبوات املباعة
منذ بدء العام وحتى نهاية نوفمر ( نسبة منو املبيعات 53
 %من حيث القيمة % 30 ،من حيث عدد العبوات ).
بالنسبة لقيمة املبيعات ،بلغ النمو نحو % 67ىف شهر
نوفمر وتعادل نحو 6أضعاف منو السوق محققة مبيعات
قدرها  351,8مليون جنيه ،واعــى حصة سوقية تحققها
الرشكة ىف تاريخها وهى  % 4,3قيمة مبيعات للصيدليات
بالسوق املحى قدرها  2856.8مليار جنيه وهو يصل اىل
اجاىل مبيعات الرشكة عن العام املاىض بالكامل مبا فيها
التصدير.
بالنسبة لعدد العبوات املباعة ،أكدت ايبيكو صدارتها من
حيث عدد العبوات املباعة سواء ىف شهر نوفمر وايضا منذ
بدء العام محققة اعى حصة سوقية وهى  ،% 8,5ومنوا

قدره  % 35ىف حني بلغ نسبة منو السوق ىف نوفمر من
حيث العبوات نحو ) % 2
عدد عبوات مستحرضات ايبيكو املباعة ىف السوق ىف الـ 11
أشهر لهاذا العام بـ  176,2مليون عبوة وهو ما يزيد عن عدد
العبوات املباعة ىف عام  2020بالكامل ىف السوق املحى
بنحو  27مليون عبوة.
أكد املجلس التصديرى للصناعات الطبية تصدر رشكة ايبيكو
قامئة الرشكات االعى تصديرا خال ال  11شهر من هذا العام،
مستحوذة عى  % 23من اجاىل صادرات الدواء املرصية،
وحققت ايبيكومنذ بدء العام وحتى نهاية نوفمر صادرات
بنحو  45,06مليون دوالر ( ما يعادل نحو  709,4مليون جنيه )
ومنوا قدره  % 23عن نفس الفرتة من العام املاىض
وهذه الصادرات تزيد عن اجاىل صــادرات العام املاىض
بالكامل وبنحو  5مليون دوالر.

 هناك اهتمام جدى بالتعاون بني ايبيكو وكلدول العالم وخاصة دول افريقيا ،ونحن نسير وفقا
لعدة محاور ،نظرا ألن هناك العديد من الدول
بدأت فى توطني صناعات الدواء لها وهذا حق
مشروع لهم ،مما يعنى ان صادراتنا الدوائية لهم
ستنخفض بالتأكيد ،لذا كان علينا تغيير أسلوب
التفكير ،فبدأنا فى البحث عن طرق جديدة للتعاون
والدخول معهم كشريك  .وعلى سبيل املثال السعودية
بدأت خطة توطني صناعة الدواء بها وقامت ببناء
 ٥٠مصنعا جديدا على أحدث مستوى ،فى وقت
لم تكن فيه أغلب مصانعنا فى مصر على نفس
املستوى املتطور واحلديث ،لهذا قمنا بإعادة صياغة
سياستنا التصديرية ،ولم تعد مبنية على تصدير
األدوية تامة الصنع فقط ،بل اصبح من املمكن أن
نصدر اخلامات املستخدمة فى التصنيع ،وممكن
أن نصدر أفكارا ،ونتواجد باخلبرات واملشاركة .
آسيا الوسطى
ويؤكد دكتور كيالنى قائال :سبق أن أكدت أن هناك ٣
مناطق حول العالم ميكن أن يكون ملصر تواجد فيها من
خالل مشروعات تصنيع مشتركة ،اولها آسيا الوسطى،
وقد بدأنا فيها مع كازاخستان وصدر قرار من رئيس
الوزراء بتشكيل جلنة الستكمال مشروع مصنع دواء
مصرى فى كازاخستان ،ويهدف هذا املشروع إلى نقل
خبرة الصناعة الوطنية من مصر إلى كازاخستان،
ويخدم عدة شركات مصرية ،ويقدم منتجات دوائية
لـ ٢٠٠مليون نسمة ،منهم  ١٤٠مليون مواطنا فى روسيا
و ٨١مليون مواطن فى كازاخستان و ٤ماليني مواطن
فى اذربيجان ،و ٢١مليون مواطن فى بيالروسيا ،وسوق
آسيا الوسطى هو سوق واعد جدا ،ولدينا الفرصة لننقل
خبراتنا لهم ومند جسورا لصناعتنا الدوائية هناك،
ومت تشكيل جلنة خاصة لتنفيذ ومتابعة هذا املشروع .
الشراكة مع افريقيا
أما اجلانب األفريقى فقد مت التواصل مع السفير
املصرى فى رواندا إلنشاء صناعة دواء مصرية فى رواندا،
تخدم منطقة شرق افريقيا التى تضم تنزانيا واوغندا
وايضاً جنوب افريقيا ،ومصنع دواء آخر فى السنغال
يخدم منطقة غرب افريقيا ،وهذا ما يجب أن نبدأ
فى تنفيذه بسرعة لضرورة تأمني أمن مصر اإلقليمى،
واستعادة تأثير قوة مصر الناعمة داخل افريقيا ،وهو
الترجمة العملية ملا نادى به ودعى إليه السيد الرئيس
بضرورة التواجد الفعلى ملصر فى افريقيا ،من خالل
حتقيق تبادل مصالح مشتركة مع دول القارة .

■ ما ترتيب شركة إيبيكو بني شركات األدوية
فى السوق املصرى؟

 لو تكلمنا وفقا للسعر العادل ستكون إيبيكو هىالشركة رقم  ١فى السوق املصرى ،ولكن نظرا ألن
أسعار أدوية إيبيكو هى أسعار اجتماعية تراعى البعد
االجتماعى للمجتمع املصرى ،وأصناف األدوية لدينا
قدمية ومسعرة ،فنحن نحتل املركز السادس فى السوق
وفقا للقيمة .أما لو تكلمنا وفقا لعدد الوحدات البيعية
فستكون ايبيكو أيضا رقم  ١فى السوق من حيث عدد
الوحدات املبيعة .
ويضيف دكتور أحمد كيالنى قائال  :هناك مقولة
نفخر بها فى إيبيكو وهى اننا ننتج ملصر  ٣٠٠مليون علبة
دواء سنويا ،وهذا يعنى ان كل فرد فى مصر يشترى ٣
علب دواء من إيبيكو سنويا ،أى ان إيبيكو متواجدة فى
كل بيت فى مصر ،وتستحق شركة إيبيكو مكانة أكبر
من مكانتها احلالية ،ولذلك نحرص على بذل املزيد من
اجلهد ألن اهتمامنا حاليا لم يعد مقصورا على منافسة
الشركات املتواجدة واملنافسة لنا فى السوق املصرى،
ولكن هدفنا أن نكون الصرح رقم  ١فى صناعة الدواء
على املستوى اإلقليمى ،وكما أن مصر تتصدر الزعامة
السياسية فى الوطن العربى ،فإيبيكو مؤهلة لتصدر
الزعامة فى الصناعات الدوائية فى املنطقة العربية .
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إيبيكو رائدة تدريب
الكوادر الفنية
الالزمة لصناعة الدواء

ىف اطــــار الــــدور الــوطــنــى
لرشكة ايبيكو لألدوية لتطوير
صناعة الــدواء بــدأت الرشكة
ىف أكتوبر 2020برنامج تعليم
فــنــى بــالــتــعــاون مــع وحــدة
التدريب والتعليم املــزدوج
للتعليم الفنى ( مبارك  -كول)
من خال تعليم وتدريب عدد
 23طالبا مبصانعها ملدة
 3ســـنـــوات ،يــحــصــل بعدها
الطالب عى شهادة التعليم
الثانوى الفنى بعد مارسة
فــعــلــيــة وتــــدريــــب عــمــى
ىف مــصــانــع الــرشكــة وفقا
لتخصصه ( كــهــربــاء  -تريد
وميكانيكا وغريها) وتطويرا ً
لهذا املسار وبالتعاون مع
أكادميية السويدي للتعليم
الــفــنــي أســتــقــبــلــت مصانع
ايبيكو مؤخرا  15طالب بدأوا
برنامجا علميا وعمليا ملدة
 3ســنــوات ،ويحصل الطالب
عى شهادة فنى تكنولوجيا
صناعة الدواء وهى شهادة
معتمدة مــن احــد املعاهد
الفنية الفنلندية.

ايبيكو ..إلتزام دائم
بأعىل املعايري
العاملية للجودة

تــم اعــتــاد معامل الرقابة
عى الجودة برشكة ايبيكو
لادوية �EIPICO Quality Con
 ،trol Laboratoriesمن قبل
املجلس الوطني لإلعتاد
EGAC
وفــقـاً ملتطلبات املوافقة
الدولية ،ISO/IEC 17025:2017
حيث قامت جهات التفتيش
من املجلس الوطنى لاعتاد
 EGACبالتفتيش عى معامل
رشكــة ايبيكو لــادويــة تحت
ارشاف مبارش ولحظي من
اكر الجهات الدولية املانحة
لــشــهــادات اعــتــاد الــجــودة
للمعامل ،وحققت ايبيكو
نجاحا كبري ىف اجتياز هذه
التفتيشات
وهذه الشهادة سوف يكون
لها صدى كبري وأهمية كرى
يف فــتــح اســـــواق جــديــدة
لــلــتــصــديــرو تــرســيــخ مكانة
مستحرضات رشكة ايبيكو ىف
االسواق الدولية.
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كورونا
مل توقفنا

مل يشعر أحد بنقص ىف ألبان
األطفال ،بل أن وزارة الصحة
أعلنت توفري ألبان األطفال
ملــدة  ٣شهور مقدما لكل
األمهات ورصفها من مراكز
االمـــومـــة والــطــفــولــة لكل
ام لديها أطــفــال ىف سن
الرضاعة.
وقـــد قــمــنــا بــتــوفــري ألــبــان
األطــفــال مــن خــال استمرار
الــعــمــل ىف املــصــنــع ملــدة
 ٢٤ساعة ىف اليوم ،عملنا
ورديــتــن للعمل ،كل ورديــة
مدتها  ١٢ساعة ،وانشأنا عنربا
ملبيت الــعــال حتى نتغلب
عىل مشكلة ساعات الحظر،
واى عامل كــان بيظهر ىف
محيط بيته حاالت كورونا ،كان
مينح إجازة كاملة اسبوعن ال
يدخل خالها للمصنع ،ووفرنا
أدوات التطهري والــوقــايــة
واملــاســكــات لكل عامل ىف
املصنع ولكل فرد من أفراد
أرستـــه هــديــة مــن املصنع
للعاملن ،كا قمنا بتوفري
كل االطعمة الجافة املعقمة
للعال خال تواجدهم ىف
املصنع.

ثقة كبرية ىف
الصناعة املرصية

املــصــنــع يــنــتــج الــخــامــات
الــغــذائــيــة املتخصصة ألكرب
الرشكات العاملية (إفريز الند
كامبينا) وهــى أكــرب رشكة
هــولــنــديــة إلنــتــاج مشتقات
األلــبــان واألجــبــان واألغــذيــة
ىف العامل ،ونحن ننتج لهم
الخامات الغذائية ،ومنتجات
نصف مصنعة ()Χοφφι Ματε
مــبــيــض الــقــهــوة ،وبــــودرة
الكرمية املخفوقة ،وقاعدة
ألبان األطفال والكبار ،وهذا
النوع من التكنولوجيا الخاص
بانتاج هــذه األنـــواع ال يوجد
إال ىف عدد محدود جــدا ً من
الــرشكــات العاملية الكربى،
وهذا يؤكد الثقة الكبرية ىف
الصناعة املرصية.

بعد  5عقود من المعاناة
د .إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة الكتو مصر:

أزمة ألبان األطفال انتهت بال رجعة بفضل دعم
وتوجيهات الرئيس لتأمين صحة أطفال مصر
بعد سنوات طويلة من املعاناة بحثا عن علبة لنب أطفال مستوردة لألطفال حديثى الوالدة،
نجحت رشكة مرصية عماقة ىف اقتحام مجال البان األطفال وتوفري األلبان الطفال مرص
والقضاء عىل مشكلة توافر لنب األطفال من عمر يوم وحتى عمر عام ...واليوم بدعم من
الرئيس عبدالفتاح السيىس دخل جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية للقوات املسلحة رشيكا
ىف هذه الصناعة الوطنية ،ونجحت رشكة الكتو مرص أول رشكة ىف الرشق األوسط والعامل
العرىب تقتحم مجال إنتاج ألبان األطفال ،واأللبان العاجية ..ولذلك كان من الرضورى أن
نحاور الدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة رشكة الكتو مرص اللبان األطفال الرجل الذى
اقتحم مجال إنتاج ألبان األطفال ونجح ىف منافسة كربى الرشكات العاملية ىف هذا
املجال وتربعت رشكته عىل املركز السادس عامليا ىف إنتاج ألبان األطفال.

د .إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة الكتو مصر فى حوار خاص مع مدير حترير أخبار اليوم

أقول لفخامة الرئيس :مرص اختارت من يستحقها حفظك الله ووفقك ملا فيه خري البالد
يــقــول دكــتــور إبــراهــيــم ع ــزت :تـعـتـبـر
صـنـاعـة ألبان األطــفــال من الصناعات
االستراتيجية ذات التكنولوجيا املتقدمة
وهى تـعـتبر حـكـرا عـلـى دول مـعـيـنة وال
يسمح بنقل تلك التكنولوجيا لدول العالم
الثالث إال فى حــدود مـرحـلـة الـتـعـبـئـة
فــقــط ولـذلـك بـــــذل جـهـدا ضـخـما
للحصول على التكنولوجيا الكاملة لهذه
الصناعة من أملانيا والنمسا وتوطينها فى
مصر.
حـيـث مت إنشاء مصنع الكتو مصر على
أعلى مستوى تكنولوجى عـلـى مـسـاحة
 31000م 2فى مدينة العاشر من رمضان
وقــد استغرق إنــشــاء املصنع نحو ثالث
سـنـوات بـتـكـلـفة استثمارية نحو  200مليون
جنيه مصرى منذ عام  2000فى حني أن
تـكلفة إنشاء مصنع مثيل حاليا يتكلف أكثر
من  2.5مليار جنيه بخالف فترة اإلنشاء
والتدريب واكتساب اخلبرات.
 ٣٥مليون علبة سنويا
مت جتهيز املصنع بــأحــدث التقنيات
النمساوية واألملانية فى مجال إنتاج أغذية
األطفال ،حيث يتم التحكم فى جميع املعدات
تلقائ ًيا حتــت إش ــراف متخصصني
مصريني ذوى خبرة عالية.
ومتتلك الشركة خطني إنتاج احدها
للخامات الغذائية واالخــرى أللبان
األطفال لتكون الطاقات االنتاجية
املتاحة للشركة هى  35مليون عبوة
ألــبــان أطــفــال ونــحــو  18ألــف طن
خامات غذائية.
أزمة لنب األطفال واالحتكار
 كـيــف ب ــدأت أزم ــة لــن األطـفــال
فى مصر؟
أكــد د.ابراهيم أن مشكلة نقص
لنب األطفال فى مصر كانت مشكلة
عميقة وشائكة وخطيرة ال تقل خطورة عن
مشكلة انقطاع الكهرباء سابقا ،فكالهما
خطر يهدد األمن القومى املصرى.
ولكن بفضل القيادة السياسية احلكيمة
للرئيس السيسى وادراكــه خلطورة نقص
ألبان األطفال واالعتماد على استيرادها
من اخلارج ،مت التوصل حلل هذه املشكلة
دون أن يشعر أحد.
فبعد أن وصلت أسعار علبة لنب األطفال
املــســتــورد إل ــى  120جنيها للتركيبات
األساسية ،وإلــى  255جنيها للتركيبات
العالجية والطفل فى مراحل النمو فى الـ٦
شهور األولى للوالدة غالبا ما يستهلك حوالى
 11علبة خالل الشهر الواحد!
وهو مبلغ يفوق قــدرات وإمكانيات أى
أسرة مصرية ،حتى األسر الغنية ،فجاءت
توجيهات السيد الرئيس بضرورة دخول
جهاز مشروعات اخلدمة الوطنية بالقوات
املسلحة فى عملية إنتاج ألبان األطفال فى
مصر لتوفير غذاء للطفل املصرى بشكل
دائ ــم ،وبسعر مناسب ،حتى ال يتعرض
األطفال واألمهات ألى ازمــات فى توفير
غذاء األطفال الرضع ،وألن مصنع الكتو
مصر هــو الوحيد واحلــاصــل على أعلى
شهادات للجودة فى إنتاج ألبان األطفال
فى الشرق األوسط والعالم العربي ،مت توقيع
عقد شراكة بني جهاز مشروعات اخلدمة
الوطنية للقوات املسلحة ،وبني شركة الكتو
مصر إلنتاج ألبان األطفال ،فأصبح اجلهاز
شريكا بنسبة  ٪٪15فى أسهم الشركة.
 كم تبلغ احتياجات مصر من البان
االطفال سنويا ؟
االلبان املدعمه من سن الوالده حتى سن
 ٦شهور يسمى بالعمر األول  ،ومن سن ٦

الكتو مصر تستخدم أحدث تكنولوجيا التعقيم فى جميع مراحل التصنيع

الشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة
الكتو مصر ..مثال حى ناجح للتعاون المثمر بين القوات المسلحة
د .إبراهيم عزت :بفضل قرار الرئيس جنحنا فى توفير  ٪ 1٠٠من احتياجات أطفال مصر من لن األطفال
شهور حتى عام يسمى العمر الثانى ،ومصر
حتتاج الى 21مليون و 500الف علبه لنب
سنويا من االلبان املدعمه لهذه الفئه العمريه
سنويا.
تدخل الرئيس
 هل تغير وضع شركة الكتو مصر أللبان
األطفال بعد تدخل فخامة الرئيس حلل
أزمة نقص لن االطفال التى عانى منها
فى السوق املصرى فى فترة سابقة؟
بالطبع الوضع تغير متاما بعد تدخل
فخامة الرئيس  ،فى املاضى كانت الشركة

تنتج ألبان األطفال واخلــامــات الغذائية
املتخصصه وتــوجــه إنــتــاجــهــا للتصدير
لألسواق اخلارجيه وليس للسوق املصرى،
وذلك ألن الدوله لم يكن لديها توجه لدعم
انتاج لنب االطفال املنتج فى مصر ،والذى
تنتجه شركتنا ألنها الوحيدة فى هذا املجال.
وبالتالى لم تكن الدوله تستفيد من وجود
مصنع مصرى متخصص فى انتاج البان
االطفال ،ولم تستفد من هذه امليزة لغياب
التنسيق وغياب اإلراده السياسيه لإلعتماد
على املنتج احمللي ،واصبح الباب مفتوحا
على مصراعيه امــام الشركات العاملية

لبن األطفال المصرى
يدعم صحة األطفال
فى الدول العربية
واإلفريقية الشقيقة

تصوير  :خالد الباجورى

احملتكره إلنتاج البان األطفال ،مما تسبب
فــى حــدوث أزمــة ونقص حــاد فــى البان
االطفال فى مصر  ،واصبح احلصول على
علبة لنب اطفال تعنى رحلة عذاب  ،ووقوف
األمهات فى طوابير طويلة للحصول على
علبة لنب واحــده ،ونتيجة استمرار هذه
السياسه تكرتت ازمة نقص ألبان االطفال
مــرات عديدة ،حتى تدخل الرئيس عبد
الفتاح السيسى بنفسه وأصدر توجيهات
حاسمه بتوفير لنب االطفال بالتعاون بني
جهاز مشروعات اخلدمه الوطنيه للقوات
املسلحة ،وشركة الكتو مصر إلنتاج لنب

والقطاع الخاص الوطنى الذى نادى به سيادة الرئيس
األطفال ،باعتباره املصنع الوحيد املنتج
أللبان االطفال فى مصر واملنطقه العربية
وافريقيا ،إضافة لكونه مجهز على أعلى
مستوى تكنولوجى فى هذا املجال  ،ومصنف
فى املركز السادس عامليا فى انتاج لنب
االطفال من حيث الطاقه اإلنتاجيه واجلودة.
ويضيف د.إبراهيم عزت قائال :بعد قرار
الرئيس بدأ التعاون بني الكتو مصر وجهاز
مشروعات اخلدمة الوطنية ،وجنحنا فى
تغطية احتياجات مصر بالكامل من ألبان
االطفال املدعمه التى توزع عن طريق وزارة
الصحه  ،بواقع  21مليون و 500ألف علبه
لنب سنويا .لتنتهى بذلك ازمة البان األطفال
فى مصر بال رجعه ،مبنتج مصرى ذو جودة
ـال مــن منظمة
عاملية ،ونفخر بــإشــادة كـال
الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف بإنتاجنا
من البان االطفال ،وتأكيدهما بأنه ساهم
فى حتسني صحة اطفال مصر.
هدية مصر للعالم
 فى السنوات األخيره تعرضت العديد
م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــه واالفــري ـق ـيــه ألزم ــات
سياسيه نتج عنها حــدوث نقص حــاد فى
البان االطفال داخلها ،فهل كان هناك دور
أللبان االطفال املصريه فى حل ازمات هذه
الدول فى هذا املجال ؟
 بالتأكيد ..صــدرت تعليمات السيدالرئيس جلهاز اخلدمه الوطنيه  ،ووزارة
الصحة بإرسال شحنات عاجلة من البان

االطفال لهذه الدول ،مثلما حدث مع جنوب
السودان ،ولبنان واليمن ،وغيرها من الدول،
كدعم ومساندة من القياده املصريه لهذه
الدول الشقيقة.
وهنا تظهر حكمة السيد الرئيس الذى
حول مصر بقراره إلى دولة قادرة على تقدمي
الدعم والعون لغيرها من الدول ،عن طريق
دعم اطفالهم بالبان أطفال مصرية مصنعة
فى مصر ،ليتحول لنب االطفال إلى عنصر
دعــم بعد ان كــان فــى املــاضــى قبل قــرار
الرئيس عنصر ضغط علينا ،تستخدمه
الشركات العاملية احملتكره إلنتاجه ضدنا.
 ماهى عناصر األمــان والتعقيم التى
تطبق فى مصنع الكتو مصر ليحظى بثقة
القيادة السياسية وجهاز مشروعات اخلدمة
الوطنية؟
املصنع يطبق أعــلــى معايير التعقيم
واألمان املطبقة فى املصانع العاملية املنتجة
أللبان األطفال.
ولــديــنــا معامل حتاليل عاملية األداء
حاصلة على شهادات األيــزو وشهادات
اجلـ ــودة الــدولــيــة ،وه ــى مــعــامــل مــجــازة
مبعرفة هيئة (إيجاك) وهى هيئة اجلوده
املصرية ،وفيها نقوم بتحليل األلبان لقياس
مستوى اجلودة ،كما منلك شهادة إجازة
دولية متنحنا احلق بإجراء حتاليل معتمدة
لصالح الغير.
إضــافــة إل ــى أنــنــا نــقــوم بتحليل كل
اخلامات التى تدخل فى عملية التصنيع،
حيث نقوم بتحليلها ذاتيا داخل املصنع،
ثم نقوم بتحليل املنتج النهائى مرة فى
املعامل املركزية بوزارة الصحة ،ومرة
أخ ــرى فــى مــعــامــل املــركــز القومى
للتغذية ،وبــذلــك تكون أى تشغيلة
قــد مــرت بـــ 3مــراحــل فــى التحليل
لضمان جودة املنتجات حرصا على
أمن وسالمة أطفالنا.

د .عوض جبر رئيس مجلس إدارة والعضو املنتدب لشركة املهن الطبية:

مصنع جديد يغطى  ٪١٠٠من
احتياج مصر من خرطوش األنسولين

ألول مرة ..إنتاجنا من األدوية يقتحم
دول أمريكا الالتينية والشرق األقصى
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النجاح ليس وليد الصدفة..
وقيادة رشكة عماقة النتاج
األدوية والقفز مبؤرشاتها
البيعية لتحقيق أرقام غري
مسبوقة ،هى مسئولة
ضخمة تحتاج لصرب وعــمــل وأداء
متميز ،نجح فيه الدكتور عوض جرب
خليل رئــيــس مجلس ادارة رشكة
املهن الطبية بجدارة ،وألن األرقام
هــى مـــؤرش الــنــجــاح ،فــقــد نجحت
املهن الطبية ىف احتال املركز
التاسع ضمن العرش رشكات األوائل
ىف سوق الدواء املرصى ،ونجحت
ىف تصدير إنتاجها ألكرث من  ٣٥رشكة
حــول الــعــامل ،كا قفزت مــؤرشات
صادراتها لرتتفع  ٪١٣٠خــال عام
 ،٢٠٢١مع نجاح رشكة املهن الطبية
ىف دخول إنتاجها لدول جديدة ىف
وسط آسيا وغــرب افريقيا وامريكا
الاتينية ،لذا كان لنا هذا الحوار مع
قائد سفينة املهن الطبية د .عوض
جرب خليل.
■ من األخبار اجليدة أن مؤشر سوق الدواء
فى مصر أشار إلى جناح شركة املهن الطبية
فى االستحواذ على حصة كبيرة فى سوق
األدوية ،فماذا حدث وكيف حتقق ذلك؟
 عــام  2021كانت من األعــوام الصعبة جدابسبب كــورونــا ،لكن استطعنا أن نوفر األدويــة
لعالج كورونا ،وقمنا بإنتاج وتصنيع مستحضرات
جديدة ،ولذلك جنحنا فى احلصول على حصة
سوقية كبيرة ،وأخذنا املركز التاسع فى بعض
الشهور ،وفى نهاية العام أصبح مركزنا بني التاسع
والعاشر ،وبذلك نكون قد تقدمنا عن مركزنا
خالل عام  2020والذى كنا فيه فى املركز احلادى
عشر والثانى عشر.
كما أن نسبة النمو لدينا أعلى من نسبة منو
السوق ،فنسبته منو املبيعات فى السوق كانت ٪3
إلى  ٪ 3.5بينما املهن الطبية حققت نسبة نحو
 ،٪٧وهذه نسبة نحو مرتفعة جدا.
■ هل ميكننا القول إن شركة املهن الطبية
تعيد اكـتـشــاف نفسها مــن جــديــد ،أو أنها
بــدأت طريق انطالقة جديدة وكبيرة؟ فى
سوق الدواء؟
ال ..املهن الطبية هى صرح طبى دوائى عمالق
وله تاريخ فى الصناعة املصرية ،وما وصلت إليه
اليوم كان بفضل زمالء أعزاء بذلوا فيها جهودا
مخلصة بداية من الدكتور زكريا جاد ،الى الدكتور
أحمد الكيالنى ،وقد أنشئوا مصنعني كبار للشركة،
مصنعا النــتــاج البنسلني ،ومصنعا آخــر يصنع
املضادات احليوية ،وفى عام  201٤مت االستحواذ
على مصنع شركة ايالى لى لى لالنسولني ونحن
تنتج  ٪٧0من احتياج مصر من االنسولني تغطية
شركة املهن الطبية عن طريق وزارة الصحة ،وعن
طريق املناقصات ،وعن طريق السوق احمللى.
وك ــل ذل ــك حتــقــق بفضل جــهــود ومــســيــرة من
سبقونى فى قيادة هــذا الصرح العمالق «املهن
الطبية» ولهم منى كل التقدير واالحترام.
ونحن هناك نقوم باستكمال مسيرتهم وهناك
بعض املشروعات اجلديدة التى مت اجنازها ،ولدينا
حاليا  ٤مشاريع أولها مشروع احملاليل الطبية،
بعد أن كنا نعانى من وجود عجز شديد فى توافر
احملاليل الطبية ،وبالفعل مت انشاء مصنع النتاج
احملاليل الطبية وبدأ االنتاج فيه ،وتعاقدنا على
تصدير منتجات احملاليل الطبية.
وهناك مشروع آخر وهو مشروع إنتاج احلقن
البالستيكية الصغيرة ومت ترخيصه وبدأ االنتاج
فيه ،لسد العجز فى هذه املستحضرات.
وثــالــث مــشــروع وهــو املــشــروع القومى النتاج
خرطوش االنسولني ،وهو يتم انتاجه ألول مرة فى
املنطقة العربية والعالم العربى ،بعد أن كان هذا
النوع من االنسولني مقصورا على االنتاج املستورد
من اخلــارج فقط ،وكــان االعتماد بالكامل على
االستيراد ،وانتاج مصر هذا النوع من خرطوش
االنسولني هو اجناز عظيم يتم حاليا بالتعاون مع
شركة «إيالى لى لي» العاملية ،وهى شركة امريكية
وأكبر شركة مصنعة لألنسولني فى العالم.
وقــد مت احلــصــول على تراخيص املصنع ومت
إنشاؤه فى مدينة  ٦أكتوبر بتكلفة  350مليون
جنيه ،وبــدأ انتاجه فعليا ،وقريبا سيتوافد فى
األسواق املصرية ،وسيغطى إنتاجنا من خرطوش
االنسولني اجلديد احتياج السوق املصرى بالكامل
من هذا املستحضر.
وبالتأكيد سيكون هناك توفير للعملة الصعبة
التى حتتاجها البالد ،بعد توفير املنتج محليا،
وكــذلــك سيكون ســعــره أقــل مــن املــســتــورد ،وهو
خطوة مهمة لكل مرضي السكر ،كما أن انتاجنا

الشركات العاملية اختارت مصانع شركة املهن الطبية إلنتاج أدويتها ..ثقة منها فى اجلودة العاملية والرقابة الدقيقة

شركات دواء عالمية تنتج مستحضراتها فى مصانعنا

د .عوض جبر فى حوار صريح جد ًا مع مدير حترير أخبار اليوم
لهذا الــدواء الهام ملرضى السكر وتوفير للسوق
احمللى من انتاج مصرى ،يحقق للبالد أمناً قوميا
من األدوية األساسية ،خاصة بعد أن تعرض العالم
كله ألزمات صعبة خالل فترة اغالق احلدود بني
الـــدول ،ولــم يعد ممكنا احلــصــول على األدويــة
واألطعمة املستوردة ،وهنا تبرز أهميته أن نقوم
بانتاج ما نحتاجه فى بالدنا من دواء ،وبأيدينا،
لنضمن توافره للمرضى فى كل األوقــات ،ودون
اخلوف من حدوث عجز فى أى وقت.
■ وماهو املشروع الرابع فى امليجابروجكت
للمهن الطبية؟
املشروع الرابع مشروع قطرات العني بأنواعها،
والتى كنا نعانى من وجود عجز فى توافرها إال من
خالل القطرات املستوردة .ولذلك أنشأنا مصنعاً
النتاج نوعني من أنواع القطرات ،النوع األول هى
القطرات العادية ،والنوع الثانى هى القطرات
األحادية االستخدام ،بحيث تفتح عبوة بالستيكية
صغيرة وتستخدم ملرة واحدة فقط ،بدال من زجاجة
القطرة التقليدية ،وهذه املشروعات تكلفت حوالى
مليار ونصف مليار جنيه ،ولكنها بتمويل ذاتى،
خاصة أن شركة املهن الطبية هى واحدة من ضمن
مجموعة شركات شركة أكدميا القابضة برئاسة
الدكتورة ألفت غــراب ،والتى حترص دائما على
توجيهنا الى ضرورة تصنيع االدوية التى تستورد
من اخلارج والتى يحتاجها السوق املصرى ،ووفقا
لذلك فقد مت اختيار عدة مستحضرات دوائية
وأدوي ــة ،ومت توزيع نوعيات االدوي ــة التى ميكن
أن تقوم كل شركة من شركات أكدميا بتصنيعها
فى مصانعها ،وفقا خلطوط االنتاج املتوافرة فى
مصانع كل شركة وحاليا فإن معظم األدوية التى
تستوردها مصر من اخلارج ،قد مت توزيعها بالفعل
والبدء فى تصنيعها فى شركات مجموعة أكدميا
القابضة ،فمث ً
ال توسعنا فى انتاج الڤيتامينات
اخلاصة بعالج كورونا ،ومتيزنا فى انتاج ڤيتامني
(دى) ،والكحول اإليثيلى ،وقما بــإدخــال ادويــة
الكورونا ،وحصلت بعض الشركات فى اكدميا على
رخص انتاج العديد من املضادات احليوية بدالً من
استيرادها ،كما سجلنا أحدث مستحضر لعالج
للكورونا وسيتم البدء فى إنتاجه وتصديره للخارج،
النه وفقا لتوجيهات شركة اكدميا نهدف لتوفير
الدواء املستورد بإنتاج مصرى محلى ،وبسعر أقل
من املستورد ،كما نهدف للتصدير للخارج ،حاليا
نقوم بتصدير أدويتنا ومستحضراتنا إلى  35دولة،

تصوير  :خالد الباجورى

مصر تضع
شروطا صعبة
لتسجيل الدواء
والرقابة على جودة
األدوية صارمة

إنتاج األدوية فى املصانع املصرية يخضع لرقابة طبية صارمة
والتصدير فى عام  2021/2020سجل ارتفاعا
كبيرا بنسبة  ٪130عن العام السابق.
بدأنا اقتحام ودخول دول جديدة مثل أوزبكستان
وغــرب افريقيا وشــرق افريقيا ،متواجدون فى
الدول العربية بقوة ،ولكن اجلديد أننا ألول مرة
سنقوم بالتصدير لدول أمريكا الالتينية والشرق
األقــصــى ،ونحن نبذل جهودا طيبة للتوسع فى
التصدير للخارج ألن صناعة الــدواء تعتمد على
توفير ال ــدواء املصرى للسوق احمللى ،وتصدير
االدوية املصرية لالسواق العاملية.
■ ه ــل ه ـن ــاك مـ ـج ــاالت ج ــدي ــدة أو أدويـ ــة
متخصصة لعالج أمراض صعبة تتمنى أن
تبدأ شركة املهن الطبية فى إنتاجها ،مثل
أدوية عالج األورام أو غيرها؟
شركة إكدميا وزعت على شركاتها اختصاصات
إلنتاج مستحضرات دوائــيــة وعــالجــات محددة،
وكــان من نصيب شركة سيديكو التابعة الكدميا
انــتــاج أدوي ــة عــالج األورام ،ولــديــه مصنع كامل
متخصص النتاجها ،وهو اضافة عظيمة لسوق
الـ ــدواء املــصــرى ،وشــركــة املــهــن الطبية دخلت
وتخصصت فى إنتاج األنسولني واملستحضرات
احليوية ،وشركة ايبيكو لديها مشروع ضخم النتاج
اخلامات ،وشركة اكدميا انترناشيونال متخصصة
فى انتاج الهرمونات ،وانتاجها يغطى احتياجات
مصر بالكامل مــن أق ــراص منع احلمل وأدويــة
الهرمونات.

■ هل وصلت صناعة الــدواء فى مصر إلى
العاملية أم اننا الزلنا فى بداية الطريق؟
نحن نفتخر بــأن هناك شــركــات عاملية تقوم
بإنتاج أدويتنا فى مصانعنا ،فمثال شركة (جالسكو
انترناشيونال) تقوم بتصنيع انتاجها من عقار
األوجمانتني وكذلك شركة فايزر العاملية تقوم
بتصنيع العديد من منتجاتها فى مصانعنا ،وهذه
الشركات العمالقة الميكن ان تقوم بانتاج ادويتها
فى مصانعنا إال لو كانت على يقني تام بأن لدينا
صناعة ادوية قوية ،ومصانع انتاج على أعلى كفاءة
فى اجلودة وااللتزام باملعايير.
■ ملــاذا يتهم البعض ال ــدواء املـصــرى بأنه
قليل الفعالية قياسا باملثيل املستورد من
نفس ال ــدواء؟ ومــاهــو مــدى صحة اإلدعــاء
بــأن امل ــادة الفعالة فــى ال ــدواء املـصــرى أقل
م ــن امل ـع ــدل ال ـع ــامل ــى؟ وخ ــاص ــة ف ــى مـجــال
الڤيتامينات ومسكنات األلم؟
هذه اإلدع ــاءات واالقــوال خاطئة متاما جملة
وتــفــصــيــال ،ولــكــى ان تكتبى ه ــذا الــكــالم على
مسئوليتى ،مصر مــن أكثر دول العالم تشدداً
فى وضع مواصفات قياسية صعبة النتاج الدواء
التوجد دولة فى العالم تضع قيود وضوابط على
تسجيل وانتاجها ،مثل القيود والضوابط املوجودة
فى مصر ،ولذلك فإن اإلدعاء أو القول ان االدوية
املصرية أقل فاعلية من املستورد هو كالم عار
متاما من الصحة ،وغير صحيح باملرة.

ولو أنا كشركة لدى رغبة فى تسجيل دواء باسمى
فى مصر ،فاملوضوع هنا يبدأ معنا من اخلامة،
ويجب أن أحدد مصدر اخلامات املستخدمة فى
انتاج الدواء من أى دولة ،والبد أن يكون استيراد
خامات االنتاج ألى دواء ينتج فى مصر ،من مصدر
معترف به عامليا .ســواء من أمريكا أو االحتــاد
االوروبــى ،ثم تأتى مرحلة استيراد اخلامة وتبدأ
بعمل التجارب عليها ،وزارة الصحة يجب أن تأخذ
درجات الثبات اخلاصة باخلامات املستخدمة ،وال
يسمح ألى شركة باالنتاج إال من اخلامات التى
حصلت على موافقة وزارة الصحة عليها فقط،
وليست خامات مثيلة أو بديلة .وبعد تصنيعها
الميكن ان تبدأ الشركة فى إنتاج العقار او الدواء
اال بعد حصول وزارة الصحة على عينات عشوائية
من املنتج قبل طرحه فى السوق لتقوم بتحليله
فى معاملها أوال ،للتأكد من كفاءة اخلامة أوال،
ثم حتصل الشركة على إذن بالتصنيع فقط ،وال
يسمح بنزول الدواء للسوق إال بعد أن تقوم وزارة
الصحة بأخذ عينات من املنتج النهائى وحتليلها،
وذلك قبل السماح بطرح الدواء فى السوق.
وطــوال فترة وجــود الــدواء فى االســواق ،تقوم
الوزارة بسحب عينات عشوائية من الصيدليات،
أو من مخازن الشركة ،وتقوم بتحليل العينات
العشوائية ولــو وجــدت أى خطأ فى أى تركيبة،
يتم سحبها بالكامل من السوق ،وهذا يؤكد وجود
رقابة طبية شديدة من وزارة الصحة على صناعة
الدواء فى مصر.
 ٪9٣اكتفاء ذاتي ًا فى صناعة الدواء املصرى

أما الرد على اإلدعاء بأن الدواء األجنبى أكثر
فاعلية من مثيله املصرى ،فإنه اليسمح مطلقا
بإنتاج دواء مصرى له مثيل أجنبى إال بعد
عمل دراسة تكافؤ حيوى بني الدواء املصرى
وبني مثيله األجنبى ،والزم يطلعوا متماثلني
متاماً ،لو ظهر  ٪1فــرق بني الــدواءيــن فى
الكفاءة فال يسمح للشركة املصرية بتسجيل
الدواء ،وللحق فإن هيئة الرقابة على الدواء
مع وزارة الصحة يبذلون جهودا قوية جدا.
فى الرقابة على الــدواء ،على الرغم أن
أسعار الدواء املصرى من أقل دول العالم فى
األسعار ،ومصر فيها  15٤مصنعا للدواء،
وصناعة دواء نشأت منذ  80عاما ،ولدينا
شبه اكتفاء ذاتى فى انتاج األدويــة ،وحاليا
فإن توجه الدولة يهدف لتصنيع االدوية التى
لم نكن ننتجها من قبل وحتقيق اكتفاء ذاتى
ملصر فى صناعتها ،علما بأن جميع دول العالم
حتى أمريكا وأوروبــا التوجد بها اكتفاء ذاتى فى
صناعة الدواء .وجميعهم يستوردون بعض األنواع
من اخلارج ،ولهذا فإن مصر تنتج  ٪٩3من األدوية
التى يحتاجها السوق املصرى انتاجا محليا خالصا
فهذا اجنــاز عظيم لدولة مثل مصر ،تعانى من
تداعيات اقتصادية عديدة ،كما أن توجه الدولة
احلالى الستكمال منظومة الــدواء التى حتتاجها
مثل احملاليل وعالجات األورام ،وعالج االمراض
املستحدثة من أمصال «كوفيد  »1٩وتوفير كل ذلك
محليا ،دون االعتماد على االستيراد من اخلارج،
وهى جتربة مريرة مررنا بها عندما اغلقت الدول
حدودها بسبب كورونا.
■ هل كانت كورونا درســا قاسيا لنا أجبرنا
عـلــى ات ـخــاذ خ ـطــوات ج ــادة وحــاسـمــة نحو
تصنيع كل أدويتنا محليا ،وتقليل االعتماد
على استيراد الدواء من اخلارج؟
صحيح ..كوفيد  1٩تسبب فــى توسعنا فى
انتاج الفيتامنيات املقوية للمناعة مثل الزنك،
وفيتامني «أ» ،وفيتامني دى ،وأوصبحت شركاتنا
تغطى السوق بالكامل ،ولم نعان من نقص هذه
األنــواع ،كما أنه سبب فى سرعة اتخاذ خطوات
عمالقة نحو انتاج املستحضرات اجلديدة ،وأكد
على ضرورة حتقيق مصر اكتفاء ذاتيا من الدواء،
ووقف االعتماد على االستيراد من اخلارج.
■ فى عام  ٢٠٢٢من املتوقع أن شركة املهن
الطبية حتتل أى مركز فى سوق الدواء؟
تغيرات السوق كثيرة جدا ،واحلصول على مركز
فى السوق ليس سهال على اإلطالق ،ولكن نأمل
بعد نزول مستحضراتنا الطبية اجلديدة للسوق
فى عام  ،2022حتقيق اضافة كبيرة جدا للشركة،
وسيكون اجن ــازا جــيــداً محافظتنا على املركز
التاسع فــى الــســوق ،أو أن نحتل املــركــز الثامن
سيكون اجنازا رائعا ،خاصة أننا نعمل فى سوق
كبير فيه شركات عاملية وأخرى مصرية عمالقة
وطبعا ،من مجموعة اكدميا تتفوق شركة إيبيكو.

ننافس الرشكات
األمريكية واألوروبية
واليابانية
املهن الطبية لألدوية ()MUP
هـــى رشكــــة مـــن الـــرشكـــات
املــرصيــة الــرائــدة ىف تصنيع
األدوية ،تكرس عملها لتحسن
الرعاية الصحية مع الرتكيز عىل
األمراض الرئيسية.
تأسست منذ  1984عىل أرض
مــرص بــهــدف تحسن الرعاية
الــصــحــيــة ،وشــقــت مسريتها
بالتفاىن ىف الجودة واحرتام
سوق املنافسة حتى حققت
التوسع اإلقليمى ىف أكرث
مــن  30دولـــة ،وضمت خطوط
التصنيع الحديثة ىف املجاالت
العاجية املختلفة التى تنافس
الرشكات األمريكية واألوروبية
واليابانية.
متتلك رشكــة املهن الطبية
الــعــديــد مــن خــطــوط اإلنــتــاج
املتخصصة ىف الــعــديــد من
املجاالت العاجية املختلفة،
كــأدويــة الحساسية والقلب
واملــعــدة والجهاز التنفىس
واألجهزة التناسلية باإلضافة
إىل أدويـــة الــغــدد واألعــصــاب
والجلد والفيتامينات وأدويــة
السكر و ُحقن اإلنسولن.
وهى اول رشكة أدوية وطنية
ىف مرص تستحوذ عىل رشكة
فــرعــيــة مــتــعــددة الجنسيات
ونــجــحــت ىف الــحــصــول عىل
مصنع األنسولن البرشى من Eli
 Lillyلتبدأ ىف إنتاج األنسولن
الــبــرشى  Insulinagyptتحت
عامتها التجارية .MUP

نلتزم بتوفري بيئة عمل
ملهمة لكل العاملني

نجحت الــرشكــة ىف التصدير
ألكــرث مــن  30دولــة مــن خال
خــطــوط تصنيع حــديــثــة ىف
مختلف املــجــاالت العاجية
بجودة املعايري العاملية.
بــحــس عميق باملسئولية
االجتاعية وفهم حقيقى
لــســوق شــديــد التنافسية
تخطط بالنزاهة والشفافية
وتتبُع خُطا العلم أن تصبح
واحدة من كربى خمس رشكات
تصنيع األدويـــــة العاملية
ىف مرص وإفريقيا وأوروبــا
الــرشقــيــة ومنطقة الــرشق
األوسط وشال إفريقيا.
ورشكة ( )MUPملتزمة بتوفري
بيئة عمل ملهمة وجامعة لكل
العاملن بها وبأن تشاركهم
كل نجاح .ورشكة ( ) MUPتتخذ
قراراتها بناء عىل مسئوليتها
االجتاعية وفهمها العميق
لــلــحــاجــات االســرتاتــيــجــيــة
للمجتمع املرصى واإلقليمى
عىل حد سواء.

أسماء
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و

ستاد
الرياضة

ال مؤاخذة!
بقلم:

فتحى سند

fathy_sanad@hotmail.com

المعادلة الصعبة

>> بقصد ..أوبدون قصد ..اصبحت
قرارات كيروش االختيارية مصدر جدل
معظم الوقت ..ولكن هذه املرة ..عند
اعالن القائمة النهائية التى ستمثل
م ـصــر ف ــى ب ـطــولــة االمم االفــري ـف ـيــة
بالكاميرون ..تبدو األسماء منطقية
ومقبولة وليس هناك افضل منها.
والواقع ان املعادلة الصعبة دائما تكمن
فى عدم االتفاق بني ما يؤمن به مدير
فنى ..وبني مايراه ماليني البشر ممن
يرون أنفسهم مديرين فنيني ويفهمون
اك ـث ــر ..وبـسـبــب ه ــذا اخلـ ــالف حتــدث
اخلالفات فى الرأى.
وعـلــى كــل األحـ ـ ــوال ..مــن اخـتــارهــم
كيروش ..هم االفضل فعال ..ويصعب
استبدال احدهم بآخر ..وإذا كان هناك
من يردد غير ذلك فلن يكون إال ..من
نابع العاطفة اواالنتماء ألحد االندية..
او ..من قبيل التعصب والسالم.
اما ..مسألة اكتفاء كيروش بـ  25العبا
قبل أن يضيف ثالثة آخرين تبع ًا لنظام
البطولة ..فاملنطق يقول أنه كان محق
فى ذلك متاما ..ألن القيد لـ 23العبا
فقط ..ووجود  5العبني يقيمون فقط
مع زمالئهم بشكل إحتياطى « ..حتبقى
زيطة» ..ومصدر قلق ال داعى له على
اإلطـ ــالق ..والـتـجــارب السابقة تؤكد
ذلك.
ولعل ..املعسكر املفتوح الذى بدأ منذ
يومني ..سيكون مفيدا من كل النواحى
وبخاصة اجلانب الفنى الذى يفترض
ان جتـ ــرى خ ــالل ــه ع ـم ـل ـيــات الـتـلـقــني
لواجبات كل العب ..السيما ان هناك
اكثر من العب أساسى لم يشارك مع
املنتخب فى كأس العرب ..االمر الذى
يتطلب تركيزا اعلى عن كل املراحل
السابقة.
يبقى ..أهمية ان يشار ..الى ضرورة
التعامل مــع بطولة األمم على انها
ه ـ ــدف ..ول ـي ـســت م ـجــرد جتـ ــارب قبل
دخـ ـ ــول مـ ـب ــارات ــى احلـ ـس ــم املــؤه ـل ـتــني
ملونديال قطر ..ومعنى ان تكون البطولة
هدفا ان يكون طموح الفوز بها فى اعلى
درجاته حتى تكون الروح املعنوية فى
أحسن حاالتها ..ان مسألة التجارب
إذا فشلت القدر اله ستكون ردود الفعل
السلبية ضارة جدا.
أما ..املهم جدا ..ابتداء من انطالق
معسكر املنتخب ..فهو ان يلتف اجلميع
حوله باعتبار ان مصلحته فوق مصلحة
اجل ـم ـيــع ..ولـعـلـهــا فــرصــة ان تقضى
اجلماهير فترة من التشجيع النظيف
البعيد عن « التحفيل والتهبيل ..وقلة
االدب واجلليطة « ..والمؤاخذة !

بالعقل
بقلم:

شوقى حامد

القائمة الدولية

لــم تلق اخـتـيــارات كــارلــوس كيروش
امل ــدي ــر ال ـف ـنــى ال ـبــرت ـغــالــى لـلـقــائـمــة
الدولية التى سيخوض بها املنتخب
لكأس أمم افريقيا رضا أو استحسان
معظم اجلماهير الرياضية ..اعترض
املنتمون لألهلى على استبعاد قفشة..
وام ـت ـعــض املـنـتـسـبــون ل ـلــزمــالــك من
خروج طارق حامد ومصطفى فتحى
م ــن احلـ ـس ــاب ــات ..وحـ ـت ــى جـمــاهـيــر
االسكندرية أغضبها إغفاله ضم كل من
مروان حمدى واحمد رفعت بعد أن كان
يصر على ضمهما منذ أن تولى املهمة..
ول ـعــل ال ـغ ـضــب الـ ــذى ان ـت ــاب ال ـشــارع
الرياضى املصرى يعكس مدى الرهبة
من التوابع والرغبة فى حتقيق بطولة
غائبة لفترة ليست بالقصيرة ..ويدل
على وعى وإدراك اجلماهير باألمور
الفنية واحلب واالنتماء ملصر احملروسة
وطموحهم فى العودة ملنصات التتويج
وحصد األلقاب العزيزة ..ومع تعاطفى
الـكــامــل مــع املـعـتــرضــني ومعاضدتى
االك ـي ــدة لـبـعــض املـسـتـبـعــديــن أمـثــال
الثالثى قفشة وحامد وفتحى ..غير
أننى أناشد اجلميع بالتوقف عند حد
التعبير عن الــرأى وعدم جتاوز أبعاد
التنديد والتحذير وبلوغ نطاقات متنى
الفشل للرجل ومجاالت انتظار وترقب
االخفاق ..فكيروش مهما اختلفنا معه
واعترضنا عليه وعلى اختياراته تعقد
عليه الكرة املصرية آمالها ورجاءها فى
التطوير والتحديث فضال عن كونه
من اخلبراء الذين تشهد لهم سابق
أعمالهم فى املنتخبات واالندية الكبيرة
حتى وإن لم يحقق معها وبها بطوالت
وانتصارات تاريخية ودعونا ندعو من
شغاف قلوبنا ومن أعماق افئدتنا ان
يهب اهلل التوفيق ألحـفــاد الفراعنة
حـتــى وإن اس ـت ـفــاد ك ـي ــروش م ــن هــذا
االنتصار ..وقولوا يا رب.

أخبار

لقاءات ودية

د .حسن مصطفى رئيس
االحت ــاد الــدولــى لـكــرة اليد
ي ـق ـضــى إجـ ــازتـ ــه ال ـس ـنــويــة
ح ــالـ ـيـ ـ ًا ب ــالـ ـق ــاه ــرة والـ ـت ــى
اس ـت ـغ ـل ـه ــا ف ـ ــى االجـ ـتـ ـم ــاع
بشكل ودى مع وزير الشباب
والــريــاضــة ورئ ـيــس اللجنة
األوليمبية لتهدئة األجواء
واحل ــدي ــث حـ ــول مستقبل
الرياضة املصرية.

جالل  ..راضى

رفض حازم

مصطفى

ح ـ ـ ـ ـ ــازم إم ـ ـ ـ ـ ــام جن ــم
منتخب مصر والزمالك
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق واملـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح
ل ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس
اجلبالية رفض الترشح
ل ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس
اللجنة االوليمبية فى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـق ــادم ــة
ممث ًال للجبالية ونفس
احل ـ ـ ــال زم ـي ـل ــه مـحـمــد
بركات.

املـ ـسـ ـتـ ـش ــار أح ـ ـمـ ــد ج ــالل
إبراهيم نائب رئيس الزمالك
أكـ ــد عـ ــدم ح ــزن ــه لـ ـق ــرار جهة
عـمـلــه مـجـلــس ال ــدول ــة رفــض
تــرشـحــه االن ـت ـخــابــات ال ـنــادى
القادمة مــؤكــد ًا أنــه حتــت أمر
النادى األبيض من أى موقع
وسـ ـي ــدع ــم ق ــائ ـم ــة امل ـس ـت ـشــار
مــرتـضــى مـنـصــور ال ــذى عمل
معه فى الدورتني السابقتني.

إمام

جتديد موسيمانى

مــوس ـي ـمــانــى امل ــدي ــر الـفـنــى
لــأله ـلــى م ــن امل ـق ــرر أن يـجــدد
عقده مع مسئولى األهلى فور
عودته من اجازته التى يقضيها
فــى جنوب افريقيا وسيحضر
املدير الفنى وزوجته لتجديد
عقده مع األهلى ملدة موسمني
حيث سيستغل مسئولو األهلى
فترة توقف الدورى حلسم هذا
امللف وزيادة االستقرار للفريق.

جالل

اإلعالم  ..ممنوع

موسيمانى

وائ ــل جمعة مــديــر املنتخب
الــوطـنــى اص ــدر تعليماته لكل
العـ ـب ــى مـن ـتـخــب م ـص ــر ب ـعــدم
الظهور االعــالمــى او احلديث
دون احلصول على اذن مسبق
باالضافة الى عدم نشر اشياء
تتعلق باملعسكر عـلــى وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــى حتى
نـ ـه ــاي ــة بـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس االمم
االفريقية.
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الفراعنة يتطلعون الستعادة أمجاد القارة السمراء  ..و مونديال األندية أمل األهالوية

أبطال مصر يسعون للفوز بالبطوالت العاملية والتكرمي مرة أخرى من الرئيس السيسى

جنوم األهلى يخططون إلقتناص ميدالية فى مونديال األندية

الزمالك يخطط القتناص دورى األبطال

مــع نــســمــات صــبــاح أول ي ــوم من
العام اجلديد تداعب مخيلة عشاق
الرياضة املصرية بصفة عامة وكرة
القدم معشوقة اجلماهير فى أم الدنيا
بصفة خــاصــة الــعــديــد مــن األحــالم
والطموحات لرؤية منتخباتنا الوطنية
وأبطالنا فى مختلف اللعبات يحملون
علم مصر فوق أكتافهم على منصات
التتويج تــطــوق أعناقهم امليداليات
وباقات الورود .

أمم افريقيا

بعد اقل من  10أيام تقريبا سيبدأ
منتخب مــصــر مــشــواره فــى بطولة
كأس األمم االفريقية مبواجهة نسور
نيجيريا واألحالم والطموحات كبيرة
على رف ــاق الــفــرعــون محمد صالح
الســتــعــادة اللقب اإلفــريــقــى الغائب
مــنــذ فــوزنــا بــثــالث مـ ــرات متتالية
أعــوام  ٢00٦بالقاهرة و ٢008بغانا
و ٢010بأجنوال فهل تبتسم العاصمة
الكاميرونية ياوندوى للفراعنة األكثر
تتويجا باألميرة اإلفريقية السمراء بـ7
ألقاب ؟

مونديال األندية

ينتظر عشاق الــنــادى األهلى فى
جميع أرجاء العالم انطالق مونديال
األندية بالدوحة والــذى يستهل بطل
إفريقيا مبواجهة قوية أمام مونتيرى
املكسيكى حيث ينضم العبو الفريق
األحمر الدوليون قبل ساعات للفريق

جنوم الزمالك يحلمون بإستعادة لقب دورى األبطال واحلفاظ على الدورى

نجوم «األلعاب الشهيدة» يبدأون مشوار البحث عن ذهب باريس

من انطالق البطولة التى يأمل الفارس
األحــمــر إضافتها خلــزائــن بطوالته
ليصبح متوجا بجميع األلقاب القارية
والعاملية التى شارك بها .

يرصدها:

منتصر الرفاعى

كأس العالم

يتطلع عشاق الساحرة املستديرة
فى مصر بانتهاء شهر مارس على خير
عندما يلعب الفراعنة الكبار مباراتني
حــاســمــتــني م ــع أى م ــن مــنــتــخــبــات
التصنيف األول السنغال ونيجيريا
واجلزائر واملغرب وتونس وفقا للقرعة
من أجل بلوغ حلم التأهل لكأس العالم
 ٢0٢٢بقطر نوفمبر املقبل .

صراع القطبني

يــأمــل عــشــاق القطبني الكبيرين
األهلى والزمالك أن يبتسم عام ٢0٢٢
ألى منهما فــى صـ ــراع الــبــحــث عن
التتويج بلقب دورى أبطال افريقيا الذى
يحلم به الفارس األحمر للمرة احلادية
عشر فى تاريخه والثالثة على التوالى
بعدما حصده فى آخر نستختني  ،فيما
يسعى الفارس األبيض للتتويج باللقب
الــســادس فــى تــاريــخــه والــغــائــب عن
دوالب بطوالته منذ  19عاما وحتديدا
منذ آخر فوز به على حساب الرجاء
املغربى بنسخة .٢00٢
األهلى وقع فى مجموعة قوية بدور
الثمانية حيث سيقابل صــن داونــز
بطل جنوب افريقيا للموسم الثالث
على التوالى وسيواجه املريخ والهالل

منتخب مصر يبحث عن الفوز بكأس األمم األفريقية والوصول لكأس العالم فى العام اجلديد

الــســودانــيــني ..فيما وق ــع الــزمــالــك
فــى مجموعة تضم الــى جانبه كال
من الــوداد املغربى الــذى قام بتعيني
مــدربــه السابق البرتغالى باتشيكو
وفريقني من أجنوال هما بتروأتليتكو
وساجرادا ..كما يتطلع جنوم الزمالك
لــلــحــفــاظ عــلــى لــقــب الــــدورى الــذى
حصده الفريق فى املوسم املاضى.

حلم الكونفيدرالية

حلم التتويج بكأس الكونفيدرالية
اإلفــريــقــيــة ي ــداع ــب ممــثــلــى الــكــرة
امل ــص ــري ــة املـــصـــرى الــبــورســعــيــدى

وبــيــرامــيــدز وكــالهــمــا تــأهــال لــدور
الثمانية فى البطولة التى استعصت
عــلــي الــفــريــق ال ــس ــم ــاوى ف ــى آخــر
نــســخــتــني ويــتــطــلــع الــبــورســعــيــديــة
القتناص لقبها مع مدربهم التونسى
معني الشعبانى.

أبومكة األفضل

يتطلع عشاق الساحرة املستديرة فى
الوطن العربى وافريقيا وليس مصر
فقط القتناص الفرعون محمد صالح
جنم ليفربول اإلجنليزى لقب األفضل
فى العالم مع قدوم العام اجلديد بعد

املستوي الرائع الذى قدمه على مدار
املوسم املاضى مع فريقه .

مصر قبلة البطوالت العاملية

تنتظر الرياضة املصرية العديد من
األحــداث والبطوالت فى عام ٢0٢٢
األمــر الــذى يضعها فى حتــد جديد
الستكمال مسيرة النجاحات التى
حتققت فى العام املنتهى .
وســتــكــون الــريــاضــة املــصــريــة على
موعد مع حدثني كبيرين يبدأ األول فى
شهر يونيو املقبل باملشاركة فى دورة
ألعاب البحر األبيض املتوسط الذى

تستضيفه مدينة وهـــران باجلزائر
واآلخـ ــر فــى شــهــر أغــســطــس ٢0٢٢
باملشاركة فى دورة األلعاب اإلفريقية
للشباب واملقرر اقامتها فى إثيوبيا.
وتشير التوقعات الى سحب تنظيم
دورة األلعاب اإلفريقية للشباب من
العاصمة اإلثيوبية ومــحــاولــة إقناع
مــصــر بــإســتــضــافــتــهــا بــعــد الــنــجــاح
الكبير ال ــذى حققته أرض الكنانة
فى استضافة أكثر من بطولة عاملية
وقــاريــة عــلــى م ــدار املــوســم املــاضــى
بــدايــة مــن كــأس العالم لــرجــال اليد
يناير  ٢0٢1مــرورا ببطوالت العالم
للرماية والسالح واخلماسى احلديث
واجلمباز والدراجات .
كما تنظم مصر ألول مرة فى تاريخ
االحتاد الدولى للرماية حدثني عامليني
فــى نفس البطولة حيث تستضيف
مدينة مصر الدولية لأللعاب األوملبية
كأس العالم للرماية (مسدس وبندقية
) فــى الفترة مــن  ٢٦فبراير الــى 8
مــارس املقبل بجانب بطولة العالم
للرماية واملؤهلة لباريس  ٢0٢٤فى
شهر أكتوبر القادم .
كما تستضيف مصر بطولة كأس
العالم فى مصر للخماسى احلديث
فــى الفترة مــن  ٢1الــى  ٢8مــارس

للكبار وكذلك بطولة العالم للسالح
للكبار بجانب املشاركة فى البطوالت
اإلفريقية .
كــمــا تــنــظــم مــصــر بــطــولــة الــعــالــم
للجمباز الفنى رجــال وســيــدات فى
مـــارس وبــطــولــة الــفــراعــنــة الــدولــيــة
الثانية للجمباز اإليــقــاعــي وبطولة
الفراعنة الثالثة لأليروبيك فى يونيو
وبطولة سيرباس للكاراتيه فى نفس
الشهر وبطولة العالم للدراجات للدول
الناشئة فى أكتوبر املقبل .
وتنظم وزارة الشباب والرياضة
مــــاراثــــون مــصــر الـ ــدولـ ــى الــتــاســع
والــعــشــريــن بــاألقــصــر يناير اجلــارى
وماراثون جرى مبدينة دهب بجنوب
سيناء فى فبراير وماراثون القاهرة فى
مارس ومهرجانى قفز حر باملظالت
فى إبريل أحدهما باألهرامات واآلخر
مبنطقة البالون مبحافظة األقصر
بجانب إقامة بطولة اجلونة الدولية
لالسكواش فى مايو بجانب العديد
من البطوالت الرياضية التى تهدف
لتنشيط السياحة باحملافظات واملدن
الساحلية على مدار العام .
ويــعــد الــتــحــدى األك ــب ــر لــألبــطــال
والبطالت الرياضيني فى مصر هو
ب ــدء وض ــع بــرامــج إعــــداد ألوملــبــيــاد
بــاريــس  ٢0٢٤بــحــثــا عــن الــوصــول
ال ــى املــيــدالــيــات الــعــشــر الــتــى توقع
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب
والرياضة حتقيقها فى تلك التظاهرة
الدولية الكبرى.

المصرى ينتظر مجلس إدارة

«الفالحين ..زعالنين»!

حالة من القلق يعيشها جمهور املصرى بعد تأخر وزارة الشباب والرياضة
اإلعالن عن اللجنة املعينة التى سوف تدير النادى ملدة  ٦أشهر حتى موعد انعقاد
اجلمعية العمومية وإجراء االنتخابات.
وكانت فترة مجلس سمير حلبية رئيس النادى السابق قد انتهت يوم  ٢٤ديسمبر
املاضى وترقب اجلميع اإلعالن عن اللجنة التى سوف تدير النادى لكن لم يحدث
ذلك ..وتتوقف العديد من األمور فى النادى على تولى مجلس إدارة مقاليد األمور،
حيث ألول مرة خرج النادى املصرى من املصوتني على انتخابات احتاد الكرة لغياب
مجلس اإلدارة ..كما ينتظر املدير الفنى معني الشعبانى وجود مجلس إدارة وجلنة
فنية لتلبية مطالبه فى انتداب عدد من الالعبني فى يناير حيث فتح املدرب باب
املفاوضات مع عدد من الالعبني بينهم مهاجم أفريقى وأربعة العبني آخرين فى
مراكز الظهير األمين واأليسر وقلب الدفاع وخط الوسط ،وحدد املدير الفنى قائمة
الالعبني الذين يعتمد عليهم فى النصف الثانى من املوسم حيث سيفتح الباب أمام
بعضهم للخروج على سبيل اإلعارة الستعادة مستواه والبعض اآلخر للبيع النهائى.

حالة من الغضب الشديد تسيطر على مسئولى وجماهير نادى غزل احمللة،
وذلك عقب رحيل محمد عودة املدير الفنى للفريق الكروى االول املفاجئ لتدريب
فريق املقاولون العرب خلفاً لعماد النحاس الذى تقدم بأستقالته من تدريب ذئاب
اجلبل ..من جانبه هاجم على العباسى رئيس شركة غزل احمللة ،محمد عودة املدير
الفنى السابق للفريق ،بعد رحيله بشكل مفاجئ عن تدريب زعيم الفالحني ،وتوليه
املهمة الفنية للمقاولون العرب ..وقال العباسى فى تصريحات مقتضبة لــ «أخبار
اليوم» :ليس مفهو ًما طريقة تفاوض املقاولون مع مدرب مثل عودة مرتبط ٍ
بناد
آخر ،والعقد يشمل بندًا يسمح بدفع
الشرط اجلزائى فى حالة االستقالة
فقط ،وهوما لم يحدث ،هورحل بدون
إخــطــار أح ــد ،ولــم يتقدم باستقالة
رسمية ..وتابع :لم يتواصل أحد معى
من املقاولون العرب وحاولت االتصال
علي.
مبحمد عادل فتحى ولم يرد ّ
يأتى هــذا فى الوقت الــذى أنهى
مسئولو غزل احمللة اتفاقهم مع عبد
احلميد بسيونى املدير الفنى السابق
لفريق طالئع اجليش من أجل تولى
القيادة الفنية للفالحني.
محمد عودة

كتب أحمد حسن:

بورسعيد -محمد التفاهنى:

العشرى بعد املران األول لطالئع اجليش:

رشدى:المؤسسة العسكرية
بالعمل فى
سعيد
كتب د .مدحت

أكد طارق العشرى املدير الفنى اجلديد لطالئع اجليش أنه ليس جديداً على
الفريق والنادى ،وأنه سعيد بالعمل مع املؤسسة العسكرية العريقة التى أقدرها
واحترمها كثيرا جداً ،وأنه يثق كثيرا فى قدرات وإمكانات العبى
طالئع اجليش فى ظل الدعم واملساندة الكبيرة التى يلقاها
الفريق واجلهاز الفنى من مجلس إدارة النادى ..وأضاف
طارق العشرى أنه متفائل بالعبى طالئع اجليش فى تقدمي
مباريات قوية قادمة سواء فى كأس الرابطة أوفى مباريات
ال جداً
الــدورى العام ،مشيراً إلى أن املشوار مــازال طوي ً
ويحتاج مجهود جميع الالعبني ..أشــار العشرى إلى
أن معسكر اإلسماعيلى فرصة طيبة للوقوف على
مستوى جميع الالعبني وزيــادة االنسجام بينهم
ووضــع خطط وأســلــوب العمل فى املرحلة
القادمة.
كـــان الــكــابــن طــــارق الــعــشــرى
املــديــر الــفــنــى اجلــديــد لفريق
طالئع اجليش قد قــاد املــران
األول لفريقه اجلديد بجهاز
الرياضة العسكرى فى حضور
جميع الالعبني ،وقبل املران
عقد العشرى اجتماعا مطوالً
مــع الــالعــبــني بــوســط امللعب
للتأكيد عليهم بأهمية املرحلة القادمة.

اإلسماعيلى يفتح المزاد على شكرى نجيب ..والكومى يستنجد باألهلى
كتب ياسر الشريف:

حتسم إدارة االسماعيلى الـيــوم السبت مصير مهاجم
الـفــريــق شـكــرى جنـيــب بـعــدمــا جنــح بـعــض أع ـضــاء مجلس
ادارة االسماعيلى فى إيقاف بيع مهاجم الدراويش إلى نادى
فاركو مطالبني بتحقيق أعلى استفادة مالية أواستبداله
ب ــالع ــب يـحـتــاجــه ال ـفــريــق األص ـف ــر وت ـقــاضــى مـبـلــغ مــالــى
إضافى.
وكان يحيى الكومى رئيس اإلسماعيلى قد أعلن اجتاهه
لبيع شـكــرى جنيب إلــى فــاركــو مقابل أربـعــة مــاليــني جنيه
األمر الذى جعل بعض أعضاء املجلس يطالبون بفتح باب
التفاوض لبيع الالعب لنادى سيراميكا كليوباترا الذى طلبه

فى وقت سابق لتحقيق أكبر عائد مادى خلزينة الدراويش..
وفى نفس السياق ..مازالت جماهير اإلسماعيلى فى انتظار
وعود إدارة النادى باستقدام العبني آخرين لتدعيم صفوفه
بعد املهاجم البوليفى كارمليوأجلاراناز الذى رشحه املدير
الفنى حيث أك ــدت االدارة اسـتـقــدام ثــالثــة العـبــني آخرين
أجانب باالضافة الى احلصول على خدمات العبني محليني
من أصحاب اخلبرة ..ورفضت اللجنة الفنية لإلسماعيلى
طلب األرجنتينى خــوان ب ــراون املــديــر الفنى لالسماعيلى
اس ـت ـقــدام أح ــد مــواطـنـيــه م ــن املـهــاجـمــني ل ـعــدم الـثـقــة فى
قـ ــدراتـ ــه ..ف ــى ال ــوق ــت ال ـ ــذى يـ ـح ــاول ف ـيــه ي ـح ـيــى ال ـكــومــى
احلـصــول على إع ــارات مــن بعض األنــديــة وحتــديــدا النادى
األهلى إال انه لم ينجح حتى اآلن.

مصيلحى يخوض انتخابات االتحاد بقائمة مغلقة
اإلسكندرية  -وليد السنوسى:

أع ـلــن مـحـمــد مـصـيـلـحــى رئ ـيــس نـ ــادى االحت ـ ــاد ال ـس ـك ـنــدرى ع ــن عــزمــه خــوض
االنتخابات القادمة بنظام القائمة املغلقة ..وقد مت فتح باب الترشح أمس اجلمعة
لتلقى طلبات الترشح ملختلف املناصب ويستمر ذلــك ملــدة أسـبــوع على أن تعقد
اجلمعية العمومية فى اخلامس والعشرين من فبراير القادم الختيار مجلس جديد
يقود النادى ملدة أربع سنوات قادمة وفور فتح باب الترشح تقدمت قائمة مصيلحى
ب ــأوراق ترشحها وتضم القائمة نائبا وخمسة أعـضــاء وعضوين حتــت السن وقد
تقدم أحمد عبد املجيد بأوراق ترشحه على منصب النائب فيما تقدم على منصب
العضوية كل من حازم الرجال وإسماعيل محمد وإبراهيم شعبان ومحمد خميس
ومحمد أحمد وحتت السن تقدم الثنائى محمد البحيرى ومحمود القاضى.
على صعيد آخر استأنف فريق الكرة تدريباته عقب انتهاء الراحة السلبية التى
منحها حسام حسن لالعبيه وذلك فى ظل غياب اخلماسى احملترف.

محمد مصيلحى

كواليس استقالة النحاس من تدريب «ذئاب الجبل»

جاءت استقالة عماد النحاس املدير الفنى السابق للمقاولون العرب من تدريب
ذئاب اجلبل ،لتثير اجلدل داخل الوسط الكروى السيما وان محمد عادل فتحى
املشرف على الكرة باملقاولون العرب اعلن مــراراً وتكراراً أن النحاس وجهازه
مستمرون فى قيادة الفريق لنهاية املوسم ،وانه ال توجد أى نية لدى مجلس اإلدارة
إلقالته على خلفية النتائج السيئة التى يحققها الفريق منذ مطلع املوسم اجلارى
وكان اخرها التعادل أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدفني لكل فريق ،لكن النحاس
اعتذر عن عدم استكمال املهمة ومتسك بقراره فى الرحيل.
وكان النحاس الذى تولى القيادة الفنية للمقاولون العرب ملدة أربعة مواسم متتالية
وميتد تعاقده ملوسم مقبل بخالف
املــوســم احلــالــى ،وبــات أكثر مدربى
الــدورى استمراراً مع فريق ،استقال
من منصبه على خلفية سوء النتائج
فى بطولة الدورى املمتاز خالل الفترة
األخيرة إلى جانب خالفات جمعته مع
إدارة املقاولون العرب على الصفقات
اجلديدة فى ظل رغبة املدير الفنى
التعاقد مع العبني كبار من األهلى
بتكلفة مالية ضخمة مثل رامى ربيعة
ومحمد محمود على سبيل اإلعارة فى
ميركاتو الشتاء.
عماد النحاس

أسماء
و

أخبار

بانون  ..كورونا

انضمام مرموش

ع ـ ـمـ ــر مـ ـ ــرمـ ـ ــوش م ـه ــاج ــم
شـ ـت ــوجت ــارت األملـ ــانـ ــى ان ـضــم
ملعسكر منتخب مصر أمس
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــى
بطولة كأس األمم األفريقية..
مــرمــوش يحظى بثقة كبيرة
لـ ـ ــدى الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــى ك ــارل ــوس
كيروش املدير الفنى للفراعنة
الذى كان صاحب الفضل فى
استدعائه فى تصفيات افريقيا
املؤهلة ملونديال .2022

ب ـ ــدر ب ــان ــون م ــداف ــع األه ـل ــى
ومنتخب املغرب تعرض لإلصابة
بفيروس كــورونــا عقب انضمامه
ل ـك ـت ـي ـبــة أسـ ـ ــود األط ـل ـس ــى وف ـقــا
ملـ ــا أع ـل ـن ــه فـ ـ ــوزى ل ـق ـجــع رئ ـيــس
احت ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــى ..ك ـ ــان
وحيد خليلوزيتش املدير الفنى
للمنتخب املغربى قد ضم بانون
إلــى القائمة النهائية للمنتخب
املغربى فى مرحلة ثانية إلى جانب
سفيان رحيمى ومحمد الشيبى.

مرموش

وعد شيكاباال

من

محمود عبدالرازق شيكاباال صانع
ألعاب الزمالك وقائد الفريق األبيض
تلقى وعدا من إدارة النادى بحل أزمة
ال ـت ــالع ــب ف ــى ب ـن ــود ع ـق ــده ال ـ ــذى قــام
بتجديده فى عهد اللجنة املكلفة بإدارة
القلعة البيضاء برئاسة الـلــواء عماد
عبدالعزيز ..شيكاباال أصدر بيانا أكد
خالله حزنه للتالعب فى بنود جتديد
عقده بعد رده مقدم التعاقد ملساعدة
الزمالك فى أزمته املالية.

بانون

< السبت <  1من يناير ٢٠٢٢م <

ستاد
الرياضة

شيكاباال

www.akhbarelyom.com
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د .أسامة أبوزيد
yassen.omr.hamza@gmail.com

قانون الرياضة ..وخطوة لألمام

> خرج مشروع تعديل قانون الرياضة من مجلس الوزراء ومت تسليمه إلى جلنة
الشباب والرياضة مبجلس النواب ..جهود كبيرة مت وضعها فى املشروع من أجل إحداث
املزيد من الطفرات واالنطالقات التى تخدم الرياضة ومؤسساتها باإلضافة إلى وضع
النقاط على احلروف فى البنود التى كان يصعب تفسيرها وتسببت فى إحداث أزمات.
املؤكد أن الصديق محمود حسني رئيس جلنة الشباب والرياضة مبجلس النواب
سيحدد جلسات استماع مع اخلبراء واملسئولني عن الهيئات قبل صياغة املسودة
املقترحة بشكل نهائى وعرضها على مجلس النواب املوقر.
الكثيرون كانوا يهتمون وينتظرون وضع بنود بعينها فى القانون من أجل مصالح
شخصية أو حصولهم على فرصة من التواجد على الساحة ظن ًا بأنهم يستطيعون
الظهور للنور فى حالة حدوث تعديالت وانقالبات بقانون الرياضة املنتظر ومن واقع
ما قرأت يتأكد بأن املشروع سيعدل بالفعل الكثير من األوضاع التى تخدم املؤسسات
بعيد ًا عن أى مصالح أو أحالم أو أوهام.
ال شك أن جهود وزارة الشباب والرياضة حتت قيادة الوزير املتألق د .أشرف صبحى
الذى استطاع بفكره الراقى ان يسد الكثير من الثغرات والديفوهات وسيتضح ذلك
بعد اعتماد التعديالت.
بالفعل من خالل البنود التى طلبت الدولة تعديلها جند أن هناك تهذيبا وابقاء
على اإليجابيات وقد احتفظ املشروع بأمور مهمة وعلى رأسها عدم املساس بامتيازات
الهيئات فى املياه والكهرباء والغاز ،وأن اجلمعيات العمومية العادية هى صاحبة
السطة وإدارة الهيئات الرياضية وأن اختصاصات اجلمعيات غير العادية محددة
وأبرزها إسقاط أعضاء مجلس اإلدارة أو تغيير الئحة النظام األساسى أو الغاء قرار
مجلس اإلدارة أو أكثر فى حالة وجود سبب!!
اجلميل ان القانون فى مذكرته االيضاحية راعى التفاهم بني وزارة الشباب والرياضة
واللجنة األوليمبية مبا يعنى اهتمام الوزارة مبراعاة أحكام امليثاق األوليمبى ..ونفس
االمر بالنسبة للجنة االوليمبية وقناعاتها بدور الوزارة فى الرقابة املالية على الهيئات
لضمان النزاهة واحلوكمة ..وكذلك الكثير من االختصاصات اإلدارية.
حدد مشروع القانون النهائى اختصاصات اللجنة األوليمبية ودورها فى احلفاظ
على القواعد واملبادئ االوليمبية وتنسيق النشاط بني االحتادات ..والتزام الدولة
بتوفير االعتمادات املالية لتلبية احتياجات املنتخبات بجميع أشكالها ..وجاء بأحد
البنود املهمة ملف املنشطات واحملظورات.
من ضمن البنود املهمة أيض ًا عدم السماح بانشاء أى منشآت رياضية إال بعد اعتماد
اجلهة اإلدارية ،واجلمعيات العمومية والواضح ان هناك نقلة فى مجال ميثاق الشرف
اإلعالمى الرياضى بعد أن مت االتفاق فى املشروع على إلزام وزارة الرياضة بالتنسيق
مع الهيئة الوطنية لالعالم بعمل ميثاق شرف لكل املؤسسات اإلعالمية الرياضية
ووضع ضوابط بحيث ال جند فى املرحلة املقبلة كل من «هب ودب» يصبح إعالمي ًا!
من أخطر املوضوعات التى تشغل بال الكثيرين مركز التسوية والتحكيم
وسوف تكون ادارته بالكامل من اجلهات والهيئات القضائية إلحداث املزيد من
االستقالل مع إلزام مركز التسوية والتحكيم مراعاة احكام امليثاق االوليمبى واملعايير
الدولية والنظام األساسى لالحتادات والهيئات الرياضية وهى اللوائح ومنحه ألول
مرة حق إصدار الصيغة التنفيذية.
لألمانة فإن وجود د .حسن مصطفى بقيمته الرياضية العاملية وحكيم الرياضة
املصرية فى بلده احملروسة حالي ًا سيكون له دور مؤثر فى تهدئة الكثير من األوضاع
بني األقطاب الكبرى.
تعديل القانون ..ومواصلة االصالح ..خطوة مهمة فى إحداث ثورة رياضية جديدة
تتناسب مع جمهوريتنا اجلديدة ..اهلل املوفق.
> اختار اخلواجة كيروش القائمة التى سيخوض بها منتخبنا االمتحان الصعب
فى الكاميرون بعد أيام أمم افريقيا ..البرتغالى هو املسئول عن اختياراته فقط ال
غير ومن هذا املنطلق البد من املساندة والتكاتف خلف الفراعنة النه ال مجال للنقد
أو البكاء على العب أو أكثر فع ًال تعرضوا للظلم!
التركيز فى مباراة منتخبنا األولى أمام نيجيريا يجب أن يكون هو الشغل الشاغل..
نعم هناك ديفوهات وعالمات استفهام فى عدم وجود طارق حامد ..ومحمد مجدى
قفشة ..ألن طارق فع ًال «وتد» بوسط امللعب ..و«قفشة» من الالعبني القليلني الذين
يستطيعون نقل امللعب للهجوم وممكن االستفادة من وجوده حتى لو كان مع البدالء!!
قضى األمر ..والكتيبة املوجودة عليها بذل اجلهد والعرق حتى يعودوا من الكاميرون
مجبورى اخلاطر.
أمم افريقيا بطولة مهمة ومحسوبة والفوز بها مطلوب ..ومبدأ بروفة ملباراتى
كأس العالم ..كالم عبيط!!
> كل عام وأنتم بخير ..مر عام  2021بحلوه ومره ..إيجابيات كثيرة شاهدناها على
مستوي الرياضة فى عز أزمة كورونا ..وجنحت مصر وكانت قبلة للعالم فى تنظيم
البطوالت العاملية.
> اختبارات كبرى ستخوضها الرياضة فى  2022واألحالم والطموحات لن تتوقف
أبداً ..ويارب العام اجلديد يكون احلى ومليئا باخلير واحلب والسعادة والنجاح..
قولوا أمني

تأجيل اإلنتخابات «فشنك» ..ومشروع الهدف جاهز الستقبال اجلمعية العمومية

مجلس جديد التحاد الكرة  5يناير
كتب د .مدحت رشدى:

جمال عالم يتحدث ألعضاء اجلمعية العمومية

خالد الدرندلى فى إحدى اجلوالت اإلنتخابية

يواصل احتاد الكرة اليوم جهوده املكثفة اخلاصة
بإجراءات التجهيز لعقد فعاليات اجلمعية العمومية
اخلاصة بانتخاباته التاريخية يــوم األربــعــاء القادم
والــتــى تــأتــى بــعــد حــوالــى  3ســنــوات مــن وصــايــة
االحتــاد الدولى «فيفا» الختيار مجلس ادارة جديد
ليتم إسدال الستار على فترة صعبة عاشتها الكرة
املصرية شهدت تولى جلنتان تطبيع متتاليتني برئاسة
عمرو اجلنايني ،وأحمد مجاهد ،وبالتالى تبدأ الكرة
املصرية مرحلة استقرار ومرحلة انتقالية ملدة عامني
و  ٨شهور حتى أوليمبياد باريس  2024يتم خاللها
ترتيب البيت الكروى وتعديل الالئحة واملسابقات
وتطويرها.
وما بني مقر احتاد الكرة باجلزيرة ومقره اجلديد
مبدينة  6أكــتــوبــر يتم بــذل جــهــود كبيرة للترتيب
للجمعية التى ستحتضنها الصالة الرئيسية الكبرى
مبشروع الهدف .وفــى هــذا اإلطــار تكشف «أخبار
اليوم» كواليس وأسرار الساعات األخيرة املثيرة والتى
من بينها وأبرزها كما أكد مسئولو اجلبالية انه ال
صحة لألنباء التى ترددت عن تأجيل االنتخابات وان

هذه األنباء أمر عار عن الصحة متاما وانها سوف
تقام فى موعدها بني القائمتني املتقدمتني برئاسة
جمال عالم رئيس احتــاد الكرة األسبق  ،و محمد
ابراهيم رئيس نادى بوالق الدكرور.
وقــد شــهــدت كــوالــيــس الــســاعــات االخــيــرة أيضا
انطالق أولى اجلوالت والزيارات االنتخابية للمحاسب
جمال عالم وأعضاء قائمته بداية من يوم األربعاء
املاضى لشرح البرنامج االنتخابي ،وذلك بالتواصل
بالقاهرة وخارجها مع عدد من رؤساء وممثلى األندية
بزيارة املنصورة يوم األربعاء املاضى لالجتماع فى
نادى جزيرة الورد بأندية مجموعة بحري..الدقهلية
والغربية وكفر الشيخ ،وتغيب عن االجتماع حازم امام
ومحمد بركات عضوا القائمة .
وتــوجــهــت قــائــمــة ع ــالم أول ام ــس لالسكندرية
لــالجــتــمــاع بــبــاقــى أن ــدي ــة بــحــرى مبــحــافــظــات..
االسكندرية ومــطــروح ،وتنهى قائمة عــالم جوالتها
بالتوجه اليوم السبت الى اسيوط لالجتماع بأندية
محافظات الصعيد بداية من أسوان وحتى الفيوم ،ثم
تعود القائمة الى القاهرة لتركز جهودها بداية من غد
االحد وحتى يوم الثالثاء استعدادا ليوم االنتخابات.

املنتـخب يبدأ اإلستعداد للمهمة االنتحارية  ..غـداً
كتب محمد جابر:

يبدأ منتخبنا الوطنى حتت قيادة كارلوس كيروش املدير الفنى للفريق غدا معسكره
املغلق حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم  7يناير استعدادا خلوض
منافسات كأس االمم االفريقية حيث سيلتقى مع نيجيريا وغينيا بيساو يومى 11
و 15يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى ملالقاة املنتخب
السودانى يوم  19يناير فى ختام مرحلة املجموعات فى البطولة ..واستدعى أمس
كيروش الثالثى مروان حمدى مهاجم سموحة وإبراهيم عادل ومحمد حمدى العبى
بيراميدز لينضموا لقائمة الفراعنة فى كأس األمم األفريقية ليصل عدد املسافرين
إلى الكاميرون الى  2٨العبا قيد منهم بشكل أساسى  23العبا فقط.
ويحصل العبو املنتخب على راحة اليوم السبت بعد ان قام اجلهاز الفنى بعمل
معسكر مفتوح ملدة يومني للقائمة التى مت اختيارها والتى تسببت فى خالف بني
اعضاء اجلهاز الفنى قبل اعالنها حيث انقسم اجلهاز حول اختيارات كيروش حيث
انتقد محمد شوقى مدرب املنتخب ترك بعض العناصر مثل أحمد رفعت ومصطفى
فتحى ومحمد مجدى افشة وظهورهم بشكل جيد بالبطولة العربية وان وجودهم كان
ضرورياً اال ان كيروش اوضح وجهة نظره بهذا االستبعاد وأكد أن أحمد رفعت ال
ميتلك مهارات رمضان صبحى ،واألخير سيكون بديال جيدا وقادرا على حتويل نتيجة
املباراة وكذا طريقة اللعب ال حتتاج بعض العناصر التى مت استبعادها.
كما كشف مسئولو املنتخب الوطنى أن االستبعادات التى شهدتها قائمة منتخب مصر
أسباب فنية بحتة ،وال يوجد أى أزمات أوخالفات مع أى من هؤالء الالعبني.

جمعت املنتخبات األفريقية الـ 24قوتها الضاربة من أجل املشاركة فى بطولة األمم التى تقام
فى الكاميرون خالل الفترة ما بني  9يناير إلى  6فبراير من عام  ،2022بعد أن استقر االحتاد
األفريقى لكرة القدم أخير ًا على إقامة املسابقة احلائرة فى موعدها دون أى تأجيل أونقل
مكانها من دولة ألخرى خارج القارة ،ليبدأ بالفعل العد التنازلى على صافرة بداية النسخة
رقم  ،33والثانية التى تقام مبشاركة  24فريق ًا بعد أن كان العدد  16فقط فى نسخة عام ..2017
وخالل التقرير التالى نعرض قائمة بأغلى  10منتخبات أفريقية مشاركة فى بطولة األمم بناء
على قيمة العبى كل فريق فى القائمة املعلن عنها ،واألرقام مت تقديرها من موقع «ترانسفير
ماركت» املتخصص فى قيمة االنتقاالت حول العالم.

الدورى اإلجنليزى
بدون  32العباً إفريقياً

تقرير:

تصدر نادى نابولى اإليطالى قائمة
األندية األوروبية التى اتخذت مواقف
م ـعــارضــة م ــن ان ـض ـمــام العـبـيـهــا إلــى
منتخباتهم املـشــاركــة فــى بطولة أمم
أفريقيا «الكاميرون .»2021
دخ ــل الـنـيـجـيــرى فـيـكـتــور أوس ـمــني،
جنم نابولى ،فى أزمة مع ناديه بسبب
كأس األمم االفريقية ،فالالعب تلقى
اسـ ـت ــدع ــاء مـ ــن م ـن ـت ـخــب ب ـ ـ ــالده رغ ــم
معاناته من إصابة بكسور فى الوجه،
وهناك برنامج محدد لتعافى فيكتور
أوسمني من إصابة كسور الوجه ،تبلغ
مدته  3أشهر ،إال أن املهاجم النيجيرى
يدرس تغيير برنامج التعافى ،وارتداء

واقــى وجــه ..كما قــال محامى نابولى
م ــات ـي ــا ج ــراس ــان ــى إن إدارة الـ ـن ــادى
تفكر فــى مقاضاة االحت ــادات احمللية
للمنتخبات املـشــاركــة فــى كــأس األمم
االفــريـقـيــة ،وحتــديــدا الـتــى تستدعى
العبني من الفريق ،قائ ًال :مع األخذ
فــى االع ـت ـبــار الــوضــع الــوبــائــى ،ميكن
أن ي ـكــون ه ـنــاك إج ـ ــراء قــانــونــى ضد
املنتخبات التى توجه الدعوة لالعبينا.
ويضم نادى نابولى  4العبني ينتظر
ظهورهم فى الكاميرون ،وهم :اجلزائرى
آدم ونــاس ،السنغالى كاليدوكوليبالى،
ال ـك ــام ـي ــرون ــى أنـ ــدريـ ــه فـ ــرانـ ــك زام ـب ــو
النيجيرى فيكتور أوسيمني.

الكاميرون تواجه عقدة أصحاب األرض

فى كأس أمم أفريقيا ليست القاعدة أن يتوج املنتخب صاحب األرض باللقب فى
النهاية ،ألنه من أصل  32نسخة سابقة أقيمت من املسابقة ،لم تشهد إال  11بطولة
فقط تتويج منتخبات كانت هى صاحب األرض ومنظمة املنافسات ،لذا تخوض
الكاميرون نسخة  2021فى مهمة لكسر هذه العقدة..توجت مصر سابقاً باللقب 3
مرات عندما أقيمت البطولة على أرضها ،وأيضاً فازت غانا مرتني ،مقابل لقب واحد
لكل من أثيوبيا والسودان ونيجيريا واجلزائر وتونس وجنوب أفريقيا.
كانت مصر آخر دولة تفوز بكأس أفريقيا عندما أقيمت على أرضها  ،2006ومن
بعدها لم تقف األرض فى صالح أصحابها ،حتى إن النسخة األخيرة التى أقيمت عام
 2019على أرض مصر ،شهدت خروج «الفراعنة» من دور الـ 16أمام جنوب أفريقيا.

عمرومحيى الدين

أغلى  10منتخبات وأملع النجوم فى كأس إفريقيا 2021
9
7
5
3
1

رصدت صحيفة «ديلى ميل»البريطانية اسماء  32العباً أفريقياً لن يتواجدوا فى
مباريات الدورى اإلجنليزى املمتاز لكرة القدم بسبب مشاركتهم فى كأس األمم
األفريقية التى تقام فى الكاميرون خالل الفترة ما بني  9يناير إلى  6فبراير،
وهذا يشكل أزمة كبيرة ألندية «البرمييرليج» ..سيكون نادى واتفورد أكثر األندية
التى ستفتقد العبني فى كأس أمم أفريقيا بعدد خمسة العبني ،وهم املغربى
آدم ماسينا ،النيجيرى إميانويل دينيس ،السنغالى إسمايال سار ،النيجيرى وليام
تروست إيكوجن واملغربى عمران لوزا ..فيما يغيب عن آرسنال أربعة العبني وهم
املصرى محمد الننى ،الغانى توماس بارتى ،اجلابونى بيير إمييريك أوبامياجن
واإليفوارى نيكوالس بيبى ،ونفس العدد فى صفوف ليستر سيتى بغياب كل من
الغانى دانييل أمارتى ،النيجيرى كيليتشى إيهيناتشو ،السنغالى نامباليس ميندى
والنيجيرى ويلفريد نديدى ..بينما يفقد ليفربول ثالثة من العبيه وهم املصرى
محمد صالح والسنغالى ساديومانى والغينى نابى كيتا ،وكذلك آستون فيال بغياب
املصرى محمود حسن تريزيجيه ،البوركينى برتراند تراورى والزميباوى مارفيلس
ناكامبا ،وفى كريستال باالس يغيب ثالثة أيضاً ،وهم السنغالى شيخوكوياتيه،
اإليفوارى ويلفريد زاها والغانى جوردان أيو ..لن يفقد متصدر الدورى اإلجنليزى
مانشستر سيتى سوى العب واحــد ،وهواجلزائرى رياض محرز ،وكذلك اجلار
مانشستر يونايتد فقط يفقد اإليــفــوارى إريــك بايلى ،وتشيلسى يفقد حارسه
السنغالى إدوارد ميندى ..وسيغيب اجلزائرى سعيد بن رحمة عن نادى وست هام،
واملغربى رومان سايس عن ولفرهامبتون ،واملالى موسى دجينيبوعن ساوثهامبتون،
والنيجيرى أليكس أيوبى عن إيفرتون ،واإليفوارى ماكسويل كورنى عن بيرنلى،
واملالى إيف بيسوما عن برايتون ،والنيجيرى فرانك أونيكا عن برينتفورد.
وبذلك سيكون هناك  4أندية إجنليزية لن تفقد أى العب بسبب بطولة
أفريقيا ،وهى ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتى وتوتنهام هوتسبير.

نابولى الغاضب األكبر من البطولة

اآلخر

نيجيريا:
304
ماليني دوالر

اجلزائر:
208
ماليني دوالر

ويلفريد نديدي 66 :مليون دوالر
فيكتور أوسيمني 66 :مليون دوالر
أليكس أيوبي 19 :مليون دوالر

ريـ ــاض م ـح ــرز 44 :مـلـيــون دوالر
سعيد بن رحمة 27 :مليون دوالر
رامى بن سبعيني 24 :مليون دوالر

السنغال:
373
مليون دوالر

س ــادي ــوم ــان ــي 88 :م ـل ـي ــون دوالر
كاليدوكوليبالي 49 :مليون دوالر
إدوارد ميندي 35 :مليون دوالر

2

كوت ديفوار:
333
مليون دوالر

فــرانــك كـيـســي 52 :مـلـيــون دوالر
ويـلـفــريــد زاهـ ــا 44 :مـلـيــون دوالر
نيكوالس بيبي 33 :مليون دوالر

4

املغرب:
235
مليون دوالر

أشــرف حكيمي 77 :مليون دوالر
يوسف النصيري 44 :مليون دوالر
بونو 19 :مليون دوالر

6

مصر:
175
مليون دوالر

محمد ص ــالح 110 :مــاليــني دوالر
محمود تريزيجيه 11 :مليون دوالر
محمد النني 9 :ماليني دوالر

مالي:
165
مليون دوالر

محمد ك ــام ــارا 25 :مـلـيــون دوالر
إي ــف بـيـســومــا 27 :مـلـيــون دوالر
أمادوهايدارا 26 :مليون دوالر

8

الكاميرون:
156
مليون دوالر

زامبوأنغيسا 33 :مليون دوالر
كارل توكوإكامبي 16 :مليون دوالر
أندريه أونانا 18 :مليون دوالر

غانا:
149
مليون دوالر

تــومــاس بــارتــي 44 :مـلـيــون دوالر
كمال الدين سليمان 22 :مليون دوالر
محمد قدوس 16 :مليون دوالر

10

غينيا:
105
ماليني دوالر

نابى كيتا 33 :مليون دوالر
إي ــالش مــوريـبــا 22 :مليون دوالر
محمد بايو 11 :مليون دوالر

محمد صالح

ﻣﻔﺘ ــﺎح
اﻟﻔـﺮص

ﻋـــــــــــــــــــﻄـــــــــــــــــــﺎءات وﻣــــــــــﻨــــــــــﺎﻗــــــــــﺼــــــــــﺎت

أﺧﺒﺎر اﻹﻋﻼﻧﺎت
ﻟﻺﻋﻼن ت ٢٥٧٨٢٦٤٠ /٢٥٧٨٢٩٥٩ :

وﻇـ ــﺎﺋـ ــﻒ ﺧــﺎﻟــﻴــﺔ

أﺧــــﺘــــﺎم ﻣــﻔــﻘــﻮدة

< ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻐﺎت ﺑﺎﳌﻘﻄﻢ ﺗﻄﻠﺐ
ﻟﻠﻌﻤﻞ »ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ -ﻣﺪﻳﺮة
ﳌــﺮﺣــﻠــﺔ  -KGوﻛــﻴــﻞ ﻣــﺪرﺳــﺔ«
» ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺳﻨﻮات«.
< رؤﺳﺎء أﻗﺴﺎم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
»ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺳﻨﻮات«.
< ﻣﺪرﺳﲔ » French- English
 -German- Science- Mathﻟﻐﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ -Computer- PE -ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻨﻴﺔ -ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ«
< اﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

< ﻓﻘﺪ ﺧﺘﻢ ﺷﻌﺎر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻟــﻮﺣــﺪة ﺟــﺰﻳــﺮة ﺑﺒﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ-
ﺑــﻨــﻰ ﺳـــﻮﻳـــﻒ ورﻗـــــﻢ ﺑﺼﻤﺔ
» «٣٧٦٧٨وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻻﻏﻴﺎ.

< ﺷﺌﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

< ﻣﺪﻳﺮ دﻋﺎﻳﺔ و إﻋﻼن
 رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ IT)ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات(
ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم٠١٥٥٤٢٢٣٥٩٨ :
/٠١٢٧٧٣٧٤٧٣١
٠١٢٧٧٣٧٤٧٣٢ /٠١٢٧٧٣٧٤٧٣٣

أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﺬﻫـــﺐ

اﳉــﻨــﻴــﻪ  ٦٣٦٠٫٠٠ﺟﻨﻴﻪ
ﻋ ــﻴ ــﺎر  ٩٠٨٫٥٧ ٢٤ﺟﻨﻴﻪ
ﻋــﻴــﺎر  ٧٩٥٫٠٠ ٢١ﺟﻨﻴﻪ
ﻋــﻴــﺎر  ٦٨١٫٤٢ ١٨ﺟﻨﻴﻪ
ﻋــﻴــﺎر  ٥٣٠٫١٤ ١٤ﺟﻨﻴﻪ
ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻷﻣـــــﺲ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﳌﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ
ﺑﺸﻤﺎل وﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮح اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻻﺗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻰ ٢٠٢٢/٢٠٢١
»ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻈﺮوﻓﲔ«
< ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺎﻣﺔ رﻗﻢ»:«٢٧
 ﺗﻮرﻳﺪ زﻳﻮت وﺷﺤﻮم وﺑﻄﺎرﻳﺎتوﻛﺎوﺗﺶ.
ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاﺳﺔ ٢٠٠٠ :ﺟﻢ
اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ٤٠٠٠٠ :ﺟــﻢ
ﺟﻠﺴﺔ ﻓﺘﺢ اﳌﻈﺎرﻳﻒ ٢٠٢٢/١/١٧
 ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻛــــﺮاﺳــــﺔ اﻟـــﺸـــﺮوطواﳌــﻮاﺻــﻔــﺎت ﻣــﻦ إدارة اﻟﻌﻘﻮد
ﲟﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨﻄﺮة
ﺷﺮق  -ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻴﺪ /ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪاد

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈــﺪدة ﺑﻌﺎﻟﻴﻪ وﻳﻀﺎف
إﻟﻴﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ٥ +
ج ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺸﻬﻴﺪ.
 »ﻣﻮﻋﺪ وﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ اﳌﻈﺎرﻳﻒ«:ﲟﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺑﺎﻟﻘﻨﻄﺮة ﺷﺮق-
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﻌــﺮﻳــﺶ ﺑــﺠــﻮار ﻗﺴﻢ
اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ« ﻓــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻇﻬﺮا.
 اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ  ٪٥ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺳﻮ.
 ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﻼﺋﺤﺔاﻟــﻌــﻘــﻮد واﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﳋــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻫــﻰ ﺟﺰء
ﻣﻜﻤﻞ وﻣﺘﻤﻢ ﻟﻬﺎ.
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴ ًﺎ رﺋﻴﺲاﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻰ أ/ﻫﺸﺎم ﻃﻪ ﺻﻘﺮ
٠١٠٩٠٠١٨٣٥١
إدارة اﳊﻤﻠﺔ م /ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻒ
٠١٠٩٢٦٥٠٩٩٩ /٠١٠٩٠٠١٨٣٣٧

ﻗـــــــــﻴـــــــــﺪ ﻣـــــــــــــــﻮردﻳـــــــــــــــﻦ وﻣـــــــــﻘـــــــــﺎوﻟـــــــــﲔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻴﻞ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺒﺘﺮول
إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺒﺘﺮول
ﺗـــﻌـــﻠـــﻦ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ ﻋـــــﻦ ﻓــﺘــﺢ
ﺑــــﺎب اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ واﻟــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ
ﺑــﺴــﺠــﻞ اﳌـــﻮردﻳـــﻦ واﳌــﻘــﺎوﻟــﲔ
ﻓــﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﳋـــــﺪﻣـــــﺎت واﻟــﺘــﺨــﺼــﺼــﺎت
اﻟــــﺘــــﻰ ﲢ ــﺘ ــﺎﺟ ــﻬ ــﺎ اﻟ ــﺸ ــﺮﻛ ــﺔ
ﻟــــﻸﻋــــﻮام»«٢٠٢٤-٢٠٢٣-٢٠٢٢
ﺗـــﻘـــﺪم ﻃـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ
واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ
اﻻﻋﻼن وﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻧﻈﻴﺮ
رﺳـــﻢ ﻗــﻴــﺪ ﻗـــﺪره ﻣــﺎﺋــﺔ ﺟﻨﻴﻪ
ﺑﺨﻼف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
وذﻟ ــﻚ ﳌــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟــﻪ اﻟﻘﻴﺪ
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:

 اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎرى. اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ. ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔاﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.
 ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺠﺎلاﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ.
 ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻻﲢﺎد اﳌﺼﺮىﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ
اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ-:
اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻰ ﺑــﺄﺳــﻴــﻮط:
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرى ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط
ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة:
٦د ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻼﺳﻠﻜﻰ -اﳌﻌﺎدى
اﳉﺪﻳﺪة .
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻘﺎﻫﺮة٠١٠٠٠٠٥٧٠٤٠ :
اﺳﻴﻮط٠١٠٠٧٧٩٧٢٢١ :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ:
info@petroneel.org

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ:

www.petroneel.org

أﺳﻤﺎء
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ﺳﺘﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺣﻤﺮﺍ

أﺧﺒﺎر

اﺳﺘﻌﺪادات ﺳﻤﺮ

ﺣﻠﻢ ﻋﺼﺮ
ﻋـﻤــﺮ ﻋـﺼــﺮ ﺑـﻄــﻞ ﺗـﻨــﺲ اﻟ ـﻄــﺎوﻟــﺔ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻋـﻠــﻰ ان
ﻣﻮﺳﻢ  ٢٠٢١/٢٠٢٠ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﳌﻮاﺳﻢ اﶈﺒﺒﺔ اﻟﻰ
ﻗﻠﺒﻪ ﺣﻴﺚ إن ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﺷﻬﺪت ﲢﻘﻴﻖ ذﻫﺒﻴﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ
دوﺳﻠﺪورف ﻣﺎﺳﺘﺮز . .ﻋﺼﺮ ﻗﺎل إن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﺎﻟﻔﻪ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻰ أوﳌﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ ﺛﻢ
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ  ٣ذﻫﺒﻴﺎت ﻓﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ذﻫﺒﻴﺔ
اﻟـﻔــﺮدى وﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ رﺑﻨﺎ اﻛــﺮﻣــﻪ ﺑﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﻨﺎدى اﻻﻫﻠﻰ ﺛﻢ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻰ رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﺗﺸﺎﻣﺒﻴﻮﻧﺰﻟﻴﺞ ،واﻧــﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﺑﺬل
اﳉ ـﻬــﻮد اﳉـ ــﺎدة ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ اﻓـﻀــﻞ و
ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻰ ﲟﻴﺪاﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﺎرﻳﺲ .٢٠٢٤

ﺳﻤﺮ ﺣـﻤــﺰة ﺑﻄﻠﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔ
ﺗﺆﻛﺪ اﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺬى
ﺣـ ـﻘ ــﻖ ﻣـ ـﻴ ــﺪاﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻌ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓــﻰ
اﻷوﻟـ ـﻴـ ـﻤـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎد وﻟـ ـﻜ ــﻦ اﳌـ ـﻬ ــﻢ ان
اﳉـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ اﳌ ـﺼــﺮﻳــﺔ ﻫ ــﻰ اﻟﺘﻰ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻌﻴﺪة وﻓﺮﺣﺎﻧﺔ .وﺗﻮاﺻﻞ
ﺳـ ـﻤ ــﺮ ﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺰة اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪاداﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
ﳋ ـ ــﻮض ﻋ ـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ اﳌ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺎت
اﻟ ـﻘــﻮﻳــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻰ.

ﻋﺼﺮ

ﻣﺆﺷﺮ وﻓﻴﺮوس

ﺳﻤﺮ

ﻋ ـﺼ ــﺎم ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺎح رﺋ ـﻴ ــﺲ ﳉﻨﺔ
اﳊﻜﺎم ﺑﺎﲢﺎد اﻟﻜﺮة أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺪور
اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺳﻮف ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪد ًا ﻣﻦ اﻟﺪورات
اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ وﺻ ـﻘ ــﻞ اﳊ ـﻜ ــﺎم،
وﻛــﺬﻟــﻚ ﺑــﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺻﻼح وذﻟﻚ ﻓﻰ اﺷﺎرة ﻻﺳﺘﻤﺮاره
ﲟﻨﺼﺒﻪ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺆﻛﺪا
أن ﻣــﺎ ﻳـﺤــﺪث ﻣــﻦ ﺧــﻼﻓــﺎت ﻓــﻰ اﺳــﺮة
اﳊ ـﻜ ــﺎم ﻣـﺜــﻞ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺮوس اﻟـ ــﺬى ﻳﺠﺐ
ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ اوﻻ .

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻰ

ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح

ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎرة ﳒ ـ ـ ــﻢ اﻻﻫـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ
واﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻛﺪ ان ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛــﺄس اﻟﻌﺮب ﺟــﺎء ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ وﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟــﻮﻃـﻨــﻰ وذﻟــﻚ
ﻗـﺒــﻞ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺄس اﻷﱈ اﻻﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻰ ﺳـﺘـﻨـﻄـﻠــﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻴــﺮون ﺧــﻼل
اﻳﺎم ..ﻋﻤﺎرة اﺷﺎر اﻟﻰ ان ﻛﻴﺮوش ﻣﺪرب
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻛﺜﻴﺮة وﻫﻮ
ﻳﺨﺘﺎر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ وﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺪﻣﺎء.

> اﻟﺴﺒﺖ >  ١ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م

www.akhbarelyom.com

ﻫﺪﻓﻨﺎ ..ﺩﻭﺭﻯ »ﻧﻤ «1ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
»اﻟﻨﺎﺋﺐ« أﺣﻤﺪ دﻳﺎب رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓ أول وأﺟﺮأ ﺣﻮار ﻟـ

ﺑﻘﻠﻢ:

ﺟﻤﺎل اﻟﺰﻫﻴﺮى
gzohiry_06@yahoo.com

اﻟﻤﻴﻪ ﺗﻜﺪب اﻟﻐﻄﺎس
< دﻗﺖ ﻃﺒﻮل ﻛﺄس اﻷﱈ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
 ..وﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻌ ــﺪ ﻫ ـﻨ ــﺎك وﻗـ ــﺖ ﻟـﻠـﺠــﺪل
واﳋ ــﻼف ﻋـﻠــﻲ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎرات ﻛــﺎرﻟــﻮس
ﻛﻴﺮوش اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ وﻟﻢ
ﻳﺒﻖ ﻟﻨﺎ إﻻ اﳌﺴﺎﻧﺪة واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻧﺘﻈﺎر
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻰ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ »ﺣﺮﻓﻴﺎ« ﻋﻠﻰ
اﻷﺑﻮاب وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك وﻗﺖ ﻟﻠﺪﻣﻮع
أو اﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱭ اﳌﺴﻜﻮب ..و»اﳌﻴﻪ
ﺗﻜﺪب اﻟﻐﻄﺎس« ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺜﻞ ﻣﻊ
ﺧﺎﻟﺺ ﲤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
وأﺻﺒﺤﺖ اﻻراء اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻜﻴﺮوش
ﻣـﺠــﺮد أوﻫ ــﺎم ودﺧ ــﺎن ﻓــﻰ اﻟ ـﻬــﻮاء ..
وﻛ ــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻬــﻢ اﻷن ان ﳒ ــﺪد اﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻰ ﻻﻋﺒﻰ اﳌﻨﺘﺨﺐ »اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ« ﻗﺒﻞ
اﻧ ـﻄــﻼق اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻟـﻠــﻮﺻــﻮل ﻷﺑﻌﺪ
ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜــﺄس أو
اﻟﻔﻮز ﺑﻬﺎ .وﻻﻳﺴﻌﻨﻰ إﻻ أن اﻫﻤﺲ
ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻰ زذن ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺳ ــﻮاء ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺪاﻣــﻰ أو ﻣــﻦ اﻟــﻮﺟــﻮه
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺖ ﲡﺮﺑﺘﻬﻢ وﰎ
اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ »ﻻﲢــﺰﻧــﻮا وﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮوا
ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻰ ﻟﻪ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ودﻣﺎغ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه
وﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻛﻠﻬﺎ أﺻﻼ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ«.
< وﺑ ـﻌ ـﻴــﺪا ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻻ اﺳـﺘـﻄـﻴــﻊ
ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ان اﻗﻨﻊ ﻧﻔﺴﻰ ﺑﻬﺬا
اﻟـﺘـﻀــﺎرب اﻟﻌﺠﻴﺐ ﺑــﲔ اﻻﲢــﺎدﻳــﻦ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻰ واﻹﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﻰ ﻓـ ــﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ
ﻣ ــﻮاﻋـ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـ ــﺄس اﻹﱈ اﻻﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺔ
وﻛ ـ ــﺄس اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻟ ــﻼﻧ ــﺪﻳ ــﺔ واﻻﲢ ـ ــﺎد
اﻟــﺪوﻟــﻰ ﻣﺨﻄﺊ ﻃﺒﻌﺎ ﻓــﻰ أﺻ ــﺮاره
ﻋﻠﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻛــﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣــﻦ  ٣إﻟﻰ
 ١٢ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺄس اﻷﱈ ﻣﺤﺪدة
ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻦ  ٩ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ  ٧ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻟﻢ
ﻳ ـﻔ ــﻮت اﻻﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻰ ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ اﳌ ـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓــﻰ اﻟﻌﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ ﻟﻴﺤﺪد أوﻟــﻰ
ﺟـ ــﻮﻻت دور اﻟ ـ ـ  ١٦ﻟ ـ ــﺪورى اﺑ ـﻄــﺎل
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻮﻣﻰ  ١١و ١٢ﻓﺒﺮاﻳﺮ دون
ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻷن ﳑﺜﻞ اﻟـﻘــﺎرة اﻟﺴﻤﺮاء
اﻟﻨﺎدى اﻷﻫﻠﻰ ﻃﺮف ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﺜﻼث ﺑﻼﻋﺒﻴﻪ اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﻓـ ــﻰ اﱈ اﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒــﺎت
ﻣﺼﺮ وﺗــﻮﻧــﺲ واﳌ ـﻐــﺮب وﻣــﺎﻟــﻰ وﻓﻰ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﻧﺪﻳﺔ ودورى اﺑﻄﺎل
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ
ﺷـ ـﻜ ــﻼ وﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮﻋـ ــﺎ ﻟـ ــﻦ ﲢ ـﻠ ـﻬ ــﺎ إﻻ
اﻟﺼﺪﻓﺔ وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﻟﻒ
ﺑﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻴﺪ.

ﻛﻞ

:

اﻧﺘﻬــﻰ زﻣــﻦ اﻟـﻤﺠــﺎﻣﻼت وﺗﺄﺟــﻴﻞ اﻟـﻤﺒــﺎرﻳــﺎت
وﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺮاﻛﺰ اﻟـ  ٤اﻷوﻟﻰ ﺑEﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ

اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ دﻳﺎب ﻳﺘﺤﺪث ﶈﺮر أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم

»ﺗﺼﻮﻳﺮ  :أﳝﻦ ﺣﺴﻦ«

ﻟﻢ أﻫﺒﻂ
»ﺑﺎﻟﺒﺮاﺷﻮت«..
و»اﻟﻔﻴﺮ ﺑﻼى«
ﻳﻀﻤﻦ
ﺣﻘﻮق
اﳉﻤﻴﻊ

ﳝـﺘـﻠــﻚ د .أﺣ ـﻤــﺪ دﻳـ ــﺎب رﺋ ـﻴــﺲ راﺑ ـﻄ ــﺔ أﻧ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪورى اﶈـﺘــﺮﻓــﺔ
أﺣﻼﻣﺎ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻋﺎدة اﻟﺪورى اﳌﺼﺮى ﻟﻌﻨﻔﻮاﻧﻪ وﻫﻴﺒﺘﻪ
ﻣﺘﺴﻠﺤﺎ ﺑﻌﺰﳝﺔ ﻓــﻮﻻذﻳــﺔ ورﻏـﺒــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻨﺘﻬﻰ
اﳊﻴﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗﻀﻤﻦ »اﻟﻔﻴﺮ ﺑﻼى«
ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ..دﻳــﺎب ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟــﻰ ﻫــﺬه اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﺑﺔ ﺣﻆ أو ﺳﺤﺐ ورﻗــﺔ ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ وﻟﻜﻨﻪ ﺻﻌﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ
أول درﺟﺎﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﺼﺮى ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﺳﻴﺮة
ذاﺗﻴﺔ إدارﻳﺔ راﺋﻌﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﳋﺒﺮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺟﻮدة
اﻹدارة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ..أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻘﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ دﻳﺎب ﻓﻰ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﲟﻘﺮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة اﳉﺪﻳﺪة وﻓﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻬﺎ وﲢﺪث ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﺮوى ﲟﻨﺘﻬﻰ اﻟﺼﺮاﺣﺔ واﳉﺮأة:

ﻧﺼﻒ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﳊﻜﺎم ..وﻧﻄﺎﻟﺐ ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﺎﺣﺘﻮاء اﻟﻐﻀﺐ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮى
< ﻛﻴﻒ ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة اﻟﺮاﺑﻄﺔ ؟
 ﻓــﻜــﺮة اﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﻠﻤﺎﻣــﻮﺟــﻮداً ﻋﻨﺪ ﻛــﻞ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ وﺟﻤﻴﻊ
ﺻــﻨــﺎع اﻟــﻘــﺮار ﻓــﻰ اﻟــﻜــﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ
وﻟﻸﺳﻒ ﺟﺎءت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ أﻗﺮب
اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻨﺎ ﻗﺮاﺑﺔ
 ١٥ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠ﻋﺎﻣﺎ
وﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ دورى
اﶈــﺘــﺮﻓــﲔ ..وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎك ﲡــﺎرب
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﺳﻤﺎء ورﻣﻮز إدارة
ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ وﻟﻜﻦ اﻟــﻈــﺮوف وﻗﺘﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺮاﺑﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ..وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺮة
ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﺣـ ــﺮاك ﻣ ــﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ
اﻻﲢﺎد وﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ وﻛــﺎن
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ دور راﺑﻄﺔ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﺘﺮﻓﺔ .
< وﻛـﻴــﻒ ﺟ ــﺎء ﺗﺮﺷﻴﺤﻚ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ؟

اﻷﻟﻌﺎب

اﺳﺘﻌﺪادات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ
ﻛﺘﺐ د .ﻣﺪﺣﺖ رﺷﺪى:

ﻳﻜﺜﻒ اﲢــﺎد اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﻮاء ﺣــﺎزم ﺣﺴﻨﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮده ﻟﻺﻋﺪاد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺎس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺪس واﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٢٦ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﺣﺘﻰ  ٨ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ
 ٢٠٢٢ﻓﻰ ﺣﺪث رﻳﺎﺿﻰ ﻋﺎﳌﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻨﻈﻤﻪ ام اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﳒﺎﺣﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺘﲔ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﻴﺮﺗﲔ
ﻓﻰ اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ اﺷﺎد ﺑﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻛﺸﻒ اﻟﻠﻮاء ﺣﺎزم ﺣﺴﻨﻰ رﺋﻴﺲ
اﲢﺎد اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻧﻪ ﰎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﻄﻼق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺪول
واﻷﺑﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﻴﻮم..اﻧﻄﻼق ﺑﻄﻮﻟﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻨﺎﺷﺌﻰ اﳌﻼﻛﻤﺔ ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ
ﻗﺮر اﲢﺎد اﳌﻼﻛﻤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻨﻴﻢ ﲢﺪﻳﺪ
اﻻﺳــﺒــﻮع اﻷول ﻹﺟــﺎزة ﻧﺼﻒ
اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــــﺪراﺳـــــﻰ ﻣ ــﻮﻋ ــﺪا
ﻻﻧــﻄــﻼق ﺑــﻄــﻮﻟــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﺎت اﳌ ــﻨ ــﺎﻃ ــﻖ ﻻﺗــﺎﺣــﺔ
اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻴﻬﺎ .وﺻ ــﺮح د.ﻋــﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻏﻨﻴﻢ رﺋــﻴــﺲ اﲢ ــﺎد اﳌﻼﻛﻤﺔ
ﺑ ــﺄن اﲢـ ــﺎده ﻳــﻬــﺪف ﻣــﻦ ذﻟــﻚ

ﻋﻤﺎرة

اﻟ ــﻰ ﺗــﻜــﻮﻳــﻦ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟﻮﻃﻨﻰ
اﻷول ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﺪوﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ اﺧـــﺮى ﺗﻨﻄﻠﻖ
اﻟــــﻴــــﻮم ﻣ ــﻨ ــﺎﻓ ــﺴ ــﺎت ﺑــﻄــﻮﻟــﺔ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ ﻣﻮاﻟﻴﺪ
 ٢٠٠٤وذﻟــﻚ ﻓﻰ ﻧــﺎدى اﻟﻘﻨﺎة
ﺑﺎﻻﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ وذﻟ ــﻚ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟ ــﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨ ــﻰ ﻟــﻠــﺸــﺒــﺎب
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻧﻌﻢ ﻧﻔﺘﻘﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﳉﻨﺔ ﻣﺠﺎﻫﺪ ..وﻧﺮﻓﺾ
»اﳉﺮﺟﺮة« ﳋﻨﺎﻗﺎت ﻷﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ أﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ
 ﺗﺸﺮﻓﺖ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻰﻣ ــﻦ ﻗــﺒــﻞ  ٩أﻧ ــﺪﻳ ــﺔ دورى ﳑــﺘــﺎز
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﲔ أﻧﺪﻳﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت وأﻋﺘﺒﺮه ﺷﺮﻓﺎ
ﻛﺒﻴﺮا وﺗﻜﻠﻴﻔﺎً وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أﻛﺒﺮ وأﲤﻨﻰ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﺣ ــﻼم اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ ﻓﻰ أول ﺳﻨﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﺔ
ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻮﺻﻮل
اﻟﻰ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻨﺪه اﻵﺧﺮون.
< اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﻫﺒﻄﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑـ »اﻟﺒﺮاﺷﻮت » ؟
 ﺻﺤﻴﺢ أﻧــﻨــﻰ ﻟﺴﺖ ﻻﻋــﺒــﺎ أوﳒﻤﺎ ﻣﻦ ﳒﻮم ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﻟﻜﻨﻰ
أﻣﺘﻠﻚ ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ إدارﻳــﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ
ﻛﺨﺮﻳﺞ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﲡــﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة وﺣــﺎﺻــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻓﻰ ﺟﻮدة اﻹدارة ودﻛﺘﻮراه ﻓﻰ ﺟﻮدة
اﻹدارة وﺣــﺎﺻــﻞ ﻋﻠﻰ دورات ﻓﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ وﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ
رﺳﺎﻟﺘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟــﻮدة اﻹدارة
ﻓﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻋﻨﺪى ﲡﺎرب ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻓــﻰ إﻧــﺸــﺎء ﺷﺮﻛﺔ »زد« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻰ وﻧ ـ ــﺎدى »زد اف ﺳــﻰ«
وأول ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ رﻳــﺎﺿــﻴــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺼﺮ
»زد ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺘﻰ« وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻨﺎﺷﺌﲔ
أﻫ ــﻤ ــﻬ ــﻤ ــﺎ دورة ﲟـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ ٤٢
ﻧﺎدﻳﺎ ﳝﺜﻠﻬﻢ ٣٥٠٠ﻧﺎﺷﺊ وﻫﻮ ﻣﺎ
أﺣﺪث ﻃﻔﺮة أﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻨﻴﲔ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ .
< ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ ..ﻛـ ـﻴ ــﻒ ﺗ ــﺮى
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت واﳌ ـﻠ ـﻔ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻰ أﳒ ــﺰت
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ؟
 ﻛ ــﺎن ﻋــﻨــﺪﻧــﺎ ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت ﻛﺜﻴﺮةوﲢــﺪﻳــﺎت أﺻــﻌــﺐ ..ﻫــﺬا اﳌﻮﺳﻢ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ وﻫﻨﺎك ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٢٠٠ﻳﻮم
أﺟﻨﺪة دوﻟﻴﺔ وﺗﻮﻗﻔﺎت وﻛﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ
ﻓــﻰ وﺿــﻊ ﺟــﺪول ﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟــﺪورى
ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻔﺎت واﻟﻠﺨﺒﻄﺔ
اﳌــــﻮﺟــــﻮدة ﺑـــﲔ اﻟـــﻜـــﺎف واﻟــﻔــﻴــﻔــﺎ
ﻓــﻰ اﻟــﺒــﻄــﻮﻻت اﻟــﻘــﺎرﻳــﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
وﻫ ــﺬا ﺟﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﻘﺪم
دورى ﻣﻨﺘﻈﻤﺎً ﻓﻰ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﲢﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ.
ﻋﻮدة اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ
< وﻣ ــﺎذا ﻋــﻦ ﲢــﺪى ﻣﻠﻒ ﻋــﻮدة
اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪرﺟﺎت ؟
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺪى اﻷﻛﺒﺮ ﻫﻮﻋﻮدة اﳉﻤﻬﻮر اﳌﺼﺮى ﻟﻠﻤﺪرﺟﺎت
ﻓﻰ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪورى ﺑﻌﺪ  ٩ﺳﻨﻮات
ﻣــﻦ اﻟــﻐــﻴــﺎب وﻫـ ــﺬا اﳌــﻠــﻒ أﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻹدارات اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ إﲢﺎد
اﻟــﻜــﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺸﻰ اﻹﻗــﺘــﺮاب ﻣﻨﻪ
أو ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء وﻟﻜﻦ
اﳊــﻤــﺪ ﷲ أﻋــﺪدﻧــﺎ دراﺳـ ــﺔ ﺟﻴﺪة
وﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻟــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ
أﺣــﺐ أن أؤﻛ ــﺪ أﻧــﻪ ﻣﺠﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وأﺣﺐ أن أﻋﻄﻰ ﻛﻞ ذى ﺣﻖ ﺣﻘﻪ..
واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻧﻨﺎ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ ﻋﻮدة
اﳉــﻤــﻬــﻮر ﻋــﻠــﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺳـ ــﻮاء ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺷﺮﻛﺔ
»ﺗﺬﻛﺮﺗﻰ« أو اﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ«
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻈﻤﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻷﱈ
اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ  ٢٠١٩ﻟﻠﻜﺒﺎر وﺑﻄﻮﻟﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻷوﻟﻴﻤﺒﻴﺔ ﲢﺖ
 ٢٣ﻋﺎﻣﺎ وﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷﻣــﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ وﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ
ﻣﺸﺠﻊ داﺧــﻞ أى اﺳﺘﺎد ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أﺳــﻮة ﲟﺎ

أﺟﺮى اﳊﻮار:

ﻣﻨﺘﺼﺮ اﻟﺮﻓﺎﻋﻰ
ﻳﺤﺪث ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
< ﻫــﻞ ﺗــﺮى أن ﻋــﺪد  ٢٠٠٠ﻣﺸﺠﻊ
ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ﻛﺎف أم أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة
ﻗﺎدﻣﺔ ﻓﻰ أﻋﺪاد اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ؟
 رﻏـــﻢ أﻧــﻨــﺎ رﺟــﻌــﻨــﺎ اﳉــﻤــﻬــﻮرﻟﻠﻤﺪرﺟﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺪد ﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ
أﺣﺐ أن أﻗــﻮل أﻣــﺮا ﻫﺎﻣﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﻨﺬ
 ٩ﺳــﻨــﻮات ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
وأﻋﺪﻧﺎ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ
واﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻜﺎن ﺻﻌﺒﺎ
وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت
ﺑﻀﺮورة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح وﺣﺘﻰ
ﻻ ﳒﻠﺪ ذاﺗﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺠﻤﻴﻊ
اﻟــﺪورﻳــﺎت اﻷورﺑــﻴــﺔ ﺑــﺪأت ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
ﻓﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ان وﺻﻠﺖ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت
اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ .
< وﻣـ ــﺎ اﳌ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﻣ ــﻦ اﳉ ـﻤــﺎﻫ ـﻴــﺮ
ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺟﺎت ؟
 ﻫ ـ ــﺬا ﻳ ــﺘ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋ ــﻠ ــﻰ ﺳــﻠــﻮكاﳉﻤﺎﻫﻴﺮ وأن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ
ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳊــﺼــﻮل
ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺎت اﻟﻠﻘﺎح واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺻ ــﻮرة ﻣﺼﺮ
اﳊﻀﺎرﻳﺔ أﺛــﻖ ﲤﺎﻣﺎ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻔﻌﻞ
ذﻟــﻚ وﺗ ــﺰداد أﻋــﺪاد اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻰ
اﳌ ــﺪرﺟ ــﺎت ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ وﻗ ــﺪ ﻧــﺼــﻞ ﻓﻰ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻰ  ٥آﻻف ﻣﺸﺠﻊ
ﻓﻰ اﳌﺒﺎراة وﻟﻜﻦ ﻻ اﺳﺘﻄﻴﻊ ﲢﺪﻳﺪ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟــﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ
أﻋﻠﻤﻪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﻬﻰ اﳌﻮﺳﻢ ﺑﺄرﻗﺎم
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﳌﻮﺳﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺄرﻗﺎم أﻋﻠﻰ .
اﻟﺒﺚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻰ
< وﻛـ ـﻴ ــﻒ واﺟـ ـﻬـ ـﺘ ــﻢ ﻣ ـﻠ ــﻒ اﻟ ـﺒــﺚ
اﻟـﻔـﻀــﺎﺋــﻰ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إذاﻋ ــﺔ
اﳌﺒﺎرﻳﺎت؟
 أﺣﺐ ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن أؤﻛﺪ أﻧﻨﺎأﻳــﻀــﺎ ﻟــﻢ ﻧﻌﻤﻞ ﻛــﺮاﺑــﻄــﺔ ﻓــﻰ ﻫــﺬا
اﳌــﻠــﻒ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ
اﲢﺎد اﻹذاﻋــﺔ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن واﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﻫــﺬه ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارات
اﳌــﻮﺟــﻮدة ﺑﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺤﺘﺮﻓﺔ
وﻟــﻜــﻦ اﻟ ــﻮاﺿ ــﺢ أﻧ ــﻪ ﻟــﻢ ﻳــﻜــﻦ أﺣــﺪ
ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻋﻦ اﲢﺎد
اﻟــﻜــﺮة وﻫــﻨــﺎك ﺣﻠﻘﺔ وﺻ ــﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻔﻘﻮدة  ،ﻓــﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻰ
ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﻘﻮة وﺷﺎﻳﻔﲔ أن ﻫﻨﺎك
ﻃﻔﺮة ﲢﻘﻘﺖ وﻟــﻮ ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪ
إﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺪورى ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن
ﻫﻨﺎك  ١٠ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻓﻰ اﳌﺒﺎراة »اﺗﺶ
دى« ووﺻــﻠــﻨــﺎ ﻓــﻰ ﺑﻌﺾ اﳌــﺒــﺎرﻳــﺎت

ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑـــ  ١٩ﻛــﺎﻣــﻴــﺮا ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
»اﻟﻔﻮر ﻛﻴﻪ«.
اﻟﻘﺮﻋﺔ واﻧﺘﻈﺎم اﳉﺪول
< ﻣ ــﺎذا ﻋــﻦ ﲢــﺪى ﻗــﺮﻋــﺔ اﻟ ــﺪورى
ﻏﻴﺮ اﳌﻮﺟﻬﺔ ؟
 ﻓﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎن ﲢﺪﻳﺎ أﻳﻀﺎأن ﻧــﻘــﻮم ﺑﻘﺮﻋﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟــﻠــﺪورى
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ وﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟــﺪورى ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎراة
اﻟﻘﻤﺔ ﺑــﲔ اﻷﻫــﻠــﻰ واﻟــﺰﻣــﺎﻟــﻚ ﻓﻰ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺗﻘﺎم ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎدﻫﺎ
ﺑﺪون ﺗﺄﺟﻴﻞ وﺑﺤﻜﻢ ﻣﺼﺮى وﺗﺨﺮج
ﺑﺼﻮرة راﺋﻌﺔ.
< آﻓ ـ ـ ــﺔ ﻛ ـ ــﻞ ﻣـ ــﻮﺳـ ــﻢ ﻫ ـ ــﻮ ﺗ ــﺄﺟ ـﻴ ــﻞ
اﳌـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻔــﺮق وﻟ ـﻌ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻰ ﻏﻴﺮ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ..ﻛﻴﻒ واﺟﻬﺘﻢ ذﻟﻚ ؟
 ﻟــﻢ ﻧــﺆﺟــﻞ ﻣــﺒــﺎرﻳــﺎت ﻟﻸﻫﻠﻰواﻟﺰﻣﺎﻟﻚ واﳌــﺼــﺮى واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ
وﻛــﻞ ﻫــﺬه ﲢﺪﻳﺎت أﻧــﺖ ﻓﻰ اﻵﺧﺮ
ﲤــﺜــﻞ اﻷﻧــــﺪﻳــــﺔ ﻛ ــﺮاﺑ ــﻄ ــﺔ ﺗــﻬــﺪف
ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ وﻟــﻜــﻦ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻜــﻮن
ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋــﻦ  ١٨ﻧــﺎدﻳــﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ أن
ﺗﺒﺤﺚ داﺋــﻤــﺎ ﻋــﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣــﺒــﺪأ »
اﻟــﻔــﻴــﺮ ﺑ ــﻼى » وﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ
اﻟﺘﻰ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﻴﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳉﻤﻴﻊ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ
»ﻣــﺎﻳــﺰﻋــﻠــﺶ ﺣ ــﺪ« وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻗﻠﻨﺎه
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻀﻌﻪ ﻓﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ
وﻧﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه واﻟﺘﻰ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـ
 ١٨ﻧﺎدﻳﺎ وﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻬﺎ .
< وﻫﻞ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪورى أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳊﺎﻟﻰ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻜﺄس اﻷﱈ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ؟
 ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ واﻟﺒﻌﺾ أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻰ ﺳﻜﺔﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣــﺒــﺎراة اﻷﻫــﻠــﻰ وﺑﻴﺮاﻣﻴﺪز
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﻨﺎك  ٧ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻟﻢ
ﺗﻠﻌﺐ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟــﻚ ﺧــﻼل اﻷﺟﻨﺪة
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌــﻘــﺮر ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ٢٧
دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟــﻰ  ٦ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺧــﻮض أى
ﻣﺒﺎراة ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻧــﺪﻳــﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻻﻋــﺒــﲔ ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ
دوﻟﻴﲔ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻫﻢ ﳌﻨﺘﺨﺒﺎت
ﺑﻼدﻫﻢ واذا ﻗﺮرت اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳉﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ »ﻓﻴﺮ ﺑﻼى«
وﻫــﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ
وأﻗــﻮل ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺮﺳﻠﻮا ﻻﻋﺒﻴﻜﻢ
ﳌﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻬﻢ أﻛﻴﺪ ﻻ واﳌﺆﻛﺪ أن زﻣﻦ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎراة ﻓﻰ اﻟﺪورى ﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻤﻰ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻼ رﺟﻌﺔ .
< وﻟ ـﻜــﻦ اﻟـ ـ ــﺪورى اﻹﳒ ـﻠ ـﻴــﺰى ﻟﻦ
ﻳــﺮﺳــﻞ أى ﻻﻋ ــﺐ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮف ﳌﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻼده ﻗﺒﻞ  ٣ﻳﻨﺎﻳﺮ ؟
 ﻫﺬا ﻗــﺮار اﲢــﺎد ﺑﻴﻄﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻰ اﻟﺪورى اﻹﳒﻠﻴﺰى
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻴﻔﺎ وﻧﺤﻦ ﻛﺮاﺑﻄﺔ
ﻟﻮ وﺟﺪﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﺎﳉﺒﻼﻳﺔ وﻗﺪروا ﻳﺨﺎﻃﺒﻮا
اﻟﻔﻴﻔﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻻﲢﺎد اﻹﳒﻠﻴﺰى
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺪورى ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ
اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻰ وﻟﻬﺬا ﻗﺮرﻧﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻜﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﲡﻨﻴﺒﻬﺎ أى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟــﻔــﻴــﻔــﺎ وﻛـــﺎن ﻻزم أوﻗــﻒ
اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ  ٢٧دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟــﻰ ٧
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
< وﻫــﻞ ﺳﺘﻌﻮد اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ
ﻓﻰ ﺟﺪول اﻟﺪورى ؟
 ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﻌﻮد ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎﺣـ ــﺪث ﻣ ــﻊ ﺑــﻴــﺮاﻣــﻴــﺪز اﻟــــﺬى ﻛــﺎن
ﻣﺆﺟﻼ ﻟــﻪ ﻣــﺒــﺎراة اﻧﺒﻰ ﺛــﻢ اﻷﻫﻠﻰ
رﺟــﻌــﻨــﺎ ﲟ ــﺒ ــﺎراة ﺑــﻴــﺮاﻣــﻴــﺪز واﻧــﺒــﻰ
وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ وﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻰ أن
أﺗــﺮك اﻷﻫﻠﻰ ﺑــﺪون ﻟﻌﺐ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرﻧﺎ ﺧﻮﺿﻪ ﻣﺒﺎراة اﳉﻮﻟﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ أﻣﺎم ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻋﺎﺋﺪ
ﻣﻦ ﻟﻘﺎء اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻷﻓﺮﻳﻘﻰ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑـ
 ٤أﻳﺎم ﻓﻘﻂ وﺗﻌﺎدل أﻣﺎم ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ..
وﻧﺤﻦ ﻧﺴﻴﺮ ﲟﺒﺪأ »اﻟﻔﻴﺮ ﺑﻼى« ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﻴﻊ وﻫــﺬا وﺣــﺪه اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻨﺠﺎح
اى ﺑــﻄــﻮﻟــﺔ واﳊــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺣﻘﻮق
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ .
ﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ
< ﳌﺎذا ﻗﺮرﰎ ﺗﺪﺷﲔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻟﺮاﺑﻄﺔ؟
 أوﻻ  :ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖﲢﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ
ﺟﻤﻴﻊ دورﻳ ــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻰ ﲤﺘﻠﻚ
رواﺑﻂ أﻧﺪﻳﺔ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ ﻓﻰ اﻹﳒﻠﻴﺰى
 ،اﻻﺳﺒﺎﻧﻰ  ،اﻟﺴﻌﻮدى  ،اﻹﻣﺎراﺗﻰ
وﻫﻨﺎ اﻟﻬﺪف أﻧﻚ ﺗﻘﺪر ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪك
ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻄــﻮﻻت ﺧــﻼل اﳌﻮﺳﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻧــﺪﻳــﺔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻨﻴﺎ وﻣ ــﻦ ﺟــﻮاﺋــﺰﻫــﺎ ﻣــﺎﻟــﻴــﺎ وأﻧــﻚ
ﺗﻘﺪر ﻛﺮاﺑﻄﺔ ﲢﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ.
< ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻮاﺋﺰ ﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ؟
 إن ﺷــﺎء اﷲ ﺳﻨﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪﻏﺪ اﻻﺛﻨﲔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﻘﺮﻋﺔ وﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻷرﺑﻌﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﺗــﻌــﺎﻧــﻰ ﻣــﻦ أى أﻋــﺒــﺎء ﻓﻰ
ﻣﺸﻮار اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻜﺲ
اﻟ ــﺪورى اﻟــﺬى ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻛﺄس ﻣﺼﺮ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺟﻮاﺋﺰه
ﻻ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻤﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
< وﳌﺎذ اﺧﺘﺮﰎ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓﻰ ﻓﺘﺮة
ﺗــﻮﻗــﻒ وﻏ ـﻴ ــﺎب اﻟــﻼﻋ ـﺒــﲔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﲔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺄس اﻷﱈ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ؟
 ﺑﺼﺮاﺣﺔ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف ﻷن اﳌﻮﺳﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ
وﻫــﻨــﺎك ﺗــﻮﻗــﻒ  ٤٥ﻳــﻮﻣــﺎ وﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻻﻋﺒﻴﻬﺎ راﺣﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﲟﻌﺴﻜﺮ إﻋﺪاد ﺟﺪﻳﺪ
ﺛﻢ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ودﻳﺔ
ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻟﻠﺪورى وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﺜﻞ ﻛــﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺳﺘﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ٣
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟـــ  ١٨ﻧﺎدﻳﺎ
ﺳﻴﻌﻮد ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪرة
ﺑـــ ٥أﻳــﺎم ﺳﻴﻌﻮد وﻳﺨﻮض ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪورى

ﺷﺠﺎﻋﺔ واﺣﺘﺮام
أﺣﻤﺪ دﻳﺎب أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳉﺒﻼﻳﺔ ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﻢ اﺗﺨﺬوا ﻫﺬه
اﳋﻄﻮة اﻟﺘﻰ ﻻ أرى ﻋﺪم وﺟــﻮد أى ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﺮض أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﺑﻬﺎ وﻫﻨﺎك رﻣﻮز ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ واﻻﲢﺎدات ﺗﺨﻮض اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻻ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ
أﺣــﻤــﺪ دﻳ ــﺎب أﻛــﺪ أن ﻋﻼﻗﺘﻪ
ﺑﻨﺎدى ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮأﺳﻪ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ اﳌﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻠﻨﺎدى وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻠﺲ إدارة

ﻳﺪﻳﺮه واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺎزال
ﻣﺒﻜﺮا وﺳــﻴــﻜــﻮن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳﻢ
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﻌﺎﻟﺞ أﺧﻄﺎءه
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪورى.

رﺋﻴﺲ ﺣﻜﺎم أﺟﻨﺒﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ دﻳــﺎب أﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ أى ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ
ﳉﻨﺔ ﺣﻜﺎم أﺟﻨﺒﻰ ﻟﻠﺪورى ﺣﺎل ﻃﻠﺐ اﻷﻧﺪﻳﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﲢﺎد اﻟﻜﺮة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻟﻮ ﺣﻘﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﳊﻜﺎﻣﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ أن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻠﺠﺒﻼﻳﺔ أﺟﻨﺒﻰ
وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ واﳊﻜﻢ ﻋﻀﻮ أﺳﺎﺳﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﺮة
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺒﺮرا ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .
وﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﲡــﺮﻳــﺐ
ﻻﻋﺒﻴﻚ واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻧﺎﺷﺌﲔ وﲡﻬﻴﺰ
اﻟــﻌــﺎﺋــﺪﻳــﻦ ﻣ ــﻦ اﻹﺻـــﺎﺑـــﺎت وﺗﻐﻴﺮ
ﺧﻄﻄﻚ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎﺋﻚ
وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻨﻴﺔ.
< ﻣﻦ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻛﺄس ﻣﺼﺮ ؟
 ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻷن ﻛﺄس ﻣﺼﺮﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﲢــﺎد اﻟــﻜــﺮة واﺳــﺄﻟــﻮا
ﳉﻨﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﻨﻪ.
< ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟــﺪورى ﻫﺬا
اﳌﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  ٧ﺟﻮﻻت؟
 ﺑ ــﺎﻷرﻗ ــﺎم ..ﻫــﺬا اﻟـــﺪورى ﻫﻮاﻗﻮى دورى ﻣﻦ أول ﻣﺎ ﻟﻌﺐ ﲟﺸﺎرﻛﺔ
 ١٨ﻧﺎدﻳﺎ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻰ اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟــﺪورى واﳌﺒﺎرﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ
ﺟﺪا وﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء وﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ أرﻗﺎﻣﻬﺎ راﺋﻌﺔ
وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .
< ﻫﻞ أﻧﺖ راض ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪورى
اﳌﺼﺮى ووﺿﻌﻪ اﳊﺎﻟﻰ؟
 ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ..وﻧــﺤــﻦ ﻻ ﻧﺨﺘﺮعاﻟــﺬرة وﻟــﻢ ﻧــﺄت ﺑﺸﺊ ﺟﺪﻳﺪ وﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ ﻟــﻠــﻌــﻮدة ﻣــﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻮﺿﻌﻨﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ وﻗﺪرﻧﺎ اﻟﺬى ﻧﺴﺘﺤﻘﻪ ﻛﻜﺮة
ﻣﺼﺮﻳﺔ وﺑﻠﺪ ﻋﺮﻳﻖ وﻫــﻮ أن ﻳﻜﻮن
اﻟــﺪورى اﳌﺼﺮى »ﳕﺒﺮ وان« ﻋﺮﺑﻴﺎ
واﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ
< وﻣ ــﺎذا ﻋــﻦ ﲢــﺪى إﻋ ــﺪاد ﻻﺋﺤﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ ؟
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻓﻰ أول ﻣﻮاﺳﻢﺗــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ إﻋ ـ ــﺪاد ﻻﺋــﺤــﺔ
اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻰ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ واﻟﺘﻰ
ﺳﺘﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬى ﺗﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﻜــﺮة اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ وﻫ ــﻮ اﳊﻠﻢ

ﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ »اﳉﺒﻼﻳﺔ«
وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻰ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ وأﺣﺪﺛﺖ ﻃﻔﺮة
ﳒﺤﻨﺎ ﻓﻰ ﲢﺪى ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﻟﻢ ﳒﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ

اﻟﺬى ﻧﺘﻮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ أول ﻳﻮم ﻟﻨﺎ
وﺳﺘﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم وﺣﻘﻮق اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺚ
ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺪورى وﺗﻌﻈﻴﻢ ارﺑﺎﺣﻬﻢ
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﺮة
ﺣﻴﺚ أﻋﺪدﻧﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻌﺪ اﳉﻠﻮس
ﻣ ــﻊ رواﺑـــــﻂ دورﻳــــــﺎت اﻹﳒــﻠــﻴــﺰى
واﻹﺳﺒﺎﻧﻰ »اﻟﻠﻴﺠﺎ« واﻷﺳﺒﻮع اﳊﺎﻟﻰ
ﺳﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻊ رواﺑﻂ اﻟﺪورﻳﺎت
اﻟﺴﻌﻮدى واﻹﻣﺎراﺗﻰ واﳌﻐﺮﺑﻰ وﻓﻰ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺼﻞ ﳋﻼﺻﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛــﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺳﻨﻀﻊ  ٣ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ
اﻷﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﻨﻔﺬﻫﺎ ﻓﻮرا وﻧﺴﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
< ﻧﺸﻌﺮ داﺋـﻤــﺎ ﺑﻌﺪم وﺟــﻮد ﺣﻠﻘﺔ
وﺻـ ــﻞ ﺑ ــﲔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻄ ــﺔ وﳉ ـﻨ ــﺔ أﺣـﻤــﺪ
ﻣﺠﺎﻫﺪ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ؟
 ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﻻ أﻋﺮف ﻫﻞ ﻫﺬا ﻧﻬﺞﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ وﳉﻨﺘﻪ
وﻧﺤﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﻛﺮاﺑﻄﺔ ﻟﻦ
ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ أى ﲢــﺪﻳــﺎت وﻟــﻦ ﻧﻨﺠﺮ
ﳋﻨﺎﻗﺎت ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻴﻴﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ
وﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺪﻳﺔ
واﻟﻜﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ .
< وﻣــﺎذا ﻋﻦ ﺷﻜﺎوى اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺿﺪ
اﳊﻜﺎم؟
 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻧﺪﻳﺔ اﻟــﺪورىﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﺸــﻜــﺎوى ﺿ ــﺪ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻜﻴﺎن اﻟﺮاﺑﻄﺔ
وﺳﻨﻀﻊ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ
ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻦ
ﻋــﺪﻣــﻪ وﻧــﻘــﻮم ﺑﻮاﺟﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻣــﻊ اﻷﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﺿــﺪ أﺧــﻄــﺎء اﳊــﻜــﺎم
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ..و ﻧﺤﻦ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أوﻻ
وأﺧﻴﺮا ﻓﻰ ﻇﻬﺮ اﳊﻜﻢ اﳌﺼﺮى وﻛﺮة
اﻟــﻘــﺪم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺧــﻄــﺎء اﳊﻜﺎم
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻋﺞ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ اﳋﻄﺄ وﻃﺎﻟﺒﻨﺎ اﻟﻜﺎﺑﱳ ﻋﺼﺎم
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻊ
اﳊﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﺳﺘﻐﻼل
ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺚ واﻟﻔﺎر وﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ وﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻧﺎد
ﺣﻘﻪ وﻳــﺠــﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺻ ــﻼح أﺧﻄﺎء
اﳊـــﻜـــﺎم وﻻ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓﻰ
اﻻﻋ ــﺘ ــﺮاف ﺑــﺎﳋــﻄــﺄ واﻟــﻔــﻜــﺮة ﻫﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﳋﻄﺄ وﻋــﺪم وﺟﻮد
ﻏﺮض ﻓﻰ اﳋﻄﺄ.

أم كلثوم والتهامى فى ساقية الصاوى

كتب عبدالواحد سعودى:

ت ـش ـهــد ســاق ـيــة الـ ـص ــاوى هـ ــذا االسـ ـب ــوع حـفــات
غـ ـن ــائـ ـي ــة وش ـ ـعـ ــريـ ــة وان ـ ـ ـشـ ـ ــاد صـ ــوفـ ــى وم ـس ــرح ـي ــة
وحفلتني الم كلثوم وذلك على مسارحها املختلفة
،فـتـسـتـقـبــل ال ـي ــوم ف ــى ق ــاع ــة ال ـن ـهــر ح ـفــا شـعــريــا
ل ـل ـشــاعــر م ـح ـمــود م ــوس ــى،وي ــوم اخل ـم ـيــس ال ـق ــادم
بـقــاعــة احلـكـمــة حفلتني لـكــوكــب ال ـشــرق ام كلثوم

«وهابيات» فى املوسيقى العربية

تغنى فيهما اغنيتي «سيرة احلــب واســأل روحــك»،
وفــى نفس الـيــوم والول مــرة فــى قاعة النهر حفل
موسيقى لــرضــوى الـعــوضــى ،ويــوم اجلمعة القادم
فى قاعة احلكمة مسرح العرائس مسرحية «سليم
وسليمة» تاليف واخراج محمد عبداملنعم الصاوى،
وفى نفس اليوم الشيخ محمود التهامى فى قاعة
النهر.

حازم القصبجى

أم كلثوم

ت ـن ـظ ــم دار االوبـ ـ ـ ـ ــرا حـ ـف ــا غ ـنــائ ـيــا
م ـســاء غ ــد لـلـفــرقــة املــوسـيـقـيــة بـقـيــادة
امل ــاي ـس ـت ــرو ح ـ ــازم ال ـق ـص ـب ـجــى ب ـع ـنــوان
«وهابيات» وهى اغانى املوسيقارمحمد
عبدالوهاب وأحلــانــه لنجوم فن الزمن
اجلـ ـمـ ـي ــل وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــرح م ـع ـهــد
امل ــوس ـي ـق ــى ال ـع ــرب ـي ــة ،ويـ ـق ــول م ـح ـمــود

إشراف :محمد قناوى

< السبت <  1من يناير ٢٠٢٢م

عرفات مدير عام املعهد اننا نستضيف
شـ ـ ـه ـ ــري ـ ــا حـ ـ ـف ـ ــل وهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــات واحلـ ـ ـف ـ ــل
سيتضمن فقرتني لنجوم من املوسيقى
العربية بدار االوبرا والفرقة «مى حسن
وســامــح منير وسعيد عثمان» ويشدون
بباقة من اروع واحلى اغانى املوسيقار
محمد عبدالوهاب واحلانه .

www.akhbarelyom.com
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صباح
الفن

انتصار دردير
Entsar13@hotmail.com

سوق السينما السعودية

جنح مهرجان البحر األحمر السينمائى
فى دورته االفتتاحية التى انقضت مؤخرا
ف ــى أن ي ـكــون نـقـطــة ان ـط ــاق حقيقية
ترسخ لصناعة السينما باململكة ،حيث
كان حضور األفــام السعودية الفتا فى
مسابقاته وبرامجه  ،وكذلك حضور املواهب
السعودية الشابة  ،وسلط الضوء على
جتارب مهمة من خال برنامج» سينما
السعودية اجلديدة» التى تنبئ بجيل جديد
قادم ،قادر على إحداث موجة سينمائية
تتسم باجلرأة ،وحتمل روح العصر ،وتوجت
بفوز فيلم «متزق» للمخرج حمزة جمجوم
بجائزة أفضل فيلم سعودى فى مسابقة
األفـ ــام ال ــروائ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة ، ،وحتـظــى
امل ـخــرجــات فـيـهــا ب ـفــرص مـهـمــة للدفع
مبواهب شابة فى أفام قصيرة على غرار
فيلم»بلوغ» الذى إفتتح برنامج « آفاق»
مبهرجان القاهرة السينمائى خال دورته
املاضية ودفع بخمس مخرجات جديدات
كما تتكرر التجربة ذاتها من خال فيلم»
قوارير» الذى بدأ تصويره مؤخرا وتشارك
فيه خمس مخرجات أيضا تقدم كل منهن
فيلما قصيرا.
وقبل أيام كشف موقع «ديدالين» أن سوق
السينما السعودية قد حقق أرباحا تقدر
بنصف مليار دوالر خال العامني املاضيني،
فيما يتوقع أن يحقق مليار دوالر أخرى
خال الفترة املقبلة ،يأتى ذلك رغم حداثة
السوق حيث بدأ قبل ثاث سنوات فقط
إعادة افتتاح دور السينما عام  2018ألول
مرة بعد  35عاما .من اإلغاق ،واستطاع
أن يحتل املرتبة ال 14عامليا ،ويقدر خبراء
فى مجال التوزيع الدولى عن أن السوق
السعودى سيحقق مليارات الدوالرات فى
ظل أسعار التذاكر املرتفعة (بني  16و18
دوالرا) التى ستساعد أيضا فى مزيد من
النمو فى بلد نحو  70باملائة من سكانه
من الشباب الذى يعد جمهور السينما
األول،وما يجعل املستثمرين متفائلني من
منو السوق بشكل كبير أنه رغم اإلغاق
الذى حدث فى  2020إثر جائحة كورونا
فقد حققت السوق السينمائى باململكة
زيادة خال  2021بنحو 230مليون دوالر،
فيما توقع نائب الرئيس التنفيذى لشركة
موفى سينما التى تستحوذ على أكبر عدد
من الشاشات إلى جتاوز عتبة املليار دوالر
بحلول منتصف العقد احلالي.
لذا تبقى اململكة سوقا سينمائيا واعدا
لصناع األفام،بتخطيط منظم إلحياء
صناعة السينما وإقامة  2500دار عرض
سينمائى خال العقد احلالي()2030-2020
وهو عدد يفوق صاالت العرض فى دول
اخلليج مجتمعة  ،مما سينعكس إيجابيا
على صناعة السينما العربية من خال
شراكات إنتاجية قادرة على إحداث حراك
سينمائى كبير.

ال ش ــك أن ال ــدرام ــا امل ـصــريــة بشقيها
الـتـلـيـفــزيــونــى والـسـيـنـمــائــى تـعــد أحــد
أه ــم أس ـل ـحــة ال ـق ــوى ال ـشــام ـلــة لـلــدولــة
املصرية فى معركة بناء الوعى  ،وأحد
أذرع ال ـقــوى الـنــاعـمــة ل ـلــدولــة  ،بسبب
تــأث ـيــرهــا الـكـبـيــر ف ــى ق ـطــاعــات واس ـعــة
مــن اجلـمــاهـيــر ،فتأثير فيلم واح ــد أو
فنيا على عقول
مسلسل واح ــد نــاجــح ً
امل ـت ـل ـق ــي ،يـ ـف ــوق ت ــأث ـي ــر مـ ـئ ــات ال ـك ـتــب
واحملاضرات والبرامج واذا كانت الدراما
امل ـص ــري ــة ق ــد بـ ـ ــدأت ق ـب ــل ع ــام ــني لـعــب
دورهــاع ـلــى جبهة م ـعــارك ال ــوع ــي ،عبر
مجموعة أعمال مثل فيلم «املمر»ومن
بعده مسلسل «االختيار  1و ،»2و»هجمة
مــرتــدة» و«الـقــاهــرة كــابــول»  ،ففى العام
اجلــديــد تستمر فــى القتال بأسلحتها
الناعمة فى معركة الوطن احلقيقية .
ويستمر مسلسل «االخــتــيــار» بعد جناح
جزءيه االول والثانى فى كشف الكثير من
احلقائق فى معركة بناء الوعى من خالل
اجلــزء الثالث الــذى سيعرض خــالل شهر
رمــضــان  2022ويــقــوم ببطولته الــنــجــوم؛
أحمد السقا ،كرمي عبدالعزيز ،وأحمد عز،
ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وتأليف
هانى سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ،ويناقش
اجلزء اجلديد فترة صعبة فى تاريخ مصر،
وستتناول احللقات األولى سيطرة اجلماعة
اإلره ــاب ــي ــة على
مـ ــقـ ــالـ ــيـ ــد
احلـــــكـــــم

طارق
لطفى
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من يعطل قرار رئيس الوزراء ؟

أحمد حامت وكرمي فهمى وآسر ياسني فى «السرب»

بــأذرعــتــهــا اجلــبــانــة ،بــعــد ثـ ــورة اخلــامــس
والعشرين من يناير ،وما تبعها من أحداث أدت
إلى وصول جماعة «اإلخــوان املسلمني»إلى
رأس السلطة مــن خ ــالل سيطرتها على
املجالس النيابية ،وفــوز مرشحها مبنصب
رئيس اجلمهورية ،واألزمات التى حلقت مصر
فى تلك الفترة وأدت إلى حالة غضب شعبى
على اجلماعة ومحمد مرسي ،انتهت باندالع
ثورة  30يونيو ،وإعالن الفريق أول عبد الفتاح
السيسى وزير الدفاع
القائد العام
ل ــل ــق ــوات

أمير كرارة

كرمي عبدالعزيز وأحمد عز فى «كيرة واجلن»

املسلحة آنــذاك ،خارطة طريق تضم عددا
لهذه الفترة االنتقالية.

هجمة مرتدة 2

واستمراراً ملعركة بناء الوعى يشهد رمضان
القادم ايضا عرض اجلزء الثانى من مسلسل
«هجمة مرتدة» تأليف باهر دويــدار ويقوم
ببطولة اجلزء اجلديد الفنان أمير كرارة بعد
ان قام ببطولة اجلزء االول أحمد عز ويشارك
فى بطولة اجلزء الثاني ،طارق لطفي ،أمينة
خليل،محمود عبد املغني ،وإخراج أحمد نادر
جالل ويستمر املسلسل فى تقدمي بطوالت
املخابرات املصرية فى الدفاع عن الوطن وما
يحاك ضده استكماال الحداث اجلزء االول الذى
جناحااً
عرض فى موسم رمضان املاضى وحقق جناح
كبيرااً ،وكان من إخراج أحمد عالء
جماهيرىااً كبير
جماهيرى
الديب وبطولة كل من أحمد عز ،هند صبري،
ماجدة زكي ،هشام سليم ،نضال الشافعي،
صالح عبد اهلل ،ودارت احداثه حول أحد
ملفات املخابرات املصرية ،حيث يخوض سيف
ودينا سلسلة من العمليات السرية التى تهدف
كشف املؤامرات واملخططات اإلرهابية التى
تسعى لتقسيم املنطقة العربية ،ونشر تنظيم
القاعدة بالعالم.

جزيرة غمام

يــنــاقــش الــســيــنــاريــســت
عــبــد ال ــرح ــي ــم كــمــال
فــى عمله الــدرامــى
اجلـ ــديـ ــد»جـ ــزيـ ــرة
غـــــمـــــام» قــضــيــة
الـــــــوعـــــــى ل ـ ــدى

الشعب املصري ،وكيف ميكن االستفادة من
الدراما والتلفزيون فى مثل هذه القضايا
املهمة والشائكة ويقوم ببطولته طارق لطفى
وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمــني وروبــى،
وإخراج حسني املنباوى ،واملقرر عرضه فى
شهر رمضان املقبل ،وتدور أحداث العمل فى
حقبة زمنية قدمية ويسلط الضوء على مصر
قبل أكثر من  100عاماً.

السرب يواجه داعش

يشهد عام  2022عرض أهم االنتاجات
السينمائية احلربية وهو فيلم «السرب»
الــذى تنتجه الشركة املتحدة للخدمات
اإلعــالمــيــة ،وبطولة أحمد السقا وأســر
يــاســني وع ــم ــرو عــبــد اجلــلــيــل ومــحــمــود
عبد املغنى وشريف منير وهند صبرى،
ومنى زكــى ،وصبا مبارك وديــاب ،وكرمي
فــهــمــى ومــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــفــنــانــني
الــذيــن يــظــهــرون كــضــيــوف شـــرف ،وهــو
مــن تــألــيــف عــمــر عــبــداحلــلــيــم ،وإخـــراج
أح ــم ــد ن ـ ــادر جـ ــالل  ،وهـ ــو عــمــل فــنــى
وطني ،يتحدث عن الضربة اجلوية التى
نفذتها القوات اجلوية املصرية فى درنة
ضد الدواعش انتقاما ملا حدث من قتل
إلخواننا املسيحيني املصريني ،ويتناول
بــطــوالت الــقــوات اخلــاصــة املــصــريــة فى
التعامل مع منتخب اإلرهــاب فى ليبيا،
ويتضمن عرض تسجيالت ألول مرة عن
العمليات احلقيقية فى وســط األحــداث
لتأكيدها وتوثيقها فقصة الفيلم مأخوذة
عن بطولة حقيقية قريبة لألذهان حيث

وقعت أحداثها فى  2015وتابعها وآملت
كل املصريني.

كيرة واجلن

ويقدم فيلم» كيرة واجلن» منوذجا لنضال
املصريني ضد احملتل االجنليزى اوائل القرن
املاضى ويرصد الفيلم حالة الغليان التى كانت
ميوج بها الشارع املصرى بالتزامن مع اندالع
ثورة  ،1919وهو احلدث الكبير الذى يوحد
مصائر أحمد عبداحلى كيرة وعبدالقادر اجلن
ليشتركا فى النضال ضد احملتل اإلجنليزى
والفيلم مأخوذ عن رواية  1919للكاتب أحمد
مراد ،وهو بطولة كرمي عبدالعزيز ،وأحمد
عز ،وهند صبرى ،وسيد رجب ،وأحمد مالك،
ومن إخراج مروان حامد وتدور أحداث الفيلم
حــول شخصيتني حقيقيتني ،هما «أحمد
عبداحلى كيرة» ،و»عبدالقادر اجلن» ،اللذان
تــدور حولهما قصة الفيلم ،وحتــديـدًا بعد
وقوع حادثة «دنشواى» الشهيرة بني الضباط
اإلجنليز ومواطنني مصريني ،وحكم على 21
مته ًما ،ومت إعدام  4من أهل قرية «دنشواي»،
واحلكم على  12آخرين باألشغال الشاقة وكان
ً
وبطال ملصر ،وشارك فى عدة
«كيرة» فدائ ًيا
عمليات انتقامية من اإلجنليز حتى هروبه،
وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع
عدد من العسكريني الذين شاركوا عرابى فى
الثورة ضد اخلديوي ،أما «اجلن» فتحول من
شخصية ال تبالى مبا يدور حوله من أحداث
ويلهو ويبيع السجائر واملشروبات لإلجنليز
إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده
الفتوة «شحاتة اجلــن» الــذى ميثل املواطن
املصرى األصيل.

قبل عدة سنوات أصدر د.مصطفى مدبولى
رئيس الوزراء القرار رقم  1238لسنة 2018
بتشكيل جلنة عليا دائمة لتنظيم إقامة
املهرجانات واالحتفاالت برئاسة وزير الثقافة
وتضم فى عضويتها ممثلني عن  8وزارات
معنية وممث ًا عن االمانة العامة ملجلس
الوزراء ورؤساء النقابات الفنية واالدبية وعدد ًا
مناسب ًا من اخلبراء فى املجاالت الثقافية
والفنية ،ومنذ صدور قرار رئيس الوزراء،وهناك
عدد من أعضاء اللجنة يحاولون تعطيل
بعض بنوده ،دون سبب واضح إال عداوتهم
الشديدة لنشاطات مؤسسات املجتمع املدنى
والتى تنظم ما يقرب من  %75من املهرجانات،
فالقرارفى مادته الرابعة ،البند الثالث يقول:
«تختص اللجنة العليا بتحديد الدعم املادى
واللوجستى املقدم من الدولة للمساهمة فى
اقامة املهرجانات أو االحتفاالت التى تقيمها
اجلهات غير احلكومية -املجتمع املدني-
بشرط أال تتجاوز قيمة الدعم نسبة «»%40
من موازنة املهرجان أواالحتفال» ،أما البند
الرابع فى املادة الرابعة فى القرار فيقول:
«إخطار اجلهات احلكومية املعنية بتقدمي
الدعم املادى للمهرجانات أواالحتفاالت بقيمة
الدعم املقرر لكل مهرجان أواحتفال لضمان
عدم صرف أية مبالغ دعم أخرى للمهرجان
أو االحتفال لضبط منظومة الدعم حفاظا
على املــال العام» ،ورغــم وضــوح قــرار رئيس
الوزراء ،إال أننا جند بعض أعضاء اللجنة
قــامــوا بتعطيل هــذا البند بحجة أن هذا
ليس مسئوليتهم،وتركوا ُصناع املهرجانات
يطرقون أبواب املسئولني فى الوزارات بحثا عن
قيمة الدعم و«كل واحد وشطارته»منهم من
يستطيع احلصول على القيمة التى حدتها
اللجنة ومنهم من ينجح فى احلصول على
أكبر من هذه القيمة ،ومتناسني أن ادارات
املهرجانات تعمل طــوال العام الستكمال
ميزانية املهرجان التى متثل نسبة «»% 60
من خال الرعاة والداعمني .
يا سادة نحن ال نخترع العجلة ،بجوارنا
دول شقيقة مـثــل امل ـغــرب ،وضـعــت قــواعــد
لـتـقــدمي الــدعــم احل ـكــومــى للمهرجانات
السينمائية ،التى أصدرت الئحة لتنظيم
املهرجانات السينمائية ،خاصة بنودها
هى أن تخصص السلطة احلكومية «وزارة
الثقافة»اعتمادات متنحها سنويا للمهرجانات
السينمائية ،وتختص جلنة دعم املهرجانات
مبنح الدعم لكل مهرجان له بعد وطنى أو
إقليمى أو دولي ،والذى ينظم من قبل شخص
معنوى «مؤسسة»،وتتولى اللجنة حتديد
امليزانية املخصصة لكل مهرجان ،وتتألف
اللجنة من سبعة أعضاء ،بينهم عضوان لهما
صلة وطيدة مبيدان السينما وال ينتميان
ألى جهة تقوم بتنظيم املهرجانات وثاثة
أعضاء ميثلون كا من الوزارة الوصية ووزارة
الثقافة واملركز السينمائى املغربي،إضافة
إلى منتج أومخرج أو موزع ،ويجرى تعيني
أعضاء اللجنة ورئيسها من طرف الوزير
املكلف باالتصال «وزير الثقافة».

 2022عام البطوالت اجلماعية فى الدراما التليفزيونية

يسرا ومنى ونيللى يقدن البطولة النسائية ..وعودة منة وياسمني
كتبت سالى اجلناينى:

مع أول أيام العام اجلديد  2022تبدأ معه آمال
وطموحات فى أعمال فنية جديدة ومشاهدة
املــزيــد مــن اإلبــداعــات واألف ـكــار املختلفة فى
الــدرامــا واملسلسات التى تعرض على مدار
الـعــام كما أنــه يكون لــدى املشاهد املــزيــد من
الطموحات ملشاهدة متعة فنية ..فى التقرير
ال ـتــالــى نـسـتـعــرض لـكــم اه ــم األع ـم ــال الـتــى
تعرض خــال هــذا العام باملوسم الرمضانى
وال ــذى يتميز بــأعـمــال متنوعة بــني الــدرامــا
الوطنية واألكشن والكوميدى واجتماع أكثر
م ــن جن ــم ف ــى بـطــولــة عـمــل واحـ ــد وت ـعــاونــات
جــديــدة حت ــدث ألول م ــرة  ..وخـ ــارج السباق

ال ــرم ـض ــان ــى ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن املـسـلـســات
التى نشاهدها إما على شاشات الفضائيات
أو املـنـصــات اإللـيـكـتــرونـيــة املختلفة  ..ومــن
املــاحــظ أن  2022سيشهد نقلة فــى مسيرة
الدراما على مختلف األصعدة
يفتتح العام اجلديد اليوم بعرض مسلسل «انا
وهى « على قنوات « »cbcبطولة أشرف عبد الباقى
وهنا الزاهد وأحمد حامت ،كما يبدأ عرض مسلسل
«احللم « بطولة محمد رياض وصابرين ورانيا فريد
شوقى وتأليف محمد رجاء اخراج حسنى صالح
ويعرض خالل أيام اجلزء الثالث من مسلسل «ابو
العروسة» بطولة سيد رجب وسوسن بدر.
وبدأت مالمح اخلريطة الرمضانية فى الظهور
ويتميز رمضان  2022بالبطولة النسائية حيث
جتتمع يسرا مع غادة عادل للمرة االولى مبسلسل
«احالم سعيدة» تأليف هالة خليل واخراج عمرو عرفة
وللعام الثانى على التوالى تقدم منى زكى مسلسل فى
رمضان بعد جناح مسلسل «لعبة نيوتن» العام املاضى
حيث تقدم هذا العام مسلسل «الم شمسية» ويشاركها
البطولة اياد نصار واحمد رزق تأليف مرمي ناعوم
واخراج كرمي الشناوى  ..كما تشارك نيللى كرمي
مبسلسل «فاتن أمل حربى» والذى تغير اسمه
من «احوال شخصية «ويشاركها
البطولة شريف سالمة وخالد
سرحان وفادية عبد الغنى
ومحمد ثروت
ت ــأل ــي ــف
الكاتب

يسرا

منة
شلبى

ابراهيم عيسى واخراج محمد جمال العدل
وتعود للدراما الرمضانية منة شلبى مع الهام شاهني
مبسلسل «بطلوع الروح» بعد ان تغير اسمه من «اجتاه
اجبارى» تأليف محمد هشام عبيه واخراج كاملة ابو
ذكرى ..وتعود للعمل الرمضانى من جديد ياسمني
صبرى بعد غياب مبسلسل من تأليف محمد عبد
العاطى وتشارك ريهام حجاج فى السباق الرمضانى
مبسلسل «يوتيرن» بطولة كرمي قاسم وعبير صبرى
وتوفيق عبد احلميد تأليف أمين سالمة واخراج
سامح عبد العزيز.
ويحاول محمد رمضان تغيير جلده للعام الثانى
على التوالى مبسلسل «مشوار حلد هناك» ويشاركه
البطولة دينا الشربينى ويتعاون للمرة األولى مع
املخرج محمد ياسني وتأليف محمد فريد ،وأيضا
فى بطولة جماعية يقدم مسلسل بطولة عمرو سعد
وصبا مبارك وماجد املصرى ودياب تأليف ورشة
واخراج حسام على ولم يستقر على اسمه حتى االن
ويعود للتليفزيون هانى سالمة مبسلسل «قلب
واحد» تأليف محمود حجاج واخراج حسن البالسى.
وتستمر دراما األجزاء فى موسم  2022باجلزء
الثانى من مسلسل «املداح» بطولة حمادة هالل .وهناك
استعدادات جلزء جديد من مسلسل «يوميات زوجة
مفروسة» بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان..
وبعد سنوات من توقفه يعود مرة أخرى أحمد مكى
إلى عباءة الكوميديا باجلزء السادس من مسلسل
«الكبير أوى».
ويعود اكرم حسنى للدراما الكوميدية مرة اخرى
بعد توقفه العام املاضى مبسلسل»مكتوب عليا»
بطولة عمرو عبد اجلليل وآينت عامر اخراج
خالد احللفاوى.
أما عن موسم خارج رمضان فهناك
الكثير من االعمال التى تعرض خالل العام
سواء على القنوات الفضائية أو املنصات
اإلليكترونية املختلفة ومنها مسلسل
«نقل عام» اخــراج عادل اديب و«ليلة
السقوط» بطولة طــارق لطفى صبا
مبارك تأليف مجدى صابر واخراج
طمعى و»اجلسر» لنيللى كرمي وعمرو
سعد محمد عالء سارة الشامى
وايضا مسلسل « الغرفة »207
بطولة محمد فراج ومسلسل
«مــنــورة بأهلها» للمخرج
يسرى نصراهلل و«شــارع
 »9بطولة رانــيــا يوسف
والــفــرح فرحنا « بطولة
نيللى
ويــزو ومسلسل «الــذئــب»
كرمي
بطولة ياسر جالل.

محمود حميدة

محمد هنيدى

أحمد حلمى

إثارة وتشويق وكوميديا وأكشن فى سينما 2022

كتب مصطفى القياس :

تسترد السينما املصرية كامل
عــافـيـتـهــا خ ــال  2022بـعــد ان
عانت خال العامني األخيرين
ب ـس ـبــب ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا حـيــث
تـ ـشـ ـه ــد خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام عـ ــرض
وتصوير عــدد كبير من االفــام
ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع مـ ـ ــا بـ ـ ــني الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا
األكـشــن واإلث ــارة  ،حيث يعمل
ص ـن ــاع األع ـ ـمـ ــال الـسـيـنـمــائـيــة
ع ـلــى ت ـق ــدمي أع ـم ــال مختلفة
إلرض ـ ــاء جـمـيــع األذواق ،وهــو
ما يجعل اجلمهور على موعد
مع وجبة درامية متنوعة طوال
العام .
حيث يشهد العام اجلديد عودة
القنان أحمد حلمى للسينما بعد
ـالل فيلم
غياب ثالثة أعــوام من خـ ل
«العيل» ويشاركه البطولة روبي ،ومن
تأليف هيثم دبــور وإخ ــراج محمد
شاكر خضير.
ويــقــدم النجم محمد امــام فيلم
«عمهم»من تأليف وس ــام صبرى،
وإخ ــراج حسني املنباوى ،ويشارك
فى بطولته سيد رجب ،هدى املفتى
وآينت عامر.
أما النجمني أحمد السقا ومنى
زكــى فيقدمان فيلم «العنكبوت»
من تأليف محمد ناير أحمد نادر
جــــالل ..وتــقــدم مــنــى فيلما اخــر
ل..
خالل العام «القاهرة مكة» ،والعمل
يــضــم الــعــديــد مــن الــنــجــوم منهم
محمد ف ــراج ،إيــاد نــصــار ،شيرين
رضا ،وهو من إخــراج هانى خليفة
،وتشارك محمد هنيدى بطولة فيلم

«اجلواهرجى» تأليف عمر طاهر،
وإخراج إسالم خيرى بعد غياب 24
عاما.

اجلرمية

ويشهد االي ــام القليلة القادمة
ع ــرض فــيــلــم «اجلـــرميـــة» ،بطولة
أحمد عز ،واخــراج شريف عرفة..
وخالل موسم عيد االضحى القادم
يعرض فيلم «أهــل الكهف» للنجوم
خالد النبوى وغــادة عــادل ومحمد
مم ــدوح ومــحــمــود حميدة ومحمد
فـــراج ،وتــألــيــف أميــن بهجت قمر
وإخراج عمرو عرفة.
يــقــدم الــفــنــان مــحــمــود حميدة
فيلمني ،االول «مــطــرح مــطــروح»،
الـــذى يــشــارك فــيــه ك ــرمي عفيفى
وشيماء سيف ومن تأليف محمد
عــز ،وإخــراج وائــل إحسان،
وت ــدور أحــداثــه فــى إطــار
اجــتــمــاعــى كــومــيــدي،
والثانى فيلم «امللحد»،
عــن قــصــة إبــراهــيــم
عــيــســى ،وإخـ ــراج
م ــان ــدو الــعــدل،
ويــــشــــارك فــى
بطولته أحمد
حــــــــــــــامت،

بشرى

وحسني فهمى ..كما يشهد العام
عــرض فيلم «متاسيح النيل» الذى
يجمع العديد من األبــطــال الشابة
منهم هنادى مهنا ،مصطفى خاطر،
حمدى املرغني،ومن إخــراج سامح
عبد العزيز ،كما يعرض لسامح عبد
العزيز فيلم «ليلة العيد» بطولة يسرا
وغادة عادل

شغل عصابات

تستقبل الفنانة ياسمني صبرى
الــعــام اجلــديــد بالعودة إلــى شاشة
السينما ،بفيلم «شغل عصابات»
من تأليف أمين وتــار ،والفيلم يعد
أول بطولة مطلقة لى على شاشة
السينما ،ويــضــم ع ــددا كبيرا من
جنوم الكوميديا.
وتطرح الفنانة بشرى خالل
 2022فيلمها اجلــديــد
«مــــعــــالــــى م ـ ــام ـ ــا»،
ويــعــرض فــى الــربــع
األول مـــن ال ــع ــام،
وهـــــو مـ ــن إخـــــراج
أحمد نــور ،تأليف
نــادر صالح الدين،
كما يتم طــرح فيلم
«مهمة مش مهمة»
بـــطـــولـــة بــيــومــى
فؤاد وأحمد فتحى
وهـــــالـــــة فـ ــاخـ ــر،
وإخــــــــــــراج أميـ ــن
العلى.
ويستعد الفنان
نضال الشافعي،
لتصوير فيلم «9

مللى» ،والــذى ينتمى لنوعية أفالم
األكــشــن املــأخــوذ عــن رواي ــة حتمل
نفس االسم للكاتب عمرو اجلندى..
وتشارك النجمة درة الفنان أحمد بدير
بطولة فيلم «جدران» إخراج محمد
بركة وقصة ياسر صــالح سيناريو
وحوار أحمد وهيثم الدهان ،وينتمى
إلى أفالم الرعب ..وتقدم الفنانات
مى عمر وشيرين رضا وغادة عادل،
فيلم «بنات رزق» ،إخراج مرقس عادل،
وتأليف كــرمي شيرين ..امــا حسن
ال ــراداد فيقدم فيلم «حتــت تهديد
السالح» ومن تأليف أمين بهجت قمر،
وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي..
ويصور الفنان عمرو عبداجلليل الفيلم
اجلديد «فيلم جتاري» سيناريو وحوار
زين العابدين خيرى ،وإخراج محمود
كامل.
بـــدأ امل ــخ ــرج هــــادى الــبــاجــورى
الــتــحــضــيــر بــشــكــل فــعــلــى لــلــجــزء
الثانى من فيلم «هيبتا» بعد جناح
اجل ــزء األول ..كــمــا سيتم تقدمي
جزء ثان لفيلم «كازا بالنكا» تأليف
هــشــام هــالل وإخـ ــراج بيتر ميمى
وبطولة أمير كــرارة ..وبــدأ املخرج
مــروان حامد والكاتب أحمد مراد
التحضيرات لفيلم «الفيل األزرق .»3
وتــعــاقــدت الــنــجــمــة روبـ ــى على
بطولة فيلم سينمائى بعنوان «جروب
املاميز» اخراج معتز التونى وتأليف
ايهاب بليبل ..ويقدم النجم رامز
جالل مع املخرج محمود كرمي فيلم
جــديــد بــعــنــوان «نــصــى احلــلــو»،مــن
تــألــيــف ل ــؤى الــســيــد ويــشــارك فى
بطولته محمد ثروت وتارا عماد.

 -١ك ـيــف ت ـفـ ِّـعــل ال ـق ــان ــون لـلـحـمــايــة م ــن إهــانــات
الفيسبوك؟!
 -٢ت ـعــالــوا نـحـصــى حــاجـتـنــا خلــري ـجــى املـعــاهــد
الفنية؟! صح؟
 -3مل ــاذا النـفـتــح شـبــابـيــك الـنـقــد وامل ـعــارضــة فى
البرملان مادام من منصة وطنية؟! هه؟

بقلم:

مفيد
فوزى
خواطر السبت

أسعار العمالت

بقلم:

العاصمة اإلدارية مشروع حضارى

ماذا عن إجنازاته ومتطلباته؟

بداية ومع بدء العام اجلديد  ..كل عام ومصر احملروسة وشعبها بخير
ومتمتعني باألمن واالستقرار واالزدهار ( ارتباطا وبهذه املناسبة ووفقا ملا
شاهدناه وتابعناه  ..فان مشروع عاصمتنا االدارية  ..سيكون شيئا حضاريا
فريدا فى مصر احملروسة  .انه ومبنشآته املستفيدة من تكنولوجيا اجليل
الرابع املطبقة فى احدث املدن العاملية  ..يعد اضافة مبهرة فى عملية بناء
مصر احلديثة  .املفروض ان هذا املشروع النهضوى العمالق وباالمكانات
التقنية املزود بها  ..ميثل نقلة غير مسبوقة فى نوعية ومستوى االداء
بالنسبة للعاملني املنقولني اليها  .الجدال ان ذلك سوف ينعكس ايجابا
وحتسنا فى التعامل واالستجابة ملتطلبات واحتياجات الصالح العام
ومصالح املواطنني املتعاملني مع االجهزة احلكومية  .بالطبع فان تفعيل
هذا االداء بالصورة املطلوبة  ..يحتاج الى تكثيف برامج التدريب والتوعية
والتثقيف للموظفني الذين سينقلون للعمل باالجهزة واملؤسسات احلكومية
 .ان ذلك يتطلب اعدادهم وجتهيزهم تطلعا الرتفاع معدالت االجناز
وحسن معاملة املواطنني.
املتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد  ..صرح بان
الترشيح للعمل باملدينة يشمل  ٤٢الفا فى املرحلة االنتقالية  .اضاف انه
مت تخيير هؤالء املوظفني بني تقاضى بدل انتقال او احلصول الى وحدة
سكنية  .حول هذا الشأن فانها والجدال خطوة طيبة اقدم رئيس الوزراء
على مبادرة عقد جلسة مجلس الوزراء بكامل هيئته الول مرة فى مقره
باملدينة  .ليس هذا فحسب وامنا اضيف لهذه املبادرة تكليف الوزارات
بارسال جلان تابعة لتفقد املبانى واالطمئنان الى جتهيزاتها وسبل تشغيلها
 .اتصاال فانه من املؤكد ان بدء مباشرة العمل فى العاصمة االدارية -
وكما ه ًو حال كل شىء جديد خاصة بهذا احلجم واحلداثة  -سوف
يكشف عن مشاكل وصعوبات  .ان اهمها وفقا ملا يتم تداوله  ..يتمثل فى
توافر السكن لالعداد املتصاعدة من املوظفني املنقولني مستقبال فى ظل
االسعار املرتفعة للوحدات السكنية .
هذا االمر وكما فهمت مت عمل حسابه وفقا ملا اعلنه املتحدث الرسمى
ملجلس الوزراء بتوفير وحدات سكنية فى املرحلة االولى للتشغيل .
فى نفس الوقت فان حل هذه املشكلة  ..يشمل تدبير العديد من
الوحدات السكنية باملدن اجلديدة القريبة واملتواجدة على الطريق  ..مثل
بدر والشروق والعبور .
وملزيد من التسهيالت جرى ويجرى تنفيذ  ..مشروعات للنقل احلديث
كاملونريل والقطار السريع واالوتوبيسات.
من ناحية اخرى فانه من املهم ان تشمل هذه الرعاية ايضا املواطنني
حيث يجب ان تكون تكلفة االنتقال من محافظات مصر الــى املدينة
مناسبة ومعقولة
وفوق طاقتهم .
من هذا املنطلق فإن ادارة العمل لشئون املدينة على الوجه االكمل ..
سوف يحتاج للخبرة والتعاون والتنسيق وأيضا بعض الوقت لعبور وجتاوز
أى مشاكل .

■ السـ ـبـت ■
 ١من يناير ٢٠٢٢م
دينار كويتى
٥٢٫١٥

درهم إماراتى
٤٫٢٩

وزير األوقاف يزور سيدة الشهامة ..ويؤكد :منوذج أصيل للمرأة املصرية

جالل دويدار

galaldowidar@yahoo.com

يورو
دوالر
١٧٫٨٤ ١٥٫٧٥

استرلينى
٢١٫٢٦

ريال سعودى
٤٫١٩

الصفحة
األخيرة

تــقــدي ـ ًرا لشهامتها اإلنــســانــيــة
قــام د.محمد مختار جمعة وزيــر
األوق ــاف أمــس بصحبته عــدد من
واعــظــات األوقـ ــاف بــزيــارة سيدة
الشهامة بشرى سرور على حسن
أمنـــوذجـــا رائ ـ ًعــا
وال ــت ــى ضــربــت
ً
ومــشــر ًفــا يضم للنماذج املشرفة
للمرأة املصرية األصيلة ،حيث لم
تقف هذه السيدة الفاضلة موقف
املتفرج أمام محاولة االعتداء على

فنجان
قهوة
بقلم:

يسرى الفخرانى
sadikyyousry@hotmail.com

لألقوياء
فقط!

طفلتني صغيرتني قصد سرقتهما
جها ًرا ،فتصدت للجانى بكل شهامة
ومروءة وبسالة ،كنموذج يحتذى فى
اإليجابية اإلنسانية واملجتمعية.
وخـــــالل الــــزيــــارة وجــــه وزيـــر
األوق ــاف التحية للسيدة ،مؤكدًا
أنها منوذج أصيل للمرأة املصرية
ووجه مش ّرف للمروءة واإلنسانية
واإليــجــابــيــة املجتمعية ،كما وجه
بسرعة صرف عشرة آالف جنيه

من باب البر لهذه السيدة العظيمة
وأهداها نسخة من كتاب اهلل عز
وجل.
مــن جانبهن أشـــادت واعــظــات
األوقـــاف املصاحبات للوزير فى
زيارتها بشهامة السيدة الفاضلة،
وقدمن بعض الهدايا لها معبرات
عن امتنانهن لها وتقديرهن ملوقفها
الذى يشرف كل سيدة مصرية بل
كل مصرى أصيل.

أول يوم فى العام اجلديد ،أدعوك لتعيد نظر فى أشياء كثيرة
تفعلها ،ال تقف فــى طــابــور املنتظرين مثلك مثل اآلخــريــني،
تقدم لــأمــام واصـنــع لنفسك طريقا مختلفا ،اجعل نفسك
األول ،ال تُقلد أحدً ا ،الذين يقفون فى الطابور الطويل الذى ال
يتحرك قد ميوتون وهم فى أماكنهم ،املغامرون يفوزون مبتعة
الرحلة نفسها ويحصلون على أماكن أجمل فى قطار احلياة !
اصنع اجلمال مهما كان القبح ،ال تترك نفسك تقع فى غرام
الفشلى والكسالى واحملبطني ،اسبق اجلميع بخطوات ،لتكن
أنت الفارس الذى يبدأ معاركه مع التغيير مبكرا ،لن يقدم لك
أحد مهما كان فرص النجاح وال باقة زهور وال مكانا متقدما
فى الطريق ،أنت وحــدك البد أن تصنع الفرص وتــزرع الــورود
وتتقدم الصفوف!
للحياة ماليني األبــواب والنوافذ تنتظرك لكى تعبر منها،
والشمس تشرق كل صباح لكى تنفذ من األرض سنابل القمح
وتتحدى رغم ضعفها العواصف القوية!
احلياة ليست سهلة على أحد وهى ال تعترف إال باألقوياء،
الذين يحولون صعوبات احلياة إلى قصص جناح وحكايات أمل،
احلياة ال تعطى الضعفاء سرها ،وال متنحهم أجنحة للتحليق
إلى السماء ،لكنها حتترم األقوياء الذين يجعلون كل حجر ..
هرما ،وكل ظالم يرسمون له قمرا!
األقوياء ليسوا هم األشرار  ..إمنا هم النبالء الذين يفكرون
فى كل مشكلة ليجدوا لها حال ،وفى كل طريق مسدود ليمهدوا

بدال منه ألف طريق !
األقــويــاء هــم مــن يحتفظون داخـلـهــم بقلب طـفــل ،تسعده
أصغر وأبسط األشـيــاء ،فيحتفلون بالسعادة وينشرون األمل
وي ــدرك ــون وص ـفــات اجل ـمــال  ..ال تـتــرك الـعـثــرات تـخــذلــك عن
أح ــالم ــك ،وال ت ـتــرك أث ــر ال ـصــدمــات يجعلك تـعـيـســا ،احلـيــاة
بأيامها جترى وتتغير ،البد أن تكون أسرع منها وأكثر قدرة على
الشفاء من جروحك وصدماتك ،الذين يتوقفون فى منتصف
الطريق للشكوى من آالمهم يصلون إلى آخر الرحلة متأخرين
عن مواعيد السعادة!
اط ــوى املــاضــى لــن يـعــود ،وال تــؤجــل ق ــرارك للغد ،الـيــوم هو
احلقيقة التى متلكها لكى تتخذ ال ـقــرارات املهمة وتنفذها،
سباقات املسافات الطويلة تبدأ بطلقة رصاص تنبه املتسابقني
بلحظة البداية ،وعليك أن تُطلق الرصاصة لتبدأ اآلن رحلة
طويلة وصعبة لكنها ليست مستحيلة ،لكى تفوز ،طعم الفوز
ال يقاوم ،لذة الفوز تساوى مشاهد النهايات السعيدة فى األفالم
اجلميلة ،اصنع فيلمك وكن البطل وال تستمع لصراخ الفشلى
الذين يحذرونك من الرحلة !
أمتنى لك عاما سعيدا مليئا بالتحديات والبطوالت والفوز
كــل حلظة ،عاما ال ُيشبه أعــوامــك األخ ــري ،عاما يصفق لك
اجلميع على جناحاتك بــدال من أن ُيصفر لك اجلميع على
فشلك.
أنت تستطيع.

ياسر رزق يوثق شهادته للتاريخ
فى «سنوات اخلماسني»

الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق وثق شهادته للتاريخ
عن الفترة من يناير  ٢٠١١وحتى  ٣٠يونيو  ٢٠١٣فى كتاب
أصدره مؤخرا حتت عنوان «سنوات اخلماسني بني يناير
الغضب ويونيو اخلالص».
ويروى الكاتب كيف سقطت اجلمهورية األولى جمهورية

ثورة  ٢٣يوليو وملاذا انهارت وكيف وثبت جماعة اإلخوان
إلى احلكم عبر اخلديعة وروجــت جلمهورية «السراب».
ويرصد الكتاب االرهاصات األولى للمشروع الوطنى لبناء
الدولة احلديثة واالنتقال نحو تأسيس جمهورية جديدة
«جمهورية  ٣٠يونيو».

إنهــا مصـــــــر
بقلم:

كـ ـ ـ ـ ـ ــرم جبـ ـ ـ ـ ـ ــر

karam.gabr1@gmail.com

سنة سعيدة
رسخت السماحة املصرية التعايش السلمى اآلمن املطمئن بني جميع
أص ـحــاب الــديــانــات وامل ــذاه ــب ،واالح ـت ــرام الـكــامــل لـلــديــانــات الـسـمــاويــة،
وتقديس الرسل واألنـبـيــاء ..ولكن فى سنوات التطرف واإلره ــاب حدث
"شيء من التغيير" ،البعيد كل البعد عن السمات املميزة للمصريني .
فــى زم ــن الـتـطــرف رأي ـنــا مــن يخلط احل ــق بــالـبــاطــل والـبــاطــل باحلق
لتشويه اآلخرين واملساس بديانتهم وانتهاك حرماتهم ،من يفعل ذلك
فهو ضد وطنه وأمنه وسالمته.
ال أحتــدث عن اخى املسيحى ولكن مواطن مصرى أصيل مثل املسلم
متــام ـ ًا ،جتمعنا أرض واح ــدة ونعيش حتــت سـمــاء واح ــدة ،وكـنــا مـعـ ًا فى
السراء والضراء واحللوة واملرة  ،وحاربنا معا واستشهد دفاعا عن الوطن
شباب مصرى مسلم ومسيحى .
نقترب من أعياد املسيحيني ،وفى مثل هذا الوقت من كل عام يخرج
علينا أهل الشر بفتاوى ومزاعم تسيء للمسلمني قبل املسيحيني ،وعلينا
جميع ًا أن نتصدى لهم وال نلتفت ملا يقولون ،وال نعطيه أدنى اهتمام وأن
نهنئ إخوتنا ونقول لهم سنة سعيدة بإذن اهلل و"كل عام وأنتم بخير" ،وهذا
أيض ًا ما يفعله علماء الدين األفاضل.
الـعــالقــة الطيبة مــع شــركــاء الــوطــن أمــن قــومــي ،وامل ـســاس بها إضــرار
باملصالح املصرية ،ويحفظ اهلل مصر وشعبها طاملا ظلت أواصــر احملبة
والتعاون مع اإلخوة املسيحيني فى أحسن صورة.
فـتــاوى الشهرة ال ـســوداء ،ال تستهدف خـيــر ًا وال نفع ًا ،إال إث ــارة الفنت
واألحـقــاد ،وتأليب النفوس الضعيفة والصيد فى املــاء العكر ،وال تع ِّلم
الناس شيئ ًا مما ينفعهم بل كلها ضرر.
ال أحت ـ ــدث ف ــى ال ـق ـض ـيــة م ــن وج ـه ــة ن ـظــر دي ـن ـي ــة ،ف ـه ــذا شـ ــأن اإلمـ ــام
األكبر شيخ األزهــر ووزيــر األوقــاف ومفتى الديار املصرية وعلماء الدين
ومعظمهم فعل ذلــك وقــدم التهنئة لــأخــوة املسيحيني  ،ولكن أحتــدث
كمواطن مصري ،نشأ وتــرعــرع فى محافظة اسيوط التى تعايش فيها
املسلم واملسيحى فى أمن وسالم وطمأنينة.
ومـجــرد احلــديــث فــى هــذه القضية كــل عــام يشعرنى بالضيق واأللــم،
فكلنا مصريون نعبد إلها واحدا ،وبعضنا يذهب إلى املساجد وبعضنا إلى
الكنائس ،وتتمتع املساجد والكنائس بكامل التقدير واالحترام ولسنا فى
حاجة إلى تأكيد هذه املعاني.
عشنا أيام ًا سوداء بعد  ،٢٠١١حاول فيها أهل الشر أن ينالوا من الرباط
القوى بني املصريني ،بحرق الكنائس واالعتداء على ممتلكات األقباط،
ولكن كانت لهم الدولة املصرية والشعب املصرى باملرصاد حتى فى سنوات
ضعفها ،وخرج املصريون حلماية كنائس إخوتهم املسيحيني ،وقال علماء
الدين إن االعتداء على كنيسة متام ًا مثل االعتداء على مسجد.
وكان األقباط فى عام حكم اإلخــوان مصريني قبل أن يكونوا أقباط ًا،
وجلأوا إلى أحضان الوطن الذى يوفر احلماية للجميع ،بعد أن شاهدوا
بأعينهم أن العمليات اإلرهابية ال تستهدفهم فقط ،ولكن تريد النيل من
الوطن كله  ..سنة سعيدة علينا جميعا .
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