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التنمية العمرانية..حقيقة اإلجناز الذى فاق اإلعجاز
ال يستطيع اى منصف ان ينكر حجم ما تحقق من انجاز خاصة فى مجال التنمية ــ خالل السنوات الست الماضية -شروع الدولة فى تنفيذ  17مدينة جديدة
العمرانية وهذه طفرة غير المسبوقة فى مصرنا الغالية وترسيخ مفهوم جديد بتقنيات مدن الجيل الرابع والتى تعد مراكز تنموية جديدة فى المناطق ذات
األولوية وتتميز باستخدام تكنولوجيا العمارة الحديثة والمبانى الذكية والطاقة
للحياة السكنية وعدالة التنمية وجذب االستثمارات وزيادة اإلنتاج والنمو.
فمنذ اللحظة الولى لتولى الرئيس السيسى مقاليد االمور كان التوسع العمرانى الشمسية ،حيث تهدف هذه المدن الى إحداث االتزان وعدالة التنمية وتعظيم
وزيادة مساحة المعمور والخروج من الوادى والدلتا الى مناطق جديدة بما يتيح تنافسية مصر لجذب االستثمارات وزيادة معدل النمو االقتصادى من خالل ربط
شبكة مراكز التنمية بالمناطق اإلنتاجية وتوفير الخدمات التقنية المتكاملة
فرصا كبيرة لالستثمار وتوفير فرص العمل للشباب ،يعد أحد اهم اهداف
للمواطنين.
المخطط االستراتيجى القومى ،شهد هذا القطاع فى عهد الرئيس السيسى

أما العاصمة اإلدارية فهى إحدى اهم املدن الذكية فى العالم
وتبلغ مساحتها  170ألف فدان بجانب  14ألف فدان حزام ااخضر،
ومن املخطط ان تستوعب العاصمة  6.5مليون نسمة عند اكتمال
منوها ،ويهدف إنشاء العاصمة اإلدارية إلى تخفيف الضغط على
العاصمة القدمية «القاهرة الكبرى» التى تعانى االزدحام والكثافة
السكانية املطردة ،باإلضافة إلى نقل املبانى احلكومية والوزارات
والسفارات األجنبية اليها ،ويتم تنفيذها على ثالث مراحل مت
البدء فى املرحلة االولى على مساحة  40ألف فدان ومخطط ان
حتتوى العاصمة على  20حيا سكنيا ،تضم املرحلة االولى  8احياء،
وهى التى يتم العمل بها حاليا ،وهذه املساحة مقسمة الى 16
ألف فدان خاصة باخلدمات والطرق واحلدائق واملناطق اخلضراء
واملناطق املفتوحة وغيرها بجانب  24ألف فدان هى جملة مساحة
االنشاءات فى االحياء الثمانية.
وتضم املشروعات اخلدمية باملرحلة االولى للعاصمة اكثر من
 50مدرسة و 6جامعات ومستشفى رئيسيا و 20محطة بنزين و 26
بنكا ،كما تضم العاصمة اطول برج فى افريقيا بارتفاع  385مترا
ضمن  20برجا ،يتم تنفيذها فى منطقة االعمال املركزية كذلك
تضم مسجد الفتاح العليم كأكبر مسجد فى مصر والشرق الوسط
وإفريقيا ،وكاتدرائية ميالد املسيح والتى تعد األكبر حجما مبنطقة
الشرق األوسط ،كذلك تضم العاصمة مطارا دوليا ومقار لكبرى
الشركات واملؤسسات املالية الكبرى والسفارات األجنبية.
وتتعدد اهداف مشروع العاصمة االدارية مثل إدخال مفهوم
جديد عن احلياة السكنية املوجودة فى مصر والشرق األوسط،
فهو يضم على سبيل املثال النهر األخضر الذى يعد أطول مجموعة
حدائق فى العالم ،وهى تتوسط املدينة بامتداد  35كيلو مترا ومبنى
الرئاسة ومركز املؤمترات ،ومدينة املعارض ،واحلى احلكومى
والذى يشمل ( 36مبنى وزاريا ومبنى للبرملان ومبنى ملجلس
الوزراء) واملدينة الطبية واملدينة الرياضية واحلديقة املركزية
ومدينة املعرفة واملدينة الترفيهية واملدينة الثقافية وايضا مشاريع
عقارية متعددة االستخدامات واملستويات.
وبالتوازى مع ما يتم من أعمال فانه يتم التخطيط ملا بعد
االنتهاء من تنفيذ العاصمة ،حيث تتحول الى شركة قابضة تتبعها
مجموعة من الشركات التابعة املتخصصة فى تقدمي اخلدمات
املختلفة باملشاركة مع شركات عاملية متخصصة كل فى مجاله.
وتصنف العاصمة كمشروع «جرين فيلد» ال توجد بها حتديات
املدن القائمة مثل محدودية البنية التحتية فى استيعاب الكم
الكبير من البيانات وحتقيق سرعات كبيرة اصبحت من املتطلبات
االساسية للتطبيقات الذكية حيث ان آليات تخطيطها وتنفيذها
تتم طبقا الحدث تكنولوجيا تقنيات البناء واملرافق واخلدمات مبا
يضمن حتقيق رفاهية مستوى املعيشة وحتقيق  5محاور رئيسية،
هى:
املدينة اآلمنة
ولتحقيق ذلك يتم انشاء اول مركز حتكم وسيطرة امنى فى
مصر ،داخل العاصمة يدار من خالل مركز تلقى بالغات
باستخدام رقم موحد فقط بجميع انواع حاالت الطوارئ مثل
االصابات واحلرائق والسرقات واملخالفات وهذا الرقم هو «
 ،»112والذى يعمل باحدث النظم واالمكانيات مثل برامج إدارة
البالغات واملعتمد على نظم املعلومات اجلغرافية وادارة عناصر
التعامل مع البالغ مبا تضمن حتقيق األمر وسرعة االستجابة
الى بالغ وحتقيق مؤشرات االداء الرئيسية املتعارف عليها عامليا
« ،»KPISومن املخطط انشاء  3مراكز حتكم وسيطرة امنى اخرى
تغطى اجلمهورية بالكامل.

العاصمة اإلدارية ..مفهوم جديد الهم املدن
الذكية فى العالم مبساحة  170ألف فدان
بجانب  14ألف فدان حزام أخضر

املدينة املتكاملة
وهى تضمن التكامل بني االنظمة والتطبيقات مبا يضمن توحيد
مصادر البيانات وتالفى تكرارها مما يحسن من اداء وسرعة

املدينة النموذجية
احملور اخلامس هو املدينة النموذجية ،وتعنى تطبيق احدث ما
وصلت اليه املدن الذكية اقليميا وعامليا داخل العاصمة لكى تصبح
منوذجا ميكن تكراره فى املدن اجلديدة املخطط تنفيذها او التى
يتم تنفيذها حاليا مثل العلمني اجلديدة.

مدينة غرب قنا
تقع مدينة غرب قنا على طريق قنا ــ القاهرة الصحراوى
الغربى ،على مسافة  5كم جنوب مدينة قنا ،و  45كم جنوب مدينة
جنع حمادى وتبلغ مساحة املدينة  8971فدان ومن املخطط أن
تستوعب املدينة عند اكتمالها نحو  550ألف نسمة.

العلمني اجلديدة
يتم تنفيذها على مساحة  48ألف فدان ،بطول  14كم على
الساحل ،وتستوعب  1٫5مليون نسمة وتشمل أنشطة سياحية
وثقافية وأبراجا فندقية ومناطق ترفيهية ووحدات سكنية متنوعة
ومناطق صناعية وجامعات ومناطق نشاط مختلط خدمية وجتارية
وادارية اضافة الى مناطق بحوث زراعية وميناء جاف ،وهى تعد
مدينة عاملية على شاطيء املتوسط وسيكون لها قيمة سياحية
وجتارية كبيرة عند اكتمالها.

توشكى اجلديدة
مدينة توشكى اجلديدة تقع شمال شرق منخفض توشكى ،جنوب
الطريق اإلقليمى أسوان أبو سمبل عند الكيلو  ،210وعلى بعد 60
كم من مدينة أبو سمبل السياحية وتبلغ مساحة املدينة (الكردون
الداخلى)  2873فدانا ،ومساحة الكردون اخلارجى  10992فدانا
ومن املخطط أن تستوعب املدينة نحو  80ألف نسمة.

مدينة ومنتجع اجلاللة
تقع املدينة أعلى هضبة اجلاللة ،بني مدينتى العني السخنة
والزعفرانة ،على ارتفاع نحو  650مترا أعلى سطح البحر ،وتطل
على ساحل البحر األحمر الذى تبعد عنه نحو  6كم .مساحة
إجمالية  17٫5ألف فدان ،ويتم تنفيذها على ثالث مراحل.
اما املنتجع فيقع على ساحل البحر األحمر مبنطقة رأس أبو
الدرج ،على مسافة نحو  70كم جنوب مدينة السويس ،وتبلغ
مساحته  500فدان.
اإلسماعيلية اجلديدة
تقع مدينة االسماعيلية اجلديدة فى الكيلو  72ترقيم القناة،
على مسافة  500م شرق قناة السويس اجلديدة ،وتبلغ مساحتها
 2828فدانا ،وتتكون من  5أحياء باإلضافة إلى احلى املتميز،
بإجمالى  52ألف وحدة سكنية.

 656ألف وحدة إسكان اجتماعى
توفر  1.5مليون فرصة عمل ..و 6.6مليار جنيه
مشروعات خلدمة أهالى سيناء

املنصورة اجلديدة
تقع مدينة املنصورة اجلديدة على ساحل البحر املتوسط،
بطول  14كم على الطريق الساحلى ،على بعد  54كم من مدينة
املنصورة القائمة باجمالى مساحة  7211٫35فدان ومن املخطط
أن تستوعب املدينة أكثر من مليون ونصف نسمة ويتم تنفيذها
على أربع مراحل.
العبور اجلديدة
مدينة العبور اجلديدة تقع على طريق القاهرة ــ بلبيس
الصحراوى من الكيلو  15إلى الكيلو  25ومن الكيلو  26إلى الكيلو
 48على طريق مصر اإلسماعيلية ،وتتميز بارتباطها بطرق رئيسية
مثل الدائرى األقليمى والدائرى األوسطى وتصل مساحة املدينة
الى  58914٫4فدان ومن املخطط أن تستوعب عند اكتمالها نحو
ثالثة ماليني نسمة.
أكتوبر اجلديدة
هى املدينة الثالثة التى حتمل اسم اكتوبر مع حدائق اكتوبر
و 6اكتوبر األم وتقع على طريق الواحات وتالصق مدينة اكتوبر
القائمة من اجلهة الغربية ،وتبعد عن وسط القاهرة الكبرى
بنحو  32كم ،وتصل اجمالى مساحتها الى  78198٫5فدان ومن
املخطط أن تستوعب املدينة عند اكتمالها نحو  4٫7مليون نسمة.
حدائق أكتوبر
تقع مدينة حدائق اكتوبر بني طريق الفيوم وطريق الواحات،
ومالصقة ملدينة اكتوبر القائمة من اجلهة اجلنوبية باجمالى
مساحة  41780فدانا ،ومن املخطط أن تستوعب املدينة عند
اكتمالها نحو  1٫5مليون نسمة.

املدينة املتصلة
ولتحقيق ذلك يتم انشاء شبكتني الياف ضوئية ،االولى شبكة
لالتصاالت تصل الى كل وحدة سكنية وجتارية وادارية «»FTTH
وتضمن نقل اى كم من البيانات بسرعة عالية جدا ومخطط البدء
بسرعة  100ميجا للشقة و 200ميجا للفيال ..والثانية شبكة
خاصة بجميع اخلدمات االمنية والذكية يتم استخدامها فى نقل
كاميرات البيانات والعدادات وخدمات االعالنات وجميع املخلفات
الصلبة والنقل الداخلى الذكية.
املدينة الرقمية
وهى التى يتم من خاللها ميكنة جميع االعمال واخلدمات
املخطط تنفيذها بالعاصمة وانشاء قواعد بيانات رئيسية
معلوماتية وجغرافية وهو ما ستعمل عليه جميع مراكز التحكم
واالدارة بالعاصمة.

وكفاءة التطبيقات املستهدف تقدميها فى العاصمة.

 350ألف نسمة.

تنفيذ  17مدينة ذكية بتقنيات «اجليل الرابع»
لتكون مراكز تنموية متقدمة

مدينة سالم مصر (شرق بورسعيد)
املدينة املليونية «سالم» شرق بورسعيد ،تقع فى أقصى الشمال
الغربى لشبه جزيرة سيناء ،ويحدها من الشمال البحر املتوسط،
ومن اجلنوب رمانة ،ومن اجلنوب الغربى القنطرة وبالوظة ،ومن
الغرب تفريعة قناة السويس ومدينة بورفؤاد وتبلغ مساحتها
 23241.8فدان ،بعد ضم مساحة  8485فدان .من املخطط أن
تستوعب املدينة عند اكتمالها نحو  800ألف نسمة.
مدينة ناصر (غرب أسيوط)
هى مدينة تقع أعلى هضبة اسيوط ،بالقرب من مطار أسيوط
الدولى ،على مسافة  18كم غرب مدينة أسيوط ،وتبلغ مساحتها
 6006٫2فدان ومخطط أن تستوعب املدينة عند اكتمالها نحو

أخميم اجلديدة
تقع مدينة أخميم اجلديدة شرق نهر النيل ،جنوب مدينة أخميم
القائمة ،على مسافة تتراوح من  1إلى  2كم من نهر النيل وتبلغ
مساحة املدينة  9930فدانا .ومن املخطط أن تستوعب عند
اكتمالها نحو  600ألف نسمة.
الفشن اجلديدة
هى مدينة تقع على الطريق الصحراوى الغربى ،وتبعد نحو 15
كم غرب مدينة الفشن القائمة ،و 90كم جنوب مدينة بنى سويف
وتبلغ مساحتها اإلجمالية  17958فدانا ومن املخطط أن تستوعب
عند اكتمالها نحو  1٫2مليون نسمة.
ملوى اجلديدة
تقع مدينة ملوى اجلديدة شرق الطريق الصحراوى الغربى
(القاهرة ــ أسيوط) ،وتبعد نحو 12كم عن مدينة ملوى القائمة
وتبلغ مساحتها االجمالية 18420.52فدان ومخطط أن تستوعب
عند اكتمالها نحو  750ألف نسمة.
رشيد اجلديدة
رشيد اجلديدة مدينة تقع فى موقع متميز ،يبدأ من مصب
فرع رشيد وميتد غر ًبا بواجهة شاطئية بطول  10كم حتى مواقع
مشروعات الغاز الطبيعى شمال مدينة ادكو ،وتبعد عن الطريق
الدولى الساحلى نحو  5كم وتبلغ مساحتها االجمالية 3185٫68
فدان ومن املخطط أن تستوعب عند اكتمالها نحو  300ألف نسمة.
رفح اجلديدة
تقع رفح اجلديدة غرب الطريق احلديدى ،وتبعد عن ساحل
البحر جنو ًبا نحو  5كم ،وتبعد عن حدود قطاع غزة من الناحية
الشرقية مسافة  5كم وتبلغ مساحة املدينة  535٫7فدان .من
املخطط أن تستوعب املدينة نحو  53ألف نسمة.
اإلسكان االجتماعى
أما مشروع االسكان االجتماعى ،فقد مت وجار تنفيذ وطرح
 656الف وحدة مبشروع االسكان االجتماعى فى جميع
احملافظات واملدن اجلديدة ،كما وفر خالل السنوات الست
االخيرة بشكل مباشر وغير مباشر نحو  1.5مليون فرصة
عمل كما أسهم فى تقليل أوقات التنقل إلى العمل واملدارس
واجلهات األخرى ،حيث ان الوحدات التى حصل عليها
املستفيدون ال تبعد اكثر من  60دقيقة كحد أقصى من مواقع
العمل املختلفة وقد قام صندوق االسكان االجتماعى بتفعيل
منظومة الضبطية القضائية لرصد مخالفى شروط االسكان
االجتماعى سواء بايجار الوحدات او تغيير النشاط او عدم
شغل الوحدة ،كما مت إنشاء منظومة للشكاوى اإللكترونية لتلقى
الشكاوى واتخاذ اإلجراءات القانونية حال صحتها كما مت
اطالق بوابة خدمة العمالء ،والتى تقدم اخلدمات للمواطنني
مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية وطلب تعديل
من دور إلى دور وطلب رفع واستكمال املُستندات األساسية
للحاجزين.
تنمية سيناء
أكد اللواء محمود نصار رئيس اجلهاز املركزى للتعمير انه
مت منذ عام  2014وحتى اآلن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية
خلدمة اهالى سيناء باستثمارات تصل الى نحو  6٫6مليار جنيه
وذلك فى مجاالت الطرق واإلسكان والتنمية املتكاملة للتجمعات
البدوية واملبانى اخلدمية وتطوير املناطق العشوائية وإنارة القرى
والتجمعات البدوية وإنشاء القرى السكنية بالتجمعات اجلديدة.
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تم منح موافقات وتراخيص النشاء مصانع

بث مباشر

جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ

اجماليها  17ألف و 140منشأة صناعية
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مدينة النسيج

الرئيس والصناع

 ..دعم غير مسبوق من احلكومة املصرية لقاطرة التنمية االقتصادية

لم تكن المهمة سهلة أمام
الرئيس السيسى منذ اللحظة
األولى لتولى المسئولية فى
كل المجاالت خاصة المجاالت
االقتصادية استرد قطاع
الصناعة على مدى السنوات
الـ 6الماضية عافيته وعاد
بقوة بعد أن حظى باهتمام
غير مسبوق من اإلدارة المصرية
وعلى رأسها فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسى والذى أولى
هذا القطاع أولوية رئيسية
ليس لكونه قاطرة التنمية
االقتصادية فى مصر فحسب،
وإنما ألنه أحد أهم الدعائم
لتحقيق االستقرار االجتماعى
من خالل توفير فرص العمل
وتشغيل الشباب وزيادة دخل
المواطنين وتحسين مستوى
معيشتهم.

هذا االهتمام امللحوظ كان له أكبر األثر فى حتقيق
قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة املصرية
سواء على مستوى التشريعات أو االستثمارات
اجلديدة والتوسعات األفقية والرأسية فى املدن
واملناطق الصناعية فض ً
ال عن ارتفاع مؤشرات
الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
وحظى قطاع التجارة اخلارجية باهتمام كبير
أيضا من القيادة املصرية حيث شهدت مؤشرات
التجارة اخلارجية ملصر حتسناً ملحوظاً خاصة فيما
يتعلق بزيادة معدالت التصدير وتراجع الواردات ومن
ثم حتقيق تطور ايجابى فى مؤشرات امليزان التجارى
ملصر مع دول العالم
وقد بلغ اجمالى الصادرات السلعية املصرية فى
عام  2015حوالى  18.6مليار دوالر ارتفعت مع نهاية
عام  2019لتصل إلى  25.6مليار دوالر ،بينما شهدت
الواردات السلعية املصرية من دول العالم تراجعاً
ملحوظاً حيث بلغت فى عام  2014حوالى  77مليار
دوالر لتسجل ادنى انخفاض لها فى عام  2017بقيمة
بلغت  59مليار دوالر ،كما جاءت مؤشرات الربع االول
من عام  2020لتؤكد استمرار التراجع فى معدالت
الواردات بنسبة  %24مقارنة بنفس الفترة من عام 2019
هذه املؤشرات االيجابية ساهمت وبشكل رئيسى
فى اصالح اخللل فى امليزان التجارى ملصر مع دول
العالم والذى بلغ فى نهاية عام  2019حوالى 45
مليار دوالر مقارنة بـ  54مليار دوالر فى عام ،2014
وجاءت مؤشرات الربع االول من عام  2020لتؤكد
هذا التراجع حيث تراجع بنسبة  %39مقارنة بنفس
الفترة من عام 2019
وأكدت نيفني جامع وزيرة التجارة والصناعة أن
مناخ االستقرار الذى أرسى دعائمه الرئيس عبد
الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو
من عام  2014قد جعل من مصر قبلة لالستثمار
وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي ،وقد ظهر ذلك

مدينة األثاث

مدينة الجلود

17
مجمع صناعى
بـ  15محافظة
على مستوى
الجمهورية
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مدن صناعية
جديدة

جلياً فى اللقاءات املكثفة التى جمعت الرئيس برؤساء
كبريات الشركات العاملية سواء خالل الزيارات
الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتى استهدفت
اطالعهم على مناخ االستثمار فى مصر ،واملزايا
واحلوافز التى تقدمها الدولة املصرية للمستثمرين،
االمر الذى ساهم فى جذب العديد من الشركات
الدولية لالستثمار فى السوق املصري
وأشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه احلكومة
بضرورة اتخاذ كافة القرارات الالزمة لدعم وتنمية
قطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم
القطاعات املؤثرة فى منو الناجت القومى وتوفير
فرص العمل وجلب العمالت الصعبة ومن ثم زيادة
االحتياطى النقدى من العمالت االجنبية ،كما يتابع
تطورات العمل أو الً بأول فى هذين القطاعني.
ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على االقتصاد
املصرى هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف
إلى جوار القطاعات االنتاجية والتصديرية ،حيث
وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خالل
فترة االزمة الميانه الراسخ بأهمية استمرار هذه
الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات
البالد من كافة املنتجات وكذا احلفاظ على تواجد
املنتج املصرى فى االسواق اخلارجية ،فض ً
ال عن
احلفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خالل هذه
املرحلة الصعبة.
وقد قامت الوزارة من خالل هيئة التنمية
الصناعية بانشاء  17مجمع صناعى بـ  15محافظة
على مستوى اجلمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية
بلغت حوالى  10مليار جنيه ،كما مت انشاء  3مدن
صناعية جديدة شملت مدينة اجللود بالروبيكى على
مساحة  511فدان (مت االنتهاء من املرحلة االولى)
ومدينة االثاث اجلديدة بدمياط على مساحة 331
فدان (مت افتتاحها) باالضافة إلى مدينة النسيج
اجلديدة بالسادات على مساحة  3مليون متر (جارى

االنشاء) ،فض ً
ال عن انشاء  5مناطق صناعية بنظام
املطور الصناعى بواقع  3مناطق صناعية مبدينة
السادات ومنطقتني مبدينة العاشر من رمضان
باجمالى  646قطعة ارض وتبلغ مساحتها االجمالية
 7.9مليون متر مربع اراضى صناعية مرفقة وتبلغ
استثماراتها املتوقعة  23مليار جنيه وتوفر  37ألف
فرصة عمل
كما مت منح موافقات وتراخيص النشاء مصانع
جديدة وتوسعات مبصانع قائمة بلغ اجماليها 17
ألف و 140منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل
إلى  44مليار جنيه وتتيح  140ألف فرصة عمل ،وقد
شملت املوافقات كافة محافظات اجلمهورية وذلك
فى عدد من االنشطة ومنها الصناعات الهندسية
وااللكترونية الكهربائية والغذائية املشروبات
واخلشب ومنتجاته ومواد البناء وخزف وصينى
وحراريات وغزل ونسيج ومالبس وجلود وصناعات
حتويلية وكيماويات
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل
الصناعى قامت الهيئة مبنح  39ألف و 914رخصة
تشغيل و 3684رخصة بناء و 45ألف و 260شهادة
سجل صناعى وذلك خالل الفترة من يونيو 2014
وحتى مارس 2020
كما قامت الوزارة من خالل مركز حتديث الصناعة
بتنفيذ  9مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى
مجاالت حتسني التنافسية واجلودة وبناء القدرات
والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا املعلومات
والتحول الرقمى وحتسني االنتاجية واالقتصاد
االخضر والتجمعات التراثية واحلرفية والصناعية
وحتسني االنتاجية بتكلفة اجمالية بلغت  655.4مليون
جنيه منها  650مليون جنيه متويل من مركز حتديث
الصناعة و 5.4مليون جنيه متويل من شركاء التنمية
حيث قدمت هذه املشروعات  10آالف و 912خدمة
فنية للقطاع الصناعى إلى جانب تدريب وتأهيل 413

من اصحاب االعمال ومديرى املشروعات ومقدمى
اخلدمات
كما يجرى حاليا تنفيذ  7مشروعات أخرى لدعم
وتطوير القطاع الصناعى بتمويل من مركز حتديث
الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ  110مليون جنيه وتوفر
 824خدمة فنية للمشروعات الصناعية إلى جانب
تنفيذ  3مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره
 57مليون جنيه فى مجاالت انظمة اخلاليا الشمسية
وتطوير قطاع املالبس واملنسوجات وتسخني املياة
بالطاقة الشمسية
وفيما يتعلق باملشروعات التنموية فقد قامت
الوزارة من خالل مجلس املشروعات التنموية بتنفيذ 8
مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات
التوجيهية ملنطقة املثلث الذهبى بتكلفة  3.2مليون
دوالر ،ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة
بتكلفة  2.3مليون دوالر وبرنامج التجارة وتعزيز
السوق احمللى بتكلفة  20مليون يورو واملشروع
االقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية
والثقافية واالبداعية بتكلفة  6.5مليون يورو
باالضافة إلى مبادرة حتول دول البحر املتوسط نحو
االنتاج واالستهالك املستدام بتكلفة  440ألف يورو
ومشروع مبادرة التجارة اخلضراء بتكلفة  55مليون
جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية االقتصادية
بصعيد مصر بتكلفة  750ألف دوالر ومشروع توظيف
الشباب لتحقيق االستقرار االجتماعى واالقتصادى
فى صعيد مصر بتكلفة مليون دوالر
كما جارى تنفيذ  16مشروع تنموى جديد مبختلف
محافظات اجلمهورية فى مجاالت رفع كفاءة
املناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب
واستخدام الطاقة الشمسية وادراة املخلفات
الصناعية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وتعزيز ريادة االعمال وكفاءة الطاقة وتنمية املهارات
وتشغيل الشباب.
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«ماما حامل» يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4
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نجوم وحكايات

سنوات منذ تقديمها فيلم «الماء والخضرة والوجه
الحسن» عام  2016مع المخرج يسرى نصر اهلل

بشير الديك
تحدث المخرج بشير الديك ،عن ذكرياته مع المخرج الراحل
عاطف الطيب ،وذلك فى الذكرى الـ 26لرحيلهً ،
قائل« :كان
يقدم فن نبيل وطيب ،وكنا مجموعة كبيرة ،وقدمنا
الكثير» .وقال المخرج بشير الديك خالل مداخلة هاتفية

«ماما حامل»

ببرنامج « 90دقيقة» الذى تقدمه اإلعالمية بسمة وهبة،
على شاشة «المحور» ،إنه كان يجمعهما عالقة شديدة
الخصوصية تحمل الكثير من الوعى الفكرى والموهبة
الفنية.

حمو بيكا يتقمص شخصية
شعبان عبد الرحيم

يتخطى  3ماليني
و  500ألف جنيه
فى شباك التذاكر

يظهر مطرب املهرجانات حمو بيكا ،دائما بستايل واكسسوارات
ذهب غريبة ،جتعله محط األنظار ويشغل الكثيرون مبالبسه
وخصوصا أنه يرتدي مالبس قريبة من ستايل الفنان الراحل
شعبان عبد الرحيم ويظهر بنفس استايل املالبس والساعات و
السالسل الضخمة املرصعة بالذهب ،ويتلقى دائما حمو بيكا
تعليقات من قبل متابعيه يستاءلون عن استايل مالبسه الغريب
ومن أين يشتريها .
ودخل مطرب املهرجانات حمو بيكا ،فى مشادة األيام املاضية مع
الفنان محمد شاهني بسبب تسجيل أغنية «قلبى
شايل وجع».
وكتب حمو بيكا« :بخصوص أغنية قلبي
شايل وجع بتاعتي أنا ومحمد شاهني ،أنا
مطلبتش إن األغنية دي تترفع ،األغنية
دي اترفعت وأنا نامي ألني قبل ما أنام
كنت عامل اليف إني مأجل شغلي
وأن األغنية مت فتحها والشير بدون
علم مني ،وأن الشركة املسؤولة
عن السوشيال ميديا هي اللي
فتحتها».
وقال محمد شاهني «قبل رمضان
كلمنى مصمم البوسترات يعمل
عند حمو بيكا قالى بيكا عاوزك
فى االستوديو روحت واتكلمنا قالى
عندى أغنية لقيت كالمها كويس
وسجلناها سوا ،وبعد ما خلصنا كذا
مرة أروح لبيكا االستوديو غير متواجد،
وبعد كده كلمته عشان نكلم فى حقوق
امللكية والتفاصيل قالى حقوق األغنية
كلها ليا ،وقالى اعتبر األغنية مش هتنزل
وال غنيت وهشيلها من األلبوم واليوم
اتفاجئ األغنية تنزل على اليوتيوب،

استطاع فيلم «ماما حامل» الوصول إلى  3مليون و  500ألف جنيه يف شباك
التذاكر ،وذلك خالل  3أسابيع عرض ،حيث انطلق يوم األربعاء  2يونيو
اجلارى ،محقق ًا فى أسبوعه األول مليون و 400ألف جنيه ،وأسبوعه الثانى
مليون و 200ألف جنيه ،واألسبوع الثالث حقق  950ألف جنيه.
فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد ،وإخراج محمود كرمي ،وبطولة ليلى
علوى ،بيومى فؤاد ،حمدى امليرغنى ،محمد سالم نانسى صالح ،هدى
االتربى ،سليمان عيد ،شريف دسوقى ،هدى مجد ،إميان السيد ،بدرية
طلبة وياسمني كساب عالء زينهم ،محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانني.
«ماما حامل» تدور أحداثه يف إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى املتزوجة
من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي امليرغنى ومحمد سالم أحدهما
طبيب واآلخر مخرج إعالنات ال يريدان خوض جتربة الزواج رغم محاوالت
والديهما ،ثم تفاجأ األسرة بحمل ليلى علوى.
الفيلم يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب  4سنوات منذ تقدميها
فيلم «املاء واخلضرة والوجه احلسن» عام  2016مع املخرج يسرى نصر اهلل
وشارك يف بطولته منة شلبى ،باسم سمرة ،صابرين ،محمد فراج ،أحمد
داود ،أنعام سالوسة ،محمد الشرنوبى ،عارفة عبد الرسول ،صبرى عبد
املنعم ،عالء زينهم.

شريهان داخل قفص املحكمة

نشر احلساب الرسمى ملنصة شاهد VIP
البرومو الدعائى الرسمى ملسرحية «كوكو
شانيل» للفنانة الكبيرة شريهان والتي تعود
بها إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل دام لـ
 18عام ًا .
وعلق احلساب الرسمى لشاهد على البرومو :
“كانت كل جرميتها :احلب  ..النجمة شريهان
تعود بعد غياب ..يف مسرحية كوكو شانيل
قريب ًا على  SHAHIDVIPبرعاية هيئة
الترفيه وتقدمي مجموعة  MBCمن إنتاج
العدل جروب”.
وظهرت شريهان فى الفيديو وهي تقف داخل
قفص يف محكمة ،وتقول :آه حبيت ،لألسف
حبيت ،اللي بيتحكم يف احلب القلب ،واللي
بيتحكم يف القلب احلب.

علقت شريهان عن اخلبر الذى أعلنه املستشار
تركى الشيخ حول عودتها الفن بعد انقطاعها
ملدة طويلة .
وكتبت عبر حسابها الشخصى مبوقع التواصل
االجتماعى تويتر « عمل شاق ...أمتنى أن ينال
إعجاب جمهور ا لـ SHAHIDVODو MBCيف
جميع أنحاء العالم وجمهوري احلبيب ..ألف
مبروك».
وكان تركي آل الشيخ ،رئيس هيئة الترفيه
السعودية قد أعلن عن عودة الفنانة شيريهان
بعمل فني عبر منصة شاهد.
ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية
على إنستجرام ،و علق قائالً»:ترقبوا . .عودة
النجمة الكبيرة شيريهان لألضواء بعد غياب
سنني يف عمل مميز على منصة شاهد« برعاية

#هيئة_الترفيه #عودة_شيريهان».
وعلق تركي آل الشيخ ،رئيس هيئة الترفيه
السعودية  ،على توقيع الشركة املتحدة
للخدمات اإلعالمية مذكرات تفاهم مع كل
من شركتي “ العربية ” و» »MBCيف أول تعاون
بينها .
ونشر تركى آل الشيخ عدة صور من املؤمتر
الصحفي  ،عبر حسابه الشخصى مبوقع
التواصل االجتماعى “ فيسبوك ” وعلق آل
الشيخ قائال إيد وحدة « وقام بـ وضع علم مصر
والسعودية وبينهما قلب .
وكانت عرض لشريهان فى رمضان املاضى
إعالن الحدى شركات املحمول وكانت عرضت
الفضائية العربية  ،ببرنامج صباح العربية ،
صورا جديدة للنجمة شريهان عبر حسابها

الشخصى  ،عرضتها الفنانة عبر موقعها
الشخصى إنسجرام  ،معلقة عليها بعض
الكلمات التحفيزية التي لقيت استحسان
وإعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها.
ص ِنع
وقالت شريهان« :أحيان ًا كثيرة ،كنت أُ َ
بداخلي هدف ًا كاذب ًا ألكسر به وأخترق بعض
الصعاب والتي يف وقتها كان يراها كل من
حولي انها مستحيل ،وبعد اجتيازها كنت
أعود مرة أخرى إلى هديف األصل واألساسي
وأصر على حتقيقه رغم أن كل شيء حولي
يقول إنه ال ميكن ومستحيل ولكني كنت أقول
«ال» ال يوجد مستحيل ،هذا إن أراد اإلنسان،
باألمل واإلرادة واملثابرة ،مفيش مستحيل ،بني
حني وحني أغتسل باألمل وأتطهر بالتسامح
واحلب».

بعد اجتاه أوس أوس للغناء..

قائمـ ـ ـ ــة النج ــوم الذي ــن عشقـ ــوا أغـ ــانى املهرجـ ــان ــات

أعلن الفنان اوس اوس نجم مسرح مصر عن
تقديمه أول عمل غنائى له وهو ينتمى الى
نوعية اغانى المهرجانات.
ونشر اوس اوس عبر حسابه بموقع التواصل
االجتماعى إنستجرام مقطع فيديو من أغنيته
القادمة ،وعلق عليها قائال « :ألحان وتوزيع
 :أحمد طارق يحيى ،كلمات وإخراج  :محمد
المحمدى دعواتكم».
وجاء أعالن اوس اوس عن هذه األغنية
ليصبح احدث ممثل يدخل عالم الغناء
بشكل عام وتحديدا عالم المهرجانات ولم
يكشف عن اسم االغنية او موعد طرحها.
لم يكن اوس اوس الفنان االول ولكن هناك
من سبقوه فى هذا االتجاه ولعل من أبرزهم
الفنانة نيللى كريم وسمية الخشاب وعلى
ربيع.
ونرصد فى التقرير التالى أبرز األعمال
الخاصة بهؤالء الفنانين بجانب تجربة اوس
اوس.
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نيللى كريم
وقد حققت أغنية “مليونير” جناح كبيرا
والتي كانت تتر مسلسل “ 100وش” وشاركت
فيها نيللى كرمي وآسر ياسني ،مع فريق
املدفعجية وهو ما دفع نيللى كرمي لتكرار
التجربة مرة أخرى فى أغنية “دوال دوال”
مع فريق املدفعجية أيضا ،ولكن األغنية لم
حتقق النجاح السابق ألغنية “مليونير” التى
كان جناحها مرتبطا بالنجاح الكبير الذى
حققه املسلسل.

على ربيع
كذلك شارك الفنان على ربيع فى تقدمي
مهرجان غنائى مع مطربى املهرجانات
عمر كمال وحسن شاكوش ،ومت تقدمي تتر
مسلسل “أحسن أب” والذى عرض فى شهر
رمضان املاضى ،وشارك فى بطولته كل من
أحمد فتحى ،وهاجر أحمد ،وجيهان خليل،
مراد مكرم ،هالة فاخر ،مصطفى أبو سريع،
سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانني ،وتدور
أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.

سمية الخشاب
وطرحت الفنانة سمية اخلشاب مؤخرا
من إنتاجها أغنية “أوعدك” مع مطرب
املهرجانات عمر كمال ،وقالت إن االتفاق على
األغنية كان منذ عدة أشهر ،ولكن تصويرها
تعطل بسبب انشغال سمية بتصوير مسلسل
“موسى” مع محمد رمضان وإخراج محمد
سالمة.

ياسمين رئيس
وكانت الفنانة ياسمني رئيس قد سبقتها و
قدمت “حبيبتي افتحي شباكك” أمام مطرب
املهرجانات حسن شاكوش.
أغنية “حبيبتي” أخرجها زوجها هادي
الباجورى ،وتعتمد فكرتها على تواجد
فتاة يف منزلها ،بينما يتودد لها شاكوش
مغنيا “إفتحي شباكي» ،على طريقة
أغنيته الشهيرة “بنت اجليران” وإلى جانب
ظهورها كموديل غنت ياسمني يف األغنية.

العدد 73٨
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

االثنين

باأل

رقام

2٨

يونيو ٢٠٢١

فى الشبكة

صالح مع الفراعنة ،ساهم فى ً 64
هدفا ،خالل
هدفا ،وصنع ً 21
 69مباراة ،بإحرازه ً 43
هدفا،
بمعدل ( )0.93هدف فى كل مباراة.

سباق صالح ونيمار ورونالدو على
لقب أفضل معدل تهديفى دولى

أسبوعية ـ مستقلة ـ شاملة
تصدر كل إثنني عن شركة املوجز
للصحافة والطباعة والنشر شركة
مساهمة مصرية

فى فجر السبت 5 ،مايو ،واصل نيمار دا سيلفا ،جناح باريس سان جيرمان،
زيادة رصيده من األهداف رفقة منتخب البرازيل ،بعدما سجّل هد ًفا فى
شباك اإلكوادور بتصفيات قارة أمريكا اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم ،2022
حيث وصل للهدف رقم  65مع السيلسياو.
نيمار بعد هدفه رقم  ،62أصبح على بعد  12هد ًفا فقط من ُمعادلة الرقم
القياسي ،ألسطورة البرازيل ،بيليه ،وهى مسألة وقت ليتجاوز جنم
دوليا.
سانتوس ،الذى لديه  77هد ًفا
ً
نيمار قبل أ ّن ُيسجّل الهدف الثاني ،صنع األول ،ليصل رصيده من
التمريرات احلاسمة (األسيسيت) ،رفقة راقصى السامبا  44متريرة
حاسمة ،ا لـ 62هد ًفا بجانب ا لـ 44متريرة ،تعنى أ ّن نيمار ساهم
فى  109أهداف مع البرازيل ،وذلك فى  104مباريات فقط.
تقرير ا عن أفضل
شبكة «چيفمى سبورت» ،أعدت
ً
الالعبني الذين سجّلوا وصنعوا أهدا ًفا فى املباريات
وف ًقا لعدد املباريات التى شاركوا بها ،وحسبت ما سجّله
وصنعه الالعبون.
القائمة تواجد بها جنم ليفربول ،ومنتخب مصر،
ثانيا خلف نيمار ،متفو ًقا
محمد صالح ،واملفاجأة أنه حل ً
على لويس سواريز ،وليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو.
وجاءت قائمة الالعبني كالتالي
 -10أندرى يارمولينكو (منتخب أوكرانيا /وست هام يونايتد).
يارمولينكو مع أوكرانيا خاض  93مباراة ،وسجّل  38هد ًفا ،وقدم
 21متريرة حاسمة ،مبعدل ( )0.634هدف فى كل مباراة.
 -9أنطوان جريزمان (منتخب فرنسا /برشلونة).
جريزمان رفقة الديوك اللندنية ،شارك فى  90مباراة ،وساهم فى
 63هد ًفا ،حيث سجّل  36وصنع  ،27مبعدل ( )0.70هدف كل مباراة.
 -8توماس مولر (منتخب أملانيا /بايرن ميونخ).
صانع األلعاب املُدمر مع املاكينات األملانية ،شارك فى  101مباراة،
ساهما فى  74مباراة ،بواقع  38هد ًفا و 36متريرة حاسمة مبعدل
ُم
ً
( )0.73هدف فى كل مباراة.
 -7روبرت ليفاندوفسكى (منتخب بولندا /بايرن ميونخ).
ليفا رفقة منتخب بولندا ،خاض  118مباراة ،وساهم فى  89هد ًفا،
حيث سجّل  66هد ًفا ،وصنع  ،23مبعدل ( )0.75هدف فى كل مباراة.
 - 6روميلو لوكاكو (منتخب بلجيكا/إنتر ميالن).
القاطرة البشرية مع منتخب الشياطني احلمر ،شارك فى 92
مباراة ،وساهم ُمهاجم بطل إيطاليا فى  73هد ًفا ،إذ سجّل 59
وصنع  14مبعدل ( )0.79هدف فى كل مباراة.
 -5كريستيانو رونالدو (منتخب البرتغال/يوفنتوس).
صاروخ ماديرا ،رفقة منتخب البرتغال ،لعب  174مباراة،
وساهم فى  144هد ًفا ،حيث سجّل  103أهداف ،وقدم 41
متريرة حاسمة ،مبعدل ( )0.83هدف فى كل مباراة.
 -4لويس سواريز (منتخب أورجواي/أتلتيكو مدريد).
البوستليرو مع أوروجواي ،شارك فى  116مباراة،
وساهم فى  97هد ًفا ،إذ سجّل  62هد ًفا ،وصنع ،35
مبعدل ( )0.84هدف فى كل مباراة.
 -3ليونيل ميسى (منتخب األرجنتني /برشلونة).
البرغوث مع راقصى التاجنو ،ساهم فى  123هد ًفا
خالل  143مباراة ،بإحراز  72هد ًفا ،وتقدمي 51
متريرة حاسمة ،مبعدل ( )0.86هدف فى كل مباراة.
 -2محمد صالح (منتخب مصر /ليفربول).
صالح مع الفراعنة ،ساهم فى  64هد ًفا ،خالل 69
مباراة ،بإحرازه  43هد ًفا ،وصنع  21هد ًفا ،مبعدل ()0.93
هدف فى كل مباراة.
 -1نيمار دا سيلفا (منتخب البرازيل/باريس سان جيرمان).
األغلى فى تاريخ كرة القدم ،ساهم فى  109أهداف مع البرازيل
خالل  104مباراة ،حيث سجّل  65هد ًفا ،وقدم  44أسيست.

والد زيزو  :هناك شرط جزائى بعقده مع
الزمالك ..ولم يرغب فى اللعب لألهلى
أكد والد أحمد سيد زيزو العب فريق الكرة بنادى الزمالك ،أن جنله لم
يرغب فى اللعب لألهلي ،كما أوضح سبب وجود شرط جزائى فى العقد
اجلديد مع القلعة البيضاء.
وقال سيد خالل تصريحات عبر برنامج «جمهور التالتة» على قناة
«أون تامي سبورت»« :لم يحدث تواصل مع زيزو من كل اللجان السابقة
فى الزمالك من أجل جتديد التعاقد ،هذه أول جلنة تبدأ احلديث مع
الالعب».
وأضاف« :زيزو لم يرغب فى اللعب لألهلى أو ألى ناد آخر ،فقط كان
ينتظر دعوته من قبل مسؤولى الزمالك لكى يجدد تعاقده».
وتابع« :الالعب وصلت له عروضا من اخلليج وحتديدا
من اإلمارات والسعودية ،ولكن اإلدارة احلالية طلبت
اجللوس معنا من أجل التجديد ،ونحن رحبنا جدا
ولم نطلب شيئا وجنلى ابن النادي».
وأكمل« :اللغط الذى أثير كان بسبب تقدمي نادر
شوقى بعرض لزيزو من نادى العني اإلماراتي،
واجلميع يعلم أن انتماء شوقى لألهلي ،واجلماهير
ربطت ذلك بأن الالعب سينتقل للخارج (كوبري)
ويعود منه لألهلي ،ولكن هو كان وكيل من
العني فقط ،وهذا خلق اللغط بأن الالعب
سينتقل لألهلى وأننى أهالوى وأريد جنلى
أن يلعب لألحمر».
وواصل« :إذا كانت اللجنة احلالية هى
مجلس إدارة منتخب كنا سنوقع  5سنوات،
ولكن ألنها جلنة مؤقتة كنا نتحدث
عن التجديد ملوسمني ،ألننا نعلم أن
االنتخابات ال تفرز األفضل دائما ،ففكرنا
أن نستقر هذه الفترة ،فإن جاء مجلس
منتخب واألمور جيدة فنجلى سيستمر حتى
يعتزل».
وعن حقيقة الشرط اجلزائى فى العقد،
أمت حديثه« :طلبنا هذا بسبب ما ذكرته سابقا،
والنادى يضمن حقه فى الالعب بشرط جزائى
كبير ،ونحن أيضا متسكنا به ،ألننا نُفكر إن وصل
لالعب عرض كبير من خارج مصر يتم دفع الشرط
اجلزائى ويرحل».
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ضياء السيد يهاجم إبراهيم
نور الدين :األمر فاق احلد..
وأحد احلكام توعدنى

أحمد أمين منصور
يدخل حسابات الزمالك

عاد أحمد أمين منصور مدافع نادى بيراميدز حلسابات
الزمالك من جديد ،من أجل ضمه فى فترة االنتقاالت املقبلة.
وعلم «املوجز « أن فكرة التعاقد مع أحمد أمين منصور تلقى
حماسا كبيرا داخل أروقة القلعة البيضاء لعدة أسباب ،أهمها
طلب الفرنسى باتريس كارتيرون املدير الفنى للزمالك
التعاقد مع مدافع جديد.
كما أن إجادة أحمد أمين اللعب فى مركز الظهير األيسر
تدعم فكرة التعاقد معه ،فى ظل تقدم محمد عبد
الشافى بالعمر بجانب غموض مستقبل عبداهلل جمعة
مع الفارس األبيض؛ وال يتبقى سوى أحمد فتوح.
وترى اللجنة املكلفة بإدارة الزمالك وجلنة الكرة
توفر كل املواصفات فى أحمد منصور الذى يتمتع
بالتمثيل الدولى ملنتخب مصر فى أوقات سابقة.
كما علم «املوجز « أن أحمد أمين منصور ال ميانع
من العودة للزمالك ،بشرط إنهاء األمر مع مسئولى
نادى بيراميدز.

حتدث ضياء السيد املدير الفنى لنادى
سيراميكا كليوباترا ،عن خسارة فريقه
أمام اجلونة ،فى املباراة التى أقيمت أمس
اجلمعة.
سيراميكا كليوباترا خسر من اجلونة،
بثالثة أهداف مقابل هدفني ،وذلك فى إطار
منافسات اجلولة الـ  27من عمر منافسات
بطولة الدورى املصرى املمتاز.
وقال السيد خالل تصريحات لبرنامج
«جمهور التالتة» على قناة «أون تامي سبورت
« :»2أنا أحتمل مسؤولية أخطاء الالعبني
فى مباراة اليوم».
وأضاف« :لكن هل من العقل أن يكون
حكم مباراة سيراميكا واجلونة (تريند)
بأخطائه! تشعر وكأنه يقول (انا جاى لكم)
أقول لـ وجيه أحمد رئيس جلنة احلكام (ال
يجب أن تكون األمور موجهة ضدنا)».
وتابع« :إبراهيم نور الدين احتسب ركلة
جزاء من ملسة يد ضدنا ،وكان البد أن يذهب
لتقنية الفار من أجل أن يتأكد ،ولكن شعرنا
أننا نلعب فى كوكب آخر ،املوضوع فاق
احلد».
وواصل« :أنا ال أفضل احلديث عن
التحكيم ولكن ما يحدث أمر سيء وأحد
احلكام أرسل لى رسالة وقال لى (إنت كنت
بتقطع فينا فى األستوديوهات)».
وأكمل« :كل األندية عندما تطلب تأجيل
املباريات يتم املوافقة ،وعندما نرسل طلبا
أن نلعب فى الساعة السابعة بدل من
اخلامسة ال تتم املوافقة».
وأردف« :ركلة اجلزاء الثانية التى
احتسبت ضدنا ال توجد بها ملسة يد».
وأمت« :لكن كان هناك أخطاء من الالعبني
ألننا كنا متقدمني بهدفني وخسرنا،

العدد ٧38
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

االثنين
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األخيرة
يونيو ٢٠٢١

وزير املالية :حققنا نتائج جيدة ومتوازنة رغم تداعيات كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية ،أن موافقة مجلس
إدارة صندوق النقد الدولى على املراجعة الثانية التفاق
االستعداد االئتمانى لصرف الشريحة األخيرة من برنامج
االستعداد االئتمانى املقدرة بنحو  ١,٧مليار دوالر من
إجمالى مبلغ البرنامج املقدر بـ  ٥,٤مليار دوالر ،واختتام
مشاورات املادة الرابعة لعام  ،٢٠٢١هو دليل على أداء
مصر القوى للغاية فى مجال السياسات مبوجب البرنامج،
وأننا منضى بقوة فى مسيرة اإلصالح والتنمية من خالل
حتقيق التوازن واملرونة بني السياسات االقتصادية واملالية
املتبعة مبا يسهم فى تعزيز هيكل االقتصاد القومى على
قدرا من القوة والصالبة فى التعامل مع
النحو الذى أكسبه ً
الصدمات الداخلية واخلارجية.
وبحسب بيان للوزارة ،أضاف وزير املالية ،أن التناغم بني
السياسات املالية والنقدية التى انتهجتها احلكومة بتوجيهات
من القيادة السياسية ساعد على احلد من التداعيات
السلبية جلائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد
من دول العالم حيث خصصت احلكومة حزمة
استباقية لإلنفاق على القطاعات األكثر
تضررا كقطاع الصحة ودعم الفئات
ً
احتياجا بالتوازى
االجتماعية األكثر
ً
مع احلفاظ على استقرار األوضاع
واملؤشرات االقتصادية واستعادة ثقة
املستثمرين وأسواق املال الدولية فى
أداء االقتصاد املصرى ،الف ًتا إلى أن مصر
أصبحت محطة لإلشادات الدولية بسرعة التعامل مع
تداعيات «اجلائحة» بأداء قوى بل وأفضل من املستهدف
من خالل تنفيذ كل اإلصالحات املستهدفة فى توقيتاتها
دون أى تأخير بأشادة أعضاء املجلس التنفيذى لصندوق
النقد الدولى.
قال وزير املالية إن قدرة احلكومة على حتقيق نتائج
مالية جيدة ومتوازنة خالل العام املالى ،٢٠٢١ /٢٠٢٠

حماية املستهلك :إجراءات رقابية
مشددة على األسواق فى عيد األضحى
أعلن جهاز حماية املستهلك عن إجراءات
رقابية مشددة على األسواق خالل عيد
األضحى املبارك من خالل تدشني غرفة
عمليات مركزية تتواصل بشكل حلظى مع
املكاتب اإلقليمية فى املحافظات خالل أيام
عيد األضحى املبارك.
وأضاف جهاز حماية املستهلك أنه
سيجرى التنسيق مع كافة األجهزة الرقابية
األخرى ،منها :مديريات التموين والصحة
ومباحث التموين والرقابة والتوزيع فى
جميع املحافظات لتوحيد اجلهود من أجل
إحكام السيطرة على األسواق والتصدى
ألى محاوالت غش أو احتكار أو تالعب فى
األسواق.
حدد جهاز حماية املستهلك
عن نقاط متركز سيارات
الضبطية القضائية
فى محافظتى
القاهرة واجليزة
خالل أيام عيد
األضحى املبارك
الستقبال
استعدادا
شكاوى املواطنني خالل
أيام عيد األضحى.
وقال جهاز حماية املستهلك فى
نشرته الدورية إنه فى حالة وجود شكوى
أو بالغ يرجى االتصال على رقم تليفون
السيارة املتواجدة باملنطقة األقرب إليكم
للمساعدة.
أماكن متركز وانتشار سيارات جهاز
حماية املستهلك داخل اجليزة
مدخل زايد
الشيخ زايد
 6اكتوبر
رقم التواصل 01066661857 :
شارع التحرير
العجوزة  -الدقى  -بوالق الدكرور
الوراق
امبابه  -ميدان اجليزة
رقم التواصل 01066661854 :
حماية املستهلك يوضح  7طرق للشكاوى
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى
احلكومة بتشديد الرقابة على األسواق
وتفعيل دور األجهزة الرقابية فى حماية
حقوق املواطن فى احلصول على السلع
واخلدمات بجودة عالية والتصدى ألى

ممارسات احتكارية.
وأوضح جهاز حماية املستهلك  ،عن
 7طرق لتقدمي الشكاوى مطالبا عموم
املستهلكني بالتوجه حلل املشكلة وديا مع
التاجر قبل تقدمي الشكوى.
وقال جهاز حماية املستهلك فى منشور له:
عزيزى املستهلك فى البداية نحن ننصح بأن
وديا،
تتجه إلى مكان الشراء حلل الشكوى ً
وفى حالة عدم متكنك من حل الشكوى وديا
يرجى التوجه إلى أقرب جمعية حلماية
املستهلك ملساعدتك فى حل الشكوى قبل
التوجه للجهاز لتقدمي الشكوى.
تابع :فى حالة رغبتك بتقدمي شكواك
مباشرة جلهاز حماية املستهلك
ميكنك القيام بتقدمي
الشكوى من خالل إحدى
الطرق التالية:
 -1االتصال
باخلط الساخن
بنا
اخلاص
من
()19588
خالل أى خط
أرضى ( اخلط الساخن
يغطى القاهرة الكبرى –
اإلسكندرية).
 -2إرسال شكواك من خالل الفاكس على
رقم -02330301703
التوجه ألقرب مكتب بريد مللء استمارة
شكوى مجانية.
إلكترونيا بالضغط
 -4إرسال شكواك
ً
هنا.
 -5التوجه إلى مقر اجلهاز بالعنوان 96
شارع أحمد عرابى – املهندسني أو  115ب
القرية الذكية لتقدمي الشكوى باليد.
 -6عن طريق واتس آب على رقم
01281661880
-7تطبيق املحمول على جوجل ستور وابل
ستور
ويعمل جهاز حماية املستهلك على رفع
وعى وحماية املستهلك ضد املمارسات
الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل
من الشباب يستخدم أحدث الوسائل
التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به
ولدور املجتمع املدنى فى حتقيق ضبط
االسواق والعدالة االجتماعية للمستهلك
والتنمية االقتصادية للبالد.

احليوية كالصحة والتعليم ،باإلضافة الى استمرار جهود
حتسني البنية التحتية.
أوضح إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة املالية
فى إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع املديونية احلكومية
فى املدى املتوسط «»MTDS؛ مبا يسهم فى خفض املديونية
احلكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين،
وكذلك اجلهود املبذولة لزيادة الشفافية واإلفصاح من
خالل نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة املالية
 ٢٠١٩ /٢٠١٨جلميع الشركات اململوكة للدولة إضافة إلى
تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات االقتصادية للعام املالى
.٢٠٢٠ /٢٠١٩
أضاف أن صندوق النقد الدولى أشاد بإجراءات الشفافية
واإلفصاح التى تتبناها احلكومة املصرية من خالل نشر جميع
النفقات املتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل
على موقع وزارة املالية ،ونشر خطط املشتريات احلكومية،
وتفاصيل العقود اخلاصة بالتعامل مع اجلائحة املرتبطة
بالصحة مبا فيها أسماء الشركات املوردة للمستلزمات
الطبية والصحية باإلضافة إلى قيام احلكومة املصرية
ووزارة املالية بإعداد وإقرار قانون جديد إلدارة شئون املالية
العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ املوازنة بطريقة
مؤخرا
مميكنة ومتطورة ،الف ًتا إلى أن خطة احلكومة املعلنة
ً
بشأن البرنامج الوطنى لإلصالحات الهيكلية تُسهم فى
ضمان حتقيق مسار منو قوى ومرتفع ومستدام مدعوم
مبشاركة أكبر من القطاع اخلاص قد حظيت بإشادة صندوق
النقد ملا سيتيحه ذلك من خلق املزيد من فرص العمل
وحتسني بيئة األعمال وتنافسية االقتصاد املصرى وزيادة
حجم الصادرات واالستثمارات.
أوضح خبراء الصندوق أن برنامج اإلصالحات الهيكلية
يعكس التزام احلكومة بدعم تنمية رأس املال البشري،
وزيادة كفاءة وشفافية املؤسسات العامة ،وتعزيز مشاركة
القطاع اخلاص فى عملية التصدير واالستثمار األخضر.

وأفضل من املستهدف ضمن برنامج االستعداد االئتمانى
كان له انعكاس جيد ،حيث توقع خبراء صندوق النقد
حتقيق االقتصاد لفائض أولى بنحو  ٪١من الناجت املحلى
اإلجمالى خالل العام املالى احلالى مقابل ما كان مستهد ًفا
من قبل الصندوق النقد الدولى بنحو  ٪,٥من الناجت املحلى
اإلجمالي ،رغم التوسع فى اإلنفاق على البرامج االجتماعية،
وزيادة اإلنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق املستهدفات
مشيرا
والتقديرات املتفق عليها ضمن برنامج الصندوق،
ً
إلى جناح وزارة املالية فى إطالة عمر الدين من خالل زيادة
صافى اإلصدارات املحلية من السندات طويلة األجل لتحقق
أكثر من  ٪١٠٠بنهاية مارس  ،٢٠٢١مقابل ما هو مستهدف
ضمن البرنامج بنسبة ،٪٧٠إلى جانب تراجع معدالت
التضخم واستقرار مستوى األسعار املحلية ووجود رصيد من
االحتياطى النقدى األجنبى الكافى لدى القطاع املصرفى.
أكدت سيلني آالر رئيسة فريق خبراء صندوق النقد
الدولى ،أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على
املراجعة الثانية التفاق االستعداد االئتمانى ،يعد ً
دليل على
أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات املالية مبوجب
برنامج اتفاق االستعداد االئتمانى ،موضحة أن خبراء
صندوق النقد الدولى أثنوا على السلطات املصرية واإلدارة
اجليدة للسياسات.
وأعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع
املسئولني املصريني خالل البعثة ،مؤكدة تطلعها إلى لقاء
وزير املالية فى أقرب وقت.
أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات املالية والتطوير
املؤسسى ،إلى إشادة املجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى
بقدرة احلكومة على صياغة وتبنى استراتيجية اإليرادات
متوسطة املدى على نحو ُيسهم فى زيادة وتنمية موارد
الدولة بشكل يتيح اإلنفاق اإلضافى على برامج احلماية
االجتماعية ،مثل تكافل وكرامة ،وكذلك على مجاالت
وأنشطة التنمية البشرية ،بجانب اإلنفاق على القطاعات

500مليون جنيه استثمارات ..تعاون بني التموين ومحافظة السويس إلنشاء منطقة جتارية لوجستية
املصيلحى وزير التموين
شهد الدكتور على
ُ
والتجارة الداخلية واللواء عبد املجيد صقر محافظ
السويس توقيع بروتوكول تعاون بني جهاز تنمية
التجارة الداخلية ومحافظة السويس إلنشاء منطقة
لوجستية جتارية تتضمن انشطة جتارية وسالسل
بيعيه لتوفير السلع ومنها الغذائية ووقع بروتوكول
التعاون كل الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول
وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
والدكتور عبد اهلل رمضان نائب محافظ السويس.
وصرح الدكتور على املصيلحى وزير التموين
والتجارة الداخلية ،بأن بروتوكول التعاون يتضمن
انشاء منطقة جتارية بحى األربعني مبحافظة
السويس على مساحة  5أفدنة وتتضمن سالسل
جتارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع واملنتجات
بأنواعها ومنها الغذائية ،مما سيساهم فى تقليل
حلقات تداول السلع واحلد من الهدر فى املنتجات،
خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من  10الى  %15من
السلع النهائى املنتج ،وأن إنشاء مثل هذه السالسل
التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل
األمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح
املستهلك ، ،حيث توفر فرص عمل تقرب من
3آالف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووجه املصيلحى ،بأن تكون األولوية فى فرص
العمل بهذه املشروعات ألبناء محافظة السويس،
مؤكدا أن التعاون بني وزارة التموين ومحافظة
السويس واملطورين سيكون له قيمة مضافة
حقيقية فى التوسع فى إنشاء املناطق اللوجستية
والتجارية على أرض املحافظ ة.
وأضاف املصيلحى ،أن التعاون بني وزارة التموين
ومحافظة السويس يأتى فى إطار حرص الوزارة
على انشاء مناطق لوجستية وجتارية متعددة
األنشطة مبا يساهم فى توفير السلع واملنتجات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشأن توفير املنتجات
والسلع فى مختلف املناطق على مستوى اجلمهوري ة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إالى
أنه سيتم انشاء أول منوذج ملستودع استراتيجى
سيكون مبحافظة السويس ضمن املرحلة األولى
التى مت طرحها على أعلى مستوى ومبواصفات
أوربية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف
تأمني وتعزيز املخزون االستراتيجى لكافة السلع
األساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن
توفير السلع الغذائية بكافة املحافظات ،حيث مت
إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة فى
أكتوبر عام  2017بشأن إنشاء املناطق اللوجستية
على مستوى اجلمهورية واعتمادها من الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،مؤكدا أن منظومة التجارة
الداخلية حتتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق
اإلنتاج إلى التخزين من خالل املناطق اللوجستية
مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسالسل التجارية
وان جارى تنفيذ لـ  18مشروعا تتضمن مناطق

لوجستية /جتارية وترفيهية فى  11محافظة حتى
االن وان التجارة الداخلية تساهم بأكثر من %20
من الدخل القومى للدولة .
وقال اللواء عبد املجيد صقر محافظ السويس
إن إنشاء منطقة لوجستية جتارية على أرض
املحافظة سيحدث نقلة نوعية وستعمل على حتويل
منظومة التجارة من محالت جتارية صغيرة الى
سالسل جتارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع
الغذائية ألبناء محافظة السويس ،فضال عن توفير
فرص عمل.
وأوضح املحافظ ،أن املشروع سيساهم فى
رفع القيمة األقتصادية للمناطق املحيطة باملنطقة
التجارية وسيساهم ايضا َ فى توفير فرص عمل
الهالى املنطقة ،إضافة الى فرص العمل الغير
مباشرة للشباب وتوفير السلع للمواطنني،كما
سيساهم املشروع سيساعم فى خلق جتارة
منتظمة بالسويس .من جانبه أوضح الدكتور
إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس

جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالى استثمارات
املنطقة التجارية املقرر انشاؤها مبحافظة السويس
يصل الى  500مليون جنيه.
واستعرض «عشماوي» ما طرحه اجلهاز من
فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة املاضية
وجارى تنفيذها فى  13محافظة بعد توقيع
بروتوكوالت تعاون خالل األسابيع املاضية مع
محافظتى القليوبية واإلسماعيلية.
وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز جتارية متعددة
األنشطة ومستودعات استراتيجية مبا يغطى اكثر
من  %50وبنسب نفاذ جتارية فى اكثر من 14
محافظة من محافظات اجلمهورية بعد توقيع
بروتوكول تعاون مع محافظة السويس وأن هذه
املشروعات تتميز بأنها كثيفة االستثمار وكذا كثيفة
العمالة وتوفر فرص عمل ألبناء هذه املحافظات.
كما أن معدالت إجناز تنفيذ املشروعات على
أرض الواقع فى  11محافظة من املحافظات
السابقة تتجاوز ال  ،% 70وأن املعدل الزمنى
لالنتهاء من هذه املشروعات يتراوح من عامني
إلى  3اعوام حيث يقوم اجلهاز بإنهاء التراخيص
للمطورين وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ هذه
املشروعات ،كما أن هذه املشروعات تؤدى الى
احداث طفرة تنموية فى املناطق التى تعمل بها
فضالً عن تغيير ثقافة املجتمع االستهالكية
والشرائية على مستوى املحافظات املختلفة  .وقد
اشار سيادته أن هذه املشروعات التجارية من جتارة
جملة ونصف جملة وجتزئة ترفع من مساهمة هذا
القطاع الى اجمالى الناجت املحلى يذكر أن قطاع
التجارة الداخلية هو أكبر قطاع اقتصادى مساهمة
فى اجمالى الناجت املحلى حيث تعدى هذا القطاع
قيمة ال  ١.٣تريليون جنية اى ما يعادل نسبة ال
٪٢١ من اجمالى الناجت املحلي.

التخطيط تؤكد ضرورة صياغة مؤشر وطنى للفقر يتفق مع املؤشرات الدولية
أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ضرورة صياغة
مؤشر وطنى للفقر متعدد األبعاد يعكس احلالة املصرية باالعتماد
على مؤشرات متكاملة ودقيقة وبيانات واقعية ويتفق مع املؤشرات
الدولية لقياس الفقر متعدد األبعاد.
جاء ذلك فى بيان وزارة التخطيط حول ُعقدت جلسة فنية عبر
خاصية الفيديو كونفرانس؛ برئاسة أحمد كمالى نائب وزيرة
التخطيط والتنمية االقتصادية  ،وبحضور الدكتورة ريهام رزق
مدير وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة ،ومبشاركة الدكتورة هبة
الليثى مستشار رئيس اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،
الدكتورة إميان حلمى معاون وزيرة التضامن االجتماعى للشؤون
االقتصادية والشمول املالي ،فريق عمل جلنة األمم املتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا (اإلسكوا) برئاسة الدكتور
خالد أبو إسماعيل ،باإلضافة إلى ممثلني من منظمة اليونسيف،
واجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،وذلك ملناقشة صياغة
مؤشر الفقر متعدد األبعاد  MPIفى مصر.

وأثنى نائب وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،على تعاون
مشيدا باجلهد الذى بُذل على مدار األشهر املاضية.
اجلهات الدولية،
ً
وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن ما مت
صياغته حتى اآلن يظهر إمكانية اخلروج مبؤشر الفقر متعدد
األبعاد مبستوى يسمح بالبناء عليه فى رسم سياسات احلماية
االجتماعية ،ويدعم استراتيجيات احلكومة املصرية فى دعم
احتياجا.
الفئات األكثر
ً
وخالل اجللسة مت عرض إطار قياس املؤشر باستخدام بيانات
مت إعدادها وفقا لبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ،كما مت
مناقشة سيناريوهات قياس املؤشر والتى تتضمن  6أبعاد
(التعليم/الصحة/امتالك األصول/السكن/اخلدمات األساسية/
التوظيف) و  20مؤشر ،وفقا ً للجنس ،واملحافظة ،واملنطقة
اجلغرافية (ريف ـ حضر).
وتناولت اجللسة الفنية عرض كيفية استخدام أداة MAT
 )(MPI Assist Toolاخلاصة بفريق عمل اإلسكوا لعرض

النتائج بطريقة مبسطة ملتخذى القرار والتى من شأنها أيضا
تسهيل عملية قياس مؤشر الفقر متعدد األبعاد للدول.
وقام ممثلى اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء خالل
اجللسة بعرض أهم اخلطوات التى مت اتخاذها من قبل اجلهاز
لقياس مؤشر الفقر متعدد األبعاد ،ومدى توافر البيانات التى من
شأنها حتسني قياس املؤشر.
ختاما لعدد من االجتماعات
وتأتى هذه اجللسة الفنية
ً
وورش العمل التى بدأت خالل شهر نوفمبر  2020بني فريق
عمل وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ممثلة فى وحدة
النمذجة والتنبؤات ،وفريق عمل جلنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب أسيا (اإلسكوا) ،فريق عمل جامعة أكسفورد
(مبادرة الفقر والتنمية البشرية)  OPHIبهدف التشاور حول
طرق قياس مؤشر الفقر متعدد األبعاد فى مصر وعوامل
التأثير على صياغة هذا املؤشر وكذلك االعتماد عليه فى رسم
السياسات املتعلقه مبكافحة الفقر.

البنك التجارى الدولى يتوسع فى دعم أطفال مصر ..ويقدم  2.2مليون جنيه ملؤسسة «بناتي»
قامت مؤسسة «البنك التجارى الدولي -مصر «»»CIB
بتمويل مشروع «داوى طفل  ..غ ّير العالم Heal a Child… -
 ،»Change the Worldوالذى تتبناه مؤسسة أبناء الغد
«بناتي» بقيمة  2.176مليون جنيه ،لدعم متويل مصروفات
التشغيل السنوية ملراكز إقامة األطفال بال مأوى.
وجاء ذلك انطالقا من رؤية البنك التجارى الدولي -مصر
« »CIBوإميانه مبفهوم وقيمة املسئولية اإلجتماعية.
ويهدف املشروع باألساس إلى حتسني الصحة اجلسدية
والنفسية لألطفال املعثور عليهم بال مأوى ،ورفع كفاءة
اخلدمات املُقدمة لهم ،لضمان حقهم فى احلصول على
كافة إحتياجاتهم من الرعاية ،التى ستمكنّهم من النمو بشكل
صحى وسليم ،وتساعدهم على إكتساب املهارات حتى يصبحوا
أشخاص فاعلني فى املجتمع ،ويبلغ عدد األطفال املقيمني
بدور رعاية مؤسسة «بناتي» نحو  200طفل وطفلة ،يعمل على
رعايتهم فريق عمل يضم أكثر من  60فرد.
ويرتكز املشروع على  3محاور رئيسية ،أولهم يعتمد على
حتسني الصحة اجلسدية لألطفال من خالل رفع كفاءة العزل
فى مقر اإلقامة الدائم مبؤسسة «بناتي» بإمبابة ،وجتهيز
عيادة كشف مستقلة ،إلى جانب تعيني طاقم طبى كامل مما
يساهم فى رفع كفاءة اخلدمة الصحية املُقدمة ،ويأتى املحور

داعما لتحسني الصحة النفسية لألطفال املعثور عليهم
الثانى ً
من خالل التعاقد مع طبيب نفسى إكلينيكي ،وعمل تدريب
لإلخصائيني النفسيني مبؤسسة «بناتي» يتعلق مبوضوعات
العالج بالفن ويناقش صعوبات التعليم وكيفية إدارة تعديل
السلوك ،أما املحور الثالث يركز على االهتمام باألنشطة
التأهيلية لألطفال مثل اليوجا واملسرح الصامت إلى جانب
ترتيب إعداد املعسكرات والرحالت التأهيلية.
ومت توقيع اإلتفاق بحضور املهندس شريف السعيد ،مدير
مؤسسة البنك التجارى الدولي-مصر  ،باإلضافة إلى إيرينى
صفوت،دينا احمد ،لوجني حسنيُ ،مخططى برامج املؤسسة،
وعلى اجلانب اآلخر ،تواجدت الدكتورة هناء أبو الغار ،رئيس
مجلس أمناء مؤسسة «أبناء الغد» ،و هند سامي ،املدير
التنفيذى للمؤسسة ،بجانب حضور كلٍ من فدوى ذكى ،منسق
املشروعات ،و ناردين نخلة ،مسئول قسم الصحة اجلسدية،
والدكتور مصطفى عارف ،مسئول قسم التأهيل النفسى
واإلجتماعي .كما أوضح «السعيد» ان مؤسسة «التجارى
الدولي» تهتم بدعم وتطوير اخلدمات الطبية املتميزة ،وذلك
من أجل حتسني أوضاع املجتمع املصرى واالرتقاء بخدمات
الرعاية الطبية فى مجال صحة األطفال ،والتى خصص لها
سنويا خلدمة األطفال من عمر يوم
البنك  %1.5من أرباحه
ً

عاما.
وحتى ً 18
جدير بالذكر أن «التجارى الدولي» ُيعتبر أكبر بنك قطاع
خاص فى مصر من حيث املركز املالى ومنوذج أعماله الفريد
الذى يركز على تلبية احتياجات العمالء ،حيث يقدم البنك
مجموعة واسعة ومتميزة من املنتجات واخلدمات البنكية
لعمالئه من األفراد وأصحاب الثروات واملؤسسات والشركات
مبختلف أنواعها.
بينما ت ُعد «مؤسسة البنك التجارى الدولي» منظمة غير
هادفة للربح وتركز على حتسني جودة خدمات الرعاية الصحية
احتياجا ممن
واالجتماعية فى مصر وخاصة األطفال األشد
ً
ال يحظون بالتغطية املالئمة خلدمات الرعاية الصحية ،وذلك
من خالل التعاون مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية
البارزة على إطالق املشروعات التنموية ذات املردود اإليجابى
املستدام.
امتدادا ألنشطة البنك
ونشأت املؤسسة عام  2010باعتبارها
ً
على صعيد املسئولية االجتماعية ،حيث ال تقتصر أنشطة
املؤسسة على تقدمي التبرعات واملساعدات املادية فقط ،بل
متتد لتشمل اإلشراف على املشروعات ومتابعتها من أجل
ضمان تعظيم االستفادة من املوارد املتاحة وحتقيق أهداف كل
مشروع.

