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ال تقرأ هذا اخلبر

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشاهد التكدس والزحام في القطارات لن 
تتكرر مرة أخرى بعد عمليات التطوير الجارية بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن أسعار 

تذاكر القطارات لن تشهد زيادة دون تطوير والرجوع إلى الرئيس والبرملان.
وقال الوزير: »أصبح لدينا ضعف عدد عربات الركاب، فضال عن تنظيم الرحالت 
بصورة أفضل، كل العربات والجرارات أصبحت جديدة أو مجددة، وجاري العمل على 
تطوير اإلشارات«، مشيرا إلى أنه تم توزيع عربات القطارات القديمة على الورش املعنية 

إلعادة تطويرها.
وتابع: »كل أهالينا سيشعرون أن عربات القطارات آدمية، بها إضاءة وحمامات وتليق 

باملصريني، ما كان يحدث من أعطال أيام املواسم واألعياد لن يتكرر مرة أخرى«.
وحول تفقد الرئيس السيسي إحدى عربات القطارات قال: »تفقد الحالة بنفسه 
واطمأن إلى آدمية الحمامات في العربات، كما وجه بزيادة حافز املوظف املعني بتنظيف 

الحمام«.

رئيس التحرير

إبراهيم عارف

جنيبة املحجوب
رئيس مجلس اإلدارة 

تصدر عن شركة املجموعة املتحدة للصحافة والنشر
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10 قرارات للحكومة ترسم »أحوال الشعب« في 2022
تقرير حكومي يكشف تأثير »سد النهضة« على مصر
     »االستصالح الزراعي« معجزة »الجمهورية الجديدة« 

»تأخر المرتبات وغياب الترقيات«.. أزمة جديدة تضرب الجامعة العمالية

نواب البرلمــــان 
يحاصرون وزير التربيةالتعليم

د. شريف فاروق يقود كتيبة االنجازات 
بخطوات غري مسبوقة يف الربيد املصري

بعد انتحار بسنت.. 

هل تمنع الدولة 
»حبة الغلة« القاتلة؟

      فضائح الفساد تالحق حكومة ليبيا.. فهل تسرّع بإقالتها؟
ما بعد استقالة حمدوك.. مستقبل مجهول للسودان وخوف من عنف وفوضى
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وافق مجلس النواب خالل جلسته العامة ، برئاسة املستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا وبأغلبية ثلثى النواب وقوفا على مشروع قانون بإصدار قانون 
تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املالية فى األنشطة املالية غير املصرفية.

 يأتى مشروع القانون فى إطار تعزيز الشمول املالى، والعمل على توسيع قاعدة املستفيدين من األنشطة املالية غير املصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض 
التكاليف الالزمة لالستفادة من تلك األنشطة والخدمات، ويستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة املالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى 
الخاضعة لها فيما يتعلق بااللتزام  الجهات  الرقابى على  الحديثة واملبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها  للتكنولوجيا  املالية غير املصرفية  تزاول األنشطة 
بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية املتعاملني فى األسواق املالية غير املصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع املالى غير 
املصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا املالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء االصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع 

التى تشكل مخالفات القوانني املنظمة لألنشطة املالية غير املصرفية.

إحالل وتجديد أعمدة اإلنارة بالشوارع واملساكنتطوير الوعي بالدين يحقق وعي مجتمعي عام

تنفيذ مشروعات خدمية 
وتنموية يف مركز منشأة 

أبو عمر بالشرقية 
 القليوبية تقدم دعم مالي 

وفني لنادي بنها الرياضي

»محافظة الجيزة« تحول »الزرايب« ملمشى 
حضاري للمواطنني بـ »البحراألعظم«

تفاصيل وأسباب إزالة الحي السادس بمدينة 
نصر ومصري األهالي يف مخطط التطوير

الوعي  »تطوير  محاضرة  القاهرة،  جامعة  شهدت 
رئيس  الخشت  عثمان  محمد  للدكتور  ب��ال��دي��ن«، 
قطاع  رئيس  طايع  جابر  والشيخ  القاهرة،  جامعة 
إطار  في  األوق��اف،  ب��وزارة  السابق  الدينية  الشؤون 
مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد، 
الكليات  وع��م��داء  الجامعة  رئيس  ن��واب  وبحضور 

واألساتذة والطالب.
في  بالدين  الوعي  تنمية  طرق  المشاركون  توناول 

اإلعالم والمنابر وكيفية التخلص من الوعي الزائف.
بالدين  الوعي  تطوير  إن  القاهرة،  رئيس جامعة  وقال 
المناهج  له وسائل عديدة، وقنوات متعددة، من أهمها 
الثقافي،  والعمل  اإلعالم  ووسائل  والمنابر  الدراسية 
الوعي  نشر  في  القنوات  هذه  به  تقوم  ال��ذي  وال��دور 
سواء كان الوعي بالدين أو الوعي السياسي أو الوعي 
االقتصادي أو الوعي المجتمعي مهم جًدا في صناعة 
الخرافات  من  بالدين  الوعي  وتطهير  العام  الوعي 

واألساطير ومغذيات التطرف.
عليه  يترتب  ال  الحقيقة  من  بجزء  معرفتنا  أن  وأكد 
ان  علينا  وأن  اآلخ��رون،  يعرفه  ما  إنكار  بالضرورة 
نتجاوز في نظرتنا مختلف النظرات الجزئية حتى نرى 

األشياء بنظرة كلية.
وأوضح أن الوعي بالدين يشترط التخلص من النظرة 
الدين، مؤكًدا  إلى  النظر  في  األحادية  والنظرة  الجزئية 
حاجتنا إلى النظر نظرة كلية تتضافر فيها علوم الدين 
والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ومختلف العلوم 

من أجل أن نفهم ديننا بشكل أفضل.
الحياة  التي تواجهنا في  المشكالت  وبين أن أحد أهم 
الناس  بعض  أن  الماضية،  القرون  وعبر  المعاصرة 
ثم  جزئية  نظرة  الظواهر  إلى  أو  األمور  إلى  ينظرون 
ما  أن  باعتبار  اآلخرين  على  رؤيتهم  فرض  يريدون 

»الفيل  بقصة  مستشهًدا  الحقيقة،  هو  وحده  يرونه 
 إن هذ المثال يعكس موقف معظم 

ً
والمكفوفين«، قائال

الناس في معظم األمور حتى في األخبار التي تنتشر 
على مواقع السوشيال ميديا، وتأخذ جزءا من الحقيقة 
ويتم التمسك بهذا الجزء ضد اآلخرين، مشيًرا إلى أن 
وأن كال  الدين،  مع  المتعاملين  مع  يتكرر  نفسه  األمر 
أن  ويزعم  أحادية  جزئية  نظرة  الدين  إلى  ينظر  منهم 

الدين كله هو هذا الجزء.
الحقيقة  التعامل مع  أن هناك إشكالية في  إلى  وأشار 
أن  مؤكًدا  الكلية،  النظرة  وبين  الجزئية  النظرة  بين 

األمور تقاس بنتائجها.
قطاع  رئيس  طايع  جابر  الشيخ  أك��د  جانبه،  وم��ن 
الشؤون الدينية السابق بوزارة األوقاف، على ضرورة 
فهم األمور والوعي بها، وضرورة الفهم الدقيق للدين، 

وعيا  ليكون  مراحل  عبر  يكون  الوعي  أن  موضًحا 
حقيقيا وهي مثل التجرد واإلخالص والفهم، موضحا 
بشكل  بها  األخذ  يمكن  ال  الدين  في  األمور  بعض  أن 

مطلق ولكن البد من األخذ بظروف كل عصر.
ب��وزارة  السابق  الدينية  الشؤون  قطاع  رئيس  وأك��د 
شخص  ألي  السماح  ع��دم  ض��رورة  على  األوق���اف، 
دور  أو  اإلع��الم  في  س��واء  الدين  أم��ور  عن  بالحديث 
العبادة بدون وجود ترخيص له بما يساهم في حجب 

انتشار أو بث أي افكار إرهابية أو متطرفة.
والقياس،  اإلجماع  بين  الفرق  طايع،  الشيخ  وأوض��ح 
مشيًرا إلى أن اإلجماع يتمثل في ما أجمع عليه علماء 
األمة في مرحلة ما، وتوجد 4 مصادر أساسية معتبرة، 
في  القياس  يتمثل  بينما  فهو غير معتبر،  وما عداها 
السابق،  في  مسألة  على  الحاضر  في  مسألة  قياس 
ا إلى أن علماء الدين اليوم مقلدون وليسوا أصحاب 

ً
الفت

ما  معين  مذهب  يتبع  أن  له  شخص  كل  وأن  مذاهب، 
لم يكن من أهل النظر، مع إجازة التنقل بين المذاهب.

ليس  الخشت  محمد  الدكتور  أن  طايع،  الشيخ  وأكد 
كبيرة  بدرجة  الكريم  بالقرآن  يستشهد  وأنه  علمانيا 
ا أن الجماعات المتطرفة نجحت 

ً
تفوق اآلخرين، مضيف

في حقبة من الزمن في عمل انفصال بين الفرد والدولة، 
وعملوا على أن يصموا آذان الناس عن علماء مخلصين 
ليس  أفراد  أو  علماء  تصدير  مع  كبيرة،  كفاءة  وذوي 
المصريين  أن  مؤكًدا  المعرفة،  من  ق��در  أي  لديهم 
قامت  الدولة  وأن  فكرهم،  وتطور  وعيهم،  استعادوا 
ترعي  الدولة  أن  كما  الجوانب  من  العديد  في  بدورها 
بينها  من  إجراءات  عدة  من خالل  كبير  بشكل  الدين 

بناء المساجد.

تستعد محافظة القاهرة إلجراءات هدم منطقة الحي 
السادس في غرب مدينة نصر بالكامل، بهدف تطوير 
جانب  إلى  العريق  بالحي  يليق  نحو  على  المنطقة 
االهتمام بالطراز الجديد للعقارات التي سيتم إنشائها 

في نفس المنطقة عقب إخالءها.
واجتمع نائب محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، 
مع سكان مناطق الحى السادس والحى السابع غرب 
مدينة نصر، لدراسة مقتراحتهم وشرح خطة تطوير 
خطط  ضمن  أخرى  مرة  تخطيطها  وإعادة  المنطقة 

تطوير المناطق غير المخططة.
وقال نائب محافظ القاهرة خالل اجتماعه أنه سيتم 
سكان  رغبات  حصر  مع  بالكامل  المنطقة  حصر 
إما  بناء على رغباتهم  لتعويضهم  بالكامل،  المنطقة 

ماليا أو بوحدة بديلة بنفس المنطقة.
المنطقة بشكل مستمر  أنه سيلتقى سكان  وضاف 
المشروع هو  الهدف من  أن  لمتابعة رغباتهم، مؤكدا 
المناسب  البديل  توفير  مع  المنطقة  تخطيط  إعادة 
حسب  ماليا  تعويضهم  أو  للسكان،  المكان  بنفس 

سعر المنطقة.
بالمنطقة  غ��رب  نصر  مدينة  ح��ي  رئيس  وق��ال��ت 
سيتم  إنه  مطر،  ميرفت  القاهرة،  بمحافظة  الشرقية 
إزالة منطقة الحي السادس بالكامل، في إطار مخطط 

تطوير خاص بها.
منطقة  إقامة  المقرر  من  أنه  على  “مطر”  وأك��دت 
بعد  األرض  نفس  على  الحديث  الطراز  على  عقارات 

إزالة العمارات الموجودة بها حاليا.
األهالي  مع  اجتماع  عقد  تم  أنه  “مطر”  وأوضحت 

وسكان المنطقة من أجل هذا األمر من قبل المهندس 
إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

اللواء إبراهيم عوض، سكرتير  من ناحية أخرى قال 
داع  ال  إنه  الرسمي،  والمتحدث  القاهرة  محافظة  عام 
يثار  ما  بسبب  المواطنين  بين  الذعر  وإث��ارة  للقلق 

بشأن إزالة الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.
إج��راءات  أي  في  البدء  يتم  لم  أنه  ع��وض،   وأض��اف 
هو  الحالي  الوقت  في  يتم  ما  وكل  بالتنفيذ  خاصة 
المنطقة  سكان  من  المواطنين  على  الفكرة  عرض 

واالستماع آلرائهم.

في  مبدأناش  لسه  القاهرة:  محافظة  متحدث  وأكد 
المخطط  أو  إيه،  أي توجيه نعمل  أي حاجة، ومجاش 
هي  وما  المنطقة،  في  تنفيذه  هيتم  اللي  إيه  الكامل 

حدود المناطق المستهدفة من التطوير.
التطوير  مخطط  في  السابع  الحي  دخ��ول  وبشأن 
إضافة إلى الحي السادس، قال: مش عارفين تفاصيل 
مع  تمت  اجتماعات  أي  ومفيش  لسه،  إيه  المخطط 
مدينة  شرق  تبع  ده  السابع  والحي  المنفذة،  الجهة 
عارفين  ومش  السادس،  كالحي  غربها  وليس  نصر 

هل هو حي سادس فقط أو سادس وسابع.

 
ً

تحوال أشهر  ع��دة  خ��الل  الجيزة  محافظة  أحدثت 
يعاني  كان  التي  »ال��زراي��ب«  في  وحضارًيا  جذرًيا 
واألغنام  الماشية  تربية  أماكن  وجود  من  مواطنيها 
بها وما يتبعه من وجود مخلفات وذلك بشارع البحر 

األعظم بحي جنوب الجيزة. 
الطريق  على  التعديات  كافه  بإزالة  المحافظة  وقامت 
العام ورفع إشغاالت المحال العامة والجزارة وتمهيد 
زراعات  وأح��واض  للمشاه  أرصفة  وإنشاء  الطريق 
وإنارة  الجمالية  األشجار  ببعض  ودعمها  خضراء 
أعمدة اإلنارة وتفعيل إضاءات الليد األرضية لتتكامل 

الصورة الحضارية ألعمال التطوير التي يشهدها 
الطريق بالكامل. 

الجيزة  محافظ  راش��د  أحمد  ال��ل��واء  ووج��ه 
أصحاب المحال بمختلف أنشطتها بالحفاظ 
على ما تم إنجازة وعدم التعدي على الطريق 

أو وضع حواجز.
الصادق  عبد  طه  على  المحافظ  وش��دد 

الجيزة  جنوب  ح��ي  رئيس 
ب���ض���رورة ال��م��ت��اب��ع��ة 

الدورية للمنطقة للتأكد 

من عدم وجود مخالفات، واتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال المخالفين.

وفي سياق منفصل، واصلت محافظة الجيزة ممثلة 
في حي العمرانية االنتهاء من فرد الطبقة األسفلتية 
إشراف   تحت  المحامي  صبحي  بشارع  السطحية 

محمد نور الدين.
القناطر  منشأة  ومدينة  مركز  خالل  من  قامت  كما 
المدرسة  بشارع  السطحية  الرصف  طبقة  بوضع 
األعمال  استكمال  وج���اري  بالثانوي 
بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس 

مركز منشأة القناطر.
تعليمات  على  بناء  ذل��ك  يأتي 
محافظ  راش���د  أح��م��د  ال��ل��واء 
ال��ج��ي��زة ب��اس��ت��م��رار أع��م��ال 
الرئيسية  ال��م��ح��اور  ت��ط��وي��ر 
الخطة  ألعمال  ا 

ً
وتنفيذ والفرعية 

 /  2021 المالي  للعام  االستثمارية 
.2022

وف�������ي س���ي���اق 
م����ت����ص����ل، 

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رصف وتطوير 
سير  حركة  لتسهيل  الحيوية  ال��ش��وارع  من  ع��دًدا 
للعام  اإلستثمارية  الخطة  تنفيذ  إطار  في  المواطنين 

المالي الجاري.
في  العجوزة  حي  مجهودات  الجيزة  محافظ  وتابع 
من  لعدًدا  والتوسعه  والتطوير  الرصف  أعمال  تنفيذ 
الشوارع، والتي شملت تنفيذ وضع الطبقة السطحية 
خطة  أعمال  ضمن  وذلك  البصرة،  و  عدن  بشارعي 
أهمية  من  الشوارع  لتلك  لما  الحالي،  للعام  الرصف 
في الوصل بين مناطق وشوارع الحي، ولتهالك طبقة 

األسفلت السطحية بالطريق .
كما تابع محافظ الجيزة مجهودات رفع كفاءة وإعادة 
الشئ ألصلة لعدًدا من الشوارع، بقطاع منطقة أرض 
شملت  حيث  »أنترلوك«،  بالط  بتركيب  وذلك  اللواء، 
عمر، سيد  أحمد  محمد  الحليم،  عبد  »فوزي  شوارع 
وحتى  الصفطاوي،  ش��ارع  من  المتفرعون  عطوة« 
األبيض  الطريق  من  المزرعة  شارع  و  المحور  يمين 

وحتى شمال المحور. 

عادل أبو غنيمة 

جمال بريقع

عادل أبو غنيمة 

العدد ثالثمائة وستة وسبعون
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رئيس حي شرق شبرا: رئيس جامعة القاهرة: 

بتكلفة 6.7 مليون جنيه

بسبب الديون..

أعلن اللواء خالد فوزي، رئيس حي شرق 
شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استمرار 
منوها  لألهالي،  الخدمات  تحسين  أعمال 
لشبكة  الكهرباء  قسم  وتجديد  بإحالل 
منطقة  ف��ي  وتكثيفها  اإلن���ارة  وأع��م��دة 
حي  خلف  ومساكن  التمليك،  مساكن 

شرق.     

صيانة أعمدة اإلنارة بالشوارع

المرور  مواصلة  إلى  الحي،  رئيس  وأشار 
والطرق  ال��ش��وارع  في  مستمرة  بصفة 
ومتابعة مستوى الخدمات واألوضاع على 
الواقع وحل أي مشكالت فورا، والتواصل 
متطلباتهم  على  والتعرف  المواطنين  مع 
والعمل على تنفيذها فورا، مؤكدا مواصلة 
واتخاذ  الشرعية،  غير  الوصالت  مراقبة 
المخالفين  حيال  القانونية  اإلجراءات  كل 

طبقا للقانون.
حي  رئيس  ف��وزي  خالد  اللواء  وأوض��ح 
شرق شبرا الخيمة، أنه شدد على العاملين 

بقسم الكهرباء، بضرورة االهتمام بإجراء 
الخدمات  وكل  للكهرباء  الدورية  الصيانة 
على  والحرص  ف��ورا،  األعطال  وإص��الح 
ش��ع��ور ك��ل م��واط��ن ب��ال��راح��ة وال��رض��ا 
أداء  مستوى  كفاءة  رفع  خالل  من  التام، 
في  المواطنين  يتلقاها  التي  الخدمات 

حياتهم اليومية.
ال��ل��واء  تعليمات  على  ب��ن��اء  ذل��ك  ي��أت��ى 

القليوبية،  محافظ  الهجان  الحميد  عبد 
الخدمات  ك��ل  ك��ف��اءة  ورف��ع  باالهتمام 
نحو  والمضي  بالمواطن،  الصلة  ذات 

تحسينها. 
الحميد  عبد  اللواء  أعلن  آخر  سياق  في 
االنتهاء  تم  أنه  القليوبية،  محافظ  الهجان 
ب��ال��ك،  ط��ول��ي  م��ت��ر   1400 تغطيه  م��ن 
الباسوسية  ترعة  في  الثانية  بالمرحلة 

مليون   40 بتكلفة  الخيرية،  بالقناطر 
جنيه. 

وأشار محافظ القليوبية إلى أن العمل جار 
لتفيذ أعمال تغطية 1600 متر، باإلضافة 
إلى رصف 3000 متر بتكلفة 30 مليون 
جنيه، والتي تعمل الهيئة العربية للتصنيع 
مديرية  تشرف  فيما  تنفيذها،  على 
الخطة  التنفيذ، ضمن  الطرق والنقل على 

االستثمارية لمحافظة القليوبية.
محافظ  الهجان  الحميد  عبد  اللواء  وأكد 
على  القائمين  على  شدد  أنه  القليوبية، 
وسرعة  األعمال،  دفع  بالموقع،  التنفيذ 

تسليم الطريق.
وأضاف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ 
الباسوسية  ترعة  تغطية  أن  القليوبية، 
سيساهم في أن يكون طريقا بديال لقرية 
المرور  لتيسير حركة  القناطر  باسوس- 

على المواطنين.

بنطاق  المبذولة  واألنشطة  الجهود  الشرقية،  محافظ  غراب  ممدوح  الدكتور  تابع 
مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أعلى معدالت من اإلنجاز لإلرتقاء بجميع الخدمات 

المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
الميدانى  المرور  بضرورة  واألحياء،  والمدن  المراكز  رؤساء  على  المحافظ  شدد 
بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة، من خالل متابعة حمالت النظافة 
وتنفيذ  ورصفها،  الشوارع  كفاءة  ورفع  واإلعالنات  اإلشغاالت  ورفع  والتجميل 

على  المخالفة  للتعديات  إزال���ة  حمالت 
المحال  على  الزراعية،والمرور  األراض��ى 
ال��دروس  وم��راك��ز  والمقاهي  التجارية 
على  حصولها  من  للتأكد  الخصوصية، 
اإلحترازية  اإلجراءات  وتطبيق  التراخيص 
عن   

ً
فضال كورونا،  لمكافحة  والوقائية 

التنموية  المشروعات  أع��م��ال  متابعة 
كل  بنطاق  تنفيذها  الجارى  والخدمية 
لتعود  الخدمة  دخولها  لسرعة  مركز، 

بالنفع والفائدة على المواطنين.
عبدالكريم  فيصل  أوض��ح  جانبه،  وم��ن 
جاري  أنه  أبوعمر،  منشأة  مدينة  رئيس 
الخطة  ضمن  مشروعات  أعمال  تنفيذ 
في  الحالي،  المالي  للعام  اإلستثمارية 

برنامج الكهرباء حيث تم شراء وتوريد كشافات ليد، وشراء وتوريد أدوات ومهمات 
من  بدًءا  أبوعمر  منشأة  يتم رصف طرق  والمواصالت  النقل  وفي  العامة،  لإلنارة 
الكيلو 8 على ترعة جندل السفلى حتى كوبرى أبوحامد ،وإستكمال رصف طريق 
إلى مدرسة  المؤدى  الدقيق  تل  أبوعمر  أبوسرحان، ورصف طريق منشأة  مدخل 

تل الدقيق.
بجوار  تيمور  مصرف  على  ساندة  حوائط  عمل  يتم  البيئة  تحسين  قطاع  وفي 
كوبرى المصرية، بداية من مدخل طريق تل الدقيق وعمل غرف خرسانية ثالثية 
األضالع على ترعة جندل السفلى، وشراء سيارة نظافة قالب حمولة 7 طن ضمن 
الف جنيه  بلغت 6 مليون و7٨٨  بتكلفة إجمالية  المالي،  للعام  اإلستثمارية  الخطة 

بنسبة تنفيذ ٪45.
وأضاف قيام األجهزة التنفيذية بمدينة منشأة أبوعمر، بتكثيف الحمالت اليومية 
رفع  عن   

ً
فضال بالشوارع،  المرورية  السيولة  إليجاد  المخالفة  اإلشغاالت  لرفع 

إشغال،  وإزالة 29 حالة  إشغال،  تم تحرير 2٣ محضر  المخالفة، حيث  اإلعالنات 
وتحرير  إعالن،   4٨ إزالتها  تم  التي  المخالفة  اإلعالنات  عدد  إجمالي  أن  إلى  الفتا 

6 محاضر ألصحاب اإلعالنات غير المرخصة وتطبيق القانون على المخالفين.
كما شنت األجهزة التنفيذية بمدينة منشأة أبوعمر، حمالت إلزالة التعديات المخالفة 
 على الرقعة 

ً
على األراضى الزراعية وأمالك الدولة، وتم إزالة 26 حالة تعدي حرصا

رفع  المخالفين، فضال عن  على  القانون  وتطبيق  المحافظة،  نطاق  داخل  الزراعية 
رئاسة  تشنها  التي  اليومية  الحمالت  المدينة خالل  من   

ً
قمامه سنويا طن   ٣600

المدينة ،للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي خالي من الفيروسات.

رئيس  الكحيلي  مصبح  بالدكتور  القليوبية،  محافظ  الهجان،  عبدالحميد  التقى 
محمود  والدكتور  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  الرياضي،  بنها  نادي  إدارة  مجلس 
مشاكلهم  إلى  لالستماع  بالقليوبية  والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل  الصبروط 

وطلباتهم، وتقديم الدعم المادي بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.
النادي،  تطوير  سبيل  في  عقبة  تشكل  مديونيات  وجود  أزمة  االجتماع،  وناقش 
إلى  بدورها  تؤدي  والتي  الملعب،  تخص  التي  الفنية  المشكالت  حل  على  والعمل 
النادي، باإلضافة إلى أزمة استئجار ملعب بديل بأربعة  المالية لدى  زيادة األعباء 

آالف جنيه، ما يشكل أعباء مالية على النادي.
ووعد المحافظ بتقديم الدعم المالي والفني والمعنوي لنادي بنها، كونه يقدم خدمات 
وأنشطة رياضية كبيرة لشباب القليوبية عامة ومدينة بنها خاصة، مناشًدا رجال 

والشيوخ  النواب  مجلس  وأعضاء  األعمال 
إلنقاذ  الجليل  العمل  هذا  في  للمساهمة 
ومواطني  لشباب  ودعًما  العريق،  النادي 
بهذا  وجدانًيا  ارتبطوا  الذين  القليوبية 

النادي على مدار سنوات طويلة.
الحميد  عبد  أج��رى  أخ��رى  ناحية  م��ن 
تفقدية  جولة  القليوبية،  محافظ  الهجان 
لمتابعة  الخيمة  وشبرا  بنها  بمدينتي 
أعمال الرصف بشارع األمل ببنها ومتابعة 
أعمال النظافة بالشوارع والمحاور الجديدة 
بشبرا الخيمة، ورافق المحافظ في الجولة 
كل من المهندس علي عبد الستار رئيس 
رئيس  فوزي  خالد  والعميد  بنها،  مدينة 
حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور مجدي 
رئيس حي  نائبي  مهدي  وإيهاب  البكري، 

غرب شبرا الخيمة.
الجولة بتفقد أعمال تطوير  المحافظ،  وبدأ 

شارع األمل حيث تم اإلنتهاء من تغيير المرافق »كهرباء والمياه والغاز والتليفونات«، 
الهوائية بكابالت كهربائية كما تم  الكابالت  بتكلفة 3 ماليين جنيه وتم استبدال 
نقل كبائن الكهرباء، كما تم وضع طبقة السن وجاري أعمال رفع مطابق الصرف 
أيام  الرصف خالل  ألعمال  تمهيدا  الوسطى  بالجزيرة  البلدورات  تركيب  الصحي 
وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها، والتى تشمل تطوير شوارع 
النيل، وكورنيش  ندا وطراد  القبلي، وفريد  بنها  خط 12 وطريق خط 13 ومدخل 
النيل وممشي نهر النيل، وكفر الجزار دملو وطريق قرية سندنهور وكلية تجارة 
وخلف  والمكفوفين  اليابانية  والمدرسة  بالفلل   10 وشارع  بكلية  النساج  وشارع 

مجلس مدينة بنها وشرق االستاد وطريق الرملة، بتكلفة بلغت 226 مليون جنيه.
وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة، 
حيث تفقد المحافظ الطريق الدائري، وتفقد أعمال التوسعة التي تتم بالطريق، ووجه 
المحافظ نائبي الحي بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وإزالة أي تراكمات والتنسيق 
مع الشركات المنفذة لتزليل العقبات والمشكالت، كما تفقد المحافظ أيضا محور 

الفريق العصار، وشدد علي اعمال النظافة.
كما تم ضبط 4 سيارات كارو تفرز القمامة بالشوارع وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
وتم  اإلسماعيلية،  ترعة  وكورنيش  محور  المحافظ  تفقد  كما  المخالفين،  حيال 
المالبس  بيع  في  ترخيص يستخدمها أصحابها  بدون  3 سيارات مالكي  ضبط 

واألحذية، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية من قبل إدارة المرور.
شبرا  بمدينة  النظافة  بمستوي  بالنهوض  المحافظة  جهود  ضمن  الجولة  وتأتي 
تطوير  أهمها  من  والتي  بها  تم  التي  التطوير  أعمال  مع  وتماشيا  تزامنا  الخيمة 
وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء كورنيش ترعة االسماعيلية وانشاء محور شركات 
البترول. وشدد المحافظ، علي ضرورة االستمرار في رفع التراكمات أوال بأول سواء 
من الشوارع أو من المحطة الوسيطة وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات 
القمامة  القاء  ظاهرة  لمنع  القمامة  جمع  متعهدي  مع  باالشتراك  المواطنين  وإلزام 
التنسيق  القليوبية، على ضرورة  النباشين. كما شدد محافظ  بالشوارع وظاهرة 
الدائم والمستمر بين األجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، التخاذ كافة اإلجراءات 
أصحابها  والمتعدي  ترخيص  بدون  والمقامة  المخالفة  األكشاك  حيال  القانونية 
حركة  تعيق  التي  والمخالفات  التعديات  أشكال  كافة  وإزال��ة  الطريق،  حرم  على 
المارة، مؤكًدا استمرار حمالت إزالة اإلشغاالت والتعديات على حرم الطريق، إلعادة 

االنضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.
وأكد المحافظ، علي حرص المحافظة علي استعادة الوجهه الحضاري لمدينة شبرا 
الخيمة من خالل تدعيم منظومة النظافة وتطوير الشوارع الرئيسية بها حيث جاري 
اآلن تطوير شارع أحمد عرابي بإعتباره من أهم الشوارع الحيوية بحي شرق شبرا 
الخيمة مؤكدا انه بمجرد االنتهاء من تطويره ستحدث إنفراجه مرورية كبيره لربطه 
مشروع  أعمال  انشائها ضمن  جاري  ومنازل  مطالع  من خالل  الدائري  بالطريق 

توسعة الطريق الدائري.

انتهاء الغلق اآلمن ملقلب 
قمامة السالم خالل 3 أشهر

رئيس »جهاز العبور«: 

إنه سيتم  العبور،  مدينة  تنمية  رئيس جهاز  الغيطي  الرؤوف  عبد  المهندس  أعلن 
االنتهاء من تنفيذ مشروع »الغلق اآلمن لمقلب قمامة 

السالم« خالل الربع األول من العام الجاري 2022.
 وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن خطة 
لسكان  صحي  جو  توفير  على  ستعمل  الغلق 
المدينة ومن حولها حيث يتم تغطية كامل مساحة 
به  الخاصة  الميول  وضبط  نظيفة  برمال  المقلب 
آبار  شبكة  عمل  بعدها  يتم  ثم  الجوانب،  وتدبيس 
لتوليد  محطة  على  وربطه  الميثان  غاز  الستخراج 
للمشروع  اإلجمالية  تكلفة  أن   

ً
موضحا الكهرباء، 

بلغت نحو 55 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ المشروع 
على مساحة 80 فدان. 

لمقلب  األمن  الغلق  أن مشروع  »الغيطي«،   وأضاف 
قمامة السالم يقام على تنفيذ شبكة تجميع الغاز، كما يجري تنفيذ أعمال حفر 
اآلبار والمحركات، كما جار االنتهاء من تنفيذ أعمال التغطية الرملية بكامل القطاع 
 C2& ( وأنه يجري أنه جاري أعمال قطع وردم في المناطق ،)D3&B7( في المناطق
D4&D6(، كما يجري تنفيذ أعمال الميول الجانب الغربي للمشروع، و تنفيذ أعمال 
لحام المواسير الخاص بغاز البولي ايثيلين الخاصة بآبار غاز مع تدبيس وتغطية 
كاملة للمقلب بالرمال، و نوه رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه قد تم تكليف مسؤولي 
اإلدارات المختلفة والمختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع للتأكد من تنفيذ 
األعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد علي االستمرار 

في زيادة معدالت اإلنجاز لالنتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد له. 
الدولة  خطة  إطار  في  يأتي  القمامة  مقلب  من  االنتهاء  أن  الجهاز،  رئيس  وأوضح 
للقضاء علي العشوائيات ومظاهر التلوث، والدور الرائد لهيئة المجتمعات العمرانية 
تلك  بين  ومن  الجمهورية  نطاق  في  المختلفة  المشروعات  تنمية  في  الجديدة 

المشروعات 



03  
ضايا
ق

ى 
ذو

ص 
خا

ش
األ

ل 
هي

تأ
ة ب

ني
ملع

ة ا
بع

لرا
ة ا

اد
 امل

من
 8

م 
رق

ن 
ندا

م ب
ض

ى 
عل

ب، 
نوا

 ال
س

جل
بم

ن 
ام

ض
الت

نة 
ج

ت ل
فق

وا
 )6

0(
 و

بى
ري

 ع
عاء

 د
بة

نائ
وال

ف، 
ري

ش
 ال

اد
ش

 ر
ف

شر
ب أ

نائ
 ال

من
ل 

 ك
من

ني 
دم

ملق
ني ا

ون
قان

 ال
عي

رو
ش

بم
ك 

وذل
قة 

عا
اإل

اء 
ش

 إن
ون

قان
ر 

صدا
 بإ

20
20

نة 
س

2 ل
00

م 
رق

ن 
نو

قا
م ال

كا
أح

ض 
بع

ل 
دي

تع
( ب

س
جل

 امل
ضاء

أع
د 

عد
ر 

ش
 ُع

من
ر 

كث
 )أ

ئبًا
نا

قة.
عا

اإل
ى 

ذو
ص 

خا
ش

األ
م 

دع
ف ل

ال
خت

 با
ون

در
قا

ق 
دو

صن
ج 

ما
ند

اال
ف و

كي
للت

قة 
عا

اإل
ى 

ذو
ص 

خا
ش

األ
ل 

هي
 تأ

فى
مة 

اه
س

 امل
ى:

تال
كال

عة 
راب

ة ال
اد

 امل
من

ن 
ام

الث
د 

بن
ص ال

ح ن
صب

 وأ
ى 

الت
ى 

يع
طب

 ال
الج

الع
 و

بى
اط

خ
الت

ل 
هي

تأ
 ال

كز
مرا

اء 
ش

 إن
فى

دة 
اع

س
وامل

م، 
له

ى 
هن

 امل
يب

در
الت

ج 
رام

ر ب
في

تو
 و

مع
جت

 امل
فى

ت.
ظا

اف
ح

امل
ة ب

اق
إلع

ى ا
ذو

دم 
خ

ت
ها.

يد
يؤ

يا 
عل

ة ال
ح

صل
 امل

ون
تك

ما 
إين

 و
ليا

الع
حة 

صل
 امل

عم
يد

نه 
د، أ

بن
ا ال

هذ
شة 

اق
من

اء 
أثن

د 
شا

 ر
ف

شر
ب أ

نائ
د ال

وأك
 

ن 
نو

قا
وع 

شر
 م

لى
 ع

لى
جبا

ى 
نف

ح
ر 

تو
دك

 ال
ار

ش
ست

امل
سة 

رئا
 ب

ة ،
ام

الع
سة 

جل
 ال

الل
خ

ب 
نوا

 ال
س

جل
 م

فق
وا

وع.
جم

 امل
فى

لة 
دو

 لل
ام

الع
ط 

طي
تخ

ال
ت 

ارا
وز

م ال
قو

ن ت
 بأ

»2
6«

دة 
املا

ن 
 م

رة
خي

األ
رة 

فق
ل ال

دي
تع

د ب
داو

ن 
دي

ء ال
ضيا

ب 
نائ

ح ال
ترا

 اق
لى

 ع
س

جل
 امل

فق
ووا

 
ط. 

طي
تخ

ة ال
زار

 و
أى

 ر
الع

تط
س

د ا
بع

طة 
لخ

 با
جة

در
 امل

ات
وع

شر
 امل

ني
ة ب

اقل
ملن

با
 ،»

زية
رك

 امل
ود

قي
ن ال

ف م
في

تخ
ب ال

يج
ى 

تال
بال

ة و
زي

رك
الم

ق ال
قي

تح
ى 

ف إل
هد

ن ن
نح

« :
ود

 دا
ين

الد
اء 

ضي
ب 

نائ
ل ال

وقا
جة 

در
 امل

ات
وع

شر
 امل

ني
ة ب

اقل
ُن  امل

مة
عا

ت ال
يئا

اله
ت و

ارا
وز

ز لل
جي

ى ي
الذ

ة و
وم

حك
ن ال

م م
قد

 امل
ص

للن
دة 

عو
م ال

 يت
 أن

حا
تر

مق
ى 

ء ف
جا

ما 
 ك

رة،
وزا

ة ال
فق

موا
س 

ولي
ط 

طي
تخ

ة ال
زار

 و
أى

 ر
الع

تط
س

د ا
بع

ك 
وذل

ة، 
وي

سن
ة ال

دام
ست

 امل
ية

نم
للت

ها 
طت

 خ
في

ن. 
نو

قا
ة ال

سف
 فل

مع
ى 

ش
ما

 يت
مر

األ
ذا 

وه
ة، 

خط
ة ال

جن
ر ل

ري
تق

ى 
عل

ى 
بال

 ج
فى

حن
ر 

تو
دك

ر ال
شا

ست
 امل

سة
رئا

، ب
مة 

عا
ه ال

ست
جل

ى 
ة ف

ام
الع

ته 
س

جل
ل 

ال
 خ

اب
نو

س ال
جل

 م
فق

وا
ن 

قط
بال

صة 
خا

 ال
ام

حك
اال

ض 
بع

ن 
شأ

ي 
 ف

19
73

نة 
س

1 ل
06

م 
رق

ن 
نو

قا
 ال

ام
حك

ض أ
بع

ل 
دي

تع
ن ب

نو
قا

وع 
شر

م
ت 

ص
ون

ر 
ص

 م
يم

إقل
ى 

 ف
رية

ص
 امل

ان
قط

األ
ني 

س
تح

ق 
دو

صن
اء 

ش
ن ا

شأ
1 ب

95
9 

نة
س

2 ل
12

م 
رق

ن 
نو

قا
 ال

غاء
بال

و
م 

قلي
ي إ

ة ف
ري

ص
 امل

ان
قط

األ
ني 

س
تح

ق 
دو

صن
اء 

ش
 إن

أن
ش

1 ب
95

9 
نة

س
2 ل

12
م 

رق
ن 

نو
قا

ى ال
لغ

: ي
لى

 ع
ية

ثان
ة ال

اد
امل

ث 
حو

الب
ز 

رك
 م

لى
ة إ

في
صر

 امل
اته

ساب
وح

ة، 
قول

ملن
 وا

تة
ثاب

ه ال
وال

وأم
ه، 

دات
جو

مو
 و

قه
قو

 ح
يع

جم
ل 

ؤو
ن ت

ى أ
عل

ر، 
ص

م
ى 

ة ف
دم

لخ
 با

ون
ود

وج
 امل

رية
ص

 امل
ان

قط
األ

ني 
س

تح
ق 

دو
صن

ن ب
لو

ام
الع

ل 
نق

وُي
  .

اته
زام

الت
ز ب

رك
 امل

مل
تح

وي
ية 

راع
الز

م 
نه

ئو
ش

م 
ظي

 تن
أن

ش
ى 

ى ف
سر

وي
ة، 

عي
زرا

ث ال
حو

الب
ز 

رك
 م

لى
ة إ

في
ظي

الو
م 

ته
ويا

ست
بم

ن  
نو

قا
ا ال

هذ
ل ب

عم
خ ال

ري
تا

ية.
راع

الز
ث 

حو
الب

ز 
رك

بم
ني 

مل
عا

ى ال
عل

ى 
سر

ا ي
 م

ية
يف

وظ
ال

 

تخطيط

نقل

موافقة

منحت لجنة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية بمجلس النواب خالل اجتماعها ، برئاسة النائب أحمد عبد املجيد وكيل اللجنة، مهلة أسبوعني للهيئة 
العامة لتعاونيات البناء واإلسكان واالتحاد التعاوني إلعداد رؤية مشتركة عن تعديالت قانون التعاون اإلسكاني ودراسة األثر التشريعي لتطبيق القانون رقم )14( 
لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون اإلسكاني.  وقال أحمد عبد املجيد وكيل اللجنة، إن »مشاكل اإلسكان التعاوني مزمنة ومنذ أكثر من 40 عاما، ونحتاج اليوم 
إلى حلول عاجلة لتالفي مثل هذه املشكالت في ظل الجمهورية الجديدة، حتى تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شاملة في كافة املجاالت«.  ومن 
جهته، أكد املستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان، أن هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها اآلن بني هيئة 
تعاونيات بناء اإلسكان واالتحاد التعاوني بكافة املشكالت التي تواجه قطاع اإلسكان التعاونى، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديالت القانون الجديد وكذلك طرح 
مواد جديدة لتكون انطالقة جديدة، لإلسكان التعاوني في ظل توجهات القيادة السياسية، وبما يتناسب مع التطوير في قطاع اإلسكان في ظل الجمهورية الجديدة، 
وسيدعو الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات إلى اجتماع مع االتحاد التعاوني خالل أيام لالنتهاء من الدراسة وتقديمها الي لجنة اإلسكان بالبرملان.

االنتحار بـ »حبة الغلة« ليس ظاهرة

قانون  الحديث حول إصدار  أن  »مهران«   وبنينّ 
ألن  منطقي،  غير  الغلة  حبة  ت��داول  لتجريم 
ملرحلة  يصل  ل��م  االنتحار  ف��ي  استخدامها 
الظاهرة في مصر، لكنها حوادث فردية، مشيًرا 
 2000 نحو  إق��دام  أثبتت  اإلحصائيات  أن  إلى 
الفئران  سم  باستخدام  االنتحار  على  شخص 
في مصر خالل ال�10 سنوات املاضية، لكن ذلك 
ال يغير من طبيعة استخدام سم الفئران للقضاء 

على الحشرات.
باستخدام  قيام شخص  هل  »مهران«  وتساءل 
سيارته في دهس اآلخرين يدفعنا لتجريم قيادة 
السيارات؟، موضًحا أن العبرة ليست في تجريم 
لكن  زراعية،  ألغراض  ألنها مصنعة  الغلة  حبة 

الجريمة هي التي تخضع للعقاب.

عقوبة االنتحار

السياسية  للدراسات  القاهرة  مركز  مدير  وأكد 
بالفعل  تمت  إذا  االنتحار جريمة  أن  والقانونية، 
لو توقفت عند محاولة  لكن  ُيعاقب مرتكبها  ال 
االنتحار دون الوفاة، تستوجب الحبس من شهر 
أن  ا 

ً
مبين الغرامة،  أو  أقصى  كحد  أشهر   3 إلى 

مدرجة  ليست  لكنها  أخالقية  جريمة  االنتحار 
في قانون العقوبات.

يقبلون  الذين  األشخاص  أن  »مهران«  وأوضح 
نفسية  بحالة  يمرون  ما  عادة  االنتحار،  على 
لإلضرار  التصرف  بهذا  للقيام  تدفعهم  سيئة، 
بأنفسهم وهم فاقدين التمييز واإلدراك، لذا ليس 
 ملعاقبتهم ألنهم يستحقون الرعاية 

ً
هناك مجاال

والعالج.

عقوبة االبتزاز

وعن االبتزاز قال مدير مركز القاهرة للدراسات 
من  التي  العقوبة  إن  والقانونية،  السياسية 
خالد،  بسنت  بابتزاز  املتهمني  تواجه  أن  املمكن 
االبتزاز  بتهمة  أشهر   6 إلى   3 من  الحبس  هي 
والتهديد، وغرامة تصل ل�10 آالف جنيه، وهناك 
جريمة آخرى تتعلق بنشر صور على اإلنترنت 
تصل  السمعة،  وإس����اءة  التشهير  ب��غ��رض 
عقوبتها للحبس ملدة سنة أو غرامة تصل ل� 50 

ألف جنيه.

تضامن رواد السوشيال ميديا

تضامن  هكذا  ي��رج��ع”..  الزم  بسنت  “ح��ق 
خالد  بسنت  الفتاة  مع  ميديا،  السوشيال  رواد 
األشخاص  بعض  الب��ت��زاز  نتيجة  املنتحرة، 
التواصل  مواقع  على  مفبركة  صور  بنشر  لها 

االجتماعي.
بسنت  وال��دة  شقيق  عامر،  أبو  محمد  ويقول 
وهادئة  مستقرة  حياة  تعيش  بسنت  إن  خالد، 
برفقة والديها وشقيقتها التدرس الحقوق، حتى 
وقعت تلك األزمة التي أودت بحياتها إلى املوت، 

نتيجة لتناولها “حبة غلة”.
العمر  البالغة من  الفتاة  أن  وأوضح خال بسنت 
من  صور  من  تداوله  تم  بما  علمت  عاًما،   17
والدتها ألنها  تخبر  أن  ولكنها خيت  صديقاته، 
أشقاءها  وفاة  بسبب  قبل  من  لجلطة  تعرضت 

“الذكور”.
حتى  األمر،  تتجاهل  أن  حاولت  بسنت  أن  تابع 
بقيتي  “انتي   :

ً
قائال معلمها،  أحد  عليها  تنمر 

في  تدخل  جعلها  ما  شيماء”،  من  أكثر  تريند 
حالة انهيار من البكاء، مشيًرا إلى أن والدها علم 
بنشر صور البنته من أحد أقاربه، الذي أخبره 
ليخبر  املنزل  إلى  يسرع  األب  جعل  ما  بذلك، 
أنها  وأخبرته  الصور  كذبت  األم  أن  إال  والدتها، 

ليست ابنتها.
اللحظات  االب��ت��زاز”  “ضحية  خ��ال  وكشف 
راح يصلي  “والدها   :

ً
قائال األخيرة في حياتها، 

في  هتصلي  إنها  ألمها  قالت  وبسنت  الجمعة 
أنها بريئة ووقعت  البيت وبصت ألمها وقالتها 
يا  قالتها  وأختها  صرخت  وأمها  األرض  في 
على  أخدها  وأبوها  عالج  ريحتها  بسنت  أمي 
أخدت  أنها  اكتشفوا  طنطا  جامعة  مستشفى 

حبة غلة”.

دقائق  ب���10  تموت  قبل  “كلمتها  واستكمل: 
غلة  حبة  بلعت  إني  خالي  يا  معلش  وقالتلي 
ومقدرتش بعدها تتكلم وطلبت مياه وأكل قبل 
عطشانة  منعوها..وماتت  والدكاترة  تموت  ما 

وجعانة”.

اكتئاب نفسي

واقعة انتحار الفتاة بسنت خالد بسبب ابتزازها 
جعلها  ما  أشخاص،  نشرها  مفبركة،  بصور 
تدخل في حالة من االكتئاب، والهروب من الحياة 
عن  للمواطنني  التساؤل  باب  فتح  باالنتحار، 
إمكانية حماية أبناءهم من التفكير في االنتحار 

في حالة تعرضهم لالبتزاز.
ا على ذلك، قال جمال فرويز، استشاري 

ً
وتعليق

فتحت  بسنت،  الفتاة  واقعة  إن  النفسي،  الطب 
والوقوف  األبناء  تأهيل  ض��رورة  عن  الحديث 
محاولة  أو  أزم��ة  ألي  تعرضهم  فني  بجانبهم 

ابتزاز كما حدث مع الفتاة بسنت.
وأوضح “فرويز” أنه ال بد من من تقوية العالقة 
ليكونوا  وأبناءهم،  واألمهات  األباء  بني  وامل��ودة 
مطلعني بكل شيء يمر بهم، وحتى ال يضطروا 
في  وينتج  والديهم  عن  مشكالتهم  إخفاء  إلى 
عجز  نتيجة  االنتحار،  من  حاالت  األمر  نهاية 
األبناء عن حل مشكالتهم، وإيمانهم بعدم تفهم 

أولياء األمور بهذا األمر.
في  األزمة  أن  النفسي  الطب  استشاري  وتابع 
ولكنها  عليها  تتوقف  ال  بسنت  الفتاة  انتحار 
ا 

ً
أيض ألنهم  ابتزازها،  في  املتهمني  إلى  ممتدة 

يعانون من خلل في عالقاتهم بأسرهم، وهو ما 
ويحاولون  الفكر  في  مشوه  أشخاص  عنه  نتج 

إيذاء اآلخرين.
ووضع الدكتور جمال فرويز عدد من النصائح 
من  أبناءهم،  مع  عالقاتهم  في  األم��ور  ألولياء 
مشكالتهم  على  والتعرف  التواصل  خ��الل 
واالحترام والثقة املتبادلة بني الطرفني، وفي حالة 
أسرتها  وق��وف  وتجد  البتزاز،  الفتاة  تعرض 
الحقيقة  إلى  الوصول  ومحاولة  جانبها،  إلى 
الحياة  في  األمل  اكتساب  على  ذلك  يساعدها 

وعدم اللجوء إلى االنتحار للهروب من الحياه.
خالد  بسنت  الفتاة  خاللها  من  حاولت  رسالة 
املفبركة،  الصور  براءتها من  تؤكد ألسرتها  أن 
دفعها  االكتئاب  أن  إال  حولها،  تداولها  تم  التي 
باالنتحار،  الحياة  من  الهروب  حل  اختيار  إلى 
وهو ما جعل رواد السوشيال يتعاطفون معها 

يطالبون بحقها من املتهمني بهذا الجرم.

 حكم الدين

والفلسفة  العقيدة  أستاذ  نصير،  آمنة  وتقول 
في كلية الدراسات اإلنسانية في جامعة األزهر، 
الفتاة  انتحار  في  املتسببني  في  الدين  إن حكم 
املصير”،  وبئس  جهنم  “مأواهم  خالد  بسنت 

ألنهم تسببوا في قتل إنسانة.
وأضافت “نصير” أن الذين تسول لهم أنفسهم 
هم  برئية،  بفتاة  التشهير  جريمة  بإركتاب 
وبأس  “جهنم  الله  عند  وحكمهم  مدلسني، 

املصير”.

وبينت أن ارتكاب جريمة في حق إنسان بدون 
وج��ه ح��ق وخ��ال��ي امل��ص��دق، ول��ذل��ك لها 100 
جريمة، وهم: “الجرم خالي من الصدق، وإلفاق 
التهم بإنسانة برئية”، وهو ما يطبق عليهم قول 
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كان  خالد  بسنت  للفتاة  حدث  ما  أن  وتابعت 
الذين قاموا  إليها األشخاص،  بسبب ما دفعوه 

بنشر صور مفبركة لها دون وجه حق.
بسنت  الفتاة  وجهتها  التي  الرسالة  نص  وجاء 
ريت  يا  “ماما  وفاتها:  قبل  اسرتها  إلى  خالد 
صور  دي  دي..وإن  البنت  مش  أنا  تفهميني 
متركبة والله العظيم وقسًما بالله دي ما أنا، أنا 
يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلي 
ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة 

أنا بتخنق، تعبت بجد”.

عقوبات

العقوبة  ع��ن  امل��واط��ن��ني  ت��س��اؤالت  وت��زاي��دت 
بنشر  املتهمني  على  تنفيذها  املتوقع  القانونية 

صور مفبركة للفتاة املنتحرة بسنت خالد.
القانون  إن  املحامي،  الرزاق  عبد  يسري  ويقول 
املعلومات  بجرائم  الخاص   ،2000 لسنة   10
واإلنترنت، تضمن أولويات الجرائم اإللكترونية، 
والتي أصبحت أكبر وأكثر في املجتمع، وهو ما 
الجرائم  ملواجهة  متكاملة  إدارات  إقامة  إلى  أدى 

اإللكترونية في مديرات األمن.
جرائم  في  العقوبة  أن  ال��رزاق”  “عبد  وأض��اف 
االبتزاز اإللكترونية تصل إلى الحبس من شهر 
إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، 

أو إحدى هاتني العقوبتني.
على  تحتوي  بسنت،  الفتاة  واقعة  أن  وأوض��ح 
جريمة مركبة، األولى االبتزاز أو إساءة استعمال 
من  الجنحة  عقوبة  وه��ي  االت��ص��ال،  وسائل 
هي  الثانية،  والجريمة  سنوات،   3 إل��ى  شهر 
صور  الستخدام  وذلك  عرض،  وهتك  التشهير 
أو  أخرى  أجسام  على  صورتها  وتركيب  فتاة 
ا 

ً
أيض الصور حقيقية، فإن هذا  في حالة كانت 

انتهاك لحرمة الخصوصية.
واستكمل: “مجموع العقوبات املتوقع إصدارها 
يمكن  بسنت  الفتاة  واقعة  في  املتهمني  على 
املطالبة  لوالدها  ويمكن  15 سنة  إلى  تصل  أن 
من  وأسرته  والبنته  له  تعرض  ملا  بتعويض 

أضرار”.

أفكار ما قبل االنتحار

طبيب  الحيص،  إبراهيم  محمد  الدكتور  يقول 
قبل  إن��ه  النفسي،  وال��ط��ب  واألع��ص��اب  امل��خ 
املصاب  املريض  عقل  ل��دى  تتكور  االنتحار 
وحسد  امل��وت،  تمني  حول  أفكار  باالكتئاب 
، أو 

ً
األموات على حالهم وأنهم أفضل منه حاال

الحديث عالنية عن قتل النفس.

النساء أكثر إقباال على االنتحار

الصحة  ملنظمة  ا 
ً
وفق أنه  إبراهيم،  محمد  أكد 

العاملية فإن 700 ألف شخص يقتلون أنفسهم 
السموم،  يتعاطون   20% بينهم  من  سنوًيا، 
وتكون الغالبية العظمى من النساء، موضًحا أن 
التي  املواد  الغلة ومختلف  السموم تشمل حبة 

قد تؤدي إلى املوت.

صدمة نفسية

النفسي،  والطب  واألع��ص��اب  امل��خ  طبيب  ب��نينّ 
والضغط  االكتئاب  نتيجة  يكون  االنتحار  أن 
الصعبة،  املادية  والظروف  الشيديد،  النفسي 
والتعرض لصدمة نفسية كالطعن في الشرف 
يعظم  النفسي  الضغط  أن  إلى  ا 

ً
الفت والعرض، 

الشعور بضرورة التخلص من النفس.
النفسي  التفسير  أننّ  إبراهيم،  محمد  أوضح 
لحالة »بسنت« التي اقدمت، على االنتحار بعد 
لها  مخلة  صور  بتركيب  الشباب  أحد  قيام 
أنها وجدت نفسها في ضغط كبير  ونشرها، 
يفوق قدرتها على االستيعاب والتحمل، وحينا 
معتبره  االنتحار  فضلت  ألزمتها   

ً
حال تجد  لم 

أنه الحل األمثل للتخلص من تلك الضغوطات.

غياب االحتواء

وأملح طبيب املخ واألعصاب والطب النفسي، إلى 
أن »بسنت« لم تجد احتواء من األسرة أو املجتمع 
قوبلت  لكهنا  للصدمة،  تعرضها  عند  املحيط 
في  عليهم  تعول  الذين  األشخاص  من  بالتنمر 
في  األق��ل  على  مساعدتها  أو  مشكلتها  حل 
لها  قال  الذي  وأولهم مدرسها  الصدمة،  تخطى 
حسب  شيماء«،  من  أكتر  تريند  بقيتي  »أن��ت 

أسرتها.
احتواء  ض��رورة  على  إبراهيم،  محمد  وش��دد 
االنتحار،  في  يفكر  ال��ذي  االكتئاب  مريض 
وتصديقه ومساعدته على الوصول لحل لألزمة، 
املريض  وعرض  الالزم،  النفسي  الدعم  وتقديم 
الذي  الدوائي  العالج  لتقدم  نفسي  طبيب  على 
املريض  أن  إلى  مشيًرا  الصدمة،  أثر  من  يقلل 
وهي  جسديه  تغيرات  عليه  تظهر  باالكتئاب 

بمثابة جرس إنزار لألسرة.

النساء أقل قدرة على مواجهة 
الضغوطات

وعن سبب ارتفاع نسب االنتحار بني السيدات، 
إن  النفسي،  والطب  واألعصاب  املخ  طبيب  قال 
الضغوطات،  مواجهة  على  ق��درة  أقل  النساء 
ألن  والشرف،  العرض  في  بالقذف  تأثًرا  وأكثر 

ذلك يعتبر بالنسبة لهن مسألة حياة أو موت.
النفسي  التكوين  بأن  إبراهيم،  محمد  واختتم 
لها،  صور  وفبركة  الفتاة  بابتزاز  للمتهمني 
يفتقر لجزء كبير من التربية األسرية السليمة، 
كما أنه من الواضع أنهم لم يحصلوا على رعاية 
منذ الصغر تغرس فيهم القيم واملبادئ واحترام 

خصوصية اآلخرين.

العدد ثالثمائة وستة وسبعون
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بعد انتحار بسنت.. 

أسماء الطيب

هل تمنع الدولة »حبة 
الغلة« القاتلة؟

أزمة جديدة فجرتها 
الجامعة العمالية 
بعد املؤتمر الصحفي 
لرئيس االتحاد العام 
لنقابات عمال مصر، 
جبالي املراغي، والذي 
تحدث فيه عن حل 
مشكالت الجامعة، 
لترد سهير حمدي، 
عضو اللجنة النقابية، 
ومدير العالقات العامة 
بالجامعة العمالية، 
مؤكدة أن املوظفني ال 
يحصلون على رواتبهم 
في موعدها وال 
يتلقون أية عالوات أو 
مستحقات متأخرة.
قالت سهير حمدي، 
إن تصريحات جبالي 
املراغي عن حصول 
الجامعة العمالية 
على كامل حقوقها 
وقيامها باإلنفاق على 
املؤسسات الخاصة 
باالتحاد العام، 
ليست صحيحة، ألن 
مديونات التأمينات 
على الجامعة تجاوزت 
200 مليون جنيه، ولم 
يحصل املوظفني على 
زيادة في املرتبات 
أو حوافز وعالوات 
منذ 2017، مؤكدة أن 
الجامعة لم تستقبل أي 
طالب خالل عام 2021.

أزمة مادية طاحنة

الذين يدرسون  كشفت »حمدي« أن عدد الطالب 
على  طالب  ألف  يتعدى  ال  العمالية  الجامعة  في 
من  العائدة  واإلي���رادات  الجمهورية،  مستوى 
املوظفني  مرتبات  لسد  تكفي  ال  التعليمة  العملية 

ملدة شهر واحد، مشيرة إلى أن 
بأزمة  تمر  العمالية  الجامعة 

مادية طاحنة.
 بينت مدير العالقات العامة 
نظام  أن  العمالية،  بالجامعة 
الجامعة  داخ���ل  التعليم 
عن  ع��ب��ارة  ك��ان  العمالية 
الطالب  ويمنح  س��ن��وات،   4
ب���ك���ال���وري���وس ع��الق��ات 
صناعية وتكنولوجيا ملدة 4 
عامني  أصبح  لكنه  سنوات، 
بعض  وج��ود  بسبب  فقط، 
األتربة على جدران الجامعة. 

مرتبات ثابتة منذ 2017

حمدي،  سهير  أوض��ح��ت 
امل��وظ��ف��ني  م���رات���ب���ات  أن 
أي  دون   2017 منذ  ثابتة 

املعاشات  وأصحاب  زي��ادات، 
أن  إلى  مشيرة  مستحقاتهم،  على  يحصلوا  لم 

مشكلة الجامعة العمالية بحاجة إلى حل جذري.
بالجامعة  العامة  ال��ع��الق��ات  مدير  وت��داول��ت   
بموقع  حسابها  عبر  لها  منشور  في  العمالية، 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »رئيس االتحاد 
تصريح  أشوف  ملا  مصر،  عمال  لنقابات  العام 
فيه  بتقول  عمالي  بمؤتمر  فيديو  في  لحضرتك 
أن الجامعة العمالية بتقبض في ميعادها وكمان 
أخدت كل عالواتها، يبقى الزم أرد على حضرتك 

ألن هموت من عدم الرد«.
وأضافت »حمدي«: »إحنا ال بنقبض في ميعادنا 
وال دي املرتبات اللي تليق بنا، وكلها بسبب عدم 
حتى  وال  املتأخرة،  ومستحقتنا  عالواتنا  ضم 
الرئيس،  تعليمات  أخدنا عالواتنا من 2017 زي 
باملؤسسة  الغالبة  إال  نفذتها  كلها  وال��دول��ة 
والجامع وال حتى ترقيتنا ده كمان إحنا محلك 

سر من سنني طويلة«.

غياب حقوق املوظفني

وتابعت سهير حمدي: »رئيس الجمهورية بينزل 
كل  الدولة  إحنا  ما  زي  وإحنا  للموظفني  زيادات 
إال  غليت  الغذائية  املواد  وكل  بتغلى  فيها  حاجة 
العمالية  والجامعة  الثقافية  املؤسسة  عمال  إحنا 
اآلن  سعر  مالناش  إننا  لدرجة  بنرخص،  إحنا 
أعدادانا ال تتعدى ثالثة آالف موظف بل أقل.. مات 
مننا كتير وطلع معاش كتير 
طلعوا  واللي  ماتوا  واللي 
حقهم  خ��دوش  م��ا  معاش 

حتى اآلن«.
العالقات  مدير  وأردف���ت   
العمالية:  بالجامعة  العامة 
عايشني  إحنا  يعلم  »ربنا 
إزاي، عايزين نعيش زي أي 
نلقى  حقنا  عادي،  آدم  بني 
أكلنا وحقنا نلقى حق تعليم 
نتعب  مل��ا  وحقنا  والدن���ا 
وحقنا  ال��ع��الج  ح��ق  نلقى 
تسدد  لم  اللي  بالتامينات 

وحقوق الزمالء املتأخرة«.

عزوف الطالب

لرئيس  حديثها  ووج��ه��ت 
لنقابات عمال  العام  االتحاد 
حضرتك  »مل��ا  قائلة:  مصر 
كاملة،  وحقوقهم  عالوتهم  صرفوا  هما  تقول 
إزاي  امل��ؤس��س��ات،  على  بتصرف  والجامعة 
طلبة  معندناش  وإحنا  على ملؤسسات  بنصرف 
أربع سنوات زي ما كنا  أننا سنتني مش  بسبب 
عدد  من  ودخلنا  تطوير  مفيش  وكمان  قبل  من 

الطلبة ال يكفي املرتبات؟«.
الفتاح  عبد  الرئيس  حمدي  سهير  وناشدت   
العمالية  الثقافية  املؤسسة  ياريس  السيسي: 
والجامعة العمالية من ضمن شعب مصر العظيم، 
الحياة،  لهم حق فى  ياكلوا وال  والدك مش القني 
املؤسسة  الكبير  الصرح  إلنقاذ  بك  ونستغيث 

والجامعة والغالبة اللى فيها«.
بالجامعة  العاملون  نظم   2020 أكتوبر  وفي   
رواتبهم،  تأخر  على  احتجاجية  وقفة  العمالية 
املالي واإلداري«،  »الفساد  ب� منددين بما وصفوه 
لنقل  السيسي،  الفتاح  عبد  بالرئيس  مستغيثني 
التعليم  وزارة  إلى  العمال  اتحاد  من  تبعيتهم 

العالي، وإصالح مسار الجامعة.

ينتظر املصريون في عام 2022، عدًدا من القرارات التي 
تطبق بداية من يناير للعام الجديد، ولعل أبرزها ظهور 
األدنى  الحد  وتطبيق  الكبير،  املصري  املتحف  افتتاح 

لألجور.
القرارات،  أبرز  التالية  السطور  في  »البيان«  وترصد 
املصريني  ألحوال  التوقعات  خريطة  ترسم  أن  يمكنها 

في 2022.

 الحد األدنى لألجور

القطاع  على  لألجور  األدنى  الحد  تطبيق  قرار  سيتم 
إذ  يناير 2022،  من  بداية  بواقع 2400 جنيه،  الخاص 
عمل املجلس القومي لألجورعلى هذا القرار بعد توجيه 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

زيادة املعاشات

توفير  على  املوازنة  املعاشات، نصت  أما عن أصحاب 
بالكامل  الخزانة  التزامات  لسداد  املالية  املخصصات 
جنيه  مليار   180 بقيمة  املعاشات  صناديق  لصالح 
والتي ستسمح بتمويل زيادة املعاشات ب�%13 اعتبارا 
من أول يوليو القادم، وبشكل سيستفيد منه نحو 10 

ماليني صاحب معاش وكذلك املستحقني عنهم.

 
التشغيل التجريبي للمونوريل

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنه مخطط انتهاء 
العاصمة  مونوريل  مشروع  من  األولى  املرحلة  تنفيذ 
مايو  كم خالل   56.5 بطول  املمتد  االستاد   - اإلداري��ة 
2022، الفتة إلى أن نسبة اإلنجاز الكلية للمشروع بلغت 

حتى اآلن 10.5%.
علوية  محطة   22 اإلداري��ة  العاصمة  مونوريل  ويضم 
خطاب  ن��ورى   – بركات  هشام   – “االس��ت��اد  ومنها 
املشير طنطاوى –  الحرة –  املنطقة  السابع –  الحى   –
الجوى  املستشفى   – الشويفات   – فيستيفال  كايرو 
األمريكية  الجامعة  النرجس – محمد نجيب –  – حى 

– إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى األوسطى 
– محمد بن زايد – الدائرى اإلقليمى – فندق املاسة – 

حى الوزارات – العاصمة اإلدارية”.

انتهاء العشوئيات

ومن خالل الفترة املاضية، حققت الدولة إنجازات كبيرة 
من  خالية  مصر  لتصبح  العشوائيات،  على  للقضاء 
العشوائيات غير اآلمنة في عام 2022 ، كما تعمل على 
لكل  حق  باعتبارها  األساسية  الخدمات  كافة  توفير 
تستهدف  استراتيجية شاملة  وفق  ذلك  ويتم  مواطن، 
اآلمنة  غير  العشوائية  املناطق  على  والقضاء  التطوير 

وغير املخططة بمختلف املحافظات.

مباردة حياة كريمة

هناك عددا كبيرا من القرى في أكثر من 330 مجمعا، 
وتوصيل  التعليمية  األبنية  االنتهاء من مشروعات  تم 
سيتم   2022 عام  وخ��الل  الصحى،  والصرف  املياه 
االنتهاء من كافة مشروعات املرحلة األولى من مبادرة 

حياة كريمة

 افتتاح املتحف املصري الكبير 

املصري  املتحف  افتتاح  به  سيكون   2022 ع��ام  أن 
الكبير، وهي من اإلنجازات التي تعمل املبير للدولة التي 

تيم افتتاحها خالل هذا العام.

إنتاج أول أوتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي

وفي هذا الصداد، يشهد عام 2022، إنتاج أول أتوبيس 
يعمل بالغاز الطبيعي في مصر، والذى يكون مكونتها 

املحلية 70%.

تحسن خدمة اإلنترنت

الجديد2022،  العام  يشهدها  التي  التطورات  ظل  وفي 
ملموس  بتحسن  اإلنترنت  مستخدمي  سيشعرون 
استالم  مع  الجديدة،  السنة  خالل  الخدمة  جودة  في 

جهاز  لهم  أتاحها  التي  الجديدة  للترددات  الشركات 
تنظيم االتصاالت. 

السيارة الكهربائية

شركائها  مع  مصر،  ه��واوي  شركة  تتفاوض  كما 
قبل  بمصر  الكهربائية  السيارة  إلتاحة  التجاريني 
نهاية عام 2022، باإلضافة إلى طرح عدد من املنتجات 
املختلفة بالسوق املصري خالل الفترة املقبلة، بما فيها 
التلفزيون  شاشات  وتصنيع  الذكية،  الهواتف  قطاع 

بمصر.

»تأخر املرتبات وغياب 
الرتقيات«.. أزمة جديدة تضرب 

الجامعة العمالية

أبرزها زيادة املعاشات

2022 ع���ام  يف  ال��ش��ع��ب«  »أح�����وال  ت��رس��م  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ق�����رارات   10

أمير أحمد عبداهلل

جنيه  وثمنها  مليجرامات  وزنها  يتجاوز  ال  صغيرة  حبة  القاتلة«..  »الغلة 
على  إقدامها  بعد  خالد،  بسنت  للطالبة  السريع  املوت  تأشيرة  كانت  واحد، 
االنتحار بسبب قيام أحد الشباب بتركيب صور مخلة لها وتهديدها بفضحها.

ا على ذلك، قال الدكتور أحمد مهران املحامي، ومدير مركز القاهرة للدراسات 
ً
وتعليق

السياسية والقانونية، إن حبة الغلة التي استخدمتها الطالبة بسنت خالد في االنتحار ُصنعت لغرض حماية 
الغالل من الحشرات الضارة، وبالتالي استخدامها في غير أغراضها يستدعي تجريم الفعل وليس الوسيلة.



: أزمات كهرباء ومياه وخسائر باملليارات
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وجهت الهيئة الوطنية لإلعالم برئاسة حسين زين بخالص الشكر والتقدير للدوله المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
على الدعم، والمساندة للهيئة الوطنية لإلعالم والعاملين بها.

كافه  لصرف  إجراءات،  عده  أولى ضمن  كخطوة  جنيه،  مليون   60 مبلغ  إتاحه  على  الوزراء  مجلس  موافقة  عن  لإلعالم  الوطنية  الهيئة  وأعلنت 
مستحقات العاملين بها، وذلك بعد أن عرضت الهيئة احتياجاتها من الموارد المالية الالزمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزمالء 
المحاليين على المعاش. وأكدت الهيئة الوطنية لإلعالم أنها تكن ألبنائها كل االحترام والتقدير وأنها تواصل جهودها والمتابعه مع الجهات المعنية 
لصرف مستحقاتهم كامله وأن هناك استجابه من الدوله المصرية لحل كافه المشكالت حفاظا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي 
والستكمال دورهم الوطني من خالل مايقدمونه من إعالم مهني صادق يلبي احتياجات المواطن المصري، وليكون دوما المنصة الوطنية التى تتصدى 

للشائعات واألكاذيب التى تستهدف أمن واستقرار الوطن، متمنية لكافه أبنائها التوفيق والنجاح دوما.

جي
خار

العدد ثالثمائة وستة وسبعون

04األحد 6 جمادى اآلخر 1443 هـ -   9 يناير 2022 مـ
فضائح الفساد تالحق حكومة ليبيا.. فهل تسرّع بإقالتها؟

تصاعدت وبشكل متواتر االتهامات املوجهة إلى حكومة 
الحميد  عبد  يقودها  التي  ليبيا،  في  الوطنية  الوحدة 
العام  املال  إهدار  في  والتورط  الفساد  بممارسة  الدبيبة 
الضغوط  من  بذلك  وزادت  الخاصة،  املصالح  لخدمة 
اإلقالة،  خطر  أصال  تواجه  التي  الحكومة  على  املسلطة 

ومطالب بتغييرها في املرحلة القادمة.
آخر هذه االتهامات، تلك التي وجهها الجيش الليبي إلى 
رئيس الحكومة، أكّد فيها أن “الدبيبة صرف منذ توليه 
منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، 
منها 20 مليار على تنمية الفساد بدال من تنمية الوطن”، 
إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه ملدة 4 أشهر،  متهما 
في مؤشر على وصول العالقة بني الطرفني إلى قطيعة.

أي  تترك  لم  “الحكومة  إّن  بيان،  في  الجيش  وق��ال 
أن  من   

ً
“بدال ه 

ّ
أن مضيفا  والسمسرة”،  للكسب  فرصة 

الليبيني  إرادة  تحقيق  في  واجباتها  ألداء  عملها  توجه 
املؤسسات،  وتوحيد  الوطنية،  واملصالحة  لالنتخابات، 
مواطن  مليون  نصف  قرابة  رواتب  يوقف  برئيسها  إذ 

ليبي”.

حبس وزيرين

لكن فضائح الفساد املالي للحكومة التي وضعت رئيسها 
قبل  العام  النائب  قّرر  أن  في موقف محرج، ظهرت منذ 
التحقيق بشبهات فساد،  ذمة  وزيرين على  أيام، حبس 
التهامه  املقريف،  موسى  والتعليم  التربية  وزير  وهما 
الكتاب  طباعة  تأخر  أزم��ة  في  واملحسوبية  باإلهمال 

املدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية املعرفية مبروكة توغي، 
مستندات  وتزوير  منافع  على  الحصول  خلفية  على 
تتعلق بأوجه صرف املال العام، قبل أن يتم اإلفراج عنها 

لدواع صحّية مع مواصلة التحقيق معها.
املالية،  وزارة  أيضا  الفساد  فضائح  تشمل  قد  ذلك،  إلى 
التي طلب منها النائب العام الليبي الصديق الصور، نهاية 

األسبوع املاضي، تقديم توضيحات حول وجود شبهات 
داخلها،  ومخالفات  تجاوزات  مالبسات  وكشف  فساد 
الجهات  لبعض  كبيرة  مبالغ  تحويل  بمبّررات  وموافاته 

خارج بنود امليزانية، بغرض اإلضرار باملال العاّم.

دعوات إلقالتها

فيه  تواجه  وق��ت  في  املتالحقة،  االتهامات  ه��ذه  تأتي 
بإدارة  الحكومة دعوات إلقالتها وتكليف حكومة جديدة 
ذلك   

ّ
يمثل وقد  القادمة.  االنتخابات  موعد  حتى  البالد 

لتحقيق  ة، 
ّ
الخط تلك  وداعمي  لخصومها  ثمينة  فرصة 

هذا املطلب وسحب الثقة نهائيا من الدبيبة، الذي تطارده 

منذ توليه منصبه شهر مارس من العام املاضي)2021(، 
السياسي  الحوار  ملتقى  في  رش��اوى  بدفع  اتهامات 

للوصول إلى السلطة.

لجنة تحقيق

ضد  العاّمة  النيابة  تحّرك  وبشّدة  انتقد  الدبيبة،  لكن 
وقانونية  قضائية  تحقيق  لجنة  بتشكيل  وقام  وزرائه، 
ملتابعة ملفات الوزيرين املشتبه بهما، معتبرا أّن “هناك 
حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته 

بشكل كامل”.
مقارنة  األق��ل  ه��ي   2021 ع��ام  ميزانية  أن  أك��د  كما 
بميزانيات السنوات املاضية بداية من ميزانية 2012، كما 
قدم وزراءه شرحا تفصيليا ألوجه اإلنفاق والصرف منذ 

تولي الحكومة قيادة البالد.
و أظهرت بيانات لوزارة املالية الليبية، أن الحكومة أنفقت 
مليار   86 من  أكثر  والبالغة   2021 عام  ميزانية  كامل 
الرئاسي  املجلس  نفقات  إجمالي  أن  وأوضحت  دينار. 
نفقات  ناهزت  حني  في  دينار،   567.580.161 بلغت 
ونفقات  دينار،   97.739.846 للدولة  األعلى  املجلس 
الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس  مجلس 

النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.
بلغ  ال��دف��اع  وزارة  إن��ف��اق  أن  ال�����وزارة  أك���دت  ك��م��ا 
مبلغ  الداخلية  وزارة  إنفاق  وناهز   ،4.746.174.450
 1.102.673.720 الخارجية  ووزارة   ،4.978.181.408

دينار ليبي.
الليبيني  من  كبيرة  شريحة  تعتبر  حني  في  أنه  يذكر 
الصواب،  من  شيء  فيها  االتهامات  تلك  أن  واملراقبني 
حملة  من  ج��زء  أنها  ويعتبرون  فيها  آخ��رون  يشكك 
املاضي  الشهر  رسميا  أعلن  ال��ذي  الدبيبة  تستهدف 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية، على الرغم من أن مصير 

هذا االستحقاق الذي تأجل ال يزال غامضا.

فتحت استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
من منصبه باب التكهنات بشأن مصير السودان على 
انزالق  سيناريو  أن  من  تحذيرات  وسط  مصراعيه، 

البالد نحو العنف والفوضى يبدو األرجح.
ويرى فريق من املراقبني أن خروج حمدوك من املشهد 
التوقيت كان بمثابة شهادة وفاة رسمية ألي  في هذا 
فرصة للتوصل إلى صيغة تفاهم بني القوى السياسية 

واملكون العسكري.
التي  املظاهرات  إلى  نظرهم  وجهة  في  هؤالء  ويستند 
السوداني  الشارع  في  أساسيًا  ملمحًا  تشكل  باتت 
ال  دع��وات  مع  بالشلل  الحياة  مظاهر  أصابت  والتي 
عشرات  سقوط  رغم  امليادين  في  لالحتشاد  تنتهي 
الفتاح  القتلى منذ قرارات رئيس مجلس السيادة عبد 
البرهان في أكتوبر )تشرين األول( املاضي والتي كان 
من بينها إقالة حمدوك قبل أن يعود إلى منصبه مجددًا 

إثر ضغوط دولية.
كما ترفض القوى املحركة للشارع والداعية إلى االنتقال 
العسكري،  املكون  مع  الشراكة  كامل  مدني  حكم  إلى 
وتعتبر أن االتفاق السياسي بينه وبني حمدوك بات هو 

والعدم سواء بعد استقالة األخير.
دعت  مظلمًا،  نفقًا  البالد  دخول  من  مخاوف  ظل  وفي 
االنتقال  مكونات  بني  حوار  عقد  إلى  سودانية  أطراف 
السودان،  بناء  وقال حزب  اتفاق.  إلى  التوصل  بغرض 
فبراير  في  الشباب  املهنيني  من  مجموعة  أسسه  الذي 

2018. إن استقالة حمدوك بعد تعذر التوافق السياسي 
مكونات  من  الوطنية  املسؤولية  استشعار  إلى  »أدعى 
»سودان  صحيفة  نقلت  حسبما  السياسية«،  العملية 

تربيون« عن بيان للحزب.

»ينذر  وضع  إلى  انتقلت  البالد  أن  إلى  الحزب  وأشار 
العمل على  األكثر قتامة ويحتم علينا  بالسيناريوهات 
ودعا  والتمزق«.  الحرب  أتون  في  البالد  انزالق  تالفي 
الحزب شباب الثورة وفرقاء العملية السياسية واملكون 

العسكري إلى »وضع مصالح البالد وإنسانها في املقام 
نحو حلول  والتوجه  املتصاعدة  التوترات  وتهدئة  األول 
التنازالت  وتقديم  الحوار  عبر  عليها  متوافق  سياسية 

املتبادلة لنزع فتيل األزمة«.

وحاول حمدوك منذ توقيعه اتفاقًا سياسيًا مع البرهان 
في 21 نوفمبر املاضي، استقطاب دعم القوى السياسية 
لهذا االتفاق، لكن محاوالته باءت بالفشل، بل واتهم من 

»خيانة دماء الشهداء«. بعض تلك القوى ب�

وأكدت حركة العدل واملساواة من جانبها، أن »مسؤولية 
النفس  مع  الوقوف  إلى  وحاجتها  السياسية  القوى 

ومراجعة املواقف أكبر من أي وقت مضى«.
الحرية والتغيير  الجانب اآلخر، ترى قوى إعالن  على 
 على »فشل مناورات تبرير 

ً
في استقالة حمدوك دليال

االنقالب«. وتدعم الحرية والتغيير احتجاجات تنظمها 
إسقاط  على  »تعمل  إنها  تقول  التي  املقاومة  لجان 

االنقالب بالوسائل السلمية وتأسيس سلطة مدنية«.
الخروج  عدم  على  يصر  الجيش  أن  محللون  وي��رى 
البرهان وتعهداته بإتمام  من املشهد رغم تصريحات 
ض��رورة  عن  وحديثه  السياسي،  االنتقال  عملية 
بتعيني  واإلس��راع  االنتقالية  الفترة  هياكل  استكمال 

رئيس وزراء جديد خلفًا لحمدوك.
وترى الدكتورة تماضر الطيب، أستاذة العالقات الدولية 
أنه  الخرطوم،  بجامعة  الدبلوماسية  الدراسات  بمركز 
بعد استقالة حمدوك، زاد الشارع إصرارًا على ضرورة 
االستقالة جاءت  أن  إلى  الكامل، مشيرة  املدني  الحكم 
تشكيل  على  قدرته  بعدم  )حمدوك(  شعر  »عندما 
املكون  مع  السياسي  التوافق  لعدم  نتيجة  حكومة 

العسكري«.
النتخابات  اللجوء  »مسألة  أن  الطيب  تماضر  وتعتبر 
يهدأ  لن  الشارع  ألن  ال��س��ودان  في  تنجح  لن  مبكرة 
واملؤسسة  الشارع  بني  وج��ذب  شد  هناك  وسيكون 

العسكرية«.

والصادر  في مصر 2021  البشرية  التنمية  تقرير  ألقى 
بالتعاون  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  قبل  من 
مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، الضوء على أزمة املياه 
فيما  وخاصة  املستقبلية  وتحدياتها  مصر  في  العذبة 

يتعلق بقضية سد النهضة اإلثيوبي.
وبني التقرير الحكومي أن من بني التحديات الوشيكة التي 
اإلثيوبي  النهضة  سد  بناء  ودلتاه،  النيل  نهر  يواجهها 

على  مبني  ضخم  سد  بأنه  البناء  معرفا  الكبير، 
من  كبيرة  بنسبة  مصر  يمد  الذي  األزرق  النيل  أعالي 

حصتها من املياه.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم مشاركة مصر 
وافقت  فإنها  تنفيذه  أو  للسد  التخطيط  عملية  في 
مكاتب  تكليف  في  والسودان  إثيوبيا  مع  التعاون  على 
الالزمة  الفنية  ال��دراس��ات  إلج��راء  دولية  استشارية 

)مصر  املصب  بلدي  في  وتأثيره  السد  تصميم  لتقييم 
والسودان(، إال أن هذه الدراسات لم تستكمل بعد.

السد  ملء  عملية  تؤثر  أن  املتوقع  من  التقرير،  وبحسب 
تأثيرا خطيرا في مدى توافر املياه بمصر، كما ستؤدي 
املياه، ومن ثم ستؤثر في  الفرد من  إلى خفض نصيب 
ملء  حالة  في  والسيما  االقتصادية  األنشطة  مختلف 

إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون.

أنه حال استغرقت عملية امللء 5 سنوات  التقرير  وتابع 
النقص  معدل  سيزيد  إثيوبيا،  خططت  كما  فقط، 
م3،  مليار   92 إلى  بأسوان  العالي  السد  ملياه  التراكمي 
موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض 
فيتعذر  م،   147 إلى  ناصر  بحيرة  في  املياه  منسوب 

تعويض الفاقد من املياه.
اإلثيوبي  النهضة  سد  مللء  سيكون  ذلك،  على  وعالوة 

الكبير وتشغيله تأثيرا سلبيا في إنتاج السد العالي من 
الطاقة الكهرومائية، فمثال حال استغرقت عملية ملء سد 
بانخفاض  املرتبطة  التكلفة  ستصل  سنوات   5 النهضة 
إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنوات 
يعيق  مما  دوالر،  مليار   16.4 نحو  إلى  امللء  عملية  من 
قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة 

على خدمات الطاقة املوثوقة واملستدامة.

من  ساعة  واط/  جيجا   12726 إلنتاج  املياه  وتستخدم 
تمثل   2017/2018 لبيانات  وفقا  الكهرومائية  الطاقة 
%5.6 من إجمالي الكهرباء املولدة، ويبلغ إجمالي قدرات 
الطاقة الكهرومائية 2832 ميجاواط، ويحظى السد العالي 

بالنصيب األكبر منها.

ما بعد استقالة حمدوك... مستقبل مجهول للسودان وخوف من عنف وفوضى

تقرير حكومي يكشف تأثير سد النهضة على مصر



الى  والسياسيين، بطلب  األحزاب  النواب عن تنسيقية شباب  والتشريعية بمجلس  الدستورية  الشئون  لجنة  النائب محمد إسماعيل عضو  تقدم 
مختلفة  بمناطق  المواطنين  لبحث شكاوى  لجنة  بتشكيل  والتوجيه  للنظر   ، العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  وزير  الجزار  عاصم  المهندس 
باإلسكندرية بخصوص عدم توفير عدادت المياه بنظام مسبق الدفع حيث إن تكلفة العداد الواحد تصل إلى 2000 جنيه، ويقوم المواطنين بسداد القيمة 

دون االستفادة من الخدمة أو تركيب العداد لمدة قد تصل الى ستة أشهر في بعض المناطق.
ومن جانبه، أعلن النائب محمد إسماعيل أنه استجابة لمطالب األهالى في مناطق مختلفة في االسكندرية وبناءا على الطلب الذي تقدم به لوزارة 
اإلسكان والمرافق بخصوص عدم توافر عدادات المياه مسبقة الدفع رغم التعاقد عليها من قبل المواطنين،  تمت موافقة الوزارة على تركيب عدادات مياه 
الشرب مسبقة الدفع بمحافظة اإلسكندرية، مشيرا الى أنه جاء الرد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بـأنـه تـم عمـل أتفـاق توريـد 

 للمشتركين.
ً
للعـدادات مسبقة الـدفـع وجـــــــاری تورديهـا للشركات التابعة ، ويتم تركيب العدادات تباعا

ح 
سي

الم
د 

ال
مي

ية 
رائ

تد
كا

ه ل
رت

زيا
ل 

ال
خ

ى 
س

سي
 ال

اح
فت

 ال
بد

 ع
س

رئي
 ال

مة
كل

ن 
، أ

ف
رائ

ل 
ما

ج
ى 

حف
ص

 ال
ب

كات
 ال

كد
أ

ئة 
هن

وت
ب 

ها
لذ

ى ل
س

سي
س ال

رئي
ص ال

حر
ن 

ا أ
ح

ض
مو

ة، 
اني

س
إلن

ى ا
عان

 م
مى

س
 أل

ًا خ
سي

تر
د 

تع
ة، 

يد
جد

ة ال
ري

إلدا
ة ا

صم
عا

بال
قع.

لوا
ض ا

 أر
لى

 ع
رة

فك
ه ال

هذ
ى ل

عل
ق ف

بي
تط

 و
نة

اط
مو

ى ال
عان

 م
مى

س
 أل

سخ
ير

د 
ال

مي
د ال

عي
ن ل

ريي
ص

الم
ن 

اآل
ن 

ح
ا ن

كم
ر 

ص
 م

ظل
ن ت

ن أ
 ع

دث
ح

وت
ع 

مي
ج

ب ال
وع

ست
ة ت

يد
جد

ية 
ور

مه
 ج

عن
ث 

حد
ى ت

س
سي

س ال
رئي

ن ال
 ، أ

ف
ضا

وأ
ية.

قبل
ست

 م
ات

دي
ح

ي ت
ة أ

يم
هز

د ل
اح

 و
جل

 ر
ب

 قل
لى

ع
ن 

ح
ا ن

كم
ل 

تظ
ن 

ب أ
ج

في
ت 

ديا
ح

ك ت
هنا

ت 
كان

ع، 
واق

ض ال
 أر

لى
 ع

از
ج

 إن
قنا

حق
 و

حا
ج

ا ن
لم

 ك
أنه

ى، 
حف

ص
ب ال

كات
ع ال

تاب
و

حد.
 وا

جل
 ر

ب
 قل

لى
ع

ن 
، إ

ان
س

إلن
ق ا

قو
ح

ى ل
وم

الق
س 

جل
لم

و ا
ض

وع
ن، 

سا
الن

ق ا
قو

ح
ي ل

رب
لع

س ا
جل

لم
س ا

ئي
 ر

مد
ح

د أ
جوا

 ال
بد

 ع
ال

ق
م 

قد
وت

ر 
ص

 م
يخ

ار
ي ت

 ال
ف

ضا
، ت

ية
خ

ري
تا

قه 
ساب

ل 
مث

م ت
عال

 ال
اب

شب
ي 

تد
من

ي ل
س

سي
 ال

اح
فت

 ال
بد

 ع
س

ئي
لر

ة ا
عاي

ر
ب.

با
ش

بال
م 

ما
هت

اال
ي 

م ف
عال

ي ال
تو

س
 م

لي
 ع

يد
فر

ج 
وذ

نم
حه 

جائ
ب 

سب
  ب

اب
غي

د 
بع

م 
عال

 ال
اب

شب
ي 

تد
من

د 
قا

نع
ة ا

ود
 ع

أن
ه، 

ت ل
حا

ري
ص

ي ت
 ف

مد
ح

د أ
جوا

 ال
بد

 ع
ف

ضا
وأ

ر 
ما

تث
س

اال
ا  

ته
دار

ص
ي 

ي ف
يأت

ي 
الت

 و
ئد

فوا
ع 

سب
ت ال

 ذا
س

ئي
لر

ي ل
دول

وال
ي  

صر
لم

ع  ا
رو

ش
لم

ر ا
مرا

ست
ل ا

مث
، ي

ونا
ور

ك
ي 

دول
م ال

سل
وال

م 
ال

س
وال

ح 
ام

س
الت

 و
وار

ح
ئ ال

اد
مب

خ 
سي

تر
ي 

ر ف
ص

 م
ور

 د
الء

إع
ها 

يلي
ب  

با
ش

ة ال
عاي

بر
ل  

قب
ست

لم
ي ا

ف
. ،

يه
سان

الن
ل ا

ج
ن ا

م

ت 
ديا

ح
الت

ط 
س

 و
أنه

ل، 
جي

دة 
إرا

ب 
حز

س 
رئي

 و
وخ

شي
 ال

س
جل

بم
عة 

صنا
 ال

نة
ج

ل ل
كي

 و
طر

 م
ير

س
تي

ب 
نائ

 ال
ال

ق
م 

ض
ى ي

باب
ش

ى 
تق

مل
ر 

كب
 وأ

الم
الع

ل 
حو

ية 
وار

ح
صة 

من
م 

أه
م 

ظي
تن

ى 
 ف

عة
راب

 ال
رة

لم
ر ل

ص
 م

جح
تن

م 
عال

 ال
ها

ر ب
يم

ى 
الت

س 
رئي

 ال
ح 

صب
ه ا

 أن
لى

ا إ
ير

ش
 م

خ،
شي

 ال
رم

ش
نة 

دي
 م

الم
س

 ال
ض

أر
ى 

عل
ر 

كا
ألف

ا ا
دلو

تبا
 لي

الم
الع

ل 
حو

لة 
دو

 1
96

د 
فو

و
ب 

شبا
بال

ص 
خا

ه ال
ام

تم
 اه

كد
يؤ

 و
الم

الع
ب 

شبا
ى ل

راع
و ال

 ه
الم

الع
ب 

شبا
ى 

تد
من

ت 
ليا

عا
 لف

ته
عاي

بر
ى 

س
سي

ح ال
فتا

د ال
عب

صة 
فر

م 
عال

 ال
اب

شب
ى 

تد
من

ن 
 م

عة
راب

 ال
خة

س
الن

ق 
ال

إط
ن 

، أ
طر

 م
ير

س
تي

ب 
نائ

 ال
ف

ضا
وأ

م. 
ته

حا
مو

وط
م 

اه
ضاي

وق
ت 

ديا
ح

وت
قة 

طا
وال

خ 
منا

ر ال
غي

وت
ب 

شبا
ق ال

قو
 ح

ها
في

ص 
الخ

 وا
ان

س
الن

ق ا
قو

 ح
ها

من
م 

عال
م ال

ته
يا 

ضا
ة ق

ش
اق

من
ة ل

قي
قي

ح
ق 

ساب
يت

ية 
دول

صة 
من

ح 
صب

ى أ
تد

من
ن ال

دا أ
ؤك

 م
ت،

اال
ج

الم
ف 

ختل
 م

فى
ل 

ما
أع

د 
روا

 و
راء

خب
 و

راء
وز

كة 
ار

ش
بم

نا 
رو

كو
ال 

»أه
ل:  

قو
ه ب

ديث
 ح

ما
تت

خ
 م

ها,
باب

ش
 و

ها
دت

قيا
 و

صر
 لم

اح
ج

ة ن
اد

شه
به 

دة 
ح

مت
م ال

ألم
ة ا

اد
ش

 وإ
ره

ضو
ح

م ل
عال

ب ال
شبا

ة«.
نان

لك
ض ا

 أر
الم،

س
ض ال

 أر
فى

م 
بك

نموذج

منتدى

إشادة

ارير
تق

العدد ثالثمائة وستة وسبعون

05األحد 6 جمادى اآلخر 1443 هـ -   9 يناير 2022 مـ
هدم نظرية دوران األرض ومركزية الشمس

مأساة الصرف الصحي بزهراء اإلبعادية 
السيسي يقرر تنظيم المنتدى بدمنهور عمرها عشرات السنين

الصحي األفريقي في يونيه المقبل

 ( معني  ما  البداية  في   .. الظن  تحدي  كتاب   >
تحدي الظن (؟  

لم  ولكن  صحته  في  نعتقد  الذي  الشيء  هو  الظن   >>
من  نتحقق  لم  الذي  الشيء  هو  او  باليقني  منه  نتحقق 
صحته؛.فأنتم جميعا تعتقدون في صحة نظرية دوران 

األرض.
 ولكن هل لو سألت أحد منكم ما هي األدلة علي 

صحة النظرية  ماذا ستكون األجابة ؟
 اإلجابة  بدون خجل ال أحد يعرف ....فلماذا ال احد يعرف 
؟ وربما يعتقد أحد ان هذا الكالم غير مهم  وال فائدة منه 
أو أن ذلك كالم خاص باملتخصصني في هذا املجال فقط  

......ولكن هذا خطأ كبير 
بمفاتيح  يعرف  بما  العقل  برمجة  يؤثرعلي  الكالم  فهذا 
التطور  مواكبه  علي  القدرة  عدم  ذلك  ومن   ) )اإلعتقاد 
العلمي فنحن نملك العلم ولكن ال نستطيع تسخير العلم 

))وسوف يأتي شرح ذلك  ((...
وهو أيضا يؤثر علي االعتقاد في صحة األديان السماوية 

فبدأ تاريخ االلحاد في أوربا مع بداية هذه النظرية ...
-- وعنوان تحدي الظن 

الشيء صحيح ونحن نتحدي  أن هذا  انكم تعتقدون  أي 
لكي تتحققوا بانفسكم أن هذا علم زائف وغير صحيح 

....
يأتي  أو  بنفسه  التحقق  في  ويبدء  التحدي  يقبل  فمن 
أسئلة  من  أطرح  ما  علي  ليرد  املتخصصني   من  بأحد 
علي  واملنتشرة  بي  الخاصة  الفيديوهات  او  اللقاءات  في 
..) وهذا هو تحدي  اليوتيوب فهل يمكن ألحد فعل ذلك 

الظن (
 ويقول الرسول الكريم علية الصالة والسالم 

)إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث (.....
التقدم  أحد  يريد  ال   وملــاذا  الظن  علي  اإلصــرار  فاملاذا 

ليتحقق من صحة ما يعتقد ما هي املشكلة في ذلك ..
س .... ملاذا تقول أن هذه النظرية غير صحيحة ما الدعي 

لتقول هذا ؟
لذلك شروط  فإن  العلمية  صحيحة  النظرية  تكون  لكي 
هذه  جميع  تخالف  النظرية  هــذه  أن  واملشكلة  أربعه 

الشروط....  
مقياس  هو  واالتــســاق  متسقة  غير  النظرية  فهذه   -

الصواب ...
رياضي   أو  منطقي  برهنه  بمسار  النظرية  تتمتع  وأن   -

وهذا تعجز عنه هذه النظرية 
فعندما ننظر في النظرية نجد التضارب وعدم االتساق 
كتاب)  يشرح  كما  ببعض؛  بعضها  النظرية  أجزاء  بني 

تحدي الظن (.. 
كما أنها تفتقر ألي مسار برهنة منطقي أو رياضي لذلك 

يهرب الجميع من مناقشة النظرية ...
ومثال علي ذلك  ...يحكم األرض دائما فصالن )خريف 

وربيع ( او )شتاء وصيف( 
قوانني  من  األول(  )القانون  يفترض  هــذا  رغــم  ولكن 
الشمس  من  كم  مليون   146 بعد  علي  الشتاء  كيبلرأن 
األرض  هذا  فكيف  كم؛  مليون   152 بعد  علي  والصيف 
مليون   6 فارق  القانون  أوجد  شتاء وصيف معا فكيف 
يكن  لم  القانون   كتب  من  شهور   6 زمني  وفــارق  كم 
علي  القوانني  فكتب  عنه  يتحدث  ما  عن  معلومات  لدية 
وأين  املنطق  فاين  األرض  تمثل  هي  انها  باعتقاد  بلدة 

الحسابات ؟ وغير ذلك الكثير جدا 
< انت تقدم نظرية فمتى  تنبأت بذلك؟ 

 كل شيء في النظرية متناقض مع ما هو مفروض فلماذا 
؟ 

ظهور  محورها  حول  األرض  دوران  حركة  من  فيجب   
تيار يحرف األشياء واطلق علي ذلك )قوة كويوليوس ( 
انحرف عكس  هناك  أنه سيكون  إدعاء  تم  املاضي  وفي 
الساعة  عقارب  ومع  االستواء  اعلي خط  الساعة  عقارب 

جنوب خط االستواء 
ولكن مع تطور العلم الم يالحظ العلماء ان هناك 6 ستة 

حركات لهذا االنحراف 
تماما  وثالثة عكسها  االستواء  منها شمال خط  ثالثة   

جنوب خط االستواء ..... وغير ذلك كثير ...
-- من املفترض أن النظرية تقدم في حال وجود ظاهرة 
هذه  قدمت  ملاذا  السؤال  وهنا    .. مفسرة  غير  طبيعية 

النظرية من األصل ؟ 
وهذا  الشمس  لحركة  يرجع  الشمس  وغــروب  فشروق 
السادس  القرن  حتي  أدم   عصرسيدنا  من  معروف 

عشرامليالدي
 ويؤكد علي ذلك األديان السماوية الثالث... ولذلك عندما 
فرض السياسيون هذه النظرية في الغرب  ظهراالعتقاد 
القباحة  بكل  ليظهرااللحاد  الثالث  األديان  صحة  بعدم 
والفجور؛ هذا باإلضافة الي  مقوله منسوبة للعالم  )البرت 

أينشاتني (..
فمن  االخــر  حول  أحدهم  جرمان  دار  إذا  فيها  يقول   
أي منهم هو من  الرصد  أن نعرف من خالل  املستحيل 
يدور حول االخر؛ فإذا كان هذا رأي أكبر عالم غربي فمن 
أين لهم الفصل في أن األرض هي من تدور حول الشمس 
؟ ورغم ذلك فقط أخطأ اينشتني بالتأكيد فهو ليس اذكي 

رجل في العلم كما يدعون؛ .

وهو  الشمس  خسوف  أثناء  بسهوله  الفصل  فيمكن 
الوقت الذي يعبر فية القمر بني الشمس واألرض ليحدث 
رصد  منها  يمكن  التي  املناطق  في  للقمر  ظل  ذلك  من 

هذه الظاهرة 
ظل  يظهر  أن  يدور  من  هي  األرض  أن  حال  في  ويجب 
الغرب؛ ولكن ما تم رصدة  الي  الشرق ويتجه  القمر في 
في  يظهر  القمر  ظل  أن  هو  االن  منه  التحقق  ويمكن 
الغرب أوال ويتجة الي الشرق وهذا دليل ال يقبل الشك أن 

الشمس هي من يتحرك بكل تأكيد ..
 ومن ذلك هذه النظرية ال تتمتع بشروط النظرية العلمية 

الصحيحة الواجب توافرها ...
تعد  الفلك  علم  ودراسة  غير متخصص؛  أنت   >
هواية لك؛ فكيف تتكلم بهذه القوة وهذه الثقة ؟

فأيضا  متخصص  الغير  فقط  أنــا  لست   : أوال   >>
هو  النظرية  وصاحب  مقدم  نيكوس(  كوبر  )نيكوالس 

أيضا غير متخصص في مجال الفلك 
فقد كان ) رجل دين “قس” في كنيسة  (؛ فإذا كان هناك 
تحفظ علي أني غير متخصص فيجب أن ترفض النظرية 
من األصل وذلك ألن من قدمها هو أيضا غير متخصص 
 فكان كوبر نيكوس يعمل رجل دين فلماذا تم قبول هذه 

ا  ....؟ 
ً
النظرية منه إذ

الصغر  منذ  هواية  هي  الفلك  علم  لي  بالنسبة   : ثانيا 
أيضا  وهو  به؛  بارع  أنا  والحساب؛  الرياضيات  ومجال 
يحبون  الكثيرين  أن  أعتقد  ...وال  الحالي؛  عملي  مجال 
الرياضيات ورغم ذلك أنا احبها وليس النها مجال عملي 
فقط؛ وقد ساعدتني كثير في هذا البحث والذي هو قائم 

علي  حسابات وأرقام   .
العلم  هذا  إستغرق  النظرية  بدأت مالحظة خطأ  وعندما 
)علوم الفلك والفيزياء ( ما يقرب من عشرون عام لكي 
الصوة  بهذه   ) الظن  )تحدي  الكتاب  هذا  تقديم  استطيع 

القوية ..
من  والــعــشــرات  العشرات  مــع  الكتاب  مناقشة  وتــم   

املتخصصني  في مجال الفيزياء والفلك 
وذلك دون قدرة أحد منهم بالرد علي أي فكرة منه حتي 

األن وهذا دليل علي صحة وقوة ما جاء به بالتأكيد ..
الكتاب  أفكار  التي تشرح  والفيديوهات  والكتاب موجود 

علي اليوتيوب موجودة أيضا .
 وأضع التحدي للجميع إن استطع أحد أن يثبت أن الكتاب 
وحسابات  املنطق  يخالف  أو  الفيزياء....  قوانني  يخالف 
العقل ...أو يخالف ماجاء في الكتاب والسنة... ولو حدث 
ذلك فسوف اعتذر للجميع فهل يقبل أحد ما هذا التحدي 
هذه  خطأ  مالحظة  بــدأت  )عندما  تقول  أنت   >

النظرية  ( فكيف الحظت خطاء  النظرية ؟ 
<< بدأت القصة عندما أردت بفضول الربط بني حديث 
)البيت املعمور ( وحركة دوران األرض؛ ليهدم ذلك بأنة 
الحديث  هذا  ليصح  الكون  في  مركزية  نقطة  توجد  ال 

...ألترك املوضوع بإحباط ملدة كبيرة .
أن  نظري  لفت  املطالعات  بعض  وأثناء  مدة  بعد  ولكن 
كوكب )عطارد والزهرة ( بني الشمس واألرض بحسب 

ترتيب املجموعة الشمسية ...وهنا توقفت .
وقلت كيف نشاهد )عطارد والزهر( أثناء الليل ؟ 
فهم بني الشمس واألرض إذا لكي نشاهد كل منهم يجب 
أن يكون ذلك في وقت النهار حيث األرض أمام الشمس 
وقت  في   أننا  وبما  منهم؛  كل  بني  والزهرة  وعطارد 
ابدا  لنا  لذلك ال يمكن  الشمس موجود؛  إذا ضوء  النهار 
ان نشاهد عطارد والزهرة إال عن طريق فلتر وغير ذلك 
ال يمكن؛ وهذه كانت النقطة االولي لي في هذا املوضوع ..
فهم  إعادة  أحاول  وبدأت  نفسي  في  الشك  ازداد  ولكن 
أننا  وهــو  أخــر  شــيء  ألكتشف  الشمسية  املجموعة 
نستطيع أن نشاهد جميع األبراج في الليل؛ فكيف ذلك؛  
أليس من املفروض ان األرض تقطع كل شهر مقدار برج 
واحد لتكمل دورتها حول الشمس إثني عشرة برج في 
إثني عشرة شهر؛ فهل دارت األرض حول الشمس دورة 
كاملة في الليل حتي يمكن مشاهدة جميع األبراج  بالطبع 

ال .
الثانية ألبدء في شك وذهول؛ وارجع  النقطة  وهذه كانت 
في  شــيء؛  كل  في  والبحث  الفيزياء  قوانني  جميع  الي 

محاول ألكشف لنفسي أين الخطاء الذي وقعت به 
ألجد نفسي بعد عدة سنوات لدي كم هائل من األبحاث 
ثبات  علي  جميعها  تؤكد  والتي  العلمية  واملعلومات 

األرض.
 فذهبت ألجمع ذلك في أفكار وعناوين في كتابي )تحدي 
الظن ( وكنت اريد أن أقدم الكتاب في شكل إكتشاف خطأ 

علمي فقط .... !
< وما الذى حدث.؟

االتهام  لي  قدم  الدين  علماء  أحد  مع  مناقشة  في   >>
مع  يتعارض  أقدمة  أن  أحاول  ما  وان  )بالكفر(  مباشرة 

الدين ؟  وهنا اكتشفت ان للموضوع بعد أخرجديد...!!
وال  النظرية  هذه  صحة  في  الدين  علماء  يعتقد  فكيف   

توجد أي أية أو حديث يقول بذلك ؟؟؟ 
وهي  النظرية؛  هذه  بصحة  الدين  علماء  يقول  وكيف 
النظرية التي يقدمها امللحدين كإثبات علي خطاء االديان 

السماوية ؟؟؟  
ان  التاريخية ألجد  الناحية  ألقوم بمراجعة املوضوع من 

النهضة في  أوروبا والتي  النظرية هي بداية عصر  هذه 
كثيره  بخطوات  اإلسالمية  الحضارة  عن  متخلفة  كانت 
في ذلك الوقت ..ليلفت نظري كلمة في  شرح هذه النظرية  
وهنا  (؛  الكون  مركز  ليست  الكنيسة  إذا   ( كلمة  وهي 

توقفت؛ فما دخل الكنيسة بنظرية علمية؛ شيء محير؟ 
اوروبا  بواسطة ملوك  النظرية فرضت  أن هذه  ألكتشف 

بهدف التخلص من تحكم رجال الدين بهم فقط ..!
وألجد كلمة أخري تقول )إذا كانت الكنيسة علي خطأ فال 

سمع لهم وال طاعة (
عالقة  له  وليس  سياسي  املوضوع  أن  نكتشف  وهنا   

بالعلم أبدا راجع ) الثورة علي الكنيسة الغربية ( ....
وهنا إكتشف ملوك أوروبا بالتدريج أن املجتمع املفرغ من 

العقيدة سهل اإلنقياد ....
فيه  فشل  الذي  الحلم  تحقيق  إمكانية  لهم  ظهر  وبذلك 
املسلمني؛  أوروبا علي مدار 200 عام وهو هزيمة  ملوك 
املحاوالت التي استمرت ملدة 200عام بما يعرف بالحروب 
أن  املسلم  وهي  أم هذا هوعقيدة  العقبة  الصلبية؛ فكان 

النصر من عند الله 
)إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ( )7(  محمد

(إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 38 الحج
(  وإن الله على نصرهم لقدير ) 39 الحج

فالله قادر علي نصر املسلمني مها كانت قوة من أمامهم  
وهذا ما تصرح به اآليات :

( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة( 123أل عمران
وتظنون  الحناجر  القلوب  وبلغت  األبصار  زاغت  وإذ   )

بالله الظنونا (10 األحزاب
) ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله 

املؤمنني القتال( 25 األحزاب
و يبني لنا الله تعالي أن القوة والكثرة ليست سبب النصر:
عنكم شيئا  تغن  فلم  كثرتكم  أعجبتكم  إذ  )ويوم حنني 
مدبرين(  وليتم  ثم  رحبت  بما  األرض  عليكم  وضاقت 

التوبة 25
النصر  الله هو سبب  لنا.. أن   فهذه اآليات وغيرها تبني 

وليست القوة املادية.
واجب  كان  بأنه  خجل...؟   دون  الغرب  علماء  ليصرح 
عليهم تغير هذا االعتقاد لكي يتقبل املسلم  فكرة التبعية 

وقبول االحتالل دون مقاومة  ..
العلوم  بسبب  القوة  إلي  العقيدة  تبديل  إستطاعوا  فقد   

والتقنيات .....
السبب في التفوق يرجع الي العلوم والتقنيات فنحن نملك 
املدفع الرشاش وانت ال تملكون نحن نملك الطائرات وانتم 

ال تملكون نحن لدينا وأما انتم فال

منذ تسع سنوات و نحن ننشر نفس االستغاثة وبنفس 
.. بنفس املعاناة .. ال يتغير  .. بنفس اإلهمال  األشخاص 
شيء سوي املسئولون .. وحدهم يتغيرون يذهب مسئول 
االبعادية  زهــراء  أهالي  مشكالت  تظل  و   .. اخر  يأتي  و 
نفسها كما هي .. وال حياة ملن ينادي .. فالزالت املساكن 
تعوم علي بركة من الصرف الصحي و تفشي األمراض 
األهالي  تضرب  التي  املخلفات  و  القمامة  تالل  انتشار  و 
حاالت  فانتشرت  املتالحقة  الفيروسات  و  باألمراض 
ال  و  املزمنة  االمــراض  و  الكلوي  الفشل  و  الوبائي  الكبد 
محافظ  هو  إذا  اين   .. املواطنني  لشكاوي  أحد  يستجيب 
رئيس  اين  و  هم  اين  الحالي  أو  السابق  الحالي  البحيرة 

مدينة دمنهور ..
التي  املدينة  تلك  تاريخ  يعرفون  ال  ربما 
واجهت االستعمار علي مدي تاريخها .. اين 
التي ال يعرفون أنها  هم من مدينة دمنهور 
أبناؤها  حمل  التي  الصناعية  القالع  أحدي 

علي عاتقهم دعم االقتصاد الوطني ..
االيشعر املسئولون أنهم مدينون ألهالي تلك 

املدينة التي يعاقبونها دون سبب ..
الزال  اإلهــمــال  مسلسل  أن  يشعرون  اال 
في  سنوات  تسعة  منذ  تحديدا  مستمًرا 
مساكن زهراء األبعادية بدمنهور هو تاريخ 
مساكنهم  املستحقيني  املواطنني  استالم 

خالل عام 2013م ؛ منذ ذلك التاريخ ويعانى 
اشتد  وكلما  والتهميش؛  األهمال  من  املساكن  قاطنى 
يومني؛  يوم؛  املحافظ  باب  امام  وقفوا  بهم  االهمال  حال 
بحل  يوعدهم  ثم  بسماعهم؛  املحافظ  يؤمر  ان  الى  ثالث؛ 
مشاكلهم؛ وذلك منذ العام االول من استالمهم ملساكنهم؛ 
يسمع  اخرى  وتارًا  املرض؛  دون  العرض  يعالجون  وتارة 
ان  الى  وذلك  بحل؛  وعد  مع  ولكن  ؛  حل  دون  املسؤلون 
يحل الشتاء فتظهر العورات؛ من كسر مواسير املياة الى 
بمياه  الكهرباء  كابالت  وغمر  املتهالك؛  الصحى  الصرف 
اهالى  ويأمل  “سيان”  الصحى  الصرف  بمياة  او  املطر 
رئيس  السيد  الى  املنشور  هذا  يصل  ان  األبعادية  زهراء 

الجمهورية عساه ان ينقذنا من هذا الوضع املزرى!!
ويقع تحت ضغط املعاناة اكثر من 2500 وحده سكنية؛ 
مسئولى  السادة  من  املتعمد  اإلهمال  من  اسرة  و2500 
عاصمة  وهى  البحيرة؛  بمحافظة  دمنهور  مدينة  مجلس 

املحافظه؛
جهده  كل  السيسي  الرئيس  فيه  يبذل  الذى  الوقت  في 
لألصالح والتقويم؛ نرى الساده مسئولى املحافظه يديرون 
ظهورهم لهذه الخطوات الجاده على طريق األصالح الذى 
يرى  صباح  كل  فمع  الجمهورية؛  رئيس  السيد  اختاره 

الى  وصل  الذى  الرئيس  السيد  نشاط  اإلبعاددية  سكان 
الرئيس  السيد  ان  على  األمــال  فيعلقوا  والنوبه؛  اســوان 

سوف يزورهم مثلما زار قرى لم نكن نسمع عنها؛
في  اإلبعادية  زهراء  ادراج حى  بعد  خيرًا  واستيشروا   –
مبادرة السيد الرئيس )حياة كريمة(؛ اال ان )حياة كريمة(؛ 

اكتفت فقط بأدخال انترنت فائق السرعة فقط؛ !
بينما تبقى املشاكل كما هى:)تكسير الشوارع – وتهالك 
البنية التحتية التى لم تمر عليها سوى اعوام قليله” سلمت 
هذه العمائر الى مستحقيها منذ سبعة إعوام فقط” ) ومن 
وزوبان   – الفساد(؟!  هذا  على  املقاولني  هؤالء  يحاسب 
مواسير الصرف الصحى – وغرق كابالت األنارة في مياه 
الصرف الصحى – ) واملخاطر من تداعياتها( – أضافة 
الى اكوام القمامة التى التجد من يزيلها- برغم أن رسوم 

ازالة النظافة مضافه الى رسوم إستهالك الكهرباء..
الساده  الى  سنوات  منذ  كثيًرا  أتجهوا  يتجهوا؛  فلمن   !
مرفقة  والنتيجة  ؛  املدينة  مجلس  ومسئولى  املحافظني؛ 

بالصور!!
 : رزق  حمدى  محمد   – املساكن  قاطنى  احــد  يقول   –
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  الى  األن  نتوجه  اننا 
لنا حتى اصبحنا مهمشني  املسئولني  اهمال  له  شاكيني 

مواسير  احدى  تتلف  فعندما  مطلقًا؛  الينا  ينظر  وألحد 
املياه الكبيره !!! نتقدم ببالغات حتى تجىء الينا شركة 
املياه ثم تكسر الحى كله من اجل االصالح وعندما ينتهوا 
لم  لذلك  الى اصله؛  الشىء  الحفر بدون رجوع  يتركوا كل 
يتبقى لنا اال التوجه الى رئيس الجمهوره عسي ان يزورنا 
وانا  والنوبه  اســوان  اهل  مع  فعل  مثلما  مفاجئة  زيــارة 
منتظرون ليرى بنفسه اننا نعيش في القرن ال17 ولسنا 
في القرن ال21 م ..وانا ملنتظرون فلقد )كلت( أفواهنا من 

الكالم والشكوى ….!!!!ََ
ويقول مواطن أخر – محمد عبد الستار امني؛ في شكواه 
موجها خطابه الى رئيس الحى : ان السيد املذكور لم يتابع 
يحررمحاضر  ولم  التعديات؛  وضبط  النظافة  في  عمله 
دون  كله  وذلك  الشارع؛  في  والبناء  الهدم  مواد  لتاركى 
محاسبة؛ وترك الحى تتراكم فيه القمامة على كل جانب 
وتحيط بها؛ وعندما شكونا له يرد دائما” ليس لدى سلطة 

في عمل املحاضر؛ وحني السؤال عن ترك اطالل النظافة.
سيارات  له  يرسل  لم  املدينة  مجلس  ان  يقول:  هى  كما 
عملهم  عن  البيئة  موظفى  غياب  وكذلك  نظافة؛  عمال  او 
الرئيس  السيد  البيئة في حى زهراء االبعادية؛ –  وضبط 
لم يبقى من حى زهراء االبعادية اال اسمه فقط ولم يتبقى 

شىء سوى نثر الزهور على قبورنا ..
– السيد الرئيس حى زهراء اإلبعادية في أنتظار زيارتكم 

املفاجئة

  

بأهمية  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  إليمان   -.
الدور الطبي في تعميق العالقة بني مصر ودول 
)املنتدى  بتنظيم  الحكومة  كلف  فقد   ، أفريقيا 
إقامته  تقرر  و  األفريقي( تحت رعايته  الصحي 
في شهر يونيو املقبل ، وسيتم دعوة جميع الدول 
حوالي  بتمثيل  املنتدى  هذا  لحضور  اإلفريقية 
خمسة آالف شخصية ، و سيتم من خالل هذا 
املنتدى عرض الخبرات الطبية املصرية في العديد 

من التخصصات منها زراعة الكبد”.
  - ويعتبر الطب أحد الطرق الهامة لعودة مصر 
طريق  عن  سواء  أفريقيا  في  القيادي  ملوقعها 
تقديم الخدمات العالجية أو بنقل خبرات األطباء 
، و في هذا أيضًا  الدول اإلفريقية  املصريني إلى 
و ستكون مصر  داخل مصر  إيجابي  إنعكاس 
يعني  مما  أفريقيا؛  لــدول  والعالج  للطب  قبلة 
من   

ً
بدال مصر،  في  العالجية  السياحة  ازدهــار 

ذات  األوروبية  الدول  إلى  أفريقيا  شعوب  توجه 
الكلفة الباهظة”

جراحة  أستاذ  العال  عبد  عمرو  د.  ويقول      
الذي أجرى  الطبي املصري  الفريق  الكبد و قائد 
أول زراعة كبد في ساحل العاج : “بدأنا منذ عدة 
شهور في تحضير و تجهيز املرضى املحتاجني 
املتبرعني  وكذلك  ديفوار  كوت  في  الكبد  لزراعة 
االنتهاء من  لهم، و منذ ثالثة أسابيع تقريبًا تم 
ألول  الالزمة  التجهيزات  و  الفحوصات  إجــراء 
الجانب  ، و قام  حالة مرضية تحتاج زراعة كبد 
سافر  بالفعل  و  رسميًا،  بمخاطبتنا  اإليفواري 
أول  أبيدجان وأجرى  إلى  الطبي املصري  الفريق 

األيام  في  العاج  ساحل  في  كبد  زراعة  جراحة 
األخريات من عام 2021” 

و يضيف د. عمرو “العملية الجراحية استغرقت 
حوالي 13 ساعة وكانت ملريضة تبرع لها ابنها 
بجزء من كبده، و تمت العملية الحمد لله بنجاح، 
بعد  املتبرع  ابنها  و  املريضة  بمتابعة  قمنا  و 

العملية وهم اآلن بصحة جيدة”. 
ثالث  العاج  املصريني..ساحل  األطباء  بفضل   -  

دولة أفريقية في زراعة الكبد
     عن البداية و محاوالت ساحل العاج لزراعة 
الكبد،  يقول د. عمرو عبد العال “في عام 2006؛  
رئيس  ايلي  د.كيلي  اإليفوارية  الحكومة  كلفت 
بمدينة  )ريجفيل(  جامعة  في  الجراحة  قسم 
على  تدريبه  و  طبي  فريق  لتشكيل  ابيدجان، 
في  الشهرة  إلى  األنظار  توجهت  و  الكبد،  زراعة 
مجال زراعة الكبد، وبالفعل قرروا أن يتم تدريب 
الفريق اإليفواري في جامعة)بيتسبرغ( بأمريكا 
د.توماس  بها  يعمل  كان  التي  الجامعة  وهي 
الكبد  زراعة  جراحة  أجرى  طبيب  أول  ستارزل 

في العالم”،     
 ويضيف د. عمرو عبد العال “استمرت ساحل 
عام  من  بدء  إلى  طبية  بعثات  إرسال  في  العاج 
كان  و   ، الكبد  ــة  زراع تعلم  و  للتدريب   2006
مبالغ  فيها  تكبدوا  سنوات  عدة  مدار  على  ذلك 
أسباب  لعدة  يستفيدوا  لــم  أنهم  إال   ، طائلة 
األمريكية  الجامعة  إهتمام  عدم  و  اللغة  منها 
فتواصلت   التجربة  فشلت  بتعليمهم”وبالتالى 
بواسطة   2018 عــام  مصر  مع  ديــفــوار  كــوت 

جامعة  في  الجراحة  قسم  رئيس  ايلي  د.كيلي 
العاج  الصحة في ساحل  وزارة  وكذلك  ريجفيل 

مع مصر، 
كما تواصلت معنا منظمة الصحة العاملية لتدريب 

الفريق الطبي اإليفواري على زراعة الكبد”، 
الطبي  الفريق  “بدأ  العال  عبد  عمرو  د.  ويكمل 
بعمل   2018 عــام  منذ  الكبد  لزراعة  املصري 
الطبي  للفريق  مصر  في  تدريبية  كــورســات 
اإليفواري والذي يتكون من أطباء تخدير و أشعة 
تداخلية و رعاية مركزة و جراحني وأطباء الباطنة 

و الكبد و طاقم التمريض”، 
قمنا   2019 عام  نهاية  في  عمرو”  د.  يشير  و   
أبيدجان  بزيارة  املصري  الطبي  الفريق  نحن 
قائمة  بإعداد  وقمنا  هناك،  الطبي  املركز  ملعاينة 
بالتجهيزات املطلوبة إلنشاء وحدة لزراعة الكبد، 
و تم تجهيز الوحدة بالفعل و االنتهاء منها خالل 

عامي 2020 و 2021”.
سبعة مصريون.. و تكريم لم يسعوا له

“الفريق الطبي املصري الذي أجرى أول زراعة كبد 
تكون  املاضي  ديسمبر  نهاية  العاج  ساحل  في 
مصطفى  د.  جراحني  أربعة  أعضاء،  سبعة  من 
عبده و د.محمود طلعت و د. محمد كمال سمري 
إضافة إلى د.عمرو عبد العال، و د.أحمد مختار 
القصر  بطب  املركزة  العناية  و  التخدير  أستاذ 
العيني، كما ضم الفريق الطبي املصري كال من 
البرشومي  مصطفى  األستاذ  و  كرم  األستاذ 

فنيي غرف العمليات و التجهيزات الطبية” 

انفراد لـ »البيان« ..حوار مع مؤلف كتاب )حتدى الظن(

إضافة جديدة للقوة الناعمة

- بعد ان نفذت الطبعة األولى من كتاب )تحدى الظن( ! معظم 
الطبعة  انتظار  فى  العلم  بهذا  العربي  العالم  من  املهتمني 
الثانية التى تصدر من “مركز الحضارة العربية”؛ والنه جاء 
باملخالف مما عرف عن العلم؛ ارادت جريدة )البيان( ان تجرى 

حوار مع صاحب هذا الكتاب
- كتاب )تحدى الظن( ملؤلفة االستاذ هانى احمد سيد دعلوبه؛ 
 250 فى  الكتاب  يقع  البحيرة؛  محافظة  دمنهور؛  مدينة  من 
صفحة من القطع املتوسط؛ وهو الجزء األول؛ بعنوان ) هدم 
ثبات  واثبات صحة  الشمس؛  ومركزية  األرض  دوران  نظرية 

األرض؛ 
عليه  اعتمدت  ما  على خطأ  العلمية  األدلة  الكتاب  يعرض   -

النظرية بكشف عدم قدرة العلم على دعم النظرية بعد التقدم 
من  األرض  ثبات  على  العلمية  األدلة  الكتاب  ويقدم  العلمى؛ 
اسباب  الكتاب  ويفسر  املقدس؛  الكتاب  ومن  والسنة؛  الكتاب 
الكتاب  ويدعو  النظرية؛  لهذة  األستعمارى  السياسي  الدعم 
لكشف البرمجة العقلية إلزالة األثر السلبي املؤثر على العقل 

العربى  والتى منها عدم القدرة على مواكبة التطور.
العالم  يد  على  1543م  عــام  ظهرت  االرض  دوران  نظرية   -
ثم  الصغير؛  بالتعليق  يعرف  بما  نيكس(؛  كوبر  )نيكوالس 
فى  التعليق  ذلك  بوضع  كبلر(  )يوهانز  األملانى  العالم  جاء 
عالم  جاء  ثم  كيلر؛  بقوانني  يعرف  بما  قوانني؛  ثالث  شكل 
الفلك األيطالي )جاليليو( ببعض املالحظات لدعم الفكرة؛ ثم 

تراجع عنها؛ ثم جاء العالم )البرت اينشتاين( لتفسير مركزية 
الشمس فيما يعرف بالنظرية النسبية؛ ويقول املؤلف انه على 
الرغم من تأكيد العالم بأسره عن صحة النظرية؛ وهى تخالف 
قواعد وقوانني الفيزياء؛ ودون تقديم مبرر لخرق هذه القواعد 
الكتب  مع  مع  النظرية  تعارضت  كله  ذلك  وقبل  وتجاهلها! 
السماوية؛ مما ادى الى ظهور أصوات قوية تنادى بعد صحة 
األديان؛ فهل اصبحت النظريات العلمية لها قدسية فاقت كل 

املقدسات بالتأكيد ال....!
- الى الجزء األول من الحوار.....   

الغرب  نعتمد كل رسائل  ملاذا  إذا  ماهو حقيقي وماهو خيال؛  للتمييز بني  املنطق  لدينا عقل نستطيع منه تفعيل  هل 
والعبور  احلقيقي؛  العلم  من  الزائف  العلم  معرفة  على  نطبقه  لم  إذا  نتعلمة  ما  قيمة  وما  صحتها؛  من  التحقق  دون 
صحيح!!! ماهو  ويحدد  واخليال  الوهم  تأثير  عنا  يرفع  ان  املنطق  فيستطيع  اليقني؛  الى  الظن  من  واملنطق  بالعقل 
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ناقشت لجنة الشئون اإلفريقية بمجلس النواب خالل اجتماعها ، طلب اإلحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين، 
بشأن »القيام بعمل رحالت توعوية لالماكن األثرية للطالب األفارقة بالمدارس المصرية لتدعيم أواصر االنتماء للثقافة والهوية المصرية«.

 واستعرضت النائبة رشا أبو شقرة طلب اإلحاطة، وقالت: »إن وزارة السياحة واآلثار تقوم برحالت توعوية للطالب المصريين ونحن لدينا قاعدة عريضة من 
األطفال والطالب األفارقة المقيمين فى مصر، فلماذا ال يتم تنظيم رحالت للطالب اآلفارقة لغرس اإلنتماء وحب مصر، وإن القوى الناعمة من أهم طرق تدعيم العالقات 
المصرية اإلفريقية«.  فيما، قال المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة واآلثار للتنشيط السياحي، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز أواصر الصداقة بين مصر 
 في شتى المجاالت ألنهم سيصبحون قادة الرأي في دولهم فيما بعد، 

ً
وإفريقيا وال نعمل على مستوى الطلبة المصريين فقط بل نسعى إلى الطلبة األفارقة أيضا

 لزيارة العاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين 
ً
وعند قدوم أي وفد من أفريقيا لزيارة مصر ال يتم ترتيب زيارات لألماكن السياحية فقط، وإنما يتم الترتيب أيضا

 بترتيب رحالت لألفارقة ويعاملون معاملة الطلبة المصريين، وهذا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة«.
ً
الجديدة للتعرف على الجمهورية الجديدة، ونقوم أيضا

صاد
ح

انضمام 13 منارة 
ثقافيا الى منظومة 
العمل و1000فعالية 
فنية وفكرية 
وإبداعية يف 52 
قرية وجنع مببادرة 
حياة كرمية و347 
حدث للمسارح 
املتنقلة ونشاط 
مكثف لألوبرا 
ومسارح الدولة

متديد والية وزيرة 
ثقافة مصر كرئيس 
للمجمع العربى 
للموسيقى حتى 
عام 2025 وتسليم 
رئاسة مؤمتر الوزراء 
املسئولون عن 
الشئون الثقافية فى 
الوطن العربي إلى 
دولة اإلمارات

تسجيل اخلط 
العربى على قوائم 
الصون العاجل 
للتراث الثقايف غير 
املادي مبنظمة 
اليونسكو وافتتاح 
املرحلة األولى من 
مشروع إعادة إحياء 
قرية حسن فتحي 
باألقصر

انعقاد الدورة 52 
ملعرض القاهرة 
الدولي للكتاب 
بعد إرجاء 6 شهور 
و550عنوانا جديدا 
و130 معرضا يف 
القاهرة واملحافظات 
و8 معارض خارجية 
للكتاب

العدد ثالثمائة وستة وسبعون
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قرار  ذلك صدر  تحقيق  في سبيل  أنه  التقرير  وأوضح 
إنشاء  بشأن   2021 لسنة   86 رقم  الجمهورية  رئيس 
في مصر  األوروبية  الجامعات  باسم  جامعية  مؤسسة 
الستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي )لندن ، ووسط 
النكشاير( داخل جمهورية مصر العربية، ويشتمل فرع 
كلية  وهى:  مميزة،  برامج  بها  كليات  على  لندن  جامعة 
كلية جولد سميث،  السياسية،  والعلوم  لالقتصاد  لندن 
لندن،  فى  امللكية  الكلية  لندن،  بجامعة  بيركبيك  وكلية 
كلية امللكة مارى بجامعة لندن، كلية الدراسات الشرقية 
على  الكليات  تلك  وتشتمل  لندن،  بجامعة  واإلفريقية 

العديد من البرامج املميزة.
وسط  جامعة  بفرع  يتعلق  فيما  أنه  إلى  التقرير  ولفت   
النكشاير، فهو يشتمل على برامج مميزة في تخصص 
الرياضية  السيارات  هندسة  برنامج   ( ومنها  الهندسة، 
برنامج   ، الطيارين  وإع��داد  الفضاء  هندسة  برنامج   ،

امليكاترونكس واألجهزة الذكية، وغيرها....(. 
ونوه التقرير إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 535 
لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية 
رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم 
لجامعة  فرع  الستضافة  مصر  في  الكندية  الجامعات 
العربية  مصر  جمهورية  داخل  إدوارد  األمير  جزيرة 
إدارة  للفرع، وهو ماجستير في  برنامج جديد  بإضافة 

األعمال التنفيذية. 
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2021 
بشأن املوافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية في 

مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل جمهورية 
مميزة،  برامج  تقديم  على  الفرع  ويعمل  العربية،  مصر 

ويشتمل على الكليات اآلتية -:
تصميم   ( برامج  وتقدم  والتصميم  االتصاالت  كلية   (
دراسة   : التصوير  فنون  اإلبداعية،  الصناعات  األزي��اء، 
املعمارية  والعلوم  الهندسة  (،)كلية  وغيرها   ... األفالم 
الهندسة  الحيوية،  الطبية  الهندسة  ب��رام��ج)  وت��ق��دم 
(،)كلية  وغيرها   ..... املعمارية  العلوم  الكيميائية، 
بالتجزئة،  البيع  إدارة   ( برامج  وتقدم  لإلدارة  تيدروجرز 
إدارة تكنولوجيا األعمال، اإلدارة العاملية ، إدارة الخدمات 
)كلية   ،) وغيرها   .... والسياحة  الضيافة  إدارة  الصحية، 

اآلداب وتقدم برامج ) علم النفس ، الفلسفة ....(.
 وأوضح التقرير تقدم مؤسسة جامعات املعرفة الدولية 
بطلب إلنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية داخل جمهورية 
امللفات  لفحص  الفنية  للجنة  إحالته  وتم  العربية،  مصر 
املقدمة، وإعداد تقرير بشأنها، كما تم تقديم العديد من 
داخل  األجنبية  للجامعات  فروع  إنشاء  بشأن  الطلبات 
جمهورية مصر العربية تم عرضها على اللجنة املختصة 
بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات األجنبية 

داخل مصر. 
وتناول التقرير عدد فروع الجامعات األجنبية في مصر، 
مؤسسات،   )4( الجامعية  املؤسسات  عدد  بلغ  حيث 
واستضافة عدد )6( فروع الجامعات األجنبية، في حني 

بلغ عدد البرامج في الفروع )88(برنامًجا.
العلمى  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أن  التقرير  وأكد   

للدولة  اإلستراتيجي  التوجه  تحقيق  على  جاهدة  تعمل 
نحو تدويل التعليم العالي في مصر؛ بهدف تحقيق التميز 
اتجاها واضًحا  الدولة  الجودة والكفاءة، كما تتبنى  ورفع 
في دعوة الجامعات العاملية املتميزة إلنشاء فروع لها داخل 
مصر، واملساهمة فى تنفيذ اإلستراتيجية القومية للتعليم 
والتنافسية  التنوع  من  مزيد  على  يشجع  مما  العالي، 
ذلك  ودور   ، مصر  في  العالي  التعليم  بمنظومة  والجودة 
لاللتحاق  املصريني  الطالب  سفر  ظاهرة  من  الحد  في 
العملية  ومساهمة  الدولة،  خ��ارج  األجنبية  بالجامعات 
التعليمية في توفير العملة األجنبية داخل الدولة، وذلك عن 
طريق جذب الطالب الراغبني بااللتحاق في تلك الجامعات.
اإلعالمي  املستشار  عبدالغفار  عادل  الدكتور  وصرح   
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  الرسمي  واملتحدث 
أن الوزارة استهدفت من إنشاء فروع الجامعات األجنبية 
مصر  في  العالي  التعليم  منظومة  بني  الصالت  تعزيز 
على  عاملي  تعليم  وإتاحة  املتقدمة،  الدول  فى  ومثيالتها 
بني  والتنافسية  التنوع  من  املزيد  وتحقيق  مصر،  أرض 
الجامعات، وإتاحة فرص التعليم بالجامعات األجنبية على 
للدراسة  املصريني  الطالب  سفر  من  للحد  مصر،  أرض 
بالخارج، وجذب الطالب الوافدين من خارج مصر، وإثراء 
الفاعلة في حقل  واملجتمع  الدولة  التكامل بني مؤسسات 
التجارب  من  لالستفادة  العلمي؛  والبحث  العالي  التعليم 

الدولية.
 

انضمام 13 منارة ثقافيا إلى منظومة العمل 
الثقافي بمختلف ربوع مصر

شهد عام 2021 انضمام 13 مركزا ثقافيا على مستوى 
ثقافة  قصر  تطوير  من  االولى  “املرحلة  هي  الجمهورية 
التطوير ومنفذ بيع  اإلسماعيلية، سينما بور سعيد بعد 
وحرمه  خليل  محمود  متحف  بورفؤاد،  في  الكتاب  هيئة 
بعد التطوير، قصر ثقافة العريش بعد 10 أعوام من الغلق، 
العامة  مكتبة مصر  افتتاح  بطنطا،  املحطة  ميدان  تطوير 
بعزبة البرج في دمياط، بيتي ثقافة ابرق وحدربة بالبحر 
الجديد  واملبنى  صليحة  نهاد  الدكتورة  مسرح  األحمر، 
الجيزة،  في  الفنون  بأكاديمية  للسينما  العالي  للمعهد 
السالم  حي  ومكتبة  بالدقهلية  االمديد  تمى  ثقافة  قصر 
الثقافية باملجمع الخدمي بمنطقة اإليواء العاجل بأسوان .

التواصل واالبداعى املصري الدولي:

ف��ى مجال  م��ص��رى  ت��ح��رك  أك��ب��ر   2021 ع��ام  وش��ه��د 
من  الرغم  على   ، طويلة  فترة  منذ  الثقافية  الدبلوماسية 
التبادل  على حركة  كورونا  فيروس  فرضها  التى  القيود 
العالم املختلفة ‘ والذي يتمثل في عودة  الثقافى بني دول 
القوة الناعمة املصرية املحافل الدولية حيث سلمت الفنانة 
مؤتمر  رئاسة  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 
الوزراء املسئولون عن الشئون الثقافية فى الوطن العربي 
موضوع  وتناقش   22 ال��دورة  لتنطلق  اإلم��ارات  دولة  إلى 
“مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية “ وذلك بالتزامن 
مع معرض إكسبو دبي 2020، كما تم تمديد والية وزيرة 
ملدة  للموسيقى  العربى  للمجمع  كرئيس  مصر  ثقافة 
ونجحت  األعضاء،  بإجماع   2025 حتي  سنوات  أربعة 
املبرمة  الثقافية  البروتوكوالت  تجديد  فى  أيضا  ال��وزارة 
بني مصر ودول العالم بما يمهد التحرك املستقبلي على 
بني  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  تم  حيث  الدولية  الساحة 
علي  القاهرة   في  الثقافي  املجال  في  وبوروندي  مصر 
هامش  لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره 
االتحادية،  بقصر  ندايشيمي”  “إيفاريست  البوروندى 
ووقع السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية 
الثقافة  فى روسيا االتحادية وأولجا ياربلوفا نائبة وزير 
البلدين إعالن نوايا لتدشني  الروسية نيابة عن حكومتى 
املصرى  اإلنساني  للتبادل  عامًا   2022  /  2021 ع��ام 
الفاعليات  من  عدد  إقامة  عليه  بناءا  تم  والذي  الروسى 
املشتركة بني البلدين، وشهدت مصر زيارة وزير الشئون 
الخارجية والتعاون الدولى السيراليونى حيث قام بالتوقيع 
نيابة عن بالده على مذكرة تفاهم فى املجال الثقافى بني 
السياحة  ووزارة  العربية  مصر  بجمهورية  الثقافة  وزارة 
هامش  وعلى  سيراليون،  بجمهورية  الثقافية  والشئون 
زيارة وزيرة الثقافة املصرية إلى اململكة األردنية الهاشمية 
للمشاركة فى االحتفال بمئوية تأسيس اململكة وقعت على 
اململكة  حكومة  بني  الثقافى  للتعاون  التنفيذى  البرنامج 
العربية  مصر  جمهورية  وحكومة  الهاشمية  األردنية 
للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع   ،2023  /  2021 لألعوام 
العربية  مصر  جمهورية  في  الثقافة  وزارة  بني  الثقافي 
ووزارة الثقافة والرياضة في مملكة أسبانيا ، خالل زيارة 
السيد رئيس الوزراء االسباني إلى مصر، االتفاق بني كل 
من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
الختيار  سعيد   قيس  الرئيس  وفخامة  العربية  مصر 
وزارة  وقامت  املصرية  للثقافة  عامًا   2022  /  2021 عام 
الثقافة املصرية بقطاعاتها املختلفة بالتعاون مع نظيرتها 
صور  تعكس  التى  الفعاليات  من  عدد  بتنظيم  التونسية 
وزارة  قامت  البلدين، كما  الثقافي بني  والتواصل  التقارب 
الثقافة املصرية بإهداء إصداراتها لعدد كبير من املكتبات 
بالثقافة  التعريف  بهدف  العالم  فى  الكبري  األجنبية 
الدولية،  للدراسات  شنغهاى  جامعة   “ منها  املصرية 
متحف تاريخ الكتابة والطباعة فى الصني، مركز الدراسات 
القومية بدولة  املكتبة  العربي لإلصالح والتنمية،  الصيني 
ببورسودان،  األحمر  البحر  بوالية  العامة  جيبوتى،املكتبة 
إهداء عدد كبير من إصدارات الوزارة لدولة جنوب السودان 
Saint La- ومكتبة وطنية  مكتبة  ألنشاء  اساس   تتكون 

zarus فى البرتغال.
الثقافة  وزارة  أع��دت  أيضا  الدولى  النشاط  مجال  وفى 
للمشاركة في معرض  ببينالي فينيسيا  الجناح املصري 
بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر 
تم  للفنون  املصرية  األكاديمية  خالل  ومن   ،2021 لعام 
تنفيذ أول دروس “أتكلم عربي “ تحت رعاية السيد رئيس 
الجمهورية وضمن مبادرة وزارة الهجرة وشئون املصريني 
الجالية املصرية، كما  الهوية ألبناء  لتعزيز  بالخارج وذلك 
التراث  عن  تعبر  التي  اليدوية  الفنون  ورش  عدد  نظمت 
املصري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية إلى جانب 

اإلعالن عن إطالق سلسلة تحت عنوان “متاحف وقصور 
وكذلك  الثقافة  لوزارة  التابعة  املتاحف  لكافة  مصر”  في 
للترويج  وذلك  واآلث��ار،  السياحة  لوزارة  التابعة  املتاحف 
وتسليط الضوء على املظاهر الثقافية والحضارية املميزة 
بمصر، وإطالق سلسلة روائع العمارة اإلسالمية بعنوان 
جديدة  إطالق سلسلة   ، في مصر”  والجوامع  “املساجد 
اكتشاف   “ بعنوان  األكاديمية  إعداد  الفيديوهات من  من 
املوسم  ختام  حفل   ،“ العالم  فى  املصرى  الفن  روائ��ع 
الثقافي لألكاديمية 2020/2021 وتضمن حفال بمناسبة 
عايدة  ألوب��را  األول  العرض  إقامة  على  عامًا  م��رور150 
وحضره ما يقرب من ألف مشاهد من الجمهور اإليطالي 
حفل   ، روما  في  واألجنبية  والعربية  املصرية  والجاليات 
 2022/ لألكاديمية2021  الجديد  الثقافي  املوسم  افتتاح 
الثقافة  عاصمة   - بورسعيد  بمدينة  االحتفاء  تضمن  و 
التاريخية  للوثائق  املصرية عام -2021 وتضمن معرض 
بالتعاون  السويس  وقناة  بورسعيد  بتأسيس  الخاصة 
مع دار الكتب والوثائق القومية ، كما استقبلت األكاديمية 
الدفعة الجديدة من “جائزة التميز الفني”  للطلبة األوائل 
من أبناء املعاهد الفنية السبعة بأكاديمية الفنون بالقاهرة، 
ملدة 20 يومًا وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة بشأن 
بما  طاقاتهم  وإط��الق  الشباب  رعاية  جهود  “تكثيف 
كما   ، مصر  تمتلكها  التي  البشرية  الثروة  مع  يتناسب 
نجحت دار األوبرا املصرية فى استضافة عدد من الفرق 
األجنبية الزائرة هي فرقة كايرو ستيبس )مصر / أملانيا(، 
هندية  رقصات  )روسيا(،  بطرسبرج  سان  مسرح  فرقة 
مدريد  دي  فالمنكو  فرقة  )النمسا(،  ألبا  تريو  )الهند(، 

)أسبانيا( . 

نشاط مكثف لألوبرا ومسارح الدولة

 2021 عام  خالل  مكثفًا  نشاطا  الدولة  مسارح  شهدت 
حيث قدمت دار األوبرا املصرية على مختلف مسارحها 
بالقاهرة واإلسكندرية ودمنهور 926 فعالية فنية وثقافية 
متنوعة، كما قدم البيت الفني للمسرح 500 ليلة عرض في 
القاهرة واملحافظات وقدمت الفرق املسرحية التابعة للهيئة 
القومية  للفرق  عرض  ليلة   1950 الثقافة  لقصور  العامة 
والنوادي والتجارب النوعية على مستوى الجمهورية وقدم 
ليلة   343 واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  البيت 

عرض، كما قدم السيرك القومي بالعجوزة وجمصة و15 
مايو وأماكن متنوعة 500 ليلة عرض وقدمت فرق رضا 
الشعبية  للموسيقى  والقومية  الشعبية  للفنون  والقومية 

وانغام الشباب 573 ليلة عرض ،

صون والهوية وحماية التراث:

في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لصون الهوية وحماية 
التراث نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية، لبنان، 
األردن وتونس في تسجيل الخط العربى على قوائم الصون 
العاجل للتراث الثقافي غير املادي بمنظمة اليونسكو وذلك 
عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية ووفد مصر 
تسجيله  تم  ال��ذى  السادس  امللف  وهو  اليونسكو  لدي 
املمارسات  األراج��وز،  التحطيب،  الهاللية،  )السيرة  بعد 
املرتبطة بالنخلة والنسيج اليدوى بالصعيد( وذلك ضمن 
اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول 
األعضاء، كما عمل جهاز التنسيق الحضاري على وضع 
القاهرة  قلب  في  الرئيسية  امليادين  إحياء  إلعادة  تصور 
الخديوية، واملباني التراثية املطلة عليها وشمل ذلك ميدان 
حرب،  طلعت  وميدان  عليه،  املطلة  والعقارات  التحرير 
جانب  إلى  النيل،  قصر  وشارع  كامل،  وميدان مصطفى 
وضع تصور متكامل لتطوير العقارات التراثية في نطاق 
واجهات  عن  التعديات  كافة  إزالة  يتضمن  بما  املشروع، 
املباني التراثية الى جانب تطوير واجهات املحالت التجارية 
لتتماشى مع وجودها في منطقة تراثية، كما قام الجهاز 
منظمة  مع  بالتعاون  املصرية،  الثقافة  وزارة  عن   

ً
ممثال

قرية  وترميم  تطوير  مشروع  على  باإلشراف  اليونسكو 
من  واالنتهاء  باألقصر  الجديدة”  “القرنة  فتحي  حسن 
املرحلة األولى منه بتمويل من منظمة اليونسكو، وتنفيذ 
البيئية  املباني  ترميم  في  متخصصة  مصرية  شركة 
وإعادة  ترميم  مشروع  من  األولى  املرحلة  شملت  حيث 
الجهاز  وقع  كما  والخان،  واملسرح  الجامع   مبنى  إحياء 
بروتوكوال للتعاون مع محافظة مطروح ملشروع تحسني 
الصورة البصرية لقلعة شالي بسيوة حيث يقوم الجهاز 
ميدان   تطوير   في   البدء  التعاون  برتوكول  خالل  من 
بسيوة   شالى  بقلعة  املحيطة  واملنطقة  الكبير  الجامع 
للحفاظ على  الرؤية البصرية والطابع العمراني الحضارى 
املتميز لواحة سيوة وبروتوكوال للتعاون مع كلية الهندسة 

جامعة عني شمس للحفاظ على هوية املدن املصرية طبقًا 
الشتراطات قانون البناء املوحد وذلك بتنفيذ وإعداد دليل 
املرحلة  هذه  وتستهدف  والبصرية  العمرانية  الهوية  دعم 
وضع االعتبارات التصميمية للواجهات في مختلف أقاليم 
الواحات   - مطروح  اإلسكندرية  الكبرى-  )القاهرة  مصر 
شمال  السويس–  قناة  –إقليم  الدلتا   – الجديد  وال��وادي 
وجنوب سيناء – شمال ووسط الصعيد – جنوب الوادي(  
التراثية  الحدائق  توثيق  مشروع  في  الجهاز  شرع  كما 
حديقة  مثل   19 ال�  القرن  إلى  إنشائها  تاريخ  يرجع  التي 
عدد  تطوير  في  االستمرار  جانب  إلى  وغيرها  األسماك 
من امليادين املصرية مثل ميدان املحطة  وشارع وساحة 
السيد البدوي بطنطا وميدان الجالء بالجيزة ميدان السيدة 
وحكاية  هنا  عاش  مشروعي  استمرار  جانب  إلى  زينب 
شارع وإطالق مبادرة الجوالت التراثية، والذي يعد املشروع 
التراثية  الجوالت  أولى  املدينة وكانت  ذاكرة  الرابع لسلسة 
لجزيرة الزمالك ملا لهذا الحي من قيمة تراثية متفردة، هذا 
القرنة  بقرية  فتحى  حسن  قرية  إحياء  إعادة  جانب  إلى 
يد مؤسس  إنشائها على  بعد 70 عاما من  األقصر  في 
املرحلة  وافتتاح  والعالم  الفقراء في مصر  مدرسة عمارة 
األولى من مشروع التطوير لتعود القرية مصدرا لإلشعاع 

الفني واإلبداعي ومركزا للسياحة الثقافية

مجال النشر واملعارض

أبناء  بني  الكتاب  لنشر  الثقافة  وزارة  إستراتيجية  ضمن 
مصر للمساهمة في بناء الوعي الجمعي أصدرت قطاعات 
للكتاب  العامة  املصرية  الهيئة  في  ممثلة  بالوزارة  النشر 
للترجمة  القومي  واملركز  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة 
واملجلس األعلى للثقافة ودار الكتب والوثائق القومية 550 
األجنبية  اللغات  عن  وُمترجم  مؤلف  مابني  عنوانا جديدا 
القاهرة  في  للكتاب  معرضا   130 تنظيم  جانب  إل��ى 
معرض  من   52 ال��دورة  انعقاد  أبرزها  كان  واملحافظات 
الدولي للكتاب بعد تأجيل 6 شهور عن موعدها  القاهرة 
قطاعات  كافة  بمشاركة  كورونا  جائحة  بسبب  األصلي 
الوزارة إلى جانب املشاركة في 8 معارض خارجية للكتاب 
ابوظبي،  تونس،  الشارقة،  أذربيجان،  فرانكفورت،  هي 

األردن، الرياض، السودان.

 الثقافة تشارك فى املبادرة الرئاسية حياة كريمة

الرئاسية  املبادرة  في  الثقافة  وزارة  مشاركة  إطار  وفي 
حياة كريمة قدمت الوزارة من خالل الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 1000 فعالية فنية وفكرية وإبداعية في 52 قرية 
ونجع وتوابعهم ب� 3 محافظات هي أسيوط وقنا والفيوم 
عروض  تقديم  تم  حيث  مواطن  “مليون”  منها  استفاد 
فنية للفنون الشعبية واملوسيقى العربية إلى جانب الورش 
األدبية والفنية والتدريبية ألبناء القرى إلى جانب اكتشاف 
اآلداب والفنون، كما قام قطاع  املواهب في مجاالت  ودعم 
في  مكتبة مدرسية   59 بتزويد  الثقافية  التنمية  صندوق 
 11341 اصدارت  عدد  بإجمالي  العمرية  املراحل  مختلف 
املبادرة، و دشنت وزيرة  كتابا ضمن خطة املشاركة في 
األوبرا  دار  بساحة  كتابك  كشك  من  نموذج  اول  الثقافة 
والذى يتم تنفيذ 333 وحدة منه ضمن مشاركات الوزارة 
مصر  ونجوع  بقرى  كريمة  حياة  الرئاسية  املبادرة  فى 
وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة 
لتحديد  معها  االتفاق  يتم  التي  املحلية  التنمية  ووزارة 
أماكن وعدد األكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية 
والرياضة،  الشباب  الدفاع،  الداخلية،  وزارات  جانب  الى 
التضامن االجتماعي، النقل وعدد من مؤسسات املجتمع 
إلى  ويهدف  للكتاب  العامة  املصرية  الهيئة  ونفذته  املدني 
النشر  دور  وإص��دارات  الثقافة  وزارة  مطبوعات  توفير 
الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة بالتعاون مع اتحاد 

الناشرين املصرين ألبناء القرى بأسعار مخفضة .

400 ليلة عرض للمواجهة والتجوال:-

لتحقيق  فاعلة  وسيلة  والتجوال  املواجهة  مسرح  مثل 
العدالة الثقافية والوصول باملنتج الثقافي والفني إلى كافة 
ربوع مصر خصوصا القرى والنجوع واملناطق الحدودية 
واألكثر احتياجا وقرى حياة كريمة حيث تم تقديم 400 
 “ هى  محافظة   14 ب�  ونجع  قرية  ف��ي280  عرض  ليلة 
سوهاج،  قنا،  اإلسماعيلية،  بورسعيد،  الغربية،  البحيرة، 
أسيوط، املنيا، األقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر 
األحمر، كفر الشيخ، الفيوم”، شملت 9 عروض مسرحية 
منهم  عرضني  للمسرح،  الفني  بالبيت  فرق   7 إنتاج  من 
من  العديد  من  دعم  و  بتعاون  ذلك  و  لألطفال،  موجهني 
وضمت  باملحافظات  املدني  املجتمع  ومؤسسات  الهيئات 

العروض “املتفائل” من إنتاج فرقة املسرح القومى،”عيلة 
البلد”  “والد  الكوميدى،  املسرح  فرقة  إنتاج  من  الفقري” 
من إنتاج فرقة املسرح الحديث،”رحلة سعيدة” من إنتاج 
فرقة املسرح الحديث، “ريسايكل” من إنتاج فرقة املسرح 
الطليعة،”كأنك تراه” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة،”جنة 
هنا” من إنتاج فرقة مسرح الغد ،”محطة مصر” من إنتاج 
من  األراج��وز”  للعرائس،”حكايات  القاهرة  مسرح  فرقة 

إنتاج فرقة املسرح القومى لألطفال.

مشروع أهل مصر

 2018 عام  منذ  أهل مصر  الثقافة مشروع  وزارة  وتبنت 
املناطق  في  وخاصة  الوطن  أبناء  بني  الخدمات  لنشر 
الحدودية ودمجهم مع أبناء القاهرة للفئة العمرية من 18 

إلى 35 سنة وانقسم إلى ثالثة ملتقيات هي:

أوال : اسابيع الدمج الثقافي

حيث تم تنظيم 17 أسبوعا للدمج استفاد منه 1890 شاب 
وفتاة منهم 565 من القاهرة و 1325 من حاليب وشالتني، 
الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء وتتم 
تنظيم 161 جولة سياحية للمناطق األثرية والتراثية وكذا 
أكثر من 850 ورشة فنية وتدريبية على الرسم، املشغوالت 
الورش  من  وغيرها  الحلى  النحاس،  الخيامية،  اليدوية، 

التدريبية التي تساعد على تعليم الحرف .

ثانيا: امللتقى الثقافي السابع لشباب أهل مصر 
في أسوان

من  عدد  مناقشة  خالله  وتم  وفتاة  شاب   87 به  وشارك 
فهم  على  وق��ادر  واع  جيل  لخلق  املجتمعية  القضايا 

التحديات الراهنة .

ثالثا: ملتقيات ثقافة وفنون املرأة

من  وع��دد  امل��رأة  قضايا  أه��م  على  الضوء  تلقي  والتي 
العام  خالل  وتم  الالزمة  املهارات  إلكسابهم  العمل  ورش 
العاشر  وامللتقى  أسوان  بمحافظة  التاسع  امللتقى  تنظيم 

ببورسعيد وشارك بهما أكثر من 210 فتاة وسيدة.

املسارح املتنقلة:-

املتنقلة 347  املسارح  الثقافة ضمن مشروع  وزار  نظمت 
الفيوم،  نشاطا في 41 قرية من 9 محافظات هي “املنيا، 
قنا  األحمر،  البحر  األقصر،  الشرقية،  الدقهلية،  البحيرة، 
تراثية  وح��رف  تشكيلية  فنون  ورش  تضمن  وأس��وان 
 – كتب  معارض   – فنية  عروض   – املواهب  اكتشاف   –
املختلفة  الوزارة  قطاعات  وشاركت  تثقيفية  محاضرات 
األوبرا  دار  للمسرح،  الفنى  البيت  منها  برنامجها  ضمن 
املصرية، دار الكتب والوثائق القومية، املركز القومي  لثقافة 

الطفل واستفاد منها 35 ألف مواطن.

مبادرة صناعية مصر:-

تهدف املبادرة إلى تدريب الشباب من سن 18 وحتى 45 
الحافظ  للمساهمة في  والتراثية  اليدوية  الحرف  عام على 
الحرفيني  من  جديد  جيل  وخلق  التقليدية  الحرف  على 
نظم من خالل مركز الحرف التقليدية بالفسطاط 

ُ
املهرة وت

وقصور الثقافة في املحافظات حيث تم تدريب 72 شاب 
من خالل مركز الحرف بالفسطاط إلى جانب 670 شاب 
وفتاه من 12 محافظة هي الفيوم، بنى سويف، القليوبية، 
اإلسماعيلية،  السويس،  الدقهلية،  الشرقية،  الشيخ،  كفر 

شمال سيناء، املنيا، قنا والبحيرة.

مهرجانات دولية ومحلية

الدولية  املهرجانات  من  مجموعة  الثقافة  وزارة  ونظمت 
والقومية خالل عام 21 كان منها الدورة 30 من مهرجان 
صالح  قلعة  مهرجان   ، العربية  املوسيقى  ومؤتمر 
القاهرة  مهرجان   ،  29 والغناء  للموسيقى  الدولى  الدين 
القومي  املهرجان   ،  43 ال�  بنسخته  الدولي  السينمائي 
القاهرة  مهرجان   ،  14 ال�  ال��دورة  في  املصري  للمسرح 
فى  التحطيب  مهرجان   ، ال�28  التجريبي  للمسرح  الدولي 
دورته 11 هذا إلى جانب االحتفاالت باختيار بور سعيد 

عاصمة للثقافة املصرية .

حصاد 2021.. التعليم العالى تعلن حصاد أداء فروع الجامعات األجنبية

حصاد الثقافة المصرية فى 2021: الثقافة تستعيد عافيتها بعد جائحة كورونا
 محمد فاروق

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
تقريًرا مقدًما من الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية 

والتخطيط اإلستراتيجي، القائم بعمل أمني مجلس شئون فروع الجامعات 
األجنبية حول ما تم إنجازه بفروع الجامعات األجنبية داخل مصر خالل 

عام 2021. 
وأشار التقرير إلى أنه في إطار حرص الدولة بكافة أجهزتها على تنفيذ 

رؤية مصر 2030 جاء إنشاء فروع الجامعات األجنبية داخل مصر؛ بهدف 

تحسني جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع من 
خالل تزويد الباحثني عن املعرفة باملهارات التعليمية املناسبة، واألدوات 
التي تمكنهم من أن يصبحوا قادة املستقبل، والذى ينعكس على تطوير 
منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، 

وتعزيز الصالت بني هذه املنظومة ومثيالتها في الدول املتقدمة، وتوفير 
فرص التعليم العالي العاملية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية 

للطالب املصريني.

استعادت وزارة الثقافة عافيتها خالل 2021 واستمرت فى تنفيذ محاور 
إستراتيجية عملها مواصلة نشر ألوان اإلبداع بني جموع املصريني فى 
مختلف ربوع الوطن تحقيقا للعدالة الثقافية وعاد االستقرار للبرامج 

الفكرية والفنية التى تنظمها قطاعاتها بعد نجاح الدولة فى السيطرة على 
جائحة كورونا وارتفاع وعى املجتمع وإدراكه ضرورة االلتزام باإلجراءات 

االحترازية للوقاية من الفيروس املستجد، كما تأكدت الريادة الحضارية 

على املستوى الدولى من خالل توهج ألوان الثقافة والفنون املحلية فى 
محافل عاملية هامة ومتعددة ، وبجهد دءوب انضمت منشآت جديدة 

وأخرى أعيد تطويرها ورفع كفاءتها إلى منظومة العمل الثقافى لتساهم 
فى مكافحة التطرف الفكرى وبناء اإلنسان تعزيزا للقيم االيجابية،وتوالت 
سلسلة اكتشاف ورعاية املوهوبني والنابغني واملبدعني إلى جانب مساعى 

تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافى.

 محمد فاروق



وجهت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق اإلنسان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، نيابة عن أعضاء المجلس، لثقته 
التي وصفتها بالغالية، في التصديق على التشكيل الجديد للمجلس، برئاستها.   وأعربت رئيسة المجلس القومي لحقوق اإلنسان، عن عظيم فخرها بأن 
المجلس في تشكيله الجديد، هو األول من نوعه، يتم انتخابه ضمن عملية ديمقراطية بدأت بترشيح من المجتمع المدني مرورا بالتصويت عليه من قبل 
مجلس النواب، ثم التصديق عليه من الرئيس السيسي، وهو ما يمثل شرفا كبيرا يرتب مسئولية كبيرة على المجلس كافة ويبرز أهمية ملفتة لما توليه الدولة 
تجاه المجتمع المدني.  وأعربت السفيرة مشيرة خطاب،  عن تطلعها للعمل لدعم منظومة حقوق اإلنسان، متوجهة كذلك، بالشكر، لرئيس المجلس السابق، 
السيد محمد فايق، ولألعضاء السابقين، لما تحقق من جهد.  وأضافت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، أن االجتماع األول للمجلس يتزامن مع دخول عام 
جديد بمقر جديد شيد على أعلى مستوى بالقاهرة الجديدة، في ظل جمهورية جديدة تتأسس قوامها على إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان، أطلقها 

الرئيس السيسي، ويعمل المجلس على العمل في ظلها، مقررا وضع خطة عمل خالل الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ أسس االستراتيجية. 
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العدد ثالثمائة وستة وسبعون

07األحد 6 جمادى اآلخر 1443 هـ -   9 يناير 2022 مـ

مصر رقم مهم

الدكتور عبدالباسط العقيلى - استشارى خصوبة األراضى 
المشروعات  أن  ذكر   – الصحراء  بحوث  بمركز  النبات  وتغذية 
الماضية  السبع  السنوات  مدار  على  تنفيذها  تم  التى  الزراعية 
مليونا  الشباب  بتسليم   بــدأت  السيسى  عبدالفتاح  للرئيس 

ونصف المليون فدان وبدأ اإلنتاج فيها فعال. 
فدان صوب وأصبحت مصر رقما مهما  ألف  وبعدها 100 
فى العالم ورقم واحد فى أفريقيا فى التوسع الرأسى بعدما توجيه 
الرئيس بزراعة  2.5 مليون نخلة من األصناف العالمية المرتفعة 

الجودة وهو مشروع عمالق شرق العوينات. 
لعمل  الهندسية  والهيئة  الزراعة  وزارة  بين  التعاون  تم  وأنه 
ترعة  جنوب  مصر  مستقبل  وتشمل  الجديدة،  الدلتا  مشروع 
مليونا  المشروعات وتشمل   تتبع جهاز  أخرى  الحمام ومنطقة 
الزراعية  الرقعة  وأربعمئة ألف فدان، ويعد ذلك إضافة كبيرة إلى 
التى  الزراعية  الرقعة  من   %15 حوالى  النسبة  هذه  تمثل  حيث 

تآكلت بسبب تبوير األراضى الزراعية والبناء عليها. 
فدان  ألف   500 بحوالى   ر  تقدَّ أخرى  إلي جانب مشروعات 
فى سيناء بتكليف من وزير الزراعة من خالل نقل الماء إليها عن 
فدان فى توشكى  1.5 مليون  طريق  سحارة  سرابيوم، وهناك 
المنيا  فى  فدان  ألف  و450  ــوادى  ال جنوب  فى  فدان  ــف  و400أل
تمت  فدان  أربعة ماليين  الزراعية  الرقعة  إجمالى  يكون  وبالتالى 

زراعتها حتى اآلن.
من  البحيرات  فى  تلقى  مياه  قطرة  كل  استغالل  يجب  كان 
ثالثية  معالجة  ومعالجتها  الزراعى  الصرف  مياه  توفير  خالل 
لتعظيم االستفادة من كل  إنشاء 480 محطة معالجة  من خالل 
قطرة مياه، فهناك محطة معالجة محطة »بحر البقر« التى تضخ 
5.6مليون متر مكعب فى اليوم ومحطة المحسنة وتضخ مليونا 
الجديدة ستة ماليين  الدلتا  المليون متر يوميا، ومحطة  ونصف 
متر مكعب  فى اليوم، وهناك محطات فى الصعيد فى غرب المنيا 
تضخ المليون ونصف المليون متر مكعب  يوميا. وهناك مشروع 
تغيير  تم  حيث  مكعب  متر  ملياري  يوفر  والــذي  الترع  تبطين 
إلى  إلى نظم حديثة ويوفر من خمسة    الرى من غمر  منظومة 
الزراعة  إلى  توجه  المياه  وكل  يوميا،  مكعب  متر  مليارات  سبعة 
وزارة  مع  نعمل  وبالتالى  للدولة  قومى  أمن  بمثابة  الزراعة  فتعد 
الزراعة وأجهزة الدولة يدا بيد، حتى أن وزير الزراعة صار يجوب 
الصحراء مع الباحثين ونحن نعمل على مدار 24 ساعة ألن الغذاء 

المصرى أمن قومى.
من  الكثير  فى  أسهم  الصحراء  بحوث  مركز  أن  وأوضــح 
نقدمها  التى  الدراسات  خالل  من  الزراعية  القومية  المشروعات 
تنفيذها، وخالل  فى  األساس  تعد  والتى  المشروعات  هذه  حول 
أراض  بها  الماضية قدمنا دراسات حول عشر مناطق  السنوات 
قدمنا  فمثال  األخــرى،  الــدراســات  من  وكثيرا  للزراعة،  تصلح 
ووسط  شمال  بمحافظة  فــدان  ألف  بـــ850  الخاصة  الدراسات 
بمنطقة  األمــل  بقطاع  فــدان  ألف   285 حول  ــات  ودراس سيناء، 
قرب  األراضــى  من  فدان  آالف  ستة  ونحو  اإلسماعيلية،  شرق 
مطار العريش الجديد فى شمال سيناء، ودراسات لـ12ألف فدان 
لألراضى السطحية ومياه الرى بمشروع البيوت المحمية بمنطقة 
أبوسلطان بمحافظة اإلسماعيلية لحساب الشركة الوطنية للبيوت 
دراسات  وتقديم  الوطنية،  الخدمة  مشروعات  بجهاز  المحمية 
غرب  فى  البهنساوى  درب  بمنطقة  فدان  ألف   317.5 لمساحة 
 132 لمساحة  ودراسات  الثانية،  الرئاسية  المبادرة  المنيا ضمن 
ألف فدان بمنطقتى شرق البحيرات وجنوب القنطرة بمنطقة شرق 
اإلسماعيلية، وكل هذا ضمن المبادرة الرئاسية )المرحلة األولى( 

بإجمالى مساحة 1.428 مليون فدان.
المناطق  فى  بحثية  لديه 11 محطة  الصحراء   مركز بحوث 
فى  متكامال  صحراء  مركز  تمثل  أن  منها  والهدف  الصحراوية 
المنطقة الموجود بها وتقديم نموذج إرشادى رائد لهذه المنطقة، 
بحيث تعود بالنفع على المواطن المقيم فيها، وأيضا المشروعات 
بحوث  محطة  منها  المجتمع،  ظروف  لمحاكاة  الكبرى  القومية 
سيوة التى تستهدف دراسة الظروف الطبيعية فى المكان نفسه، 

ومحطة مرسى مطروح وهي مركز للتنمية المستدامة، ومحطة 
الخارجة، ومحطة توشكي، ومحطة شالتين وحاليب وبها مزرعة 
نموذجية على أعلى مستوى، إضافة إلى خمس محطات بحثية 

شمال وجنوب سيناء.
ولها  بعيدة  ألنها  البحثية،  المحطات  تطوير  تم  أنه  مؤكدا 
ظروف خاصة إذ هي مناطق حدودية وصحراوية، وبالتالى البد 
من توفير البيئة المناسبة للباحث لتساعده فى أداء الدور المطلوب 
وتحقيق نتائج صحيحة لصالح المجتمع والدولة، حيث تم تطوير 
البنية األساسية وتعظيم كفاءة قطاع الميكنة والتوسع فى الزراعة 
الدولة  توجهات  إطار  فى  الزراعية،  الصوب  خالل  من  المحمية 
زراعة  لديها  سيوة  فى  المزارع  فمثال  القطاع،  هذا  فى  بالتوسع 
لبعض  أقلمة  عمل  فتم  خضروات،  يوجد  وال  والزيتون  التمور 
من  طازجة  خضروات  على  المزارع  يحصل  حتى  المحاصيل 
الجديدة حتى يحصل على  الزراعات  التدريب على  خالل عملية 
يحصل  بحيث  فيها،  يعيش  التى  والبيئة  لنفسه  الذاتى  االكتفاء 

على أقل نسبة فاقد وتوفير المنتج.
مركز بحوث الصحراء من المراكز الرائدة فى هذا المجال ألن 
األمطار فى مطروح تكون فى مدة ال تتجاوز أربعة أشهر، فيتم 
عمل برامج لالستفادة المثلى من هذه األمطار من خالل حصاد 
المياه أثناء فترة سقوط األمطار ألن استغالل مياه األمطار مهمة 
بالفعل  وتم  للرى  إضافى  مصدر  توفير  فى  للمساهمة  وطنية 
إنشاء خزانات المياه لتوفيرها طوال العام وفق التنمية المستدامة 
آبار جديدة  منها، وعمل  لالستفادة  آبار رومانية  تأهيل  وإعادة 
للمعيشة  المطلوبة  االحتياجات  توفير  فى  المواطن  لمساعدة 

والزراعة وخلق مجتمعات تنموية جديدة.

استصالح أفقي ورأسي

واستصالح  الزراعة  وزير  مستشار  نصار  سعد  الدكتور 

نحو  تعادل  استصالحها  الجاري  المساحات  أن  قال  األراضي، 
»الرئيس  إن  ؛ 

ً
معلنا مصر،  في  بالفعل  المزروعة  المساحة  ثلث 

الزراعة  لقطاع  اهتماما وعناية خاصة  يولي  السيسي  عبدالفتاح 
نظرا لما يمثله القطاع من أهمية لالقتصاد القومي، حيث يساهم بـ 
15 % من الناتج المحلي اإلجمالي، و17 % من إجمالي الصادرات 

السلعية غير البترولية، وحوالي 25 % من القوة العاملة«.
الزراعة أظهر قدرته على مواجهة  ولفت نصار إلى أن قطاع 
أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرا  مثلما حدث في  الصدمات 
إلى أن مصر لم تعاني من مشكلة نقص الغذاء بعكس العديد من 

الدول النامية وحتى الغنية التي عانت من المشكلة ذاتها. 
الزراعي  اإلنتاج  زيادة  على  تركز  أن »مصر  وأوضح نصار 
الغذائي، وتنفذ في  األمن  أكبر من  أفقيا ورأسيا وتحقيق درجة 

سبيل ذلك العديد من مشروعات االستصالح الزراعي«.
واستعرض نصار في السياق مشروعات إعادة تدوير المياه 
التي تنفذها مصر، الفتا الى أن مصر أنشأت محطة لمعالجة مياه 
بحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه )الدوالر األمريكي يعادل 15.75 
جنيه مصري( وتنتج ملياري متر مكعب سنويا لسيناء، بينما 
سيتم إنشاء محطة ثانية على ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر 
استصالح  أجل  من  جنيه  مليار   80 وبتكلفة  السنة  في  مكعب 

األراضي في الدلتا الجديدة.
بالتزامن  التعاقدية«  »الزراعة  قانون  تفعيل  أهمية  مؤكدا 
رئيس  أصدره  الذي  القانون  وهو  االستصالح،   مشروعات  مع 
الجمهورية سنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية وصدق 
القانون ثم صدر قرار وزاري بإنشاء مركز  النواب على  مجلس 

الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصالح األراضي.
للزراعات  بالترويج  التعاقدية  الــزراعــات  مركز  ويختص 
وتسجيل  لذلك  الالزمة  التنفيذية  اإلجــراءات  واقتراح  التعاقدية 
للعقود  العقود وإنشاء قاعدة بيانات ووضع نماذج استرشادية 
بين  منازعات  من  ينشا  فيما  للتحكيم  خبراء  لجنة  وتحديد 

المتعاقدين وتكون قراراتها ملزمة ويحق ألي من طرفي التعاقد 
اللجوء للتقاضي في حالة عدم التراضي .

وتعتبر سياسة الزراعات التعاقدية احدي السياسات الهامة 
في  الحال  هو  كما  مستدامة  زراعية  تنمية  إلحداث  والضرورية 
هناك  يكون  بأن  التعاقدية  الزراعة  .وتقضي  المتقدمة  الــدول 
جهة  من  الزراعية  وجمعياتهم  المزارعين  بين  اختياري  اتفاق 
والحكومة أو التجار أو المصنعين أو المصدرين من جهة أخري. 
وبمقتضاها يعرف المزارع قبل الزراعة ما هي المساحة المطلوب 
والجودة  والمواصفات  اإلنتاج  وكمية  المحصول  من  زراعتها 
الزراعة  قبل  المزارع  يعرف  كما  التوريد  ومكان  التوريد  وميعاد 
يقدمه  قد  ما  على  عــالوة  للمحصول  سيتسلمه  الــذي  السعر 
أو  نقدية  قروض  صورة  في  للمزارع  مساعدات  من  المشتري 
عينية ) مستلزمات انتاج ( وإرشاد وتسهيالت لنقل المحصول 

من المزرعة .
الوسطاء  استغالل  من  المزارعين  التعاقدية  الزراعة  وتحمي 

ومن التقلبات السعرية العنيفة في األسعار. 
كما  التصدير  في  التوسع  تشجع  التعاقدية  الزراعة  أن  كما 
إنها تشجع التوسع في التصنيع الزراعي والغذائي وما يستتبعه 
مضافة  وقيمة  دخل  وتوليد  منتجة  عمل  فرص  فتح  من  ذلك 
واألسعار  األسواق  واستقرار  الفاقد  وتقليل  الجودة  وتحسين 

وزيادة الصادرات وإحالل الواردات .
الزراعات  مركز  بتفعيل  ــراع  اإلس يتطلب  األمــر  فان  ولــذا 
وتــزويــده  األراضـــي  واستصالح  ــزراعــة  ال ـــوزارة  ب التعاقدية 

باإلمكانات المالية والمادية والبشرية الالزمة.
إجراء  يتطلب  بنجاح  التعاقدية  الزراعة  في  التوسع  أن  كما 
وخاصة  الزراع  وهي  للتعاقد  األساسية  لألطراف  توعية  حملة 
وشرح  والمصدرين  التصنيع  وشركات  والتجار  الزراع  صغار 
التعاقدية  الزراعة  من  السياسة  هذه  مثل  تحققها  التي  المزايا 
لكل طرف من األطراف عالوة على ما تحققه من نتائج إيجابية 

لالقتصاد القومي.

خفض الفجوة الغذائية

بحوث  معهد  مدير   - عرفات  الدكتور شاكر  قال  من جانبه 
إلى تعزيز  الزراعة - إن مصر تسعى  تكنولوجيا األغذية بوزارة 
أمنها الغذائي في ظل زيادة عدد السكان وأزمات التغير المناخي 
الزراعية، سواء  الرقعة  التوسع في  إلى  اتجهت  لذلك  المياه  وندرة 

كان أفقيا أو رأسيا، لزيادة اإلنتاج.
تعتمد  الزراعي  االستصالح  مشروعات  أن  عرفات  وأوضح 
االصطناعي  الذكاء  آليات  واستخدام  الحديثة  التكنولوجيا  على 
والبقوليات  والــذرة  القمح  مثل  استراتيجية  محاصيل  وزراعــة 
اإلنتاج  بين  الغذائية  الفجوة  خفض  بهدف  الزيتية  والمحاصيل 

واالستهالك.
هذه  تنفيذ  في  وجادة  فعلية  خطوات  أخذت  مصر  أن  وأكد 
المصري  الغذائي  األمن  »ستعزز  انها  قال  التي  المشروعات« 
سواء من خالل االستهالك المباشر أو عن طريق القيمة المضافة 

وعمليات التصنيع.
القيادة  تبنت  الماضية  القليلة  السنوات  فى  إنه  مضيفا 
السياسية فى مصر التوسع األفقى والرأسى فى اإلنتاج الزراعى 
وذلك من أجل توفير غذاء آمن وبسعر مناسب لجميع المواطنين 

والمقيمين. 
والنصف  المليون  مشروع  الجمهورية  رئيس  أطلق  حيث 
مليون فدان، ومبادرة 100 مليون شجرة زيتون ثم مبادرة 2,5 
باإلضافة  هذا  الزراعية  الصوب  مشروع  جانب  إلى  نخلة  مليون 
إلى مشروع مستقبل مصر ومراكز تجميع األلبان والدلتا الجديدة 
كل هذه المشاريع تستهدف زيادة اإلنتاج الزراعى األفقى لتوفير 

الغذاء الصحي للمواطنين . 
على الجانب اآلخر كان هناك دور مهم وفعال من الباحثين 
المساحة  وحدة  إنتاجية  زيــادة  نحو  الزراعية  البحوث  بمركز 
ترشيد  االعتبار  فى  األخــذ  مع  جــودة  أعلى  على  الحصول  مع 
الترع  وتبطين  الحديثة  الرى  أساليب  خالل  من  المياه  استهالك 
مقاومة  المصرية  البيئة  مع  تتناسب  جديدة  أصناف  واستنباط 
لآلفات واألمراض للحد من استخدام المبيدات لتوفير غذاء مطابق 
ومطابق  وآمن صحيا  الملوثات  من  القياسية خالى  للمواصفات 

لمتطلبات الهيئة القومية لسالمة الغذاء.

التقرير الصيني

في مصر،  الجارية  الزراعي  االستصالح  شكلت مشروعات 
محورا لتقرير مطول نشرته أخيرا؛ وكالة أنباء الصين )شينخوا( 
سلطت خالله الضوء على أبرز هذه المشروعات ودورها في دعم 

االقتصاد الوطني.
وقالت الوكالة - في تقرير لها تحت عنوان ]مصر تعزز أمنها 

الغذائي بتكثيف مشروعات االستصالح الزراعي[؛ 
مشروعاتها  تكثف  المصرية  الحكومة  إن   -
تستهدف  خطوة  في  مختلفة  مناطق  في  الزراعي  لالستصالح 
االكتفاء  وتحقيق  اإلنتاج  زيادة  خالل  من  الغذائي  األمن  تعزيز 
الذاتي من المحاصيل الزراعية وهو ما ينعكس أيضا على زيادة 

صادراتها.
السياق جهود استصالح نصف مليون  الوكالة في  وأبرزت 
وكذلك  المصري،  الريف  في  فدان  مليون  و1.5  سيناء،  في  فدان 
استصالح نصف مليون فدان في مشروع محور الضبعة، و300 

ألف فدان في منطقة توشكى..
مشيرا إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية خالل العام 
مصر،  تاريخ  في  األولى  للمرة  طن  مليون   5.6 تجاوز  الماضي، 
يتحقق  لم   2021 عام  خالل  الزراعية  الصادرات  إجمالي  بينما 

حتى قبل جائحة فيروس كورونا.

م���������������ن ت����������وش����������ك����������ي ل���������س���������ي���������ن���������اء :

 »االس��ت��ص��اح ال���زراع���ي« م��ع��ج��زة ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ج��دي��دة 

الدكتور عبدالباسط العقيلى : 
مصر رقم واحد فى أفريقيا فى 
التوسع الرأسى زراعياً

الدكتور سعد نصار : 
األراض اجلار استصالحها تعادل 
ثلث املساحة املزروعة يف مصر

الدكتور شاكر عرفات : 
تعزيز ألمننا الغذائي ومواجهة 
أزمات التغير املناخي وندرة املياه

 تقرير »شينخوا«: حجم الصادرات الزراعية أثناء جائحة كورونا هو األكبر يف تاريخ مصر!

تشهد مصر طفرة زراعية 
لم تشهدها من قبل فنحن 
نعيش أفضل عصور مصر 
التنموية، فالكل كان يتغنى 
بمصر إبان عصر محمد 
على باشا، لكن نحن اليوم 
أمام طفرة كبيرة فى شتى 
المجاالت تخطت حدود 
الزمن والمنطق االقتصادى 
إذ إننا أمام نمو يتسارع 
بشكل مستمر ودولة تبنى 
المستقبل لوضع مصر فى 
المسار الصحيح، فقد ترك 
لنا الزعيم مصطفى كامل 
مقولته الشهيرة ]إن األمة 
التى ال تأكل مما تزرع وال 
تلبس مما تصنع أمة محكوم 
عليها بالتبعية والفناء[، وعن 
مشروعات مصر فى مجال 
الزراعة.

المبدأ ذاته اتخذه السيد 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
عنوانا الستراتيجية مصر 
الزراعية عبر استصالح 
أكبر مساحة من األراضي 
منذ عقود طويلة، ومنها 
مشروعات استصالح األراضي 
الزراعية ومزارع القمح 
والنخيل بمنطقة توشكى 
بجنوب الوادي، التي افتتحها 
منذ أيام.

وفي تصريح له؛ أكد 
الرئيس أن المياه المستخدمة 
فى استصالح أراضى جنوب 
الوادى هى مياه الصرف 
الزراعى التى تمت معالجتها 
بمحطة بحر البقر، وهى مياه 
صرف زراعى.

موضحا؛ أن زراعة نصف 
مليون فدان فى سيناء 
سيجعلها مختلفة تماما، 
بمشيئة الله.

مشيرا؛ إلى أن استصالح 
األراضى الجديدة يساعد على 
تحقيق التنمية الحقيقية 
لألجيال المقبلة.

 بوسي جاد الكرمي

أنواع الفساد يف الفقه اإلسامي »1«
الدكتور : عادل عامر 

دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
إن الحديث عن 
مشكلة الفساد ال يخص 
مجتمعا بعينه وال دولة 
بذالك ، إنما هو ظاهرة 
عالمية تشكو منها 
كل الدول وبدرجات 
متفاوتة، والدول العربية 
واإلسالمية تعاني من 
شيوع هذه الظاهرة 
بتجليات ومظاهرها 
المختلفة، لما لها 
من أخطار على النمو 
االقتصادي واإلنفاق 
الحكومي واالستثمار. ، 
ومن هنا فقد حازت هذه 
الظاهرة على اهتمام 
كل التجمعات وكل 
الدول، فبدأت تبحث عن 
أساليب للوقاية منها، 
ولعل أهم األساليب 
المقترحة للوقاية من 
الفساد المالي واإلداري

الصالح  اإلسالمي  الدين  وتعاليم  أحكام  المستمدة من  تلك 
لكل زمان ومكان اذا كانت مشكلة اإلثراء غير المشروع موجودة 
العربية  الــدول   وفي  الــدول  معظم  في  كبير  بشكل  ومتفشية 
أعداد هذا  األساسي من  الهدف  فإن  واإلسالمية بشكل خاص، 
اإلداري  الفساد  إلى  اإلســالم  نظرة   على  ف  التعر  هو  البحث 
وآليات مكافحته والوقاية منه من منظور الفكر اإلداري اإلسالمي 
طرق  من  عدة  قرون؛  منذ  اإلسالم  به  ما سبق  وبيان  وإبــراز   ،
عامة  المسلمين   عند  المشكلة  تلك  ومواجهة  للوقاية  ووسائل 
هم يتخذون منه منهجا ومسلكا 

ّ
والمسئولين منهم خاصة، عل

لتخليص مجتمعاتهم من تلك المشكلة 

أواًل: الكفر بالله سبحانه تعالى: 
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إلى الكفر، والترغيب فيه، وحمل الناس عليه، وتعويقهم وصّدهم 
بها  التي  الُوصل  وقطع   ،
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بالحق واالستهزاء  اإليمان،  عن  اس 
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بإقامة  إصالحها)  (بعد  والظلم،  بالكفر  أي:   ]85 ]األعــراف: 
الفساد  دقيق  يعمُّ  هنا  الفساد  فلفظ  العدل،  وظهور  الشرائع 
ِمِنيَن ﴾ يرشح أن يكون 
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ُ
ت
ْ
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ُ
وجليله، إال أن قوله تعالى: ﴿ ِإْن ك

أبرز جانب من جوانب فسادهم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. 
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ذكر  سياق  في  وردتا  فاآليتان   ]12  –  11 ]البقرة:   ﴾ ُعُروَن 
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المنافقين، وأنَّ من صفاتهم وأخالقهم إذا قال لهم أهل اإليمان: ﴿ 
ِسُدوا ِفي األْرِض ﴾ بالمعاصي والتعويق عن اإليمان، وإغراء 

ْ
ف

ُ
ال ت

أهل الكفر والطغيان على أهل اإلسالم واإليمان، وتهييج الحروب 
والفتن، وإظهار الهرج والمرج والمحن، وإفشاء أسرار المسلمين 
ْحُن 

َ
َما ن

َّ
وا ﴾ في جوابهم الفاسد: ﴿ ِإن

ُ
ال

َ
إلى أعدائهم الكافرين، ﴿ ق

ُمْصِلُحوَن ﴾ في ذلك، فال تصحُّ مخاطبتنا بذلك، فإن من شأننا 
اإلصالح واإلرشاد، وحالنا خالص من شوائب الفساد، فرّد الله 
عوه من االنتظام في سلك المصلحين بأبلغ رّد، من  عليهم ما ادَّ
وجوه االستئناف الذي في الجملة، واالستفتاح بالتنبيه، والتأكيد 
بإن وضمير الفعل، وتعريف الخبر، والتعبير بنفي الشعور، إذ لو 

قوا أنهم مفسدون 
َّ
شعروا أدنى شعور لتحق

: المعاصي: 
ً
ثالثا

َبْعَد  ْرِض 
َ ْ
األ ِفــي  ِسُدوا 

ْ
ف

ُ
ت  

َ
َوال  ﴿ تعالى:  قوله  ذلــك  ومــن 

ِمَن  ِريٌب 
َ
ق ِه 

َّ
الل  

َ
َرْحَمة ِإنَّ  َمًعا 

َ
َوط ا 

ً
ْوف

َ
خ َواْدُعـــوُه  ِحَها 

َ
ِإْصال

ُمْحِسِنيَن ﴾ ]األعراف: 56[ أي: ال تفسدوا في األرض بالمعاصي 
ْ
ال

الموجبة لفساد العالم بالقحط والفتن، بعد إصالحها بالخصب 
فين، فالنهي هنا 

َّ
ق منافع الخلق ومصالح المكل

ِّ
واألمان، بما يحق

النفوس  إفساد  أنواعه:  ومن  ر، 
ُ
ث
َ
ك أو   

َّ
قل فساد   

َّ
كل يشمل  عاّم 

إقامة  أن  اآلية:  واألنساب واألموال والعقول واألديان وُيؤخذ من 
وبهجتها  األرض  إصــالح  عالمة  من  ين  الدِّ وظهور  الشرائع 
وخصبها وعافيتها، وترك الشرائع وظهور المعاصي من عالمة 

فساد األرض وخرابها 
اِقِه 

َ
ِه ِمْن َبْعِد ِميث

َّ
وَن َعْهَد الل

ُ
ض

ُ
ق

ْ
ِذيَن َين

َّ
ومنه قوله تعالى: ﴿ َوال

ِئَك 
َ
ول

ُ
ْرِض أ

َ ْ
ِسُدوَن ِفي األ

ْ
 َوُيف

َ
ْن ُيوَصل

َ
ُه ِبِه أ

َّ
َمَر الل

َ
ُعوَن َما أ

َ
ط

ْ
َوَيق

في  وإفسادهم   ]25 ]الرعد:   ﴾ اِر  الدَّ ُسوُء  ُهْم 
َ
َول  

ُ
ة
َ
ْعن

َّ
الل ُهُم 

َ
ل

األرض: عملهم بمعاصي الله، وتهييج الفتن 
اُر  ــدَّ ال َك 

ْ
ِتل  ﴿ تعالى:  قوله  ومنه 

 
َ

ال ِذيَن 
َّ
ِلل َها 

ُ
ْجَعل

َ
ن  

ُ
ــَرة اآلَِْخ

ا ِفي  ًوّ
ُ
ُيِريُدوَن ُعل
ْرِض 

َ ْ
األ

 
ً
عمال أي:   ]83 ]القصص:   ﴾ ِقيَن 

َّ
ُمت

ْ
ِلل  

ُ
َعاِقَبة

ْ
َوال ــَســاًدا 

َ
ف  

َ
َوال

ولم   ،
ٍّ

حق بغير  للمال   
ً
أخذا أو  اس، 

َّ
الن على   

ً
لما

ُ
ظ أو  بالمعاصي، 

يعلق الله الوعد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل 
هي عن الفساد والردع عنه. 

َّ
القلب إليهما، وهو أبلغ في الن

: خراب العالم وفساد نظامه: 
ً
رابعا

ا 
َ
َسَدت

َ
ف

َ
ل ُه 

َّ
الل  

َّ
ِإال  

ٌ
آَِلَهة ِفيِهَما  اَن 

َ
ك ْو 

َ
ل  ﴿ تعالى:  ومن ذلك قوله 

 ﴾ وَن 
ُ
َيِصف ا  َعمَّ َعْرِش 

ْ
ال َربِّ  ِه 

َّ
الل ُسْبَحاَن 

َ
ف

لو  أي:   ]22 اآللهة ]األنــبــيــاء:  دت  تعدَّ
ـــان بــيــنــهــمــا  ـــك ل

التنازع والتغالب، 
ـــــا  مـــــمَّ

هو  واألرض:  السماء  وفساد  العالم،  نظام  فساد  إلى  يــؤدي 
خرابهما وهالك من فيهما، وذلك بسبب وقوع التنازع باالختالف 
 إله 

ُّ
هم على بعض، ويذهُب كل

ُ
الواقع بين الشركاء، فيبغي بعض

فوقع  رضا 
ُ
ف لو  اإللهين  أنَّ  هذا:  في  القول  واقتضاب  بما خلق، 

تتم  أن  فُمحال  وتسكينه،  جرم  تحريك  في  االختالف  بينهما 
إحدى  ت  تمَّ وإذا  جميًعا،  تتم  ال  أن   

ٌ
ُمحال هو  كما  ــان،  اإلرادت

وجواز  بإله،  ليس  وهذا  عاجًزا،  األخرى  كان صاحب  اإلرادتين 
االختالف عليهما بمنزلة وقوعه منهما 

َسُدوَها 
ْ
ف
َ
 أ

ً
ْرَية

َ
وا ق

ُ
ل
َ
ا َدخ

َ
وَك ِإذ

ُ
ُمل

ْ
ْت ِإنَّ ال

َ
ال

َ
ومنه قوله تعالى: ﴿ ق

إن  أي:   ]34 ]النمل:   ﴾ وَن 
ُ
َعل

ْ
َيف ِلَك 

َ
ذ

َ
َوك  

ً
ة
َّ
ِذل

َ
أ ْهِلَها 

َ
أ  

َ
ة ِعزَّ

َ
أ وا 

ُ
َوَجَعل

وا أعزتها 
ُّ
بوها وأذل رَّ

َ
َوة بالقهر خ

ْ
الملوك إذا دخلوا قرية عن

ا بالقتل أو باألسر  وأهانوهم غاية الهوان، إمَّ

: المنكر: 
ً
خامسا

ُروِن 
ُ
ق

ْ
اَن ِمَن ال

َ
 ك

َ
ْوال

َ
ل
َ
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ف

ْرِض 
َ ْ
َساِد ِفي األ

َ
ف

ْ
َهْوَن َعِن ال

ْ
ٍة َين و َبِقيَّ

ُ
ول

ُ
ْم أ

ُ
ْبِلك

َ
ِمْن ق

أي:   ]116 ]هود:    ﴾ ُهْم 
ْ
ِمن ا 

َ
َجْين

ْ
ن
َ
أ ْن  ِممَّ  

ً
ِليال

َ
ق  

َّ
ِإال

القرون من فيه  فهال ُوِجَد فيمن كان قبلكم من 
ين، ينكرون  بقية من العقل والحزم والثبوت والدِّ
 ﴾ أي: لكن 

ً
ِليال

َ
 ق

َّ
على أهل الفساد فسادهم، ﴿ ِإال

ُهْم ﴾ نَهوا عن الفساد في 
ْ
ا ِمن

َ
َجْين

ْ
ن
َ
ْن أ  ﴿ ِممَّ

ً
قليال

األرض 

 محمد فاروق
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وافق
ف، والنائبة دعاء عريبي و)60( نائباً 

شري
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ف ر
شر

ب أ
الً من  النائ

شروعي القانونين المقدمين من ك
من م

شاء 
صدار قانون إن

سنة 2020 بإ
ض أحكام القانون رقم 200 ل

س( بتعديل بع
جل

ضاء الم
شر عدد أع

)أكثر من ُع
ف 

ال
صندوق قادرون باخت

شاء 
ص ذوي اإلعاقة، وهو البند المعني بإن

خا
ش

ف لدعم األ
ال

صندوق قادرون باخت
ص 

خا
ش

جيع ودعم األ
ش

ص البند كالتالي: ت
صغيرة لدعم ذوي االعاقة، وجاء ن

سطة و
شروعات متو

علي إقامة م
صادي. 

صغر ذات مردود اقت
صغيرة ومتناهية ال

سطة و
شروعات متو

ذوي اإلعاقة إلقامة م

خطة

موافقة

مناقشة

شأن 
ضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ب

قال الدكتور ر
ستكون 

سنوات، و
سد ذلك العجز وجدولة ذلك علي 

س الوزراء، ل
ضها علي مجل

سد العجز في المعلمين، وبناء عليه تم عر
سى.

سا
األولوية لمعلمى التعليم األ

شفافية، 
ستكون بكل 

ستعانة به و
ستكون مميكنة ومن يجتاز االختبار يتم اال

شار حجازى، إلى أن اختبارات المعلمين 
 وأ

سة بها ولكن مالمحها غير مكتملة حتي اآلن. 
س فيتم إعداد درا

سبة للعمالة بالمدار
أما بالن

سة، الفتا إلى أن المركز القومى 
صل إلى 200 مدر

سع بها لت
س اليابانية والتو

خطة لزيادة عدد المدار
ف أن هناك 

ضا
وأ

سي، 
سا

صة فى مراحل التعليم األ
ستفادة منها فيما يتعلق بنظام التعليم خا

سة لال
لالمتحانات يجرى حالياً درا

عرض الدكتور هشام عزمى األمين العام للمجلس األعلى للثقافة جهود المجلس فى نشر الوعى خالل اجتماع لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب، والذى 
عقد ، برئاسة درية شرف الدين.  وقال عزمى إن »فيلم الممر ومسلسل االختيار أحدثا حالة إيجابية وأثرا فى الرأى العام، وساهما فى تعميق االنتماء والوطنية، 

موضًحا أن عرضهما فى عروض خاصة بدار األوبرا كان يستهدف توجيه رسالة للمجتمع أن الوزارة تتبني أى عمل لرفع الوعي واالرتقاء بذوق الناس.
 جاء ذلك أثناء مناقشة طلب اإلحاطة المقدم من السيد النائب مصطفى بدران، بشأن دور وزارة الثقافة فى تنمية االنتماء والوعى الوطني للمواطن في 
ظل رسم خطوط الجمهورية الجديدة.  وأكد عزمى أن هناك شراكة مع وزارات التعليم والثقافة واألزهر والكنيسة واألوقاف من أجل دعم الوعى من خالل 
المنتج الثقافى، مشيًرا إلى أنه ال يمكن المقارنة بين المجتمع اآلن والمجتمع في الستينات والسبعينيات الننا لدينا شرائح جديدة نتيجة زيادة عدد السكان 
والجهد المطلوب أكبر.  وأضاف: »شكلت لجنة على مستوى وزارات الثقافة والمجلس األعلي لتنظيم اإلعالم والشباب، تستهدف تفعيل دور القوى الناعمة 

فى المحيط األفريقى«.
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هذا وأصدر البريد املصرى العديد من البطاقات أهمها تقدم 
 yalla app ) الهيئة القومية للبريد فيزا ياال اب )فيزا يال باى
البريد املصرى وتشمل عدد من املهام من تقديم جميع  من 
خدمات البريد عبر االنترنت لتخفيف عدد املواطنني  الوافدين 
من  يعد  املصري  البريد  من  يال  تطبيق  البريد  مكاتب  على 
اقوى التطبيقات بعد فيزا ايزى باى easy pay الن كثير من 
االشخاص حصل بالفعل مشاكل مع فيزا ايزى باى ولذالك 
التعامل  لسهولة  رقمية  ومنصة    yalla pay فيزا  اطالق  تم 

وتطبيق على الهاتف الخاص بك.
فى  التعامل  لسهولة   yalla app ي��اال  فيزا  ك��ارت  أفضل 
االم��وال  وارس��ال  استقبال  اونالين  والشراء  الفواتير  دفع 
لالشخاص او االيداع عن طريق مكينات atm او اى فرع من 
يتم  امان حتى  او  او من ماكينة فورى  اب  موزعني فيزا يال 
البريد.الن بعض بطاقات فيزا  الضغط على مكاتب  تخفيف 

ميزة يوجد عليها ضغظ أيضا
وذلك  واملكافآت  للنقاط   ”Win“ وين برنامج  إطالق.  تم  وقد 
تصميم  في  املتخصصة  سكويرز  دي  شركة  مع  بالتعاون 
برايم  وشركة  الرقمية  واملكافآت  الخصومات  برامج  وتنفيذ 
لالستشارات املتخصصة في تطوير الخدمات وتنفيذ خطط 

التحول وتطوير الكفاءات ملواجهة التحديات املستقبلية.

أتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول 
تقديم  نحو  املصري  البريد  وسعي  الرقمي  والتحول  املالي 

أفضل الخدمات واملزايا للمواطنني.
الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  ف��اروق  شريف  لدكتور  أوضح 
النقاط  لبرنامج  املصري  البريد  إطالق  أن  للبريد،  القومية 
الدولة  خطط  دعم  إطار  في  يأتي   ”Win“ “وين”  واملكافآت 
وسعي  الرقمي  والتحول  املالي  الشمول  تطبيق  إلى  الهادفة 
على  العمالء  جميع  وتشجيع  تحفيز  نحو  املصري  البريد 
برنامج  ان  على  مؤكدا  نقدي،  الغير  الدفع  وسائل  استخدام 
النقاط واملكافآت الجديد يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات 

املالية لعمالء البريد املصري.
يقدم  املصري  البريد  أن  ف��اروق،  شريف  الدكتور  وأض��اف 
مرة  ألول   ”Win“ “وي��ن”  واملكافآت  الخصومات  برنامج 
لجميع العمالء مقابل كل معاملة يقوم بها العميل مشيًرا إلى 
تراكمي  نظام  تفعيل  على  يعمل  الجديد  املكافآت  برنامج  أن 
للنقاط “وينات” بعد كل معاملة يقوم بها العميل باستخدام 
بطاقات البريد املصري في عمليات الشراء املباشر، أو التسوق 
عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى العديد من الخدمات األخرى من 
خالل البطاقات املعتمدة لذلك، كما يستطيع العميل استخدام 
النقاط “الوينات” املجمعة كوسيلة سداد كلية أو جزئية عند 

شراء أي من املنتجات والخدمات املقدمة من خالل شبكة من 
التجار ومقدمي الخدمات املشتركني في البرنامج والتي يزيد 
عددهم عن ١٥0 تاجر منتشرين في جميع انحاء الجمهورية.

الخصومات  برنامج  أن  إلى  فاروق،  شريف  الدكتور  وأشار 
مجانية  ش��راء  قسائم  بإصدار  يتميز  “وي��ن”  واملكافآت 
وكوبونات جوائز وخصومات؛ بناء على مؤشرات أداء تفاعل 
املصري،  البريد  من  املقدمة  للخدمات  واستغالله  العميل 
من  به  الخاص  النقاط  رصيد  متابعة  العميل  يستطيع  كما 
الخاص بالبرنامج ويمكنه استبدال  املوقع اإللكتروني  خالل 
من خالل شبكة  والخصومات  الشراء  قسائم  أو  “الوينات” 
والخدمات  التجارية  املحال  أفضل  من  ومختارة  متميزة 
املوقع  خالل  من  عليها  االطالع  العميل  ويستطيع  املختلفة، 
اإللكتروني لبرنامج املكافآت “وين”،  والتي تمكنهم من دفع 
الفواتير وشحن الرصيد، باإلضافة إلى العديد من الخدمات 

األخرى؛ ومنها الشراء من املحال التجارية بكل سهولة.
تأتي  الخدمة  ه��ذه  أن  ف���اروق،  شريف  الدكتور  وأض��اف 
خدماته  تطوير  نحو  املصري  البريد  لجهود   

ً
استكماال

من  مختلفة  شرائح  تستهدف  جديدة  خدمات  واستحداث 
نظاًما  يعد  للمكافآت  “وين”  برنامج  أن  إلى  مشيًرا  العمالء 
 لدعم عمالء البريد املصري بداية من إتمام الخدمة 

ً
متكامال

ختاًما  النقاط  بتجميع  م��روًرا  املصري،  البريد  من  املقدمة 
باالستفادة من املكافآت املتنوعة من خالل التطبيق أو املوقع 
خالل  من  أو  “وين”  املكافآت  ببرنامج  الخاص  اإللكتروني 
 ١6٧٨9 الساخن  الخط  على  االتصال  أو  اب”  “ياال  تطبيق 

لالستفسارات والدعم.
خدمة  بإطالق   املصرى  البريد  قام  متصل  سياق  وعلى 
االصطناعى،  الذكاء  تقنيات  باستخدام  تتم  “وصلها” 
تقنيات  على  تعتمد  متطورة  شحن  خدمة  عن  عبارة  وهى 
الستهداف  تدشينها  وجرى   ،GIS املكانية  والجغرافية   AI
إلى  البائع  من  الطرود  لنقل  اإللكترونية  التجارة  عمالء  كل 

املستهلك بمقابل مادي.
البريد  إدارة  مجلس  رئيس  مساعد  عبدالغنى،  إسالم  قال 
املصرى للخدمات البريدية، أن خدمة “وصلها” تتم باستخدام 
شحن  خدمة  عن  عبارة  وهى  االصطناعى،  الذكاء  تقنيات 
 ،GIS املكانية  والجغرافية   AI تقنيات  على  تعتمد  متطورة 
اإللكترونية  التجارة  عمالء  كل  تدشينها الستهداف  وجرى 

لنقل الطرود من البائع إلى املستهلك بمقابل مادي.
كل  خدمة  تستهدف  الجديدة  الخدمة  أن  الغنى  عبد  أضاف 
الباب”  إلى  “الباب  من  طرود  شحن  فى  الراغبني  املواطنني 
للبريد  والتابع  بالخدمة  الخاص  التطبيق  خالل  من  ولك 
املصرى، متابعا: “البريد املصرى يطور من خدماته املقدمة 
للمواطنني دائما من خالل 4200 مكتب بريدى على مستوى 

الجمهورية”.
إنشاء  من  والصناع  التجار  تمكن  وصلها  “خدمة  وتابع: 
الشحن وطلب مندوبو  بوليصة  إلكترونيا وطباعة  طرودهم 
البريد الستالم الطرود من موقع االنتاج أو شحنها من خالل 
بأفضل  الخدمات  ونقدم  ويسر،  بسهولة  بريد  مكتب  أقرب 
والتجار  للعمالء  تنافسية  واألس��ع��ار  السوق،  فى  سعر 
جدا،  ضخم  اإللكترونية  التجارة  حجم  أن  كما  والصناع، 

وسننافس بقوة”.

عيد  ذك��رى  بمناسبة  التذكارى  للطابع  “بالنسبة  وأكمل: 
البريد ال�157 فيعد الطابع البريدى يعتبر سفير مصر حول 
العالم، ونصدر فى مناسبة قومية طابع تذكارى بأعلى تقنية 
طريق  افتتاح  احتفالية  فى  ما حدث  غرار  على  الطباعة،  فى 
حول  املواطنني  من  كبير  عدد  تجذب  الطوابع  وهه  الكباش، 

العالم”
صالة  وه��ي  الون��ج  بانكر  مؤسسة  قيام  بالشارة  يجدر 
متخصصة في البنوك بتكريم الدكتور شريف فاروق رئيس 
عادل منصور  أحمد  والدكتور  املصرى  البريد  إدارة  مجلس 

أمني عام البريد املصري كأفضل شخصيات في عام 2021
الجديد بالذكر بأن البريد املصرى شهد طفرة في عام 2021 
الدكتور  تولى  أن  منذ  املالي  والشمول  الرقمى  التحول  في 
املصري  البريد  أصبح  املصري حيث  للبريد  رئيسًا  شريف 
عبر  لعمالئة  االلكترونية  الخدمات  تقدبم  في  الحكومة  ذراع 

مكاتب البريد املنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
مصرفى  قطاع   25 بتكريم  بانكر  مؤسسة  قامت  وقد  هذا 

داخل جمهورية مصر العربية
وإنتوا  البنوك،  لقطاع  كانت  مسابقتنا  التتويج  نص  جاء 
القطاعات  الحقيقة  اختارتوا األفضل من وجهة نظركم، لكن 
على  فقط  يقتصر  ال  الحاصل  واإلنجاز  مصر  في  املالية 
زي  ترتدي  قررت   Bankers lounge كدا  علشان  البنوك، 

اللقب  ونهدي   ،The Best 2021 معاكم  ونختار  املشاركني 
لناس يستحقوه.

ومن املبهر جًدا لنا حني ننظر إلى البريد املصري وما حدث 
بالفخر  نشعر  ونحن  تجعلنا  كاملة  رقمية  نقلة  من  فيه 
شريف  دكتور  ل  والتقدير  والتحية  بالشكر  نتقدم  الشديد 

فاروق -رئيس الهيئة القومية للبريد املصري.
!The best 2021 كل الشكر والتقدير

الرائع  والتحول  املصري  البريد  لقيادات  موصول  والشكر 
 The Best 2021 امل��ص��ري،  البريد  منظومة  في  املتميز 
وبالتحديد خدمات التكنولوجيا املالية، نشكر الدكتور احمد 

عادل منصور االمني العام للهيئة القومية بالبريد املصري
الدكتور عماد قطارة رئيس أكاديمية بانكس  من جانبه أكد 
الونج أن الصالة شهدت في عام 2021 بداية تقليد األكاديمية 
إدارة  مجلس  رئيس  ف��اروق  شريف  الدكتور  اختيار  وهو 
منصور  ع��ادل  أحمد  والدكتور  والدكتور  املصرى  البريد 

للتحول الرائع املتميز في منظومة البريد املصري

ال يزال الدكتور 
شريف فاروق رئيس 
مجلس إدارة البريد 
المصري يمثل حجر 
الزاوية و نقطة انطالق 
التحول الرقمي 
الحقيقية داخل 
منظومة البريد التي 
تشهد تحوال عصريا 
يتواكب مع منجزات 
عصر الجمهورية 
الجديدة التي يقودها 
الرئيس عبد الفتاح 
السيسي
و الن الدكتور 
شريف فاروق االب 
الروحي وقائد 
مسيرة التحول الغير 
مسبوقة بمنظومة 
الخدمات البريدية و 
المنتجات المختلفة 
التي أصبحت تضاهي 
البنوك الكبري في 
مصر فأصبحت 
معه مكاتب البريد 
المصري هي الوجهة 
األولي و الوحيدة 
لعشرات الماليين من 
المتعاملين مع حركة 
اإليداع و السحب 
في كل مكان علي 
وجه مصر خاصة 
مع سهولة التداول 
و التعامل بالمكاتب 
البريدية و الثقة التي 
يكتسبها العاملون 
بتلك المكاتب يوما 
بعد يوم 
لقد قاد الدكتور 
شريف فاروق كتيبة 
العاملين بالبريد 
المصري  محققا 
االنجازات التي تبهر 
الجميع 
فقد حصل البريد 
المصرى خالل عام 
2021 على رضا 
عمالئه بفضل مايقدمة 
من خدمات مميزة 
وإستطاع مجلس 
إدارة البريد المصرى 
بقيادة الدكتور شريف 
فاروق رئيس مجلس 
إدارة البريد المصري 
وبفكر  القائمين على 
البريد المصرى في 
كسب ثقة الحكومة من 
خالل خدمات التحول 
الرقمى والشمول 
المالى هذا ويعتبر 
البريد المصرى 
هو ذراع الحكومة 
في خدمات التحول 
الرقمى من خالل 
التعاون مع وزارة 
الداخلية ووزارة العدل 
ووزارة التموين 

س���ك���وي���رز دي  ش����رك����ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل�������ك  وامل����ك����اف����آت  ل���ل���ن���ق���اط   ”Win“ وي������ن  ب���رن���ام���ج  اط�������اق   
د. شريف فاروق يقود كتيبة االنجازات بخطوات غير مسبوقة في البريد المصري

 محمد اجلريتلي



09االقتصادى
»املالية«: االنتهاء من تحويل البطاقات الحكومية اإللكرتونية إىل »كروت ميزة« 

نعمل على تذليل املعوقات إلنجاح 
مدينة الجلود بالروبيكي

»وزارة التجارة« تُحدد اشرتاطات 
اإلفراج عن سيارات الركوب من 

الفئة M1 الواردة لالتجار

نيفني جامع: إطالق برامج تمويل للمستثمرين الراغبني يف 
الحصول على وحدات باملجمعات الصناعية قريبا

أبو قري لألسمدة: تشغيل مشروع التحكم بالتلوث الصناعي منتصف 2023 

تحويل  من  االنتهاء  املالية،  وزير  معيط  محمد  أعلن 
مستحقات  لصرف  اإللكترونية  الحكومية  البطاقات  كل 
العاملني بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية املطورة املعروفة 

»كروت ميزة«، بنهاية يناير الحالى. إعالمًيا بـ
شرائح  ذات  مؤمنة  البطاقات  هذه  أن  معيط،  وتابع 
واإليداع  النقدى  السحب  خدمات  تتيح  تالمسية؛  ال  ذكية 
اإللكترونى  والشراء   ،»ATM« ماكينات  من  والتحويل 
وسداد   ،»POS« اإللكترونية  البيع  ونقاط  اإلنترنت،  عبر 
الدفع  منظومة  من خالل  إلكترونًيا  الحكومية  املستحقات 

والتحصيل اإللكترونى الحكومى.
البطاقات  لتحويل  التجريبية  املرحلة  أن  ــح  وأوض
الحكومية اإللكترونية لصرف مستحقات العاملني بالدولة 
وتم   ،٢٠٢٠ فى  بدأت  املطورة،  الوطنية  الدفع  بطاقات  إلى 
تجاوز التحديات قبل االنطالق الرسمى فى فبراير ٢٠٢١، 
وبنهاية شهر يناير الحالى، ينتهى تحويل نحو ٤.٣ مليون 
العاملني  مستحقات  لصرف  إلكترونية  حكومية  بطاقة 
»مصر،  بنوك:  مع  بالتعاون  »ميزة«  بطاقات  إلى  بالدولة 
الدولى،  اإلفريقى  والعربى  واإلسكان،  والتعمير  واألهلى، 
العربية  واملؤسسة  والقاهرة،  الوطنى،  دبــى  واإلمـــارات 
والهيئة  الدولى«،  والتجارى  املتحد،  واملصرف  املصرفية، 

القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات اإلدارية.
لصرف  الحالية  البطاقات  وقف  يتم  لن  الوزير،  ووفق 
مستحقات العاملني بالدولة، إال بعد تشغيل بطاقات الدفع 
الوطنية  الدفع  بطاقات  أن  إلى  مشيرا  »ميزة«،  الوطنية 
عد أحدث بطاقة تكنولوجية عاملًيا، وتقدم 

ُ
املطورة »ميزة« ت

العديد من املزايا للعاملني بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة 
ا ملدة ٦ أشهر اعتباًرا من بدء تشغيل 

ً
»الراتب املقدم« مجان

البطاقات، بما ُيعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر 
استخدامها على عمليات املشتريات فقط سواء من خالل 
نقاط البيع أو املواقع اإللكترونية، مضيفا أن هذه الخدمة ال 
تتيح السحب النقدى عبر ماكينات الصراف اآللى أو فروع 
املستخدم من خدمة  املبلغ  يتم خصم  أنه  البنك، موضًحا 
التالى  الشهر  راتب  من  الشراء  علمية  فى  املقدم«  »الراتب 

مباشرة.
وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، املشرف 
الدفع والتحصيل اإللكترونى بوزارة املالية، إن  على وحدة 
الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعامالت 
بني  التكامل  فى  ُيسهم  بما   ،٢٠٠٧ منذ  الحكومية  املالية 
 ،»٢٠٣٠ مصر  »رؤية  وتحقيق  والنقدية  املالية  السياسة 
مضيفا أن »املالية« حرصت على بناء املنظومة اإللكترونية 

الوزارية  القرارات  من  العديد  خالل  من  راسخة،  بقواعد 
من  التكنولوجية  بالبنية  االهتمام  مع  الدورية،  والكتب 
البيانات،  قواعد  وإنشاء  االتصاالت،  ووسائل  األجهزة 
اإللكترونى،  والتحصيل  الــدفــع  عمليات  إدارة  ونظم 

ا بتدريب املوارد البشرية.
ً

واالهتمام أيض
والتحصيل  الدفع  وحدة  مدير  فوزى،  داليا  وأشارت 
املالحظات  كل  تالفى  إلــى  املالية،  بـــوزارة  اإللكترونى 

وتجاوز التحديات التى تكشفت فى املرحلتني التجريبيتني 
واملحافظات خالل  بالقاهرة  إطالقهما  تم  اللتني  للمشروع 
فبراير  فى  الرسمى  االنطالق  بــدء  وتقرر   ،٢٠٢٠ عــام 
٢٠٢١، بحيث يتم بنهاية يناير ٢٠٢٢، االنتهاء من تحويل 
مستحقات  لصرف  اإللكترونية  الحكومية  البطاقات  كل 
العاملني بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية املطورة املعروفة 

»كروت ميزة«. إعالمًيا بـ
اإللكترونى  والتحصيل  الدفع  منظومة  أن  ــدت  وأك
تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما 
يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص اإلجراءات؛ 
املؤشرات  فى  مصر  ترتيب  على  إيجابًيا  ينعكس  بما 
مجالى  فى  الدول  تنافسية  بقياس  املعنية  خاصة  الدولية 

سهولة أداء األعمال والشفافية.
وبحسب فوزى، تم تنظيم عدد من املؤتمرات بمختلف 
تحويل  آليات  حول  اإلداريــة  الجهات  لرؤساء  املحافظات 
مستحقات  لصرف  اإللكترونية،  الحكومية  البطاقات  كل 

العاملني بالدولة إلى »كروت ميزة«.

العدد ثالثمائة وستة وسبعون
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أسماء الطيب

محمد عيد 

مي سالمة 

رئيس شركة القاهرة: 

بنهاية يناير احلالى ..

شركة  رئيس  محرز،  محمود  املهندس  أكد 
القاهرة لالستثمار للتطوير العمراني والصناعي، 
حرص الشركة على توفير كل سبل الدعم وتذليل 
جميع املعوقات إلنجاح مدينة الجلود بالروبيكي.

اإلنتاج  زيــادة  ذلك  من  الهدف  أن  وأضــاف 
ألهداف  للوصول  املدينة  منتجات  جودة  ورفع 
لـ٢٠٣٠،مطالبًا  خطتها  فى  السياسية  القيادة 
لالرتقاء  املجتمعية  واملشاركة  بالتكاتف  الجميع 

بكل الخدمات املقدمة داخل مدينة الجلود.
اإلسعاف”  “وحدة  افتتاح   خالل  ذلك  جاء 
جميع  من  االنتهاء  بعد  للتشغيل  املدينة؛  داخل 
بحضور  الشامل،  والتجديد  التطوير  أعمال 
مدينة  أمناء  مجلس  رئيس  حسني  مصطفى 
الباب عضو مجلس  فتح  ثروت  والنائب  الجلود، 
الشيوخ، وأحمد زكى الجباس نائب مجلس أمناء 

مدينة الجلود.
مدينة  إسعاف  وحــدة  أن  محرز  ــح  وأوض
بـ”جهاز  مجهزة  إسعاف  سيارات  بها  الجلود  
رسم  لعمل  مونتير  جهاز  صناعي،  تنفس 
فى  تلقائيًا  يعمل  للقلب  صدمات  جهاز  قلب، 
“الترولى”،  األساسية  النقالة  القلب،  توقف  حالة 
جهاز  األكسجني،  مرطب  األكسجني،  أسطوانة 
استنشاق،  جهاز  سكر،  تحليل  جهاز  شفط، 
بعض  إلى  باإلضافة  الكسور،  لتثبيت  جبائر 

األجهزة اإلسعافية األخرى”.
رئيس  ذكر  مصطفى حسني،  جانبه  ومن 
مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكي ، أن “وحدة 
جميع  لخدمة  قوية  إضافة  تعتبر  اإلسعاف” 

العاملني واملصنعني بـ”قطاع دباغة الجلود” داخل 
املدينة؛ لإلسهام فى إنقاذ حياتهم فى حالة وقوع 

حادث أو مرض ألى فرد فى املدينة..
ونوه بأن تلك الوحدة ستخدم املدينة ومناطق 
والثالثة  الثانية  املرحلتني  الجديدة في  التوسعات 
للمدينة وطريق الروبيكي، حيث تقلل املدة الزمنية 
طارئ؛  أي  وقوع  حالة  فى  الحادث  إلى  للوصول 

لتقديم اإلسعافات األولية للمرضى واملصابني.
أعمال  جميع  عمل  تــم  ــه  أن حسني  وتــابــع 
ــدة  “وح داخـــل  الــشــامــل  والتجديد  التطوير 
أمناء  مجلس  أعضاء  تبرعات  من  اإلسعاف” 
كهدية  الخاصة  أموالهم  من  املدينة  فى  الجلود 
عنهم  املعاناة  لتخفيف  الجلود”  “مدينة  ألبناء 
فى حال وقوع طارئ، موضحًا أن افتتاح “وحدة 
اإلسعاف” بداية الستكمال توفير باقي الخدمات 

التي تحتاجها املدينة.
سليمان  املهندس  االفــتــتــاح  فــى  شـــارك 
عبدالحميد تاج الدين، أحمد فروح، عمرو سمير 
عز الدين، وليد يوسف محمود، خالد عبدالفتاح 
صندوق  أمــني  زايــد  جلشانى  حسنى  السيد، 
أمني سر  أحمد سمير  املهندس  األمناء،  مجلس 
املجلس، املهندس أحمد هشام من شركة القاهرة 
لالستثمار للتطوير العمراني والصناعي، حسام 
القاهرة  املنشاوى سعد مشرف منطقة إسعاف 

الجديدة

التجارة  وزيـــرة  جــامــع  نيفني  أصـــدرت 
عن  اإلفــراج  اشتراطات  يحدد  قــرارًا  والصناعة 
لالتجار  الواردة   M١ الفئة  من  الركوب  سيارات 

حتى ٧ مقاعد بخالف السائق.
صيانة  مراكز  وجود  االشتراطات  تتضمن 
تتناسب  الجغرافي  للتوزيع  طبقًا  معتمدة 
املركبات  عدد  مع  للخدمة  االستيعابية  طاقاتها 
املباعة سنويًا بالسوق املحلي، وتوافر قطع الغيار 
األساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة 
أدنى  بحد  تغطى  بحيث  املنتجة  الشركات  من 

نسبة  ١٥٪ من عدد املركبات.
وتشمل  احتواء املركبة على عدد ٢ وسادة 
بالشروط  اإلخالل  األقل، وذلك دون  هوائية على 
املرفق   ٣ رقــم  امللحق  فــي  عليها  املنصوص 

القانون  املنفذة ألحكام  القواعد  بالئحة 
شأن  في   ١9٧٥ لسنة   ١١8 رقم 

ونظام  والتصدير  االستيراد 
ورقــابــة  فحص  إجــــراءات 
السلع املستوردة واملصدرة 
ــر  ــرار وزي ــق الـــصـــادرة ب
رقم  والصناعة  التجارة 
٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥، على أن 
يبدأ العمل بهذا القرار بعد 
شهر من نشره في الوقائع 

املصرية.
وقال إبراهيم السجيني 

للشؤون  ــرة  ــوزي ال مساعد 
القرار  إن  االقتصادية 

يــأتــي فــي إطــار 
ـــــــرص  ح

ــة  ــدول ال
ــى  ــل ع

في  واألمــان  السالمة  اشتراطات  كافة  توافر 
املركبات الواردة للسوق املحلي بما فيها خدمات 
صيانة  مراكز  وجــود  خالل  من  البيع  بعد  ما 
معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان 
جودة الصيانة التي تتم على املركبات، األمر الذي 
الحفاظ على سالمة وأمان املستهلك  يسهم في 

والحد من اإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
رئيس  خالد صوفي  د.  أوضح  جانبه  ومن 
أن  والجودة  للمواصفات  العامة  املصرية  الهيئة 
األساسية  الغيار  قطع  توافر  يستهدف  القرار 
للمركبات بما ال يخل باملواصفات الفنية باملركبة 
لسنة  طبقًا  وتصميمها  األساسية  والسمات 
املوديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة ١٥٪ من 

عدد املركبات.
على  املركبة  احتواء  اشتراط  أن  إلى  ولفت 
عدد ٢ وسادة هوائية على األقل يتوافق 
بحيث  الدولية  واملعايير  النظم  مع 
لنظام  مــالئــمــًا  حجمها  يــكــون 
السائق  مقعد  وحماية  التوجيه 
عند  األمامية  الكابينة  ومقعد 
حوادث االصطدام، ليتكامل نظام 
أنظمة  باقي  مع  الهوائية  الوسائد 

ومكونات املركبة.

لجنة  بجلسة  الــوزيــرة  مشاركة  خــالل  ذلــك  جــاء 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة بمجلس النواب برئاسة 
محمد  النائب  وبحضور  مرعي  كمال  محمد  النائب 
القطاع  رئيس  عباس  ــت  ورأف اللجنة  وكيل  الجارحي 
املشروعات  تنمية  بجهاز  املالية  غير  للخدمات  املركزي 
املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبدامللك 
املشروعات  تنمية  جهاز  لفروع  املركزي  القطاع  رئيس 

املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تسعير  بمراجعة  قامت  ــوزارة  ال ان  الوزيرة  وقالت 
املطروحة  الصناعية  باملجمعات  الصناعية  الــوحــدات 
وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من ١٥.٥ جنيه 
الحقيقية  التكلفة  تمثل  ال  االسعار  هذه  ان  حيث  للمتر 
الى   

ً
مشيرة الجدية،  لضمان  فقط  هي  وانما  للمجمعات 

ان الوزارة ستطرح مجمعات صناعية اخرى خالل االيام 
القليلة املقبلة بمزيد من التيسيرات.

قامت  ــوزارة  ال ان  جامع  أوضحت  االطــار  هذا  وفى 
بتقديم العديد من املزايا والحوافز غير املسبوقة، تضمنت 
على  للحصول  املطلوبة  واملستندات  الشروط  تبسيط 
سعر  تخفيض  تم  حيث  الصناعية  باملجمعات  الوحدات 
كراسة الشروط من   ٢٥٠٠ جنيه باالضافة الى ضريبة 
الغاء  الى ٥٠٠ جنيه فقط ،كما تم  القيمة املضافة سابقا 
التكاليف املعيارية نظير دراسة الطلب البالغة ٢٥٠٠ جنيه 
تخفيض  تم  كما  املضافة،  القيمة  ضريبة  الى  باالضافة 
الى ١٠ االف جنيه  الف جنيه  الحجز من ٥٠  مبلغ جدية 
تقديم  مقابل  سداد  من  املستثمرين  اعفاء  ايضا  وتم   ،
العروض البالغ الف جنيه وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم 
في حالة رفض الطلبات والبالغة ١٠ االف جنيه  مضافا 
االدارية  املستندات  تبسيط  الى  باالضافة  الضريبة  اليها 

املقدمة مع طلب التخصيص.
البنوك  قاعدة  توسيع  ايضا  تم  انــه  الــى  ــارت  وأش

تنمية  جهاز  الى  باالضافة  بنوك   8 الى  لتصل  املمولة 
املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع 
سقف التمويل ليصل الى ١٠٠ ٪ من قيمة الوحدة ، كما 
ومنح  مبسطة  جدوى  دراسة  تقديم  االجراءات  تضمنت 
مهلة مدتها ٦ اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع 
 ١٥,٥ الى  مؤخرًا  تخفيضها  تم  والتى  االيجارية  القيمة 
مد  مع  للمتر   من ٢٠-٣١ جنيه 

ً
بدال للمتر  الى ٢٧ جنيه 

فترة االيجار للوحدات لتصل الى ١٠ سنوات بدال من ٥ 
سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر 

من وحدة بحد اقصى 8 وحدات.
واضافت جامع ان جهاز تنمية املشروعات املتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد تدشني برامج خاصة 
للشباب  الفني  للدعم  وبرامج  تمويلية  برامج  لتوفير 
 
ً
مشيرة الصناعية،  باملجمعات  وحدات  على  الحاصلني 
الجاري اطالق حملة اعالنية  انه سيتم خالل الشهر  الى 

واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  اصحاب  لتعريف 
والضرائب  االوضــاع  توفيق  بأهمية  الصغر  ومتناهية 
املبسطة والتيسيرات الى تقدمها الدولة للشباب لالنضمام 

ملنظومةاالقتصاد الرسمي.
السياسية على  القيادة  الى حرص  الوزيرة  واشارت 
دعم مشروعات الشباب وتحويلها للعمل في اطار مظلة 
تنفيذ  بصدد  الدولة  ان  الى   

ً
مشيرة الرسمي،  االقتصاد 

املشروعات  لكافة  االوضــاع  توفيق  بشأن  شاملة  خطة 
القائمة مع التزامها باالشتراطات الصحية والبيئية.

تقوم  التي  امليدانية  الزيارات  ان  الى  الوزيرة  ونوهت 
بمجلس  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لجنة  بها 
وتعطي  ايجابي  آثر  لها  الصناعية  للمجمعات  النواب 
لدعم  الدولة  جهود  بشأن  للمواطنني  باملصداقية  انطباع 

مشروعات الشباب.
افتتحها  التى  الـ ٥ مجمعات صناعية  ان  واضافت  

تشمل  وحدة   ١١٧8 تضم  مؤخراوالتي  الرئيس  فخامة 
البغدادي باألقصر وبياض العرب ببني سويف واملطاهرة 
في  وتعمل  بقنا   وهو  األحمر  بالبحر  والغردقة  باملنيا 
والهندسية  الكيميائية  والصناعات  البناء  مواد  مجاالت 
والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية تنقل رسائل 
الدولة بدعمهم وتقديم كافة  اهتمام  للشباب بشان  هامة 

الخدمات والتيسيرات للمشروعات الخاصة بهم.
رئيس  مــرعــي   محمد  النائب  ــال  ق جانبه  ــن  وم
النواب  بمجلس  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لجنة 
للمجمعات  ميدانية  بــزيــارة  القيام  بصدد  اللجنة  ان 
واالسكندرية  البحيرة  بمحافظات  الصناعية  واملناطق 
تعاون  تشهد  الحالية  الفترة  ان  الى  مشيرًا  وكفرالشيخ، 
مستمر بني اللجنة والحكومة الصدار املزيد من القرارات 
يتعلق  فيما  خاصة  وبصفة  الشباب  ملشروعات  الداعمة 
للوحدات  املرافق  وتوصيل  املستثمرين  على  بالتيسير 
الحوافز  مــن  املــزيــد  وتقديم  باملجمعات  الصناعية 
االقتصاد  ملنظومة  لالنضمام  املشروعات  الصحاب 
الرسمي باالضافة الى تيسير اجراءات االقراض املباشر 

ملشروعات الشباب.
التنمية  وزارة  بني  التنسيق  اهمية  الى  واشار مرعي 
والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية  وجهاز  املحلية 
ومتناهية الصغر بشأن تحقيق التوافق بني القانون رقم 
والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  بتنمية  والخاص   ١٥٢
لسنة   ١٥٤ رقم  العامة  املحال  وقانون  الصغر  ومتناهية 
الصغيرة  الخاص باملشرعات  القانون  ٢٠١9 خاصة وان 
والتيسيرات  الحوافز  من  العديد  يتضمن  واملتوسطة 

الداعمة ملشروعات الشباب

النهائي  التشغيل  بدء  لألسمدة،  قير  أبو  شركة  تعتزم 
التلوث  في  والتحكم  الكربون  غازات  انبعاثات  ملشروع خفض 

الصناعي، منتصف العام املقبل ٢٠٢٣.
البيئة زياراتها التفقدية بجولة في عدد  وتستكمل وزيرة 
املوقف  ملتابعة  والبحيرة  باإلسكندرية  الصناعية  املنشآت  من 
التنفيذي لخطط االلتزام البيئي الطوعى بها، بزيارة شركة أبو 
قير لألسمدة وتفقد مشروعات الصرف الصناعي واالنبعاثات 
املرتبطة بالحد من آثار تغير املناخ، وذلك بحضور اللواء محمد 
الشريف محافظ اإلسكندرية وكميائى سعد ٱبو املعاطي رئيس 

مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة واملحافظة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجولة تأتي في إطار توجيهات 
القيادة السياسية بالوصول لنهضة صناعية مصرية متوافقة 
املتوافقة بيئيا طوعيا  النماذج الصناعية  بيئيا، والوقوف على 
استفادة  من  حققته  وما  القادم  املناخ  مؤتمر  في  البرازها 
إلشراك  حقيقي  كمثال  االنتاجية،  العملية  وتطوير  اقتصادية 
القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير املناخ وخفض االنبعاثات.

البيئة  وزارة  أن  ياسمني  الدكتورة  وأكدت 
لتوفيق  الصناعية  املنشآت  مع  تتعاون 

وزارة  مع  بالتعاون  البيئية  أوضاعها 
هيئة  خــالل  من  والصناعة  التجارة 
التنمية الصناعية بما يحقق االستفادة 

االقتصادية املثلى، في إطار دعم 
الدولة لخطط االقتصاد األخضر 
الدوار ومواجهة آثار تغير املناخ.
على  الـــوزيـــرة  وتــعــرفــت 
آثار  ملواجهة  الشركة  جهود 

تغير املناخ وخططها لالستدامة 
الذي  املــشــروع  ومنها  البيئية، 

برنامج  مع  حاليا  الشركة  تنفذه 
أحد  الصناعي  التلوث  في  التحكم 

)املرحلة   – البيئة  وزارة  مشروعات 
حوالي  استثمارية  بتكلفة  الثالثة( 

مشروع  أكبر  وهو  دوالر،   مليون   ١٠٠
ثاني  غاز  من  تبقى  ما  المتصاص 
من  املنبعث  الــكــربــون  اكسيد 
سيتم  حيث  الصناعية،  العملية 
استهالك ما يعادل ١٢٤٠٠٠ 
ثاني  غاز  من  سنويا  طن 
سنويا  الكربون  اكسيد 
االنتاجية  الطاقة  لزيادة 
بما   ،٣ ــا  ــوري ي ملصنع 
حوالي  انبعاثات  يعادل 
مما  ســيــارة،   ٢٧٠٠٠
سيؤدي الي زيادة االنتاج 

بحوالي ٤٤٥ طن يوميًا.
ــوزيــرة  ال تعرفت  كما 
غاز  امتصاص  مشروع  على 
مــن مصنع  الــنــيــتــروز  اكــســيــد 

من  املنبعث  الكربون  عام  الشركة  بدأته  والذي  الحامض  انتاج 
العمليات الصناعية بالشركة و بيعه للشركات الصناعية بما 
يعادل نحو ٢٠٦٧٠٠ طن تقريبا سنويا تعادل انبعاثات نحو 

٤٣٠٠٠ سيارة.
الصرف  مياه  معالجة  وحــدة  أيضا  الــوزيــرة  وتفقدت 
بتكلفة  لألسمدة  قير  أبــي  شركة  نفذتها  التي  الصناعي 
استثمارية ٤٥٠ مليون جنيه )ساهم برنامج التحكم في التلوث 
الصناعي التابع لوزارة البيئة بقيمة ٢88 مليون جنيه(،  بطاقة 
التناضح العكسي،  تصميمية لها حوالي ٦٥٠م٣/ساعة بنظام 
واعادة  املعالجة  املياه  من   ٪  8٥ استرجاع  في  تساعد  والتي 
استخدامها، مما ساهم في خفض احمال التلوث بنسبة ٪99، 
تقوم  الذي  قير  أبي  بخليج  التلوث  أحمال  ستخفض  والتي 

الشركة ابو بالصرف املباشر عليه.

»مريسك العاملية« تدرس إنشاء منطقة لوجستية شرق بورسعيد 
ــي ضخ  ــامل ــع ــــدرس خـــط “مــيــرســك” ال ي
استثمارات تقترب من ٢٠٠ مليون دوالر بمصر  
شرق  بمنطقة  جديدة  لوجيستية  منطقة  لتنفيذ 

بورسعيد.
وقالت مصادر مطلعة  إنه من املخطط انتهاء 
تلك الدراسة خالل الربع األول من ٢٠٢٢، مشيرة 
إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مناطق لوجيستية 
ومستودعات جمركية لتخزين الحاويات واإلفراج 

الجمركي عنها.
أيضًا تدشني  الشركة تستهدف  أن  وأضافت 
إلى  للخط  التابعة  للحاويات  بــري  نقل  شركة 
تحقيق  بغرض  املحلي  السوق  بداخل  عمالئها 
مفهوم النقل متعدد الوسائط، ضمن مخطط الخط 

لتعزيز تواجدة بداخل السوق املحلي.
مال  رأس  من   ٪  ٥٥ ميرسك  خط  ويمتلك 
شركة قناة السويس -تدير محطة الحاويات بميناء 
استثمارات  بضخ  قامت  والتي  بورسعيد-  شرق 

 ٦٠ منهم  الحاويات،  بمحطة  دوالر  مليار  بقيمة 
مليون دوالر في ٢٠٢١.

على  يستحوذ  الخط  أن  املصادر  وذكــرت 
ميناء  بداخل  الحاويات  تــداول  من  حصة  أكبر 

شرق بورسعيد خالل ٥ سنوات املاضية.
تابعة  مركب   8٠٠ أن  إلى  املصادر  ولفتت 
مما  السويس شهريًا،  قناة  تعبر   ” “ميرسك  لـ 
يجعلها بمقدمة الشركات من حيث حركة عبور 

السفن بالقناة سنويًا.
املحلية  املوانئ  لكافة  رحالت  الخط  وينظم 
والعني   ، بورسعيد  وشــرق  االسكندرية  مثل 
على  يستحوذ  يجعله  مما   , واالدبية   ” السخنه 
املركز االول بحجم تداول الحاويات بداخل املوانئ 

املحلية
دنماركية  شــركــة  هــي  مــيــرســك”   ــط  “خ
ميرسك  ملجموعة  تابعة  الحاويات  لشحن  دولية 
في  حاويات  شحن  شركة  أكبر  وتعد  سيالند، 

العالم من حيث حجم األسطول وسعة الشحن.
وتمكنت الدولة من إنشاء إنفاق جديدة بشرق 
الحاويات  عبور  حركة  تسهيل  بهدف  بورسعيد 
فى  ساهم  مما   ، بورسعيد  غرب  إلى  شرق  من 
شرق  ميناء  بداخل  الحاويات  تداول  حجم  زيادة 

بورسعيد
للحاويات  السويس  قناة  شركة  أعلنت  وقد 
شــرق  بميناء  ــات  ــحــاوي ال ملــحــطــات  »املــشــغــلــة 
العام   التداول خالل  عن وصول حجم  بورسعيد« 
قبل  املاضى  ٢٠٢٠ إلى ٣.٧ مليون حاوية مكافئة 

وهو أعلى إنتاج سنوى على اإلطالق،
وزيادة أحجام تداول الحاويات على األرصفة 
بنسبة ٪٢٠ للسنة الثانية على التوالى وهذا بفضل 
مشروعات التطوير التى تم تنفيذها بداخل ميناء 
االرصفة  تعميق  تتضمن  التى   ، بورسعيد  شرق 
وشراء أوناش جديدة لتداول الحاويات مما ساهم 

بزبادة حركة التداول.

بقيمة 200 مليون دوالر

بقيمة 100 مليون دوالر

أكدت نيفني جامع، 
وزيرة التجارة 
والصناعة حرص 
الوزارة على منح 
املزيد من التيسيرات 
للمستثمرين الراغبني 
في الحصول على 
وحدات صناعية داخل 
املجمعات الصناعية 
 
ً
املتخصصة، مشيرة

الى انه يجري حاليًا 
التنسيق مع وزيري 
الكهرباء واإلسكان 
بشأن وضع آلية 
ميسرة لتركيب 
عدادات للكهرباء 
واملياة بالوحدات 
الصناعية من خالل 
الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية.

نهى عبد اخلالق 

على الشرقاوي

»معيط«: 
إتاحة ٣0٪ من راتب املوظف مقدمًا 
ببطاقات »ميزة« الستخدامها فى 
املشتريات
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ليالي سعد 

البنك األهلي املصري يطلق خدمة 
“افتح حسابك وانت يف مكانك”

التجارى الدوىل يشارك فى إصدار 
سندات توريق لصالح شركة كابيتال

بنك مصر يوزع بطاقات ميزة على املشاركني فى قطار الشباب

نهى عبد اخلالق

نهى عبد اخلالق

CorPay األهلي المصري يوقع اتفاقية مع بنوك مصر لتدشين منظومة تطبيقات الشركات
أعلن البنك األهلي املصري عن توقيع اتفاقية مع شركة 
تدشني  تستهدف   ،EBC التكنولوجي  للتقدم  مصر  بنوك 
إحدى  تعد  التي   ،CorPay الشركات  تطبيقات  منظومة 
الخصم  لتطبيقات  املخصصة  بالشركات  الخاصة  الحلول 
واإلضافة بمنظومة غرفة املقاصة اآللية للمدفوعات متعددة 

.)EG-ACH( العمالت
وأوضح البنك، أن تلك املنظومة أحد أركان نظم املدفوعات 
املصري  املركزي  البنك  أسند  والتي  الوطنية  اإللكترونية 
إنشائها  مهمة  التكنولوجي  للتقدم  مصر  بنوك  لشركة 
املدفوعات  منظومة  الستكمال  وتشغيلها  وتطويرها 
اإللكترونية بغرض توفير األسس الضرورية لنظام مصرفي 

آمن ومستقر.
األهلي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  عكاشه  هشام  وأكد 
شركة  مع  بالتعاون  تتم  التي  الجديدة  الخدمة  أن  املصري، 
املركزي  والبنك  الدولة  توجهات  مع  تتماشي  مصر  بنوك 

لتحقيق الشمول املالي وتدعيم التحول الرقمي والتي تعد 
أحد أهم استراتيجيات البنك والتي يوليها أهمية قصوى.

يسعى  املصري  األهلي  البنك  أن  عكاشة،  وأض��اف 
اإلجراءات  تيسير  في  العاملية  التطورات  مواكبة  الي  دائما 
عبر توفير أحدث الخدمات والقنوات البديلة للعمالء لتوفير 
حلول دفع رقمية متطورة إلتمام عمليات الدفع بكل سهولة 

وأمان.
ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إن منظومة CorPay ستتيح  املصري،  األهلي  البنك  إدارة 
إمكانات هائلة لعمالء البنك من الشركات تشمل إتمام كافة 
األخرى  البنوك  عمالء  مع  املالية  واملتحصالت  التحويالت 
.)EG-ACH( عبر منظومة غرفة املقاصة اآللية للمدفوعات

األنظمة  مع  اآللي  الربط  من خالل  ذلك  أن  إلي  وأشار 
التحويالت  تنفيذ  على  يساعد  مما  الشركات  بتلك  املالية 

املالية بشكل آمن وفعال.

الرئيس   – رؤوف  ط��ارق  املهندس  أش��ار  جانبه  وم��ن 
للتقدم  مصر  بنوك  لشركة  املنتدب  والعضو  التنفيذي 
 )EG-ACH( التكنولوجي، أن غرفة املقاصة اآللية للمدفوعات
تعتبر هي املنظومة الوطنية لتنفيذ املقاصة والتحويالت املالية 

اإلجمالية وبشكل آمن يتوافق مع أفضل املعايير الدولية.
وذكر أن تلك املنظومة تساهم في دعم االقتصاد القومي 
من خالل تسريع الدورة االقتصادية اإلنتاجية واملساهمة في 
النمو االقتصادي، هذا باإلضافة إلى املزايا التي تنعكس على 
املواطن والقطاع املصرفي، وذلك من خالل االسهام في إنجاز 
خدمات  توفير  إلى  إضافة   ، ودقة  بسرعة  املالية  املعامالت 
الدفع  أدوات  مثل  العصرية  الحياة  ألساليب  مالئمة  جديدة 
اإللكتروني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز ثقة املستخدمني 

للخدمات املصرفية.

بهدف توفير طرق دفع رقمية متطورة للشركات 

خدمة  إتاحة  عن  املصري  األهلي  البنك  أعلن 
فتح  من  للبنك  االنضمام  في  الراغبني  تمكن  جديدة 
حسابات جديدة عن طريق موقعه اإللكتروني الخاص 

تحمل اسم »افتح حسابك وانت في مكانك«.
البنك  إدارة  مجلس  رئيس  عكاشه  هشام  وقال 
من  إيمانا  تأتى  الجديدة  الخدمة  إن  املصري  األهلي 
الخدمات  من  مستوى  أعلى  تحقيق  بأهمية  البنك 
يواكب  متطور  بشكل  ال��ج��دد  لعمالئه  امل��ق��دم��ة 
تلك  للحصول على  السبل  أيسر  ويتيح  احتياجاتهم 

الخدمات مع توفير أعلى معدالت األمان.
وأضاف أن هذه تعد أول خطوات البنوك الرقمية 
تدعيما  يأتي  ما  وه��و  املصري  األهلي  البنك  من 
بافتتاح  بدأها  التي  الرقمي  للتحول  الستراتيجيته 
إلكترونية في مصر »مميكن« مطلع  أول فرع خدمة 
عام 2019، وامتدادا للتوسع في تحقيق الشمول املالي 

والذي يعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك املركزي.
شاملة  دراس��ات  بعد  تأتي  الخدمة  أن  وأض��اف 
ألهم  بالبنك  املتخصصة  العمل  ف��رق  بها  قامت 
البنك  تحقيق  استمرار  لضمان  السوق  احتياجات 
تجربة  يعزز  بما  العمالء،  رض��ا  معدالت  ألفضل 

العمل  أوج��ه  مختلف  في  الرقمية  العمالء 
التطورات  مع  يتالءم  وبما  املصرفي 

البنك  أن  وخاصة  السريعة،  العاملية 
بالخدمات  ال��وص��ول  يستهدف 
ع��دد  إل���ى  املختلفة  امل��ص��رف��ي��ة 

شتى  ف��ي  املواطنني  م��ن  أكبر 
محافظات الجمهورية.

الفتوح  أب��و  يحيى  وق��ال 
نائب رئيس مجلس إدارة البنك 

إتاحة  األهلي املصري إن 
فتح  خدمة 

املوقع  طريق  ع��ن  ال��ج��دد  للعمالء  جديد  حساب 
النموذج  ملء  من  العميل  ستمكن  للبنك  اإللكتروني 
االطالع  وأيضا  الحساب  بفتح  الخاص  اإللكتروني 
على كافة الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحساب.

التوقيع  خ��دم��ة  اع��ت��م��اد  لحني  أن��ه  وأض���اف 
 E-KYC اإللكترونية   « عميلك  و«اعرف  اإللكتروني 
 على العمالء الجدد، 

َ
من قبل البنك املركزي، وتيسيرا

فقد أتاح البنك األهلي املصري تلك الخدمة عن طريق 
أقرب  العميل  سيختار  كما  اإللكتروني  البنك  موقع 
فرع ملقره ليتوجه إليه، وكذا املوعد املناسب له لطباعة 
دقائق  في  الحساب  رقم  واستالم  والتوقيع  النموذج 
املباشر  الخصم  بطاقة  استالم  إمكانية  مع  قليلة 
التي يسعي  الخطوة   وهي 

َ
بالحساب لحظيا الخاصة 

فيها البنك الى توفير أفضل السبل امليسرة في خدمة 
بشكل  يدعم  ما  وهو  ممكن،  وقت  أقل  في  عمالءه 

إيجابي منظومة الشمول املالي.
وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
بالغا بتيسير  اهتمام  يولي  البنك  إن  األهلي املصري 
القطاع  في  مرة  وألول  عمالئه،  ملختلف  اإلج��راءات 
املصرفي املصري يتيح البنك خدمة خاصة للسيدات 
خدمة  وهى  الجسدية  اإلعاقة  وذوي  السن  وكبار 
 )Door Step Banking( املنزلية  الزيارة 
موظف خدمة  توجه  من خاللها  يتم  التي 
العميل  مقر  إلى  البنك  بفروع  العمالء 
الخاص  اإللكتروني  النموذج  لتوقيع 
وهي  الفرع،  لزيارة  حاجته  دون  به 
األهلي  البنك  من  تأتى  التي  الخدمات 
املصري ايمانا بدوره في خدمة املجتمع 
بمختلف فئاته وسعيه لضم تلك الفئات 

الى منظومة العمل املصرفي.

خالل 9 أشهر ..

»التعمري واإلسكان« يحقق 
2.038 مليار جنيه أرباحًا 

الشركة القابضة للكهرباء توقع بروتوكول تعاون مع بنكى األهلى ومصر

كشفت نتائج أعمال بنك التعمير واإلسكان 
، عن   2021/9/30 في  املنتهية  املالية  الفترة  عن 
املحافظة على قوة مركزه  البنك في  إدارة  نجاح 
املالي، حيث بلغت األرباح اإلجمالية قبل الضرائب 
2.038 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.5% عن فترة 

املقارنة.
حسن غانم، رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب، أن البنك قد اعتمد قوائمه املالية املستقلة 
 30 في  واملنتهية  املاضية  أشهر  التسعة  عن 
نتائج  تحقيق  في  واستمر   ،2021 سبتمبر 
جنيه  مليار   1.434 بلغت  أرب��اح  ا 

ً
محقق جيدة 

املتحققة  النتائج  تلك  أن  مشيرًا  الضرائب،  بعد 
أداًء تشغيلًيا قوًيا، وكانت نتيجة وضع  تعكس 
خاللها  من  البنك  يسعى  واضحة  إستراتيجية 
بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والحرص 
على تقديم خدمات مصرفية متميزة للعمالء في 

مختلف املجاالت.
خطة  تطبيق  في  مستمر  البنك  أن  ق��ال، 
خطط  مع  تماشيا  املستمر،  والتوسع  التطوير 
الرقمي  التحول  مجاالت  في  الدولة  وتوجهات 
معدالت  تصاعد  أن  موضحا  املالي،  والشمول 
حجم  زيادة  من  الرغم  على  جاءت  األرباح  نمو 
وبصفة  التحتية،  البنية  في  واالستثمار  اإلنفاق 
خاصة التكنولوجية والتي استحوذت على أهمية 
االستثمار  إلى  باإلضافة  البنك،  إدارة  من  بالغة 
اإلدارية  العاصمة  في  خاصة  التوسع  خطة  في 

لدعم خطة الدولة.
املالية  القوائم  بشأن  البنك،  لبيان  ا 

ً
ووفق

الثالث من عام 2021، فإن  الربع  املستقلة خالل 
الزيادة جاءت مدعومة بعدة عوامل:

العائد  من  الدخل  صافي  في  كبير  ارتفاع 
ب� 1.972  مقارنة  مليار جنيه  ال�2.451  ليتخطى 
 2020 عام  من  الثالث  الربع  بنهاية  جنيه  مليار 

بنسبة نمو %24.3.
 %10.4 بنسبة  التشغيلية  اإلي��رادات  نمو 
لتصل إلى 3.288 مليار جنيه مقارنة ب� 2.978 

مليار جنيه خالل نفس الفترة املقارنة.
أظهرت  للبنك  املالية  املؤشرات  إن  اضاف: 
بلغ  حيث  قوية،  رأسمالية  قاعدة  على  اإلبقاء 
22.40%، وحقق  املال  رأس  كفاية  معيار  معدل 
 ،%16.7 بمعدل  امللكية  حقوق  على  عائًدا  البنك 
سبتمبر  بنهاية   %2.07 األص��ول  على  وعائد 
في  ا 

ً
ملحوظ نمًوا  البنك  حقق  حيث   ،2021

إلى 69.16 مليار جنيه  إجمالي األصول ليصل 
بنسبة نمو قدرها 18.6% عن فترة املقارنة.

القروض  محفظة  بصافي  يتعلق  وفيما 
ا وبلغ 

ً
والتسهيالت والتي ارتفعت ارتقًعا ملحوظ

صافي القروض والتسهيالت 22.8 مليار جنيه 
بنسبة نمو قدرها 18.3%، وقد حافظ البنك على 
بهدف  الفترة؛  هذه  خالل  مخصصاته  تعزيز 
االئتمان  لخسائر  املحتملة  املخاطر  من  الحد 
كورونا  لجائحة  السلبية  بالتأثيرات  واملتعلقة 

على النشاط االقتصادي.
لتصل  الشركات  ائتمان  محفظة  وارتفعت 
قدرها  زي��ادة  بنسبة  جنيه  مليار   5.947 إلى 
محفظة  وشهدت   ،2020 ديسمبر  عن   %29.5
 %22.7 قدرة  نمو  األف��راد  وتسهيالت  قروض 
ارتفاع  وج��اء  جنيه،  مليار   7.379 ووصلت 
التي  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  قروض 
ى 

َ
تحظ والتي  نمو،  نسبة   %14 إل��ى  وصلت 

باهتمام كبير من الدولة والبنك املركزي، وايمانا 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  أن  البنك  من 
التنمية  تحقيق  في  كبير  دور  مصر  في  لها 

االقتصادية واالجتماعية.
ريادته  واإلسكان  التعمير  بنك  واستكمل 
في مجال التمويل العقاري، فقد شهدت محفظة 
التمويل العقاري نمو وصل إلى 6.6% ، وحققت 
جنيه  مليار   56,262 إلى  العمالء  ودائع  أرصدة 
مقابل 47,122 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 

.%19.4

في إطار جهود الدولة املصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء 
للتيسير  اإللكترونى  الدفع  نظام  لتطبيق  املتجددة  والطاقة 
بأنواعها، من  الكهرباء  املواطنني في سداد مستحقات  على 
خالل تطبيق ملا له من فوائد ومزايا لجميع األطراف؛ قامت 
وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة من خالل الشركة القابضة 
وشركات التوزيع التابعة لها بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل 
من البنك األهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات 
االلكترونى، وتوريد  الدفع  اإللكترونية إلتاحة أحدث وسائل 
أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام االندرويد لتشغيلها 
بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد ألى مستحقات مقابل 
الخدمات، وكذلك بيد املحصلني القائمني على تحصيل فواتير 

الكهرباء لتحصيل الفواتير من املواطنني بشكل إلكترونى.
توريدها  يتم  ماكينة   7900 املاكينات  هذه  عدد  ويبلغ 
النصف  خالل  ماكينة   1200 بتوريد  والبداية  مراحل  على 
األول من عام 2022، ومن ثم توريد باقى املعدات واألجهزة 
املزايا  املشروع  يوفر  حيث  العام،  من  الثانى  النصف  خالل 

اآلتية:

: تيسير الخدمة للمشتركني من خالل زيادة منافذ 
ً
أوال

الدفع اإللكترونى، وانتشارها وقربها من املشترك في جميع 
دون  الساعة  مدار  على  تعمل  أنها  كما  الجمهورية،  أنحاء 

التقيد بأوقات العمل الرسمية.
ثانيًا: تيسيير التعامل بني شركات الكهرباء واملواطنني؛ 
مما يكون له األثر فى تحسني الخدمة املقدمة للمواطن، وهو 

هذا  خالل  من  وسيتم  الكهرباء،  ل��وزارة  املنشود  الهدف 
النظام أيضًا تطبيق مفهوم الشمول املالى الذي يهدف إلى 
واملؤسسات  األفراد  لكافة  املناسبة  املالية  الخدمات  إتاحة 
البريد،  مكاتب  )البنوك،  الرسمية  القنوات  خ��الل  من 
تحقيق  إلى  باإلضافة  وغيرها،  املتخصصة…(  الشركات 
األعلى  املجلس  توصيات  ضمنها  ومن  الدولة،  اتجاهات 
التحصيل اإللكترونى لفواتير  للمدفوعات لتفعيل خدمات 
يعود  الدفع؛ مما  العدادات مسبقة  الكهرباء وشحن كروت 
املواعيد  في  التحصيل  وضمان  النمو،  بزيادة  الدولة  على 
االقتصادي،  النمو  وتحقيق  النقود،  تداول  وتقليل  املحددة 

وتحسني األوضاع االقتصادية.
وتمكني  الشفافية  أجل  من  الخدمات  هذه  كل  تأتى 
املواطنني، والتيسير عليهم من خالل تكنولوجيا املعلومات 
قطاع  يقدمها  التي  الخدمات  من  لالستفادة  واالتصاالت؛ 

الكهرباء والطاقة املتجددة.

أالء إبراهيم

أالء إبراهيم

 ،”CIB“ مصر  ال��دول��ي-  التجاري  البنك  ش��ارك 
التمويلي  للتأجير  ب��ي”  “ج��ي  شركة  م��ع  بالتعاون 
شركة  لصالح  توريق  لسندات  الخامس  اإلص��دار  في 
إصدار  ومدير  مالي  كمستشار  للتوريق”،  “كابيتال 
القاهرة  بنكي  مع  باالشتراك  وذلك  للتغطية،  وضامن 
التجارى -مصر  أبوظبي  بنك  قام  بينما  السويس،  وقناة 
باالكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها اإلجمالية 

1.65 مليار جنيه، تم إصدارها على شريحة واحدة.
تصنيف  ع��ل��ى  ���ص���درة 

ُ
امل ال��س��ن��دات  وح�����ازت 

للمحفظة  العالية  الجودة  نتيجة  وذل��ك   ،”+A”ائتماني
االئتمانية  والتعزيزات  الضمانات  إلى  باإلضافة  حالة، 

ُ
امل

األخرى املتاحة إلى حّملة السندات.
العربي  البنك  بجانب  ال��دول��ي”  “ال��ت��ج��اري  ��ى 

ّ
ت��ول

املالي  املستشار  دور  مجتمعني  القاهرة  وبنك  اإلفريقي، 
السادس  اإلص��دار  في  تغطية  وضامن  إص��دار  ومدير 
بينما  الكويتي،  األهلى  مع  باالشتراك  التوريق،  لسندات 
قام “أبو ظبي الوطني” باالكتتاب في طرح سندات توريق 
إصدارها  تم  جنيه،  مليار   2.65 اإلجمالية  قيمتها  بلغت 
على 4 شرائح مختلفة في؛ اآلجال، وأولوية السداد، ودرجة 

التصنيف االئتماني ومعدل العائد.
تصنيف  على  ا 

ً
أيض امل��ص��درة  السندات  وح��ازت 

لألربع   ”+A“ ”A+“ ”AA“ ”AA“ ائتماني 
شرائح على التوالي. وتأتي هذه اإلصدارات 

سندات  إص���دار  برنامج  ضمن 
 18 إجمالية  بقيمة 

جنيه  مليار 
ع���ل���ى 

ب��دور  وش��رك��اه  الدريني  مكتب  وق��ام  س��ن��وات،  ث��الث 
منصور  شريف  ومكتب  للطرح،  القانوني  املستشار 

دبوس بدور مراقب حسابات اإلصدار.
القروض املشتركة  الله، رئيس مجموعة  منى عوض 
والسندات بالبنك التجاري الدولي، قالت إن عملية التوريق 
دعم  في  الدولي  التجاري  البنك  ري��ادة  إطار  في  جاءت 
تدعيم  ذلك  في  بما  كافة،  املجاالت  في  العاملة  الشركات 
وسوق  املصرفية،  غير  املالية  الخدمات  سوق  وتنشيط 

السندات املصرية.
التنسيق واملشاركة  البنك يعمل على  أن  إلى  أشارت 
النهوض  على  البنك  لحرص  نظًرا  اإلص���دار،  ه��ذا  في 
الشاملة والنهوض  التنمية  بهذه األسواق، ما يساهم في 
لتمثل  هذه  التوريق  عملية  وجاءت  القومي،  باالقتصاد 
البنك  نفذها  التي  الناجحة  الصفقات  لسلسلة  استمراًرا 
على  العمل  فريق  قدرة  على  يبرهن  ما  الدولي،  التجاري 
االستفادة من العوامل كافة ومواجهة التحديات على حد 
سواء إلتمام الصفقات بشكل ناجح، ونجح البنك التجاري 
الدولي في إتمام 6 عمليات توريق خالل عام 2021، بقيمة 

تتعدى ال� 7 مليارات جنيه.

بنك قناة السويس يدعم مبادرات 
البنك املركزى للتنمية اإلقتصادية

في إطار حرص بنك قناة السويس على دعم جهود 
للقطاعات  الداعمة  املركزي  البنك  ملبادرات  وتنفيذا  الدولة 
البنك  واصل  املستهدفة،  التنمية  لتحقيق  االقتصادية 
برامج  رعاية  في  الفعالة  مشاركته   ،2021 العام  خالل 
مبادرة رواد النيل –إحدى مبادرات البنك املركزي املصري 
املشروعات  وأصحاب  األعمال  رواد  دعم  تستهدف  التي 
في  واملتوسطة  الصغيرة  والشركات  الناشئة  والشركات 
خالل  من  الرقمي  والتحول  والزراعة  التصنيع  مجاالت 

تطبيق أدوات االبتكار املختلفة.
حسني رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، 
قال إن البنك يؤمن بأهمية الدور الوطني للقطاع املصرفي 
التكامل  أهمية  تنامي  مع  االقتصاد،  ودعم  التنمية  في 
بني الخدمات املصرفية والخدمات غير املالية والتي باتت 
االقتصادية وهو  التنمية  تشكل محورا مهما في عملية 
لتبني  املصري  املركزي  والبنك  املصرية  الدولة  دفع  ما 
الشباب  ومساعدة  األعمال  ريادة  لدعم  عديدة  مبادرات 
حقيقية  مشروعات  إلى  أفكارهم  وتحويل  اإلبتكار  على 

على أرض الواقع.
الناشئة  واملشروعات  األعمال  ريادة  دعم  أن   ، أكد 
لخلق  ن��واة  بمثابة  يعد  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة 
قدرة  أكثر  تجعلها  عالية  ج��ودة  ذات  وطنية  صناعة 
تدفق  تزايد  على  وتساعد  وعامليا،  محليا  املنافسة  على 
معدالت  وزي��ادة  العاملية  لألسواق  املصرية  املنتجات 
من  ب��دال  املحلية  املنتجات  إح��الل  وأي��ض��ا  التصدير 
املستوردة، كما تساهم في تنوع موارد االقتصاد القومي 
العمل  فرص  وزيادة  التشغيل  معدالت  رفع  علي  وتعمل 
لرؤية  وفقا  ملصر  واملستدامة  الشاملة  التنمية  لتحقيق 

مصر 2030.
أشار إلى بنك قناة السويس يشارك في مبادرة رواد 
املركزي من خالل برنامجي  البنك  النيل إحدى مبادرات 
يرعى  حيث  األعمال،  تطوير  ومراكز  األعمال  حاضنات 
والتي   )SAAS( التكنولوجية  التطبيقات  حاضنة  البنك 
وأصحاب  الناشئة  والشركات  االعمال  رواد  تساعد 
األفكار في مجال التطبيقات التكنولوجية وتحويلها إلى 

القطاعات  منتجات تسهم في حل مشكالت 
الصناعية، ما ينعكس إيجابيا عل رفع رفع 
أسواق  وفتح  وزيادتها  املنتجات  كفاءة 

تصديرية جديدة.
التطبيقات  حاضنة  أن  أوض���ح، 
التكنولوجية – SAAS التي يرعها بنك 
قناة السويس تقوم بتقديم الدعم الفني 
واالداري  واملادي  ف�ى مج�ال ت�ط�وي�ر 

ال�ش�رك�ات  ت�س�اع�د  ال�تي  الب�رم�ج�يات 
ع�ل�ى  واملت�وس�ط�ة  ال�ص�غ�ي�رة 

الرق�م�ي، ومجال  التح��ول 
التكنولوجية  الحلول 
املحلية  ل��ل��ش��رك��ات 

وأيضا تصدير هذه الحلول إلى الخارج.
من  أكثر  بتدريب  قامت  الحاضنة  أن  إلى  وأش��ار 
150 شركه ناشئة وتم احتضان نحو 33 شركة ناشئة، 
جنيه،  مليون   3.9 إلى  وصل  مادي  دعم  على  وحصلت 
وبلغت قيمه االستثمارات الخارجية فيها بنحو 27 مليون 
جنيه، وحققت مبيعاتها 109 ماليني جنيه منذ دخولها 

برنامج االحتضان برعاية بنك قناة السويس.
بالسوق  العاملة  البنوك  أوائ��ل  من  البنك  إن  ق��ال، 
التي شاركت في برنامج مراكز تطوير األعمال  املصرية 
وحرصت  املركزي،  للبنك  التابعة  النيل  رواد  بمبادرة 
حيث  املراكز  هذه  لتواجد  الجغرافي  التوزيع  تنويع  على 
شباب  لخدمة  القاهرة  محافظة  في  مركزا  إفتتاح  تم 
العاصمة من رواد األعمال، كما حرص على التواجد في 
مدينة  فرع  خالل  من  املحافظات  شباب  لخدمة  األقاليم 
لتنمية  املصرية  الدولة  إطار خطة  في  وذلك  اإلسماعيلية 

املحافظات املصرية.
كشف، عن دراسة التوسع في مراكز تطوير األعمال 
في املحافظات ضمن إستراتيجية البنك املركزي للتوسع 
الجمهورية  أنحاء  مختلف  في  املراكز  هذه  تواجد  في 
،بهدف تقديم الخدمات غير املالية لرواد األعمال وأصحاب 
واملتوسطة  والصغيرة  الناشئة  والشركات  املشروعات 
وايضا املساهمة في إدماج أنشطة االقتصاد غير الرسمي 
من  لالستفادة  ومساعدتهم  الرسمي  االقتصاد  في 

الخدمات املالية والتمويلية التي يقدمها القطاع املصرفي.
من  العديد  األعمال  تطوير  خدمات  مراكز  وتقدم 
وتكوين  والتوعية  املعرفة  نشر  خدمات  منها  الخدمات، 
تيسير تسجيل  وتأسيسها وخدمات  املشروعات  أفكار 
الحصول  وتيسير  التراخيص  على  والحصول  األنشطة 
مع  والتشبيك  املالي  والتحليل  الجدوى  دراس��ات  على 
ذلك  التمويل،  على  الحصول  تيسير  وأيضا  املستثمرين 

بجانب خدمات التدريب وبناء القدرات.
قناة  لبنك  التابعة  التطوير  مراكز  وح��دات  ووف��رت 
 2900 نحو  واإلسماعيلية  بالقاهرة  بفرعيها  السويس 
أعمال  رائ��د  بني  ما  عميل   1498 منها  استفاد  خدمة، 
املعرفة  نشر  خدمة   1524 بني  توزعت  وشركات، 
وذلك من خالل تنظيم 29 مؤتمر وندوة وورش 
عمل، باإلضافة إلى 226 شركة تكوين فكرة 
تأسيس مشروع جديد  مشروع و88 خدمة 
على  وال��ح��ص��ول  تسجيل  خدمة  و96 
التراخيص و127 خدمة تيسير الحصول 
على دراسات الجدوى و20 خدمة تشبيك 
وبناء  التدريب  مع مستثمرين و219 خدمة 
و359  مالي  تحليل  خدمة  و209  القدرات 
على  ال��ح��ص��ول  تيسير  خ��دم��ة 

تمويل.

الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  املالي  الشمول  لجهود  تدعيما 
والرياضة، بنك مصر يدعم قطار الشباب ويقوم بتوزيع بطاقات 

بنك مصر- ميزة على املشاركني.
يأتي ذلك انطالقًا من دوره الرائد في دعم األنشطة الرياضية 
رحالت  تنظيم  الشباب  قطار  ويستهدف  للمواطنني،  والشبابية 
محافظات  ُمختلف  من  الشباب  فئات  لجميع  وتثقيفية  ترفيهية 
الجمهورية باستخدام القطار من محطة سكك حديد مصر لزيارة 
عدد  ويبلغ  وأسوان،  األقصر  بمحافظة  واألثرية  السياحية  املعالم 
محافظات  مختلف  من  وفتاة  شاب  آالف   9 نحو  املستفيدين 
بواقع 500  العام،  أشهر خالل  مدار نحو سبعة  الجمهورية على 

شباب وفتاة في الفوج لعدد 18 فوج.
تحقيق  في  الدولة  دعم جهود  على  بنك مصر  من  وحرصا 
التنمية  لتحقيق   2030 مصر  رؤية  مع  واتساقًا  املالي،  الشمول 
على  مصر  بنك  ميزة  بطاقات  توزيع  البنك  استهدف  املستدامة، 
ايمانًا  ذلك  ويأتي  األول��ى،  الرحلة  منذ  الرحالت  في  املشاركني 
كافة  تمكني  إلى  يهدف  والذي  املالي  الشمول  تحقيق  بأهمية  منه 
التي  املالية  والخدمات  املنتجات  إلى  الوصول  من  املجتمع  شرائح 

حسابات  املثال؛  سبيل  على  منها  املختلفة  احتياجاتهم  تلبي 
والتأمني،  والتحويل،  الدفع  وخدمات  جارية،  وحسابات  توفير، 
طوال  موظفيه  تواجد  على  البنك  وقد حرص  واالئتمان،  التمويل 
به  يتواجد  الذي  املعسكر،  في  بالرحالت  الخاصة  الفعاليات  مدة 
املشاركون في محافظة االقصر لتوزيع بطاقات ميزة واإلجابة عن 

أية استفسار لهم فيما يخص املنتجات البنكية.
املالي،  الشمول  دائما بدعم جهود  يقوم  بنك مصر  أن  يذكر 

شأنها  من  التي  والفعاليات  األنشطة  من  العديد  في  ويشارك 
في  املشاركة  إلى جانب  هذا  املجتمع،  أفراد  وخدمة  ذلك  تحقيق 
املصري،  املركزي  البنك  يطلقها  التي  والحمالت  املبادرات  كافة 
من  املرأة  دعم  وكذلك  املالي  الشمول  دعم  رأسها حمالت  وعلى 
من  األعمال  رواد  وتدعيم  املتنوعة  املالية  الخدمات  تقديم  خالل 
املتناهية الصغر؛ مما يساهم بشكل كبير  أصحاب املشروعات 
في دعم االقتصاد املصري، ورفع مستوى معيشة األفراد، حيث 
يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول املالي 
منذ إطالقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك املركزي املصري، 
كما يواصل البنك جهوده لنشر التوعية بالشمول املالي والثقافة 
املالية والتعريف باملنتجات والخدمات املصرفية لطالب الجامعات 

واملدارس.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإطالق حملة ترويجية 
تحت شعار “بنك مصر معاك في أي وقت.. في أي مكان”، للتوعية 
وبدأت  املالي،  الشمول  وتحقيق  البنكية  واملنتجات  بالخدمات 
الخصوص  املرج –  السالم –  “الخانكة –  األولى بمناطق  املرحلة 
الثانية  باملرحلة  حاليا  البنك  يقوم  كما  الحرفيني”،   – النهضة   –

من الحملة للوصول لفئات املجتمع املختلفة في محافظات مصر 
املختلفة منها )الشرقية – املنوفية – الغربية –الدقهلية – البحيرة 
– دمياط – اإلسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – اإلسماعيلية(، 

وسيتواجد البنك في األيام املقبلة في محافظة اإلسماعيلية.
من  جديد  هو  ما  كل  تقديم  على  دائما  مصر  بنك  يحرص 
الخدمات  من  وغيرها  للعمالء،  الحديثة  اإللكترونية  الخدمات 
واملنتجات املصرفية وذلك لتلبية احتياجات عمالئه، ويعّد إصدار 
بنك مصر لبطاقة ميزة استكماال لدوره الريادي في مجال خدمات 
الدفع اإللكترونية، حيث إن إطالق بطاقة ميزة في السوق املصري 
الشمول  مجال  في  اإلنجازات  أهم  إحد  يعد   2019 عام  بداية  مع 
خالل  من  الش�راء  معامالت  في  استخدامها  يتم  حيث  املالي، 
“ميزة”،  عالمة  تحمل  التي  التجارية  املنافذ  كافة  في  البيع  نقاط 
 ”123“  ATM اآللي  الصرف  آالت  خالل  من  النقدي  الصرف  أو 
مستوى  على  واملنتشرة  مصر،  لبنك  اآللي  الصراف  وماكينات 
أو  تغذية  من  حاملها  “ميزة”  بطاقة  تمكن  وأيضا  الجمهورية، 
طوال  مرات  عدة  الستخدامها  البنك  خالل  من  رصيدها  شحن 

فترة صالحيتها.



11 ملفات بنكية 

أسماء الطيب

رغم ارتفاع األسعار العالمية..الموازنة العامة غير خائفة من النفط !
العدد ثالثمائة وستة وسبعون

األحد 6 جمادى اآلخر 1443 هـ -   9 يناير 2022 مـ

تمكن البنك املركزي خالل عام 2021 من التأكيد على ضبط السوق والجهاز 
املصرفى بصفة عامة، وذلك عن طريق إصدار عدد من القرارات التى ساهمت في 

تحقيق مستهدفاته ، والحفاظ على توازن السوق وكفاءة القطاع املصرفى.
تنوعت قرارات وتعليمات البنك املركزى خالل العام 2021 ، حيث بدأ البنك املركزى 

منذ اللحظة األولى للعام 2021 فى التعامل مع كافة املستجدات ، ووضع اآلليات 
املختلفة للتعامل مع كافة التطورات املصرفية والخاصة بالسياسة النقدية.

فى بداية عام 2021 وتحديدًا فى شهر يناير، أعلن البنك املركزي املصري، عن 
مد فترة العمل بمبادرتي العمالء املتعثرين من األشخاص االعتبارية والشركات 

العاملة في قطاع السياحة ، ملدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021 ، حيث 
قال البنك املركزي إن ذلك يأتي في ضوء استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19-، وبهدف 

تحقيق األهداف املرجوة من املبادرات بإستفادة أكبر عدد من العمالء املتعثرين 
منها.

 20 قرارًا .. رسمت مالمح السياسة النقدية فى »2021«

األوراق  في  الوساطة  لشركات  السماح  املالية  الرقابة  هيئة  أعلنت 
نقاط  لتوفير  القابلة  البنوك  مع  مباشرة  بالتعاقد  السمسرة   – املالية 
الفوري  الخصم  بطاقات  قبول  لتفعيل  وذلك   ،)POS( اإللكترونية  البيع 
على  التسهيل  بهدف  وذلك   ،)Debit Card( فقط  العمالء  من حسابات 

املستثمرين بالبورصة.
أضافت: أن الحظر الخاص باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية 
املعامالت  إتمام  في  يكون  الدفع  عمليات  ميسري  أو  للمدفوعات 
النقدي من خالل  اإليداع  تتم عمليات  أن  اإللكترونية فقط ال غير، على 
باتخاذ  االلتزام  مع  للمدفوعات  التكنولوجية  الخدمات  مقدمي  فروع 

اإلجراءات الالزمة للتعرف على هوية القائم باإليداع.

الرقابة المالية تتعاقد مع 
البنوك لتوفير نقاط البيع 

)POS( اإللكترنية

»مصر الوطنية للصلب« 
تدرس الحصول على 
رخصة إلنتاج البيليت

بقيمة 3.5 مليار جنيه ..

أكد عدد من خبراء االقتصاد أن إرتفاع أسعار البترول فى أسواق النفط العاملية ، 
وتزايد الطلب على الوقود في الوقت الذي تحاول فيه اإلقتصاديات التعافي من 

جائحة فيروس كورونا، لن يؤثر سلبًا على املوازنة العامة للدولة .
أضافوا، أن مصر تحوطت من إرتفاع أسعار النفط من خالل إتفاقيات تثبيت أسعار 

النفط ، مما يقلل من الضغط على املوازنة املصرية ، بخالف أن مصر تحررت من 

دعم النفط نهائيًا، ويتم تحديد سعر النفط كل 3 شهور على أساس سعر السوق ، 
وبالتالي ال تتحمل املوازنة املصرية إرتفاع أسعار النفط.

أشارو إلى أن عقود التحوط من إرتفاع األسعار تعد أداة من أدوات التحوط ضد 
إرتفاع األسعار ، والسيما أسعار متغير خطير التأثير والتشابك على اإلقتصاد وهو 

سعر البترول .

محمد عيد

محمد دشناوي الخبير اإلقتصادي ، قال إن سعر النفط 
في األسواق إرتفع عن سعره في املوازنة املصرية لعام 2021 
 ، دوالر   61 مستوي  عند  النفط  سعر  قدر  حيث   ،  2022  –
على  سلبًا  يؤثر  سوف  األسواق  في  النفط  إرتفاع  وبالتالي 
استطاعت  حيث  محدود  بقدر  ولكن  املصري،  االقتصاد 
 ، النفط  أسعار  تثبيت  إتفاقيات  من خالل  تتحوط  أن  مصر 
مما يقلل من الضغط على املوازنة املصرية ، بخالف أن مصر 
تحررت من دعم النفط نهائيًا ويتم تحديد سعر النفط كل 3 
شهور على أساس سعر السوق ، وبالتالي ال تتحمل املوازنة 
املواطن  يتحمله  املباشر  واألثر  النفط  أسعار  ارتفاع  املصرية 
مباشرة ، ويؤدي ذلك إلى إرتفاع التضخم الذي يضغط على 
البنك املركزي ملزيد من التشدد أو على األقل عدم القدرة على 

تخفيض الفوائد مما كان يدعم اإلقتصاد ويحفز نموه .
على  النفط  إلرتفاع  املباشر  األثر  يكون  بالتالي  أضاف: 
املوازنة املصرية طفيف لكن التأثير غير املباشر على املوازنة 
املواد  أسعار  إرتفاع  يعني  الطاقة  إرتفاع  أن  خاصة  كبير، 
املدعومة مثل الخبز واألغذية التي تدعمها الدولة ، ولكن يوجد 
عوامل أخرى تعادل ذلك ألن إرتفاع أسعار الطاقة يعني زيادة 
زيادة  إلى  باإلضافة  الغاز،  من  املصرية  الصادرات  حصيلة 
األكبر  النسبة  ألن  الخارج  من  املصريني  تحويالت  حصيلة 
من   %  90 بها  النفط  يمثل  والتي  العربية  ال��دول  في  تعمل 
اإليرادات ، وبذلك يكون التنوع االقتصادي املصري هو الحماية 

للموازنة املصرية من أي تقلبات بما في ذلك أسعار الطاقة.

أحمد محمد اإلمام الخبير والباحث اإلقتصادي، أكد إنه 
فى ظل ظروف عدم التأكد التى يمر بها العالم خالل أخر عامني 
وكذلك  الثالث،  19بموجاتة  كوفيد  فيروس  ظهور  بداية  مع 
ارتفاع  اليقني فى ظل  الذى رفع درجة عدم  أميكرون  متحور 
اضطراب  إلى  باإلضافة   ، اإلغالق  معاودة  وتوقع  اإلصابات 
سالسل اإلمدادات العاملية وارتفاع أسعار الشحن، األمر الذي 
البترول والغاز  أثر على أسعار جميع املنتجات وعلى رأسها 

ومشتقاته .
أضاف، أنه مؤخرًا زاد توقع اإلرتفاع خالل الفترة القادمة، 
منتصف  للبرميل  دوالر  من  أكثر  النفط  أسعار  زادت  حيث 
ديسمبر الحالي ، وذلك بعد أن رفعت السعودية أكبر ُمصدر 
للنفط في العالم أسعار الخام املباع إلى آسيا والواليات املتحدة، 
املتحدة  الواليات  بني  املباشرة  غير  املحادثات  وصول  ومع 
وإيران بشأن إحياء االتفاق النووي إلى طريق مسدود ، حيث 
وصل سعر خام برنت إلى ٧1.٥0 دوالر ، إال أنه من املتوقع 
فى ظل اإلغالقات القادمة وانخفاض تسارع النمو العاملى العام 
العام  خالل  االرتفاع  فى  النفط  أسعار  استمرار  عدم  القادم 

القادم 2022 بنفس الوتيرة الحالية .
البترول  بتسيير  قامت  املصرية  الحكومة  أن  إلى  أشار 
للبرميل  دوالر   6٥ بسعر   2022/2021 العام  هذا  موازنة  فى 
بإرتفاع نحو ٤ دوالر عن العام املاضى،  ما يعنى أن السعر 
املقدر فى املوازنة أقل بنحو 6.٥ دوالر للبرميل مقارنة بالسعر 
مصر  تستهلك  حيث   ،  2021 ديسمبر  فى  للبترول  الحالى 

قبل  العادية  الظروف  فى  سنويًا  بنزين  طن  مليون   ٧ نحو 
إلى 6.6 مليون طن سنويًا  العام  ، وانخفض فى هذا  كورونا 
فى  مصر  ونجحت  املستجد،   كورونا  فيروس  أزمة  بسبب 
عام  مليون طن   2 البنزين من  من  استيرادها  تقليص حجم 

2016 إلى1.٥ طن عام 2020.
أوضح ، أن واردات مصر من املنتجات البترولية 

خالل  دوالر  مليار   6.383 لتسجل  تراجعت 
انخفاض  بنسبة   2020 امل��اض��ي  ال��ع��ام 

سجلت  والتي   ،2019 ع��ام  عن   %32.3
9.٤29 مليار دوالر خالل 2019، الفتًا إلى 
االكتفاء  إلى  للوصول  تسعى  مصر  أن 
 ،  2023 عام  البترولية  املواد  من  الذاتى 

يوليو  منذ  السابقة  الفترة  وخالل 
امل��واد  تسعير  أصبح   2019

للسوق،  وفقًا  يتم  البترولية 
سعر  ت��ح��ري��ك  أن  ح��ي��ث 
أو  بالزيادة  سواء  البنزين 
بعد  يتم  ب��ات  بالخفض 
من  ثابتة،  سعرية  معادلة 

خالل مراجعة التسعير كل 
السوق  آلليات  وفقًا  أشهر   3

النفط،  برميل  أسعار  من  العاملية، 
وأخيرًا  ال���دوالر،  إل��ى سعر ص��رف 

حجم وتكلفة اإلنتاج املحلي من املنتج ،وذلك مع وضع سقف 
آللية تسعير البنزين سواء لزيادة أسعار الوقود أو خفضها 
الصناعى  للقطاع  دعم  يوجد  ذلك  ورغم    ،%10 نسبة  عند 

وأنبوبة البوتاجاز التى ارتفعت مؤخرًا.

ذكر اإلمام، أنه وفقًا لوزارة املالية فإن كل دوالر زيادة في 
سعر برميل البترول، عن السعر املقدر له في املوازنة الجديدة، 
يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه 
)حوالى 1٤٧ مليون دوالر(، بما يعنى أن الحكومة وفقًا للسعر 
للمنتجات  دعم  جنية  مليار   1٥ نحو  تخسر  الحالى 
العجز فى ظل توقع  ، مما يرفع معدل  البترولية 
بإنخفاض عائدات السياحة مع اإلغالقات القادمة 
، ولكن يظل الوضع أمن فى ظل التسعير الحالى 
للنفط مع توقع بعدم استمرار االرتفاع فى السعر 
تبعية جزء من  نقل  توقع  إلى  باإلضافة  العاملى، 
السعر العاملى إلى املستهلك بزيادة سعر البنزين 
تسعير  لجنة  اجتماع  فى  البترولية  واملنتجات 
فى  خاصة  املقبل،  يناير  فى  البترولية  املنتجات 

ظل إستمرار إرتفاع أسعار النفط العاملى.
أحمد األلفي الخبير املصرفي، قال إن سعر 
النفط  أسواق  فى  إرتفاعا  يشهد  حاليًا  البترول 
اإلم��دادات  على  قيود  وجود  مع  وذلك   ، العاملية 
مع  ،السيما  للبترول  املنتجة  ال��دول  كبار  من 
كل  محاوالت  ظل  في  الوقود  على  الطلب  تزايد 
جائحة  ث��ار 

ّ
ا لتخطى  العالم  فى  االقتصاديات 

فيروس كورونا .
لترجيح  تتجه  التوقعات  بعض  أن  أض��اف، 
تخطى سعر البرميل لحاجز 100 دوالر مع مطلع 

العام الجديد , ومع استقرار السعر نسبيًا عند مستوى ٧0 
دوالر للبرميل بعد أن بلغ 80 دوالر للبرميل منذ عدة اسابيع 
، تثار توقعات على تأثير هذه االرتفاعات على موازنات الدول 

للعام املالى الحالى.
الدولة  موازنة  على  ذلك  لتأثير  بالنسبة  أنه  إلى  أش��ار 
لم  إذا   

ّ
كبيرا تأثيرًا  هناك  يكون  فلن   2022/ املصرية2021  

يتجاوز إرتفاع سعر البرميل حاجز ال�80 دوالر خالل الفترة 
ذلك  ، ويرجع  املوازنة وهى حوالى 6 شهور  املتبقية لسريان 
إلى أن وزارة املالية قد قدرت سعر البرميل فى املوازنة الحالية 
من  التحوط  عن   

ّ
فضال  ، للبرميل  دوالر   60 مستوى  عند 

ارتفاع أسعار النفط عن املقدر لها في املوازنة خالل العام املالي 
الجاري، وذلك بتوقيع عقود التحوط بحيث ال يحدث أي تأثير 

على املوازنة نتيجة إبرام عقود التحوط.
أضاف األلفي، أن عقود التحوط من ارتفاع األسعار تعد 
ارتفاع األسعار ، السيما أسعار  التحوط ضد  أداة من أدوات 
سعر  وهو  االقتصاد  على  والتشابك  التأثير  خطير  متغير 
هو  البترول  سعر  من  خطورة  األكثر  األمر  ولكن   ، البترول 
الواليات  من  كل  لدى  املسبوق  وغير  املرتفع  التضخم  معدل 
املتحدة واالتحاد األوروبى حاليًا ، مما يخشى معه تصديره 
لتزيد  املصرية  الواردات  فواتير   ارتفاع  فى ظل  إلينا خاصة 

حدة معدل التضخم محليًا.

ذكر املركزى فى ذلك الوقت، أنه تقرر مد فترة العمل 
أو  املتخذ  سواء  االعتبارية  األشخاص  ملبادرة  بالنسبة 
ذوي  العمالء  من  قضائية  إجراءات  بشأنهم  املتخذ  غير 
املديونيات املشكوك في تحصيلها والرديئة “فئتا جدارة 
أقل من 10  والبالغ رصيد مديونياتهم  ائتمانية 9 و10” 
العوائد  )دون   2019 سبتمبر  نهاية  في  جنيه  ماليني 
العاملة  االعتبارية  األشخاص  مبادرة  وكذلك  املهمشة(، 
الذين تبلغ  في قطاع السياحة من العمالء غير املنتظمني 
العوائد  )دون  فأكثر  10 ماليني جنيه  مديونياتهم  حجم 
أو غير متخذ  الواحد سواء متخذ  للبنك  املهمشة( طرف 

بشأنهم إجراءات قضائية.
عن  املصري  املركزي  البنك  أعلن  اليوم  نفس  وفي 
 ، املزدوج  بالوقود  للعمل  املركبات  إحالل  مبادرة  إطالق 
ويأتي ذلك في ظل توجه البنك املركزي نحو مساندة الدولة 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة والتي من بينها مراعاة 
الدولة  توجه  ضوء  وفي  واالجتماعية،  البيئية  العناصر 
إلحالل املركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي 
بتلك  القيام  على  املواطنني  وحث  املزدوج،  بالوقود  تعمل 
بأسعار  لهم  املطلوب  التمويل  توفير  خالل  من  الخطوة 
عائد منخفضة ، حيث تم تخصيص 1٥ مليار جنيه من 
لألفراد، وسعر  قروض  في صورة  ملنحها  البنوك  خالل 
الفائدة ضمن املبادرة 3% عائد مقطوع ، ويتم من خالل 
املبادرة منح قروض لألفراد الراغبني في إحالل املركبات، 
 ، املزدوج  بالوقود  للعمل  وامليكروباص  واألجرة،  املالكي، 
ويتم سداد  إلى 10 سنوات،   ٧ تتراوح من  القرض  ومدة 

القرض على أقساط شهرية متساوية.
البنك  أصدر  يناير   ٤ فى  وتحديدًا  التالي  اليوم  وفي 
بالبنوك  التشغيل  مخاطر  إلدارة  جديدة  معايير  املركزي 
املحلية ، والحد األدني لرأس املال الرقابى الالزم ملقابلتها، 
مقررات  لتطبيقات  النهائية  اإلصالحات  ضوء  فى  وذلك 
لجنة بازل 3، وقال املركزي فى تعليمات للبنوك إن املعايير 
تأتى فى إطار اإلستراتيجية نحو تطبيق أفضل املمارسات 
الدولية بمجال الرقابة املصرفية، بغرض تعزيز أداء الجهاز 
املصرفي املصري ، وتقوية املراكز املالية للبنوك العاملة في 
مصر، وتحسني أساليب إدارة املخاطر لديها؛ وذلك لتعزيز 
قدرتها التنافسية على املستوى املحلى واإلقليمى والدولي 
أزمات  أي  أمام  الصمود  على  إلى مساعدتها  باإلضافة   ،

مالية محتملة.
كما أنه فى يوم 11 يناير 2021 ، قرر البنك املركزي 
األرباح  من  نقدية  توزيعات  بإجراء  للبنوك  السماح  عدم 
السنوية أو املحتجزة القابلة للتوزيع على املساهمني ، حيث 
قال املركزي إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس 
ونظرًا  واملحلي،  الدولي  الصعيدين  على  املستجد  كورونا 
لعدم وضوح الرؤية بشأن املوعد املحدد النتهائها ومدى 
املقبلة،  الفترة  خالل  االقتصادي  الوضع  على  تأثيرها 
ونظرًا للدور املنوط به البنك املركزي للحفاظ على سالمة 
النظام النقدي واملصرفي، وبهدف التحوط ألية أحداث قد 
البنك  إدارة  قرر مجلس  فقد   ، القادمة  الفترة  تطرأ خالل 
املركزي املصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات 
على  للتوزيع  القابلة  املحتجزة  األرباح  أو  أرباح  أو  نقدية 

املساهمني .
واصل البنك املركزى قراراته فى 13 يناير، حيث أكد 
باملبادرات  السياحي  القطاع  عمالء  إخطار  على  املركزي 
البنوك  موظفي  ودراية  املركزي،  البنك  من  لهم  الصادرة 
بكافة املبادرات ، وقال إنه في ضوء املتابعة املستمرة ألداء 
مبادرات القطاع السياحي الصادرة عن البنك خالل اآلونة 

األخيرة تبني تدني املستخدم من املبالغ املخصصة لها.
أن  اتضح  العمالء  مع  بالتواصل  أنه  املركزي،  أضاف 
السبب يرجع إلى عدم إبالغ العمالء بالتفاصيل والشروط 
التي تمكنهم من االستفادة من تلك املبادرات، نتيجة عدم 
تلك  خاصة  البنوك  بفروع  عنها  كافية  معلومات  توافر 
للبنوك  املركزي  ، وتضمنت تعليمات  باملحافظات  الكائنة 
كتابيًا  بنك  بكل  السياحي  القطاع  عمالء  كافة  مخاطبة 

إلخطارهم بشروط ومحددات املبادرات الصادرة للقطاع.
باإلضافة ملا سبق، في 2٧ يناير أعلن البنك املركزى 
عن السماح ألصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 
سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة ملوافقة 
العمرية  الفئة  هذه  أصحاب  قيام  أن  مؤكدًا   ، األمر  ولي 
بفتح حسابات مصرفية ال يتعارض مع القانون، استنادا 

ألحكام القانون املدني وقانون الوالية على املال.
كما أنه في 1٥ فبراير 2021 ، أصدر البنك املركزي 

التمويل  وقواعد  ضوابط  بشأن  تعديال  املصري، 
املصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في 

بغرض  السكنية  الوحدات  إنشاء  مجال 
أكتوبر   2 في  صدرت  والتي  بيعها، 

.200٧
ذك���ر امل���رك���زي، إن��ه 
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على  والعمل  املختلفة  االقتصادية  للقطاعات  التمويلية 
خطط  في  تساهم  التي  القطاعات  تلك  خاصة  توفيرها، 
العقارية  التنمية  قطاع  ومنها  الدولة،  تتبناها  التي  التنمية 
قرر  فقد  األخرى،  الصناعات  من  العديد  به  ترتبط  الذي 
مجلس إدارة البنك املركزى بجلسته املنعقدة في ٧ فبراير 

2021 تعديل نص هذه القواعد.
يتم  القرار،  من  األولى  للمادة  بالنسبة  أنه  إلى  أشار 
تعديل البند رقم )1( ليصبح على النحو التالي: “أن تكون 
للشركة  مملوكة  السكنية  الوحدات  عليها  املقام  األرض 
املالكة  الجهة  أو صدر بها قرار تخصيص من  املقترضة 
القائمة  العقارية  للمشروعات  تمويل  منح  إمكانية  لها،مع 
وجهات  العقارية  التنمية  شركات  بني  املشاركة  على 
حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر 
جدارة ائتمانية وسمعة جيدة ومالءة مالية مرتفعة لجميع 

األطراف”.
ماورد  على  للتأكيد   )2( البند  تعديل  تم  أنه  أضاف، 
الشركة  بإلزام  البنك  قيام  ض��رورة  مع   ،)3( رقم  بالبند 
بتقديم جدول زمني مفصل لالنتهاء من أعمال اإلنشاءات، 
وذلك لكل مرحلة من مراحل املشروع، على أن يتم مراجعة 
الجهة  قبل  من  الزمني  الجدول  مع  الفعلي  اإلنجاز  حجم 
االستشارية املختصة، للتأكد من جدية الشركة في إنهاء 
أو  العقارات  في  املضاربة  بغرض  التمويل  وأن  املشروع، 

تجنيبها لالستفادة من فروق األسعار.
أشار إلى أنه تم تعديل املادة الثالثة من القرار لتصبح 
تودع  املشروع  لخدمة  خاص  حساب  بفتح  البنك  “يقوم 
مقدمات  من  السكنية  الوحدات  بيع  متحصالت  كل  فيه 
وأقساط وغرامات تأخير وعموالت ومقابل أعمال إضافية 
وغيرها،  للمشروع  املخصصة  الذاتية  الشركات  وأموال 
وكذلك فتح حساب آخر جاري مدين يتم من خالله صرف 
الحسابات  البنك، وال يستخدم رصيد  املقدم من  التمويل 
املشار إليها إال في اإلنفاق على املشروع أو سداد مديونية 
الحساب الجاري املدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من 
املشروع، وفقا ملا تقر به الجهة االستشارية املشار إليها 

في املادة األولى بند )3( من ذات القرار.
يتضمن  ثالثًا،  جديدًا  بندًا  املركزي  أضاف 

أقساط  بتمويل  للبنوك  السماح  إمكانية 
عمالئها  على  املستحقة  األراض���ي 

الحاصلني على تسهيالت ائتمانية 
التنمية  ش��رك��ات  م��ن  قائمة 

مجال  في  العاملة  العقارية 
إن���ش���اء ال���وح���دات 

ال���س���ك���ن���ي���ة 
ب���غ���رض 

بيعها، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل 
القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض 
الشركة لعجز في السيولة، يحول دون تمكنها من سداد 
مواردها  من  األرض  مالكة  للجهة  املستحقة  األقساط 
الالزمة  االئتمانية  الدراسة  بإجراء  البنك  قيام  مع  الذاتية، 
املالكة لألرض إحدى  الجهة  ، وأن تكون  للتحقق من ذلك 
بدراسة  البنك  قيام  مع  الحكومية،  الجهات  أو  األجهزة 
العجز  قيمة  تضمني  بعد  للمشروع،  النقدية  التدفقات 
اإلضافي املراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى املشروع 
وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه جميع األطراف 
املعنية، مع التأكيد على أن التمويل املمنوح لشركات التنمية 
إلى  إضافته  سيتم  األراض��ي  أقساط  لتمويل  العقارية 
إجمالي قيمة املبالغ املمنوحة من البنوك لشركات التنمية 
العقارية عند حساب الحد األقصى الوارد بالبند رقم )12( 
من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٧ أبريل 2019، بشأن 
ضوابط خصم األوراق التجارية لشركات التنمية العقارية، 

دون حق الرجوع على الساحب.
واصل البنك املركزى قراراته، حيث قرر في 1٥ فبراير 
تعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة 
املالية، التي تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه من قيمة 
البالغ  املبلغ املخصص ملبادرة تمويل الشركات السياحية 
٥0 مليار جنيه؛ بهدف منح تسهيالت ائتمانية للشركات 
لتمويل سداد رواتب وأجور  السياحي  القطاع  العاملة في 
الصيانة  مصروفات  تمويل  إل��ى  باإلضافة  العاملني، 

والتشغيل األساسية.
كما أنه في 22 فبراير أصدر البنك املركزي املصري، 
االستثمار  صناديق  ف��ي  البنوك  مساهمة  ض��واب��ط 
أم��وال  رؤوس  في  لالستثمار  املستهدفة  والشركات 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
الدوري  للكتاب  إلحاقًا  له  تعليمات  في  املركزي  قال 
مساهمات  إضافة  تضمن  الذي   ،  2019 مايو   26 املؤرخ 
املباشر  االستثمار  صناديق  أم��وال  رؤوس  في  البنوك 
النسبة  ضمن  الناشئة  الصغيرة  للشركات  املستهدفة 

االئتمانية  التسهيالت  محفظة  إجمالي  من   %20 البالغة 
والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  إلى  املوجهة  للبنك 
بمعدل  نسبي  مخاطر  وزن  حساب  وك��ذا  واملتوسطة، 
هذه  أم��وال  رؤوس  في  البنوك  مساهمات  على  صفر% 
النحو  على  املحددات  بعض  استيفاء  شريطة  الصناديق، 

الوارد بالكتاب املشار إليه.
 1٥ في  املصري  املركزي  البنك  أعلن  لذلك  باإلضافة 
مليار   1.2 بقيمة  عن تخصيص شريحة   ،  2021 مارس 
الخاص  القطاع  ملبادرة  املخصص  املبلغ  قيمة  من  جنيه 
لتمويل   ،%8 عائد  بسعر  واملقاوالت  والزراعي  الصناعي 
الدفعة املقدمة من خالل بنوك التعامل للشركات العاملة في 
مجال السيراميك والبورسلني التي ترغب في جدولة سداد 

مديونيات الغاز الطبيعي.
مباشرة  الدفعة  تلك  تحويل  يتم  أنه  املركزى،  أوضح 
الشركات  تقديم  بشرط   ، الطبيعي  الغاز  شركات  إلى 
البترول والثروة  الدالة على االتفاق مع وزارة  كافة األوراق 
الدفعة  قيمة  وتحديد  الطبيعي  الغاز  وشركات  املعدنية 
التأخير  فوائد  قيمة  من   %٥0 استبعاد  وكذا   ، املقدمة 
املستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 
2019 ، باإلضافة إلى التأكد من قدرة الشركات على خدمة 
النقدية  التدفقات  خالل  من  الفوائد”   – “األقساط  الدين 

املستقبلية.
وفى نفس الوقت قرر مجلس إدارة البنك املركزي في 
31 مارس ، االستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند 
ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك املركزي بتاريخ 6 يناير 
يناير   11 بتاريخ  الدوري  الكتاب  بموجب  الصادر   ،2016
االئتمانية  البنوك  محافظ  تركز  بحدود  والخاص   ،2016
نهاية  حتى  به  املرتبطة  واألط��راف  عميل   ٥0 أكبر  لدى 

ديسمبر 2021.
قام البنك املركزى في 19 مايو ، باإلعالن عن تعديل 
بعض مبادرة تمويل عمليات إحالل وتجديد فنادق اإلقامة 
عائد  بسعر  السياحي  النقل  وأساطيل  العائمة  والفنادق 
متناقص 8% ، حيث تضمنت التعديالت التي أعلن عنها 
البنك املركزي، قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصى 
اإلح��الل  تكلفة  إجمالي  من   )%٧٥ من  )ب�دال 
النسبة  العميل  يتحمل  أن  على  والتجديد 
بنسبة  العميل  حصة  سداد  مع  املتبقية 
وذل��ك  البنك،  حصة  م��ع  تتناسب 
بدراسة  البنك  قيام  على  بناء 
املستقبلية  النقدية  التدفقات 

للعميل.
كما أنه في 23 
املاضى،  يونيو 
البنك  ق��رر 
املركزي 
م���د 

جائحة  تداعيات  ملواجهة  االحترازية  بالقرارات  العمل 
كورونا حتى 31 ديسمبر 2021، ومن بينها االستمرار 
في إعفاء العمالء من كافة املصروفات والعموالت الخاصة 
وإصدار  املصري،  بالجنيه  البنكية  التحويالت  بخدمات 

املحافظ اإللكترونية مجانًا.
كذلك أعلن البنك املركزي املصري، عن تدشني منصة 
التي من  اإللكتروني،  املستثمرين” على موقعه  “عالقات 
للسياسات  الشفافية  مستويات  وتعزيز  دعم  شأنها 

وبيانات البنك املركزي.
واصل البنك املركزى قراراته ، حيث وافق في 6 يوليو 
السجل  خدمات  لتقديم  املنظم  العام  اإلطار  على  املاضى 
ضوء  في  وذلك  البنوك،  فروع  داخل  والتوثيق  التجاري 
تعزيز التعاون بني القطاع املصرفي وجهاز تنمية التجارة 
الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر 

العقاري التابع لوزارة العدل.
باإلضافة إلى ملا سبق، أعلن في 13 يوليو عن شروط 
العقاري  للتمويل  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة 
بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل ألول 
مرة تصل إلى 30 عاًما ، حيث قال البنك إن املبادرة تأتي 
رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذًا 
محدودي  من  للمواطنني  الفرصة  ،بإتاحة  الجمهورية 
بأسعار  مالئم  سكن  على  للحصول  الدخل  ومتوسطي 

مدعمة ، وعلى فترات زمنية طويلة األجل.
البنوك  املاضى  املركزى في 1٥ أغسطس  البنك  ألزم 
لعمليات  البين�ي  التش�غيل  بتوفيق أوضاعها م�ع قواع�د 
السحب واإليداع من ماكينات البيع اإللكترونية لدى التجار 
، وذل�ك من خ�الل فت�رة س�ماح ال تزي�د ع�ن 12 ش�هًرا 

م�ن تاري�خ إص�دار القواع�د.
للبنوك  رقابية  تعليمات  سبتمبر   2 في  أصدر  كما 
آلية  للتصدي  جاهزيتها  لضمان  التعافي،  خطط  بإعداد 
البنوك  تلتزم  أن  ،على  طارئة  مالية  أو  اقتصادية  أزمات 
واإلش���راف  الرقابة  لقطاع  تعافي  خطة  أول  بتسليم 

باملركزي خالل 90 يوًما من انتهاء السنة املالية 2022 .
أنه  املاضى،  سبتمبر  نهاية  فى  املركزى  البنك  ذكر 
املعامالت  بإجراء  املتعلقة  العقبات  بعض  وج��ود  تبني 
بعض  في  املبالغة  نتيجة  القصر  حسابات  على  املالية 
مثل  قانوني؛  أو  مصرفي  سند  لها  ليس  التي  الطلبات 
صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر، وفتح 
العوائد  صرف  صعوبة  عن  فضال  بأسمائهم،  حسابات 
املركزي  وقرر   ، املستحق  واملعاش  للمدخرات،  الشهرية 
بالقيام  الوصاية  ق��رار  أصل  بموجب  للوصي  السماح 
باملعامالت األتية، صرف عوائد الشهادات أو املعاش دون 
طلب قرار صرف من النيابة املحكمة املختصة في كل مرة، 
طاملا أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.

بأسماء  بفتح حسابات  السماح  قرر  لذلك  باإلضافة 
الوصي،  يختارها  التي  البنوك  م��ن  أي  ل��دي  القصر 
النيابة  من  ق��رار  على  بناء  يتم  الصرف  أن  التأكيد  مع 
والحصول على كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى 

طلب تصريح من النيابة في كل مرة.
كما ألزم البنك املركزي البنوك بتوفيق أوضاعها مع 
اإلعاقة  ذوي  حصول  لتيسير  أصدرها  التي  التعليمات 
على الخدمات واملنتجات املصرفية دون تمييز في مدة ال 
املركزي  وأصدر   ، القرار  صدور  تاريخ  من  عاما  تجاوز 
علي  اإلعاقة  ذوي  حصول  بتيسير  للبنوك  تعليمات 
الخدمات واملنتجات املصرفية دون تمييز لتحقيق الشمول 

املالي.
وفي الرابع من أكتوبر أصدر البنك املركزي تعديالت 
ملتوسطي  العقاري  التمويل  مبادرة  شروط  بعض  على 
بموجبها  تم  التي   ،  2019 ديسمبر  في  الصادرة  الدخل 
تخصيص مبلغ ٥0 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري 
ألف   ٤0 حتى  الشهري  دخلهم  يصل  الذين  للمواطنني 
عائد %8،  وبسعر  لألسرة  ألف جنه  و٥0  لألعزب  جنيه 
بدال  عاما،   2٥ إلى  لتصل  التمويل  مدة  زيادة  جرى  كما 
من 20 عاما، مع إمكان تطبيق ذلك على العمالء الحاليني 

املستفيدين من املبادرة.
البنك املركزى فى 11 نوفمبر عن تعدل بعض  أعلن 
الصادرة في 23 أغسطس  البنوك  تعليمات حوكمة  بنود 
2011 ، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من 
بينها الفصل بني مهام ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة، 

والرئيس التنفيذي “العضو املنتدب للبنك”.

مى سالمة 

كشفت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة ، عن أنباء رغبتها فى 
الحصول على رخصة صهر النتاج البيليت، موضحة أنه جاري دراسة 

كافة التفاصيل الواردة بكراسة الشروط .
النتائج  تلك  عن  االفصاح  سيتم  أنه   ، للصلب  الوطنية  مصر  قالت 
املنشور  على  ردا  ذلك  جاء  حيث  منها،  االنتهاء  فور  التفاصيل  وكافة 
النتاج  صهر  رخصة  على  الحصول  فى  الشركة  رغبة  عنوان”   تحت 
البيليت وان الشركة رصدت مبلغ 3.٥ مليار جنيه القامة مصنع جديد 
بمنطة السخنة بالسويس فى حال فوزها بواحدة من الرخص الجديدة “.
يذكر  أن مصر الوطنية للصلب- عتاقة  حققت أرباحًا بلغت 6٥.٧٤ 
بلغت  أرباح  األولى من 2021، مقابل  أشهر  التسعة  مليون جنيه خالل 
وارتفعت   ،2020 من  املقارنة  الفترة  في  جنيه  مليون   20.2٤
مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 1.٧ مليار جنيه، 
مقابل مبيعات بلغت 1.26 مليار جنيه 
في الفترة املقارنة من العام 

املاضي.
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