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9٠2  فى إطار حملة الضغط على شباب اإلخوان، اعتمدت 
القيادات أسلوب االغتيال المعنوى وهو أسلوب »قديم- 

جديد« فى التعامل مع المعارضين داخل اإلخوان

وفى هذا السياق اعتمدت اللجنة اإلدارية العليا 
ُعرفت   2014 أغسطس  فى  مسلح  عمل  خطة 
بخطة اإلنهاك واإلرباك واحلسم، وجتسدت تلك 
اخلطة على األرض فى يناير 2015، عندما نفذت 
حركتى العقاب الثورى واملقاومة الشعبية )التابعة 
الهجمات  عشرات  النوعية(  اإلخوانية  للجان 
حالة  مستغلًة  قليلة،  أيام  غضون  فى  اإلرهابية 
مسيرات  خلقته  الذى  األمنية  والسيولة  الزخم 
أنصار اإلخوان فى الذكرى الرابعة لثورة الـ25 
املصرية  األمنية  األجهزة  أن  غير  يناير،  من 
استيعاب  من  ومتكنت  العليا  اليد  استعادت 
املخططات  وإجهاض  اجلديدة،  العنف  موجة 
باستعادة  تنتهى  أن  مقرًرا  كان  التى  العدائية 

بالقوة املسلحة. اجلماعة حلكم مصر 
ما  تفاصيل  على  للوقوف  محاولة  وفى 
الفترة،  تلك  إبان  اجلماعة  داخل  حدث 
اإلنذار  مبركز  سلطان  أحمد  الباحث  أعد 
داخلى..  غليان   « بعنوان  دراسة  املبكر، 
شباب  على  التنظيمى  الفساد  ظاهرة  تأثير 
خاللها  تناول  املسلمني«،  اإلخوان  جماعة 
القيادية  األوساط  داخل  دار  ما  تفاصيل 
آنذاك  اإلخوان  قيادة  للجماعة، حيث عمدت 
من  الفترة  فى  ألداءها  تقييم  جلسات  لعقد 
فبراير 2014: فبراير 2015، وظهر اخلالف 
فمحمد  مرة،  ألول  القيادات  بني  والتباين 
سعد عليوة )عضو مكتب اإلرشاد، املقبوض 
على  موافًقا  يكن  لم  أنه  أكد  حاليا(،  عليه 
فى  شارك  أنه  رغم  املسلح،  العمل  خطة 
لتعامل  أدت  ألنها  وإقرارها،  مناقشاتها 
مع  أشرس  بصورة  املصرية  األمن  أجهزة 
عناصر اإلخوان، كما رفض جمعة أمني عبد 
وآلية  طريقة  حينئذ،  املرشد  نائب  العزيز، 
محمد  قيادة  حتت  اإلدارية  اللجنة  عمل 

كمال.
مرحلة  إلى  البحثية  الورقة  إنتقلت   
باألدق  أو  الصراعات  من  جديدة 
اجلماعة،  أروقة  داخل  احلروب 
حالة  خضم  فى  أنه  موضًحة 
محمود  أصدر  الداخلي،  االنقسام 
املرشد  بعمل  القائم  عزت، 
اللجنة  بإقالة  قراًرا  وقتها، 
وتشكيل  العليا،  اإلدارية 
برئاسة  جديدة  جلنة 
اإلرشاد  مكتب  عضو 
عبد  محمد  منه  املقرب 
وأيد  املرسي،  الرحمن 
أمني  حسني،  محمود 
سابًقا  اإلخوان  عام 
بتركيا،  واملقيم 
بينما  القرار،  هذا 
محمد  أعلن 
وأنصاره  كمال 
املمثلني  أنهم 
لعموم  الفعليني 
اإلخواني،  الصف 
هذا  محصلة  وكانت 
انقسمت  أن  اخلالف 
اإلدارية  املكاتب 
قسمني  إلى  لإلخوان 
جلبهة  مؤيد  أحدهما 
قطاعات   5( كمال  محمد 
مؤيد جلبهة  واآلخر  جغرافية(، 

محمود عزت )قطاعني جغرافيني فقط(.
حتديًدا  حسن  محمود  إسم  يقترن  ما  وعاًدة 
اإلعاشة  فى  ومتييز  وإدارى  مالى  فساد  بوقائع 
الوقت  ففى  للشباب،  خاًصة  املقدمة  واخلدمات 
رغدة  حياة  وتوفير  املؤيدين  تدليل  فيه  يتم  الذى 
يتعرض  تركيا،  وشقق  فنادق  أفخم  فى  لهم 
اإلذالل  إلى  يصل  الذى  لالضطهاد  املعارضون 
اإلخوان  جماعة  قيادة  وقفت  حيث  والتجويع، 
وعلى رأسها محمود عزت الدعم املالى الذى كان 
باحملافظات،  اإلخوانية  اإلدارية  للمكاتب  يُقدم 
املكلفة  اإلعاشة  جلنة  تشكيل  إعادة  رفضت  كما 
بقيت  أنها  رغم  اإلخوان،  أعضاء  أسر  برعاية 
فى  أعضائها  من  الشهرية  االشتراكات  جتمع 
من   %8  :7 مابني  العضو  )يدفع  واخلارج  الداخل 
على  وتوزعها  اجلماعة(،  لصالح  راتبه  إجمالى 

املكاتب اإلدارية املوالية لها.
بدأ  تدريجًيا،  منحنًيا  اخلطوة  هذه  واتخذت 
 %40 حلوالى  املقررة  الشهرية  احلصة  بتخفيض 
املندوبني  طريق  عن  صرفها  وتأخير  فقط، 
ما  وهو  التالي،  الشهر  منتصف  حتى  احملددين 
لإلعانة  املستحقني  األعضاء  على  بالسلب  أثر 
املكاتب  على  ببذخ  االنفاق  مت  حني  فى  الشهرية، 
حصة  وإعطائها  »عزت«  جلبهة  املوالية  اإلدارية 
ملكافئة  إضافة  شهرًيا،  لها  مقرر  هو  ما  تفوق 
والرحالت  السفر  منها  عديدة  بطرق  أعضائها 

الفنادق. واالستضافة فى أفخم 
ولم يقتصر األمر على النواحى املالية فقط، بل 
اتبعت القيادة العليا أسلوًبا براجماتًيا فى التعامل 
الشباب  واحتوت  كفلت  حني  ففى  شبابها،  مع 
على  الضغط  أسلوب  التباع  عمدت  لها،  املؤيدين 
مخالفيها فى املالذات التى جلئوا لها خارج مصر 

وتركيا. كالسودان 
الشقق  من  لها  املخالفني  لطرد  عمدت  كما 
الشهرى  الراتب  وقطع  تستأجرها  التى  السكنية 
سفرهم  جوزات  وسحب  لهم،  يدفع  كان  الذى 
جتنيد  عبر  عليهم  والتجسس  بل  اخلاصة، 
للتعدى  إضافة  إقاماتهم،  مقرات  فى  جواسيس 
إلبالغ  وصواًل  والضرب،  بالسب  بعضهم  على 
األجهزة األمنية فى دول املالذات عنهم، وبالنظر 
ألن هؤالء الشباب كانوا مطلوبني لألجهزة األمنية 
يكن  فلم  العنف،  أعمال  فى  لتورطهم  مصر  فى 

أمامهم سوى اإلذعان االضطرارى للقيادات.
 

بتعاطى  الشباب  اتهموا  القيادات 
اتهموهم  والشباب  والزنا  املخدرات 

والقمار بالدعارة 
اإلخوان،  شباب  على  الضغط  حملة  إطار  فى   
وهو  املعنوى  االغتيال  أسلوب  القيادات  اعتمدت 
أسلوب »قدمي- جديد« فى التعامل مع املعارضني 
ضدهم  للشائعات  الترويج  عبر  اإلخوان،  داخل 
القائم  على  والتطاول  الصف  بشق  واتهامهم 
واالنحراف  املسؤولة،  والقيادات  املرشد،  بعمل 
من  اتهامات  قائمة  يشمل  والذى  األخالقى 
املخدرات،  وتعاطى  السجائر  تدخني  ضمنها: 
اإلخوان  ثوب  من  اخلارجني  وتشبيه  والزنا، 
دعوة  عن  يُنفى  الذى  بـ»اخلبث«  واملنشقني 

اإلخوان، والشوائب التى تُزال بنيران احملنة.
 وبالطبع كان رد غالبية هؤالء الشباب احملبطني 
مزيد  عن  الكشف  هو  قياداتهم  فى  واملصدومني 
التى  والعربدة  املجون  وحياة  الفساد  وقائع  من 
بعضهم  االتهام  وصلت  والتى  القيادات،  يعيشها 
للقمار،  ونوادى  للدعارة  بيوت  وإدارة  بامتالك 

حتى  باالتهامات  التراشق  حالة  واستمرت 
وينخر  يتداعى  الذى  كاجلسد  اجلماعة  أصبحت 

فيه السوس من داخله. 
الداخلى،  اإلخوانى  التفسخ  هذا  خلفية  على 
كان من الطبيعى أن يعلن عدد من شباب اإلخوان 
السجون«  »إخوان  السيما  للجماعة،  مفارقتهم 
وقالوا   ، منفصل  بشكل  مبادرات،  أطلقوا  الذين 
مع  للتصالح  املعتقلني،  من   %90 نحو  متثل  إنها 
لدعم  وتبرعات  تعويضات  ودفع  املصرية  الدولة 

االقتصاد الوطنى مقابل اإلفراج عنهم .
سياق  فى  سلطان  أحمد  الباحث  واستعرض 
خارج  اإلخوان  شباب  ألحد  تصريح  دراسته 
»إن  بقوله:  عنها  انشقاقه  برر  الذى  السجون،  
القيادات  تسعى  الذى  كالصنم  صارت  اجلماعة 
للحفاظ على قدسيته لتستمر القرابني من أجله، 

ويضمنوا مكانتهم ومصاحلهم فى ظل وجوده«.
التى جلأ  العضوية،  إلى جتميد  االنشقاق  ومن 
إليها بعض األعضاء من طرف واحد، دون إعالن 
فى  االلتزام  بعدم  وذلك  عنها،  الكامل  االنشقاق 
فى  املشاركة  أو  التنظيمية،  اللقاءات  حضور 

اإلخوانية. الفاعليات 
لتجميد  الرئيس  الدافع  الدراسة  وأرجعت 
على  والسخط  اليأس  حالة   إلى  العضوية 
أفق  وجود  عدم  مع  احلالية،  القيادة  ممارسات 
خالل  فيها،  جذرى  تغيير  حدوث  باحتمالية  ينبئ 

الراهنة. الفترة 
وعلى جانب آخر مثلت السنوات السبع املاضية 
وما تخللها من فشل استراتيجى جلماعة اإلخوان، 
الفكرية  املراجعات  فكرة  لطرح  مواتية  فرصة 
الصدى  ولعل  للحركة،  الذاتى  النقد  إطار  ضمن 
األبرز لتلك املراجعات كان فى السجون، رغم أنه 
أُطر ومجموعات ضيقة، بسبب  بقى محدوًدا فى 
املسؤولة  القيادات  تبديه  الذى  القاسى  الفعل  رد 
والتى  األفكار  تلك  يطرح  من  جتاه  السجون  عن 
باالنحراف  واالتهام  والعزل  املقاطعة  تشمل 
وعدم  املسجونني  على  والتضييق  املنهجى 

الطعام والشراب. مشاركتهم فى 
املراجعات  حركة  بقيت  التوقيت  نفس  وفى   
بعض  أن  رغم  نسبًيا  ضعيفة  السجون  خارج 
العمل  اعتزال  اقترحوا  واألخوات  الشباب 
اجلماعة،  أضاع  باعتباره  كامل  بشكل  السياسى 

والتركيز على اجلانب الدعوي.
وحتى اآلن، لم تلق مبادرات املراجعات الفكرية 
ذلك  ولعل  املصرية،  الدولة  من  رسمًيا  جتاوًبا 
اإلخوانية  املراجعات  فى  ثقتها  لعدم  يرجع 
تكون  ال  قد  أنها  وإدراكها  عليها،  والقائمني 
مراجعات حقيقية بل مجرد مناورة وقتية للخروج 

من السجون أو حتقيق مكاسب أخرى.
األيدولوجى  والفشل  الرموز  إنهيار  وألن 
ظهرت  االنتحار،  إلى  تؤدى  طبيعية  مقدمات 
عن  مأسوى  كتعبير  للشباب  فعلية  إنتحار  حاالت 
باعتباره  اإلخوان،  فى ظالل  بالعيش  الكفر  مبدأ 
لهذا  بالشباب  أدت  التى  العوامل  أهم  أحد 
املصرى  الشاب  تدوينة  كشفت  ورمبا  املنحدر، 
اجلماعة  شباب  من   3 انتحار  حول  مجدى  عمر 
قمة  عن  والنفسية  املادية  أوضاعهم  سوء  بسبب 
إلى  أشارت  أنها  خاصًة  فحسب،  اجلليد  جبل 
احلركة،  داخل  واإلدارى  املالى  الفساد  ظاهرة 
فقط  الشباب  بعض  انتحار  إلى  تؤدى  ال  التى 
تقترب  جماعة  النتحار  فعلى  جتسيد  ولكنها 
بخطوات واهنة من عامها املئوى، الذى رمبا يحل 

علينا عام 2028 فاليجدها.

انتحار أبناء حسن البنا 

مازلنا نعيش أجواء االحتفال بذكرى ثورة 
30 يونيو 2013، التى أعقبها بيان 3 يوليو 

من نفس العام والذى أسقط حكم الرئيس 
االخوانى محمد مرسى، ومع عزل النظام 

اإلخوانى، بدأت مرحلة من الشتات اإلخوانى 
ليست فقط بسبب التصادم مع الدولة وال 

حتى بسبب الرفض الشعبى، ولكن خرجت 
ديدان الفساد لتنخر فى جسد التنظيم 
من الداخل، وتهدد بقاءه من األساس، 

وتعوق فرص إعادة لم الشمل من 
جديد، والتى كانت الجماعة معتادة 

عليها على مدار تاريخها.
وبالرغم من أن مرور عامى 2013، 

و2014 على جماعة اإلخوان وهى فى 
حالة انهماك تشغيلي، وسعى إلعادة 

لملمة أوراقها المبعثرة واستعادة 
االتصاالت التنظيمية بالقيادة العليا 

ممثلة فى أعضاء مكتب اإلرشاد، 
وبالفعل أسفرت تلك الجهود عن سد 
الفراغ القيادى الذى خلفته الضربات 

المركزة التى قامت بها أجهزة 
األمن المصرية، وترميم الهيكل 
اإلدارى اإلخوانى على مستوى 
المحافظات، إضافًة النتخاب 

لجنة عليا برئاسة عضو 
مكتب اإلرشاد، آنذاك، 

محمد كمال، لتتولى 
إدارة شؤونها 
كبديل مؤقت 

لمكتب اإلرشاد 
)الهيئة 

التنفيذية 
العليا (.

 بدأت بخطة 
اإلرباك واإلنهاك 

ومعركة جمعة أمني 
مع محمد كمال

انقسام اجلماعة إلى جبهتني متنازعتني  و الفساد املالى 
واإلدارى وراء حالة اإلحباط التى أصابت الشباب
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9٠3 تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظتى 
البحر األحمر وجنوب سيناء بنسبة 100 %، مع االنتهاء 

من تطعيم كل المقيمين بالمحافظتين بحلول 30 يونيو

مركزا للتطعيم 
واستخراج الشهادات 

للمسافرين

آالف مواطن يوميا.. 
يقوم مركز أرض املعارض 

بتطعيهم

بكورونا والوفيات  املصابني  اعداد  انخفاض 
آخر  فى  الصحة،  وزارة  أعلنت  أخرى  ناحية  من 
حصيلة لها، عن تسجيل 57 إصابة جديدة ثبتت إيجابية 
وخروج  آخرين،   10 ووفاة  للفيروس،  معملًيا  حتاليلها 
بعد  املستشفيات،  من  كورونا  فيروس  من  متعاف   119
وفًقا  شفائهم  ومتام  الالزمة  الطبية  الرعاية  تلقيهم 
إجمالى  ليرتفع  العاملية،  الصحة  منظمة  إلرشادات 
املتعافني من الفيروس إلى  232179، فيما بلغ إجمالى 
كورونا  بفيروس  مصر  فى  تسجيله  مت  الذى  العدد 
ضمنهم   من   284472 هو   األربعاء،  حتى  املستجد 

232179 حالة مت شفاؤها، و16550 حالة وفاة.
والوفيات  اإلصابة  معدالت  على  سريعة  نظرة  وفى 

كالتالي: أغسطس جندها  خالل 
و10  جديدة  إيجابية  حالة   57 تسجيل  اغسطس:   4

حاالت وفاة
و7  جديدة..  إيجابية  حالة   51 تسجيل  اغسطس:   3

حاالت وفاة
و4  جديدة..  إيجابية  حالة   49 تسجيل  اغسطس:   2

حاالت وفاة
و6  جديدة  إيجابية  حالة   47 تسجيل  اغسطس:   1

حاالت وفاة
الصادرة  العاملية  الصحة  منظمة  لتوصيات  وطبًقا 
ملدة  املرضية  األعراض  زوال  فإن   ،2020 مايو   27 فى 
من  املريض  لتعافى  مؤشًرا  يعد  اإلصابة  من  أيام   10

كورونا. فيروس 
توافر  موقف  متابعة  على  الصحة،  وزيرة  وحترص 
كورونا،  فيروس  ملواجهة  املختلفة  الطبية  املستلزمات 
وكذا توافر األكسجني، باإلضافة إلى متابعة نسب تلقى 
اجلديدة  والشحنات  للفيروس،  املضاد  للقاح  املصريني 
كمية  أكبر  تأمني  على  العمل  بهدف  تباًعا،  تصل  التى 

املواطنني. لتوفيره ألكبر عدد ممكن من  اللقاحات  من 
وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر من أوائل الدول فى 
كورونا  فيروس  لقاح  تصنيع  خطوة  اتخذت  التى  العالم 
والتنسيق  التواصل  على  حرصت  حيث  »سينوفاك«، 
العام  من  يونيو  شهر  منذ  الصينى  اجلانب  مع  املستمر 
إلى  التوصل  حتى  الصينية،  السفارة  مبشاركة  املاضى 
بني  املوقعة  التصنيع  تكنولوجيا  ونقل  التصنيع  اتفاقية 
واللقاحات  احليوية  للمستحضرات  القابضة  الشركة 

الصينية،  سينوفاك  وشركة  »فاكسيرا« 
استالم  الى  والسكان،   الصحة  وزيرة  واوضحت 
كورونا  فيروس  بلقاحى  اخلاصة  الشحنات  أوراق 
متهيًدا  جونسون«  آند  و«جونسون  »أسترازينيكا« 
توزيعها  مؤكدة  املقبل،  األسبوع  اجلرعات  الستقبال 
اجلمهورية  محافظات  بجميع  اللقاح  تلقى  مراكز  على 

وصولها. فور 
مع  بالتعاون  أسترازينيكا  لقاح  توفير  سيتم   حيث 
للقاحات  العادل  بالتوزيع  املعنى  »كوفاكس«  مرفق 
ومنظمة  العالم،  مستوى  على  كورونا  لفيروس  املضادة 
لقاح  توفير  مت  كما  واليونيسيف،  العاملية،  الصحة 
بالتعاون مع االحتاد اإلفريقي،  آند جونسون،  جونسون 

واستخراج  للتطعيم  مركزا   126 توافر 
للمسافرين  الشهادات 

مراكز  تخصيص  إلى  الصحة  وزارة  اعلنت  بينما   
كورونا،  للقاحات  اخلارج  إلى  املسافرين  لتطعيم 
جميع  على  موزعني  مركًزا   126 عدد  جتهيز  مت  حيث 
املستلزمات  بكافة  ومجهزين  اجلمهورية  محافظات 
املميكنة  الشهادات  وطباعة  البيانات  لتسجيل  الالزمة 
املوقع  عبر  يتم  احلجز  أن  إلى  مشيرا   ،QR CODE بـ 
موعد  حتديد  ويتم  باللقاح،  اخلاصة  اإللكترونى 
التسجيل،  من  ساعة   72 خالل  التطعيم  على  احلصول 
املطلوبة،  اللقاحات  إتاحة  على  العمل  يتم  أنه  مضيًفا 

وذلك ألغراض السفر.
الهيئة  رئيس  زيدان،  الدين  بهاء  اللواء  وأوضح 
الطبى  والتموين  واإلمداد  املوحد  للشراء  املصرية 
الشركة  مع  التعاقد  مت  أنه  الطبية،  التكنولوجيا  وإدارة 
 « للقاح  التوريد  حق  على  حصلت  التى  اإلماراتية 
جرعة،  مليون   20 على  باملنطقة،  الروسية  سبوتنيك« 
مع  التعاقد  مت  كما  العام،  نهاية  حتى  التوريد  وسيتم 
البنك األفريقى على توريد 20 مليون جرعة من لقاح » 

آند جونسون«. جونسون 
املراكز  اقامة  فى  التوسع  الصحة،  وزيرة  أكدت 
مستوى  على  للمواطنني  اللقاحات  بتلقى  اخلاصة 
مخصصة  مراكز   403 جتهيز  مت  حيث  اجلمهورية، 
تطعيم  من  االنتهاء  على  العمل  اللقاحات،وجاٍر  لتلقى 
خالل  من  ممكن،  وقت  أقرب  فى  بالتسجيل  قاموا  من 
تقدم اخلدمة  التى  املراكز  املزيد من  إقامة  التوسع فى 
وقابلة  يومًيا،  مواطن  آالف   110 مبعدل  للمواطنني 

املقبلة، املرحلة  للزيادة خالل 
هذا باالضافة إلى تخصيص مراكز لتطعيم املسافرين 
إلى اخلارج للقاحات كورونا، حيث مت جتهيز عدد 126 
اجلمهورية  محافظات  جميع  على  موزعني  مركًزا 
البيانات  لتسجيل  الالزمة  املستلزمات  بكافة  ومجهزين 
إلى  مشيرا   ،QR CODE بـ  املميكنة  الشهادات  وطباعة 
باللقاح،  اخلاصة  اإللكترونى  املوقع  عبر  يتم  احلجز  أن 
 72 خالل  التطعيم  على  احلصول  موعد  حتديد  ويتم 
إتاحة  على  العمل  يتم  أنه  مضيًفا  التسجيل،  من  ساعة 

السفر. وذلك ألغراض  املطلوبة،  اللقاحات 
هذه  إقامة  فى  التوسع  فى  الوزارة  جهود  إلى  الفتة   
مراكز  افتتاح  على  حاليا  العمل  جاٍر  إنه  حيث  املراكز، 
الذى  املركز  غرار  على  اجلمهورية،  مستوى  على  كبيرة 
أُقيم بأرض املعارض الذى يقوم بتطعيم قرابة 10 آالف 

يوميا. مواطن 
خاصة  طبيعة  ذات  مركزا   26 افتتاح  إلى  باإلضافة 

للعاملني فى عدد من اجلهات بقطاعات:  اللقاح  لتوفير 
واملوانئ  والطيران،واملطارات  والكهرباء،  البترول، 
السويس،  وقناة  العام،  والنقل  مصر،  حديد  وسكك 
املسنني،  لدور  التطعيم  وفتح  احملافظات،  مستوى  على 
اللقاح  توفير  عن  فضاًل  الكلوي،  الفشل  ومرضى 
العالى  والتعليم  والتعليم،  التربية  بوزارتى  للعاملني 
عملية  على  واملشرفني  املرافقني  من  العلمي،  والبحث 
التوسع  وكذا  املقبلة،  الفترة  خالل  املقررة  االمتحانات 
مستوى  على  الصناعية  باملناطق  مراكز  إقامة  فى 

احملافظات.
القادرين  لغير  اخلدمة  توفير  جانب  إلى  ذلك  يأتى 
عليهم  تيسيرا  منازلهم  داخل  احلركية  اإلعاقة  وذوى 
لقاح  بتطعيم  اخلاصة  املراكز  إلى  الذهاب  من  بدال 
املتنقلة اخلاصة  الطبية  العيادات  توفير  كورونا، كما مت 
وأصحاب  السن  وكبار  املعاشات  أصحاب  بتطعيم 
بالتمركز  تقوم  والتى  كورونا،  بلقاح  املزمنة  األمراض 
والتأمينات  املعاشات  ومقار صرف  البريد  مكاتب  أمام 
إلى   1 الفترة من  مهامها فى  بجميع محافظات ستؤدى 
10 من كل شهر تيسيًرا على املواطنني كبار السن، حيث 
لتسجيل  بيانات  مبدخلى  مزودة  املتنقلة  العيادات  إن 
لتلقى  اإللكترونية  املنظومة  على  املعاشات  أصحاب 
اللوجستى  الدعم  سبل  كافة  توافر  عن  فضاًل  اللقاح، 

التطعيم. عملية  الالزم إلجراءات 
باإلضافة إلى إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية 
مستوى  على  مركًزا   179 عددها  يبلغ  والتى  مبصر 
للمسافرين  املستجد  كورونا  فيروس  بلقاح  اجلمهورية 
تلقى  إقرار  على  الدولى  التوافق  حال  فى  خارج مصر، 

الدولة. لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول 
تغيير  فى  يرغب  من  على  أنه  الوزارة  وأوضحت 
تلقيه رسالة بشأن  مكان تلقى لقاح فيروس كورونا بعد 
الثانية، عليه االتصال  تغيير مكان اجلرعة  أو  التطعيم، 
تلقى  مكان  بتغيير  للمطالبة   15335 الساخن  باخلط 
بحسب  آخر  مبكان  تغييره  سيتم  الفور  وعلى  اللقاح، 

املتلقى. رغبة 

بنسبة  السياحى  بالقطاع  العاملني  تطعيم 
%100

العاملني  جميع  تطعيم  إلى  الصحة،  وزيرة  وأشارت 
وجنوب  األحمر  البحر  مبحافظتى  السياحى  بالقطاع 
كل  تطعيم  من  االنتهاء  متوقعة   ،%  100 بنسبة  سيناء 
وجارى  اجلارى،  يونيو   30 بحلول  باحملافظتني  املقيمني 
مت  حيث  االخرى  السياحية  باحملافظات  االستكمال 
االقصر  مبحافظة  العاملني  جلميع  بالتطعيم  التوجيه 
داخل  العاملني  جميع  يشمل  اجلارى،،  الشهر  خالل 
والقرى  الغوص  ومراكز  السياحية  واملنشآت  الفنادق 
باحملالت  العاملني  وكذلك  والسفارى  السياحية 
ومكاتب  السياحية،  واملطاعم  واملقاهى  والبازارات 
اجلوية  باملطارات  العاملني  تطعيم  عن  فضاًل  السياحة، 
جميع  تطعيم  من  االنتهاء  سيتم  كما  البحرية،  واملوانىء 
اجلاري. الشهر  بنهاية  باحملافظتني  واملقيمني  املواطنني 
أو  قيود  أى  تفرض  لم  مصر  أن  الوزيرة،  وأكدت 
مصر  إلى  القادمني  السائحني  على  إضافية  إجراءات 
أنه لم يتم وضع اشتراط تلقى  PCR، كما  الـ غير نتيجة 

السائحني حتى اآلن. اللقاح على 
اإللكترونية  املنصة  إلى  زايد  هالة  الدكتورة  وتطرقت 
الساخن،  باخلط  يتعلق  ما  وكذا  للوزارة،  املوحدة 
اخلدمات،  عن  االستعالم  تتضمن  أنها  موضحة 
بالبالغات،  يتعلق  ما  وكذا  الطبية،  واالستفسارات 
اخلطوات  شارحة  اخلدمات،  على  احلصول  وطلبات 
الواردة  والشكاوى  البالغات  سير  خلط  واإلجراءات 
الساخنة  اخلطوط  ميكنة  مشروع  تنفيذ  بعد  للوزارة 
لها، مؤكدة أن ما مت من تطوير فى هذا الصدد ساهم 
مع  للتعامل  الوقت  من  املزيد  توفير  فى  كبير  وبشكل 
يتعلق  ما  وخاصة  الواردة،  والشكاوى  البالغات  كافة 
هذا  اخلطورة،  وشديدة  الطارئة  احلاالت  عن  باإلبالغ 

الطارئة. االستعالمات غير  إلى جانب 
 

الدولة وااللتزام باإلجراءات   اهتمام 
السبب االحترازية 

احلساسية  استشارى  احلداد  أحمد  الدكتور  قال 
انخفاضا  شهدا  املاضيني  األسبوعني  إن  واملناعة، 
مصر،  فى  كورونا  بفيروس  اإلصابة  نسبة  فى  ملحوظا 
مؤكدا أن توافر التطعيمات فى مصر، ساهم فى التقليل 
عن  الناجتة  الوفيات  نسب  وبالتالى  اإلصابة  نسب  من 
الوحيد  احلل  أن  إلى  الفتا  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
باإلجراءات  وااللتزام  التباعد  هو  الوباء  على  للقضاء 

االحترازية.
كورونا  فيروس  موجة  انحسار  أن  احلداد،  وأوضح 
قبل  من  التام  االلتزام  أهمها  أسباب  لعدة  يرجع 
نسبة  وحصول  االحترازية،  باإلجراءات  املواطنني 
الدولة  اهتمام  كورونا.وايضا  فيروس  لقاح  على  منهم 
ارتداء  مثل  االحترازية.  اإلجراءات  على  بالتشديد 
املقاهى  وغلق  واحلظر  التجمعات  من  والتقليل  الكمامة 
والكافيهات واملوالت واملطاعم ألوقات معينة، مع تفعيل 
اإلصابة  نسبة  تقليل  فى  ساعد  الدليفرى،مما  خدمة 

كبير. بشكل  كورونا  بفيروس 
وأردف أستاذ املناعة: إذا ظهرت موجة رابعة ستكون 
وذلك  البالد،  تشهدها  التى  األضعف  املوجة  هى 
السرعة،  بتلك  التطعيمات  استمرار  من خالل  سيحدث 

السن فى فترة وجيزة. لكبار  وتوفيرها 

إميان الدالي

شهد األسبوعان الماضيان، انخفاًضا ملحوًظا فى نسبة اإلصابة  
والوفيات بفيروس كورونا، حيث  سجلت حصيلة المتعافين من 

الفيروس، رقًما أعلى من المصابين، وفًقا إلحصائية وزارة الصحة 
والسكان،  األربعاء الموافق أغسطس2021.

 أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من 
أقل الدول فى معدالت اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا فى 

العالم، حيث نسير فى منحنى التراجع النسبى فى اإلصابات 
وبالتالى انعكاس ذلك على عدد الوفيات، مما ساهم فى تزايد أعداد 

السائحين الوافدين إلى مصر خالل الـ 4 أشهر األخيرة.
وأوضحت زايد، أن الموقف الوبائى النتشار فيروس كورونا على 

الصعيدين المحلى والعالمى، يسير فى انخفاض ملحوظ، مؤكدة على 
التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذى أشار إلى انخفاض 

عدد حاالت االصابات الجديدة بالفيروس لمدة ستة أسابيع، وكذا 
انخفاض الوفيات لمدة خمسة أسابيع على مستوى العالم. عدا 

بعض الدول التى شهدت زيادة فى اعداد االصابات او وجود متحور 
دلتا 

وأشارت وزيرة الصحة، إلى زيادة عدد أسرة الرعايات المركزة بنسبة 
35%، فضال عن االهتمام الكبير بتعليم وتدريب األطباء على 

بروتوكوالت العالج الخاصة بأعراض كورونا.

وصول لقاحات أسترازينكا وجونسون آند جونسون األسبوع املقبل

احلكومة على خط املواجهة 
و تراجع كبير فى إصابات 
ووفيات الفيروس املتحور 

كــــورونــــــــــــــــــــــا
العدو املجهول!
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0 أغسطس ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٤٤
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

9٠4 نجوم وحكايات
أشرف عبد الباقى عرض مؤخرا مسرحية 

»جريمة فى المعادى - كلها غلط« وهى 
رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى 

حقوقها األدبية وتمصيرها للعرض فى مصر

روبى

ينطلق تصوير مسلسل »رمضان كريم« 
الجزء الثانى، مطلع شهر أكتوبر المقبل فى 
الديكور الخاص بالعمل، ليشارك فى السباق 

الرمضانى المقبل 2022، وتجرى الجهة المنتجة 

التعاقدات مع نجوم جدد بعد اعتذار النجمة 
روبى والفنان شريف سالمة عن العمل وسيتم 

اإلعالن عن األبطال الرئيسية خالل األيام 
المقبلة. الفن

أهل

يحضر النجم محمد عادل إمام لفيلم بعنوان »إكس مراتى«، فى عمل 
يجمعه باملخرج معتز التونى، وما زال فى مرحلة الكتابة وينتمى إلى األعمال 

الكوميدية.
يذكر أن النجم محمد إمام تعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان »عمهم« 
من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسني املنباوى، ومقرر البدء فى حتضيراته 

بعد انتهاء إجازة عيد األضحى املبارك، حيث يستعد لعقد جلسات عمل 
مع صناع الفيلم لترشيح الفنانني املشاركني فى البطولة وحتديد موعد 

التصوير.
ويسجل الفيلم التعاون الثانى بني محمد إمام واملخرج حسني املنباوى 

بعدما قدما سويًا فيلم »ليلة هنا وسرور« عام 2018 وشارك يف بطولته ياسمني 
صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب اجلمل، محمد سالم، والعب 

املصارعة العاملى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج 
حسني املنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفالم محمد إمام »لص بغداد« وشارك فى بطولته فتحى عبد 
الوهاب، ياسمني رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد املختار 
وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج 

أحمد خالد موسى.

»إكس مراتى« يجمع 
محمد عادل إمام 

واملخرج معتز التونى
أشرف عبد الباقى يفتتح 
»شمسية وأربع كراسى« 

على مسرح الساحل
افتتح النجم أشرف عبد الباقى مساء  أولى 

ليالى عرض مسرحيته اجلديدة »شمسية وأربع 
كراسى«، والتى تقام على مسرح الساحل، ونالت 

املسرحية إعجابا كبيرا لدى جمهور الساحل 
الشمالى والذى حضر افتتاح العرض املسرحى.
مسرحية »شمسية وأربع كراسى« تعرض أيام 

اخلميس واجلمعة والسبت من كل أسبوع فى 
العاشرة مساء على مسرح الساحل، بطولة أشرف 
عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد 

الرحمن »توتا« ميرهان حسني، وتأليف كرمي 
عبدالوهاب و كرمي سامى، وديكور محمود سامى، 

وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، 
ومدير املسرح رشدى سالمة، ومن إخراج إشرف 

عبد الباقى.
وتدور أحداث مسرحية »شمسية وأربع كراسى« 

بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث 
يصل طرد غريب فى فيال العائلة، ومعه تبدأ 

حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه األحداث 
املتوترة يصل زكى »محمد عبد الرحمن« مدير 

بنك لزيارة العائلة، لتزداد األمور تعقيًدا وتتابع 
سلسلة من املواقف املثيرة فى إطار كوميدى 

خفيف.
يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى عرض 

مؤخرا مسرحية »جرميا فى املعادى - كلها غلط« 
وهى رواية كوميدية إجنليزية أخذ عبد الباقى 
حقوقها األدبية ومتصيرها للعرض فى مصر، 

وتعرض أيًضا فى عدة دول أخرى مثل أملانيا 
واألرجنتني وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف 

 HenryوJonathan sayerو Henry Lewis
shields، وبطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة 

كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب اهلل، مدير 
الفرقة رشدي سالمة، أزياء هالة الزهوي، ديكور 

محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى

يف أول تعليق له بعد خروجه منذ ساعات من 
املستشفي، قال الفنان القدير صالح عبد اهلل: »احلمد 

هلل .. أزمة وعدت«.
وأضاف صالح عبد اهلل : »أنا احلمد هلل بخير ويف 

منزلي.. والواحد عرف غالوته عند الناس ولقيت حب 
كبير منهم يف أزمتي األخيرة«، وتابع: »جتاوزت األزمة 

بفضل ربنا ودعاء الناس .. وأشكر كل من دعى لى 
ومتنى شفائي«.

وحرص عدد كبير من جنوم الفن على االطمئنان 
على صحة الفنان صالح عبد اهلل، بعد تعرضه ألزمة 

قلبية نقل إلى املستشفى على إثرها.
وكان من بني هؤالء النجوم كل من ريهام عبد الغفور، 

التي كتبت “سالمة قلبك يا حبيب قلبي” وأحمد 
زاهر، كتب: “الف مليون سالمه عليك يا صاصا ربنا 

يديك الصحه يا حبيبي و يخليك لينا كلنا بنحبك يا 
صاصا”.

بينما كتب أشرف زكي، :«الف الف سالمه ع كبير 
العيلة« 

كتبت بوسي، :«سالمتك يا غالي«، أما روجينا: “الف 
مليون سالمة عليك ياحبيبى سالمة قلبك ياحبيب 

قلب الكل”.
كما علقت نسرين امني، قائلة: “سالمتك يا عم 

صالح الف سالمة و بعد الشر عنك...إن شاء اهلل نطمن 
عليك قريب”، 

و قالت أروى جودة: “الف سالمة على حضرتك.. ربنا 
يحفظك لعائلتك و لينا كلنا يا رب”،

 بينما كتبت كندة علوش الف الف سالمة ربنا 
يطمنكم ويطمنا عليه«.

وقالت بسمة، :«الف سالمة، يارب نشوفك زي الفل 
دي دائما قريب«، 

“ربنا يشفي حضرتك  األبياري،:  بيما علق طارق 
و يعافيك و يقومك بالف سالمه يا رب” وجاءت 
رسائل حب من اجلمهور  التعليقات بجانب  تلك 

ميديا. السوشيال  عبر  واملتابعني 
وكانت إينة الفنان صالح عبد اهلل، قد كتبت :« سالمة 

قلبك يا روح القلب و نور الدنيا يا حبيبي يا بابا ..انا 
بطمن كل حبايب صاصا علشان لو يف اي خبر غلط 

نزل«.
وتابعت قائلة: “اول امبارح بليل بابا حس بالم يف 

الصدر و علي طول رحنا املستشفي و اللي حصل ازمه 
قلبيه استدعت قسطره يف القلب و تركيب دعامه و 

احلاله استقرت الف حمد و شكر علي كرم ربنا الكبير و 

غادر الرعايه املركزه الي غرفه و باذن اهلل نخرج من 
املستشفي بكره باذن اهلل و الدكاتره طمنونا انه يقدر 

يكمل تصوير بعد كام يوم راحه باذن اهلل”.
“دعواتكم  قائلة:  منشورها  إختتمت  بينما 

لصاصا ابو قلب طيب .. و زي ما هو داميا بيقول 
#صالح_ #حاله_وهتروح_حلالها  الرحمن  باذن 

عبداهلل”.
قالت دنيا ابنة صالح عبد اهلل ، إن حالة والدها 

الفنان استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، 
وطمأنها األطباء على حالته الصحية، حيث من 

املمكن أن يغادر املستشفى صباح اليوم اجلمعة.
وأكدت دنيا صالح عبداهلل إن األطباء نصحوا والدها 

بالراحة ملدة أسبوًعا كامال يف املنزل، على أن يعود بعد 
ذلك ملمارسه عمله الفنى.

صالح عبد اهلل بخير 
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السنة الثامنة عشرة

كارتيرون طلب من إدارة الزمالك 9٠
تدعيم الجبهة اليمنى للفريق 
األبيض خالل الموسم الجديد،

حسم بيب جوارديوال املدير الفني لفريق مانشستر 
سيتي، اجلدل، بشأن التعاقد مع ليونيل ميسي أسطورة 

نادي برشلونة، وهاري كني مهاجم توتنهام، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية.

وقال بيب جوارديوال، خالل املؤمتر الصحفي ملواجهة 
ليستر سيتي، يف كأس الدرع اخليرية، : »رحيل ميسي 

عن نادي برشلونة كان مفاجأة لي وجلميع املشجعني، 
خوان البورتا رئيس برشلونة كان واضحا بشأن سبب 

رحيل ميسي، لم أحتدث مع ليونيل أو البورتا، لذلك ال 
أعرف ماذا حدث، ولكن عندما يكون لديك الكثير من 

اخلسائر املالية، فهذا هو القرار«.
وأضاف جوارديوال: »كمشجع، فإنني أشعر بامتنان 
كبير جتاه أكثر العب استثنائي رأيته يف حياتي، 

لقد صنع ميسي شيئا فريدا، كل 
ما ميكنني قوله هو شكرا جزيال 

لنقله لـ برشلونة إلى مستوى 
آخر، والسماح للفريق الكتالوني 
بالسيطرة على العالم ملدة عقد مع 

رفاقه، أمتنى له التوفيق فيما تبقي من 
مسيرته الكروية«.

وعن إمكانية تعاقد مانشستر سيتي، مع 
ميسي، أجاب جوارديوال: »لقد أنفقنا 100 
مليون يورو على ضم جاك جريليش، وكنا 

مقتنعني بأن ليونيل ميسي سيبقى يف 
برشلونة، اآلن ليونيل ليس يف تفكيرنا«.
وتطرق جوارديوال للحديث عن صفقة 

هاري كني، حيث قال: »هاري كني العبا يف 
صفوف توتنهام. إذا كانت إدارة توتنهام 

ال تريد التفاوض، فقد انتهى األمر، إذا 
كانوا منفتحني للتفاوض، ليس فقط 

مان سيتي، ستحاول جميع األندية 
الكبرى التوقيع معه، األمر مختلف عن 
جاك جريليش، كان لدى األخير شرط 

جزائي«.
وأكمل جوارديوال:« هاري كني مهاجم 

استثنائي، ال شك يف ذلك، نحن مهتمون 
به لكنه العب توتنهام، إذا لم يرغبوا يف 

البيع، فلن يفعلوا ذلك، وإذا أرادوا البيع 
ميكننا املحاولة«.

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسى يهدد حلم صالح

.. وجوارديوال يحسم 
اجلدل بشأن التعاقد 

مع ميسي وكني

الفني  كشف مصدر مطلع داخل اجلهاز 
الزمالك  بنادي  القدم  للفريق األول لكرة 

املدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسي  أن 
الالعب  استقر، على هوية  للفريق  الفني 

للفريق  اليمنى  اجلبهة  سيقود  الذي 
املقبلة. املباريات  خالل  األبيض 

ويستعد الزمالك الستئناف مباريات 
الدوري املمتاز، مبواجهة غزل املحلة 

غدا السبت باجلولة الثامنة 
والعشرين من عمر مسابقة 
الدوري املصري املمتاز على 

ستاد اإلسكندرية يف متام 
الساعة السابعة مساًء.

وأكد املصدر أن كارتيرون 
سيعتمد على التونسي حمزة 

املثلوثي يف قيادة اجلبهة اليمنى للزمالك، على 
حساب حازم إمام.

ويأتي قرار كارتيرون بسبب خوض املثلوثي لفترة 
اإلعداد األخيرة بشكل كامل، عكس حازم إمام الذي 
غاب مدة طويلة عن التدريبات بسبب اإلصابة التي 

عانى منها يف عضلة السمانة.
وكان كارتيرون طلب من إدارة الزمالك تدعيم اجلبهة 

اليمنى للفريق األبيض خالل املوسم اجلديد، وهو 
ما دفع مسؤولو النادي األبيض لفتح خط املفاوضات 

مع التونسي حمدي النقاز العب الزمالك السابق 
والترجي احلالي بهدف إعادته مرة أخرى إلى صفوف 

القلعة البيضاء. وفيما يخص الالعب الشاب أحمد 
عيد، فيعتبر الالعب خارج حسابات كارتيرون خالل 
الفترة احلالية كما أن األخير أبلغ إدارة الزمالك يف 

وقت سابق عدم ممانعته خروج عيد لإلعارة إلى أحد 
أندية الدوري خالل املوسم املقبل من أجل اكتساب 

اخلبرات.

كارتيرون مينح املثلوثي 
فرصة ذهبية إلثبات 

نفسه مع الزمالك

دعم السيسي حافز كبير.. وزير الرياضة
يهنئ جيانا فاروق ببرونزية أوملبياد طوكيو

نادي برشلونة، بإعالن رحيل  أطلقها  مفاجأة مدوية 
النادي، بعد مسيرة دامت  األسطورة ليونيل ميسي عن 

البلوجرانا. 20 عاما، مع 
األزمة  بسبب  جاء  ميسي،  رحيل  أن  أكد  برشلونة  نادي 
املالية  املوارد  توفير  يف  النادي  وفشل  الطاحنة،  املالية 

اللعب  قوانني  كسر  لتفادي  الالعب،  عقد  لتجديد 
أن  اإلسباني،  الشيرجنيتو  لبرنامج”   “ ووفقا  النظيف. 

ميسي بات قريبا من االنضمام إلى باريس سان جيرمان، 
انتهاء عالقته  الصيفي اجلاري، بعد  امليركاتو  خالل 

برشلونة. بنادي 
بعض  أخبر  ميسي  أن  اإلسباني،  البرنامج  وأشار 

عرض  على  سيوافق  أنه  جيرمان،  سان  باريس  العبي 

الصيف  خالل  صفوفه،  إلى  لالنضمام  باريس،  نادي 
. لي حلا ا

فريق  العب  صالح  محمد  املصري  النجم  أملح  وأن  سبق 
إلى  االنضمام  يف  رغبته  إلى  اإلجنليزي،  ليفربول 
صحيفة  مع  حوار  خالل  مدريد،  ريال  أو  برشلونة 

قال  حيث  املاضي،  العام  نهاية  اإلسبانية،  آس   “ صحيفة 
برشلونة  قطبي  إلى  انتقاله  إمكانية  سؤال  على  ردا 

وارد«. محمد صالح لم يعلن  ” كل شيء  أو ريال مدريد 
رغبته يف االنضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد بشكل 

صريح، كونه العب محترف، ومرتبط بعقد مع ليفربول، 
كما أن مثل هذه األمور ال تناقش يف وسائل اإلعالم، وإمنا 

املغلقة. الغرف  يف 

أن ريال  التقارير الصحفية، أوضحت مؤخرا،  العديد من 
مدريد يرغب يف تدعيم صفوفه هذا الصيف بعد فشل 

احلصول على الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا 
املاضي. املوسم 

وأكدت  التقارير، أنه برغم األزمة املالية إال أن النادي 
وأن كيليان  الصيف،  سيتعاقد مع صفقة كبيرة هذا 

مبابي هو املرشح األول لالنضمام لريال مدريد، كما أن 
التعاقد مع  أنشيلوتي طلب بشكل رسمي من ريال مدريد 

صالح حال فشل احلصول على توقيع مبابي. 
“ موندو ديبورتيفو” ذكرت أمس، اخلميس،  صحيفة 

بيريز  فلورنتينو  أن 
رئيس ريال مدريد 

بدأ بالفعل إجراءات تقدمي عرض مادي قوي للحصول 
أنباء  علي خدمات مبابي الصيف اجلاري، خصوصا بعد 

وبالتالي سيكون سهال عليه  اقتراب ميسي من باريس 
املقبل. إلى لنهاية املوسم  الرحيل بدال من االنتظار 

إلى برشلونة،  النجم املصري محمد صالح  انتقال  يعد 
من  تقليلال  ليس  مستحيال،  الصيفي  امليركاتو  خالل 
 5 الفنية، فالنجم املصري حيث ضمن أفضل  قيمته 

العبني يف العالم، يف السنوات األخيرة، ولكن ألن ميسي 
التي يعاني منها  املالية  رحل عن برشلونة بسبب األزمة 

الكالتوني محمد صالح يف  النادي  النادي، فكيف يضم 
100 مليون يوور، باإلضافة  صفقة تصل قيمتها إلى نحة 

الفرعون املصري! الذي سيتاقضاه  الراتب الضخم  إلى 

التهنئة لالعبة  والرياضة،  الشباب  الدكتور أشرف صبحي وزير  قدم 
الكاراتيه  رياضة  منافسات  يف  البرونزية  بامليدالية  بفوزها  فاروق  جيانا 

باليابان. املقامة مبدينة طوكيو  األوملبية  األلعاب  ضمن فعاليات دورة 
جاء ذلك خالل حضور وزير الشباب والرياضة، مباراة نصف النهائي بني 

بالصالة  الوزير  تواجد  حيث  الصينية  الالعبة  ومنافستها  فاروق  جيانا 
سيحضر  كما  الالعبة،  ملؤازرة  بطوكيو  الكاراتيه  ملنافسات  املستضيفة 

أمام إسبانيا يف مباراة حتديد  غدا مباراة املنتخب الوطني لليد 
والرابع. الثالث  املركزين 

الرئيس عبد  الكبير الذي يقدمه  الرياضة، علي الدعم  وأكد وزير 
أبطال  ملشاركات  ومتابعته  املصري  والشباب  للرياضة  السيسي  الفتاح 

أداء،  الرياضية الدولية وحتفيزه لهم لتقدمي أفضل  مصر يف البطوالت 
مشيرًا إلي أن هذا الدعم يعد مبثابة احلافز الكبير لالعبي مصر للفوز 

يخوضونها. التي  البطوالت  مختلف  بألقاب 
٤ ميداليات برونزية  البعثة املصرية حتي اآلن  ويبلغ عدد ما حصدته 

بواقع ميداليتني لالعبة هداية مالك وسيف عيسي يف منافسات 
الرابعة  وامليدالية  الرومانية،  املصارعة  يف  لكيشو  وميدالية  التايكوندو، 

فاروق. جيانا  لالعبة 
اليد  الذي يأملون ملنتخب كرة  التاريخي  املصريون اإلجناز  وينتظر 

البرونزية  بامليدالية  والفوز  اسبانيا،  منتخب  أمام  غدا  بالفوز  حتقيقه 
اجلماعية. األلعاب  مستوي  علي  حتقق  أوليمبية  ميدالية  كأول 

بعد برونزية 
طوكيو.. استقبال 

حافل لـ »كيشو« 
مبطار القاهرة

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب 
الوطني  املنتخب  ، العب  والرياضة 

إبراهيم  محمد  الرومانية  للمصارعة 
كيشو عقب وصوله من طوكيو بعد 

انتهاء مشاركته فى دورة األلعاب 
طوكيو  مبدينة  املقامة  األوملبية 

باليابان.
الكردى  الدكتور محمد  الوفد  وضم 

والرياضة، وعدد  الشباب  مساعد وزير 
الستقبال  املصارعة  احتاد  مسئولى  من 

كيشو، واالحتفاء به على أرض مصر 
البرونزية يف  بامليدالية  بعد فوزه 

الرومانية. املصارعة  منافسات 
املصارعة  لبطل  احلافل  االستقبال  جاء 

الدكتور  توجيهات  وفق  الرومانية 

والرياضة  الشباب  أشرف صبحي وزير 
البعثة  ملؤازرة  بطوكيو  حاليًا  واملتواجد 

األوملبياد. مبنافسات  املصرية 
وأعرب الالعب كيشو عن سعادته 

مبطار  له  احلافل  باالستقبال  البالغة 
الدولي، مؤكد عزمه على  القاهرة 

والتركيز فيما هو  والتحدى  اإلصرار 
قادم من منافسات وحتقيق اجنازات 

مقدمًا  املصرية،  للرياضة  جديدة 
والتقدير لكل من دعمه وسانده  الشكر 

لتحقيق اجناز دورة األلعاب األوملبية 
بطوكيو.

أتوبيس مكشوف يف اطار  واستقل كيشو 
القاهرة  االحتفال به ينقله من مطار 
املركز األوليمبي باملعادي. إلي  وصوالً 
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املالية: ضغط اجلدول الزمنى مليكنة الضرائب العقارية تيسيًرا على املواطنني

املالية، بضغط اجلدول الزمنى   وجه وزارة 
لتحديث  القومى  املشروع  من  لالنتهاء  املقرر 
العقارية،  الضرائب  إدارة  منظومة  وميكنة 
ورقمنة  ودمج  تبسيط  على  يرتكز  الذى 
على  والتيسير  احلوكمة،  لتعزيز  اإلجراءات 
اإللكترونية  بالتوسع فى اخلدمات  املواطنني 
مبراعاة  الرقمية«،  »مصر  منصة  خالل  من 
تعزيز التعاون مع شركة »إى.تاكس« يف إنتاج 
للضرائب  التكنولوجية  التطبيقات  وتشغيل 

العقارية.
التنفيذي  املوقف  الوزارة  استعرضت   
منظومة  وميكنة  لتحديث  القومى  للمشروع 
بدراسة  موجًها  العقارية،  الضرائب  إدارة 
السماح بالتقدمي اإللكترونى عبر منصة »مصر 
الرقمية« لطلبات الطعن على قيمة »الضريبة« 

الضريبة«  »وعاء  اإليجارية  القيمة  على  املترتبة 
وإعطاء  والتقدير  احلصر  جلان  قدرتها  التي 
املرحلة  يف  الطعون  هذه  إجناز  لسرعة  أولوية 
الضريبة  بأداء  املُكلفون  يكون  ال  حتى  اإلدارية 

العقارية يف حاجة للجوء للمحاكم.
تلقى  جتربة  جناح  أن  إلى  الوزارة  وأشارت   
يدفعهم  إلكترونًيا  العقارية  الضريبة  إقرارات 
الرقمى مبصلحة  التحول  مسيرة  استكمال  إلى 
مواطن  ألف   84 قدم  العقارية، حيث  الضرائب 
»مصر  منصة  عبر  السكنية  وحداتهم  إقرارات 
مدة  هي  فقط  أسابيع  ثالثة  خالل  الرقمية« 
املحددة  املهلة  نهاية  حتى  اخلدمة  هذه  إتاحة 
تغطية  أهمية  إلى  الفًتا  اإلقرارات،  لتقدمي 
مبأموريات  العمل  أنظمة  وميكنة  تطوير  جهود 
التحتية  بالبنية  وجتهيزها  العقارية،  الضرائب 

والتكنولوجيا الالزمة.
أضاف الوزير أنه مت تشكيل جلان مشتركة بني 
مناطق الضرائب العقارية وجمعيات املستثمرين 
تواجه  قد  عقبات  أى  لتذليل  باملحافظات 
مبا  العقارية؛  الضرائب  مجال  فى  املستثمرين 

يسهم فى حتفيز االستثمار.
مع  يتسق  املشروع  هذا  أن  الوزارة،  وأوضح   
جهود الدولة نحو التحول إلى األنظمة الرقمية 
وحتقيق التكامل بني قواعد البيانات فى منظومة 
فى  ويسهم  املميكنة؛  اخلدمات  لتقدمي  موحدة 
رؤية  وفق  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 
»مصر 2030«، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز 
درجات  بأعلى  األداء  وحوكمة  الفرص،  تكافؤ 
الدقة؛ وفًقا ألحدث املعايير واخلبرات الدولية، 
على النحو الذى ُيساعد فى توطني الصناعات 

إلى  االنتقال  ودعم  عاملًيا،  املتطورة  الرقمية 
االقتصاد الرقمى؛ ويؤدى إلى حتسني اخلدمات 

املقدمة للمواطنني وتيسير اإلجراءات.
الضرائب  مصلحة  رئيس  فوزى  أنور  وقال   
العقارية، إنه مت االنتهاء من رفع كفاءة 102مقر 
من  االنتهاء  حالًيا  ويجرى  العقارية،  للضرائب 
تطوير 12 مقًرا آخر، وقد مت افتتاح 5 مقرات 
املاضيني،  العامني  خالل  مدمجة  ضريبية 
يتم  التى  املدمجة  املقرات  من  عدد  بخالف 
املصرية،  الضرائب  مصلحة  مبعرفة  إنشاؤها 
ويجرى إنشاء 6 مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير 
مبشروع  العمل  أن  إلى  مشيًرا  املواطنني،  على 
حصر الثروة العقارية يف مصر يجرى على قدم 
وساق، من خالل إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية 
بكل الوحدات العقارية على مستوى اجلمهورية، 

املميكن،  واإلخطار  الرسمية  الكشوف  وتصميم 
من أجل االنتهاء من تسجيل الوحدات العقارية 
الذى  النحو  على  املختلفة؛  باملناطق  إلكترونًيا 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  تيسير  فى  يسهم 
وتعزيز احلوكمة، الفًتا إلى أن مصلحة الضرائب 
الثروة  على حصر  تعمل  مناطقها  بكل  العقارية 
العقارية، ومن املنتظر االنتهاء من أعمال احلصر 
فى  والتقدير  احلصر  جلان  خالل  من  العام 

ديسمبر املقبل.
 وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على 
يونيه،   30 إلى  يناير  مطلع  منذ  األول  قسطني، 
ديسمبر،  نهاية  حتى  يوليو  مطلع  من  والثاني 
وتوجد للممول فرصة لدفع الضريبة دون غرامة 
انتهاء املدة، وفق ما نص عليه  خالل شهر بعد 

القانون.

جلان مشرتكة مع جمعيات املستثمرين باحملافظات.. لتذليل أى عقبات وحتفيز االستثمار

ا عن احملاكم
ً

دراسة تلقى الطعون الضريبية إلكرتونًيا.. والتوجيه بسرعة إنجازها بعيد

التوسع يف اخلدمات اإللكرتونية عرب منصة »مصر الرقمية«.. خالل املرحلة املقبلة

القومى للحوكمة يصدر تقريرا حول التعاون مع جامعة هيرتى للحوكمة بأملانيا
والتنمية  للحوكمة  القومي  املعهد  أصدر 
التخطيط  لوزارة  التدريبية  –الذراع  املستدامة 
والتنمية االقتصادية- تقريًرا حول التعاون بني 
 Herite( املعهد وجامعة هيرتي للحوكمة بأملانيا
يف  بدأ  والذى   )School of Governance

نوفمبر 2020. 
 وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس أمناء املعهد 
القومي للحوكمة والتنمية املستدامة، إن املعهد 
نقاط  على  يعتمد  استراتيجي  إطار  تبنى  قد 
مستقبلًيا،  واملتوقعة  احلالية  والفرص  القوة 
مبا  خدماته  بتطوير  كبيًرا  اهتماًما  وأولى 
تطوير  وكذا  املستفيدين،  احتياجات  مع  يتواءم 
أساليب تقدمي تلك اخلدمات، مشيرة إلى أهمية 
املحلية  املؤسسات  مع  لشراكات  املعهد  تكوين 
والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته 
واالستفادة من املؤسسات العلمية املرموقة التي 
قطعت شوًطا كبيًرا يف مجاالت التدريب، وبناء 

القدرات، والتعليم، والبحوث، واالستشارات.
 من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، 
للحوكمة  القومي  للمعهد  التنفيذي  املدير 
من  عدد  عقد  مت  أنه  إلى  املستدامة،  والتنمية 
االجتماعات الدورية بني املعهد وجامعة هيرتي 
منذ بداية التعاون عبر تقنية الفيديو كونفرنس 
من  وبالتنسيق  الطرفني  عن  ممثلني  بحضور 
 ،)GIZ( جانب اجلمعية األملانية للتعاون الدولي

وذلك بهدف الوقوف على اإلجناز املحقق يف 4 
املعهد  دعم حتول  تشمل  والتي  للتعاون  محاور 
للحوكمة، وتبسيط ممارسات احلوكمة  القومي 
أدوات  على  التركيز  مع  العامة،  اإلدارة  يف 
بناء  وأهمية  للمؤسسة،  الذاتية  التشخيص 

قدرات العاملني بها.
التعاون  عن  نتج  أنه  التقرير  وأوضح   
تقدمي  يف  تتمثل  مهمة  نتائج   4 اجلهتني  بني 
ورؤية  استراتيجية  تطوير  بشأن  االستشارة 
املستدامة،  والتنمية  للحوكمة  القومي  املعهد 
بعض  للحوكمة  هيرتي  جامعة  قدمت  حيث 
املقترحات حول كيفية وضع استراتيجية فعالة 
توضيح  بغرض  العمل  وخطة  وهيكله  للمعهد 
قرار  مع  لتتناسق  والرسالة  والرؤية  األهداف 
والتي  له،  املوكلة  واملهام  املعهد  تنظيم  إعادة 
املتبعة عاملًيا  تضمنت أهم االجتاهات احلديثة 
يف  املرجوة  واألهداف  الرئيسة  املهام  وضع  يف 
كما قدمت جامعة هيرتي  املشابهة،  املؤسسات 
محلًيا  التواصل  استراتيجية  بشأن  توصيات 
املصلحة  أصحاب  حتديد  وكيفية  وعاملًيا 

وإشراكهم ضمن خطط العمل بشكل فعال.
 وأشار تقرير املعهد القومي للحوكمة والتنمية 
املستدامة إلى النتيجة الثانية واملتمثلة يف إعداد 
دليل إجراءات التشغيل القياسية )SOP( كوثيقة 
واملنظمات  احلكومية  للكيانات  استرشادية 
احلوكمة  معايير  لتطبيق  املختلفة  والوحدات 

الرشيدة ودعمها، كما يهدف الدليل إلى تبسيط 
معايير ومبادئ احلوكمة العاملية، ويتضمن قائمة 
مراجعة )checklist( للحوكمة والتي متثل أداة 
للتشخيص الذاتي لفحص مدى التزام أي كيان 

أو هيئة مبعايير احلوكمة الرشيدة.

قدمت  هيرتي  جامعة  أن  التقرير  تابع   
بالتركيز  الدليل  هذا  ملحتوى  مبدئي  مقترح 
على أولويات مصر احلالية يف مجال احلوكمة 
املعهد  قام  وقد  والتقييم،  الرصد  كمجالي 
وثائق  واستعراض  الدليل  وتدقيق  مبراجعة 
الوظيفي،  السلوك  كمدونة  املتاحة  احلوكمة 
حوكمة  ودليل  الفساد،  مكافحة  واستراتيجية 

.VNR الشركات، والتقرير الوطني الطوعي
أنها  التقرير  أوضح  الثالثة  النتيجة  وحول   
تتمثل يف تقدمي الدعم الفني فيما يخص هيكل 
ومنهجية مؤشر احلوكمة الوطني، حيث قدمت 
املحاور  ألهم  أولية  رغبات  قائمة  اجلامعة 
إليها  االستناد  ينبغي  التي  الفرعية  واملؤشرات 
وقائمة  املؤشر طبًقا لألدبيات احلديثة،  لوضع 
ميكن  والتي  املتاحة  الدولية  املؤشرات  بأبرز 
االعتماد عليها وعلى منهجيتها يف وضع املؤشر 
باستعراض  املعهد  قام  كما  للحوكمة،  الوطني 
عرض  ومت  الوطني،  املؤشر  هيكل  مقترح 
أهمية  على  شددت  التي  اجلامعة  مقترحات 
وضع معايير واضحة ودقيقة للمنهجية والتحقق 
واجلهات  املطلوبة  البيانات  جمع  جدوى  من 
اللجنة  مع  عقدها  مت  جلسة  يف  الالزمة؛ 

االستشارية للمؤشر.
والتي  الرابعة  النتيجة  إلى  التقرير  وأشار   
بعنوان  إلكترونية  دورة  محتوى  إعداد  تضمنت 
التنمية  ألهداف  الرشيدة  احلكومة  »مبادئ 

حيث  املمارسة«،  إلى  النظرية  من  املستدامة: 
حالياً  املتاحة  الدورة  باستعراض  املعهد  قام 
املنصة  على  احلوكمة«  »أساسيات  بعنوان 
وتقدمي  استكمالها  أجل  من  للمعهد  التعليمية 
مقترح لدورة أكثر احترافية للتركيز على التنمية 
التشغيل  إجراءات  بدليل  وربطها  املستدامة، 
أيضا  اتاحتها  يتم  بحيث   )SOP( القياسية 
)منصة  للمعهد  اإللكتروني  التعلم  منصة  على 

Atingi أو NIGSD(، وتتمثل املجموعات 
املدنية  اخلدمة  موظفي  يف  املستهدفة 
بجميع املستويات اإلدارية، واملؤسسات/ 
اخلاص،  والقطاع  العامة،  املنظمات 
املدني،  املجتمع  يف  الفاعلة  واجلهات 
 SOP الـ  دليل  مستخدمي  بجانب 

حتديًدا.
الدورة  هذه  أن  التقرير  أضاف   
احتياجات  مع  تتوافق  التدريبية 
املشاركني وتساعدهم على حتسني 
املشاركة  وتسهل  عملهم،  بيئات 
التحول  عملية  يف  النشطة 
ألهداف  وفًقا  واإلصالح 
األممية  املستدامة  التنمية 
والتي   2030 مصر  ورؤية 
كممارسة  احلوكمة  تتضمن 
اإلصالح  لضمان  أساسية 

على جميع املستويات.

عبر  عمل،  ورشة  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزارة  عقدت 
املنظومة  عمل  وآليات  أهداف  حول  كونفرانس«،  »الفيديو  تقنية 
املصري  الريف  قرى  لتطوير  القومي  املشروع  ملتابعة  اإللكترونية 
ومسئولي  املحافظني  نواب  من  مجموعة  مبشاركة  كرمية«،  »حياة 

املبادرة يف 15 محافظة.
والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد،  هالة  الدكتورة  وأكدت   
للمبادرة  اإللكترونية  املتابعة  تفعيل  أهمية  على  االقتصادية، 
على  مشددًة  العالم،  مستوى  على  األضخم  تعد  التي  الرئاسية، 
التخطيط  مسئولي  وخاصة  اجلهات  كافة  مشاركة  ضرورة 
اجلهود  أثر  وتقييم  املتابعة  عملية  يف  املحافظات،  يف  واملتابعة 
القرى  يف  احلياة  وجودة  التنمية  حالة  على  الدولة  تبذلها  التي 
وذلك  ريفية مستدامة،  إلى جتمعات  للوصول  املستهدفة  واملراكز 
وامليكنة  الرقمي  التحول  يف  للوزارة  املتواصلة  اجلهود  إطار  يف 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  وسائل  من  استفادة  أقصى  وحتقيق 

األداء.  وتقييم  واملتابعة  التخطيط  عمليات 
لشئون  الوزيرة  مساعد  حلمي،  جميل  الدكتور  قدم  جانبه  ومن   
متابعة خطة التنمية املستدامة، واملشرف العام على »حياة كرمية« 
وآليات  املنظومة  التخطيط، عرًضا مفصاًل حول محتوى  وزارة  يف 
عملها، مشيًرا إلى أنها متثل أول منظومة إلكترونية شاملة ومتكاملة، 
مبنية على منهجية البرامج واألداء، من خالل ربط كافة املشروعات 
والتدخالت التنموية مبؤشرات قياس أداء، تعكس نتائج املشروعات 
والتدخالت على مؤشر جودة احلياة وإتاحة اخلدمات األساسية يف 

الغاز  استهالك  أن  املعدنية،  والثروة  البترول  وزارة  أعلنت 
أعلى معدالته  الكهرباء سجل  الالزم ملحطات  والوقود  الطبيعى 
درجات  ارتفاع  نتيجة  قياسية  بصورة  املاضيني  اليومني  خالل 

احلرارة.
وفر  البترول  قطاع  أن  صحفي،   بيان  يف  الوزارة،  أضافت 
 5210 نحو  بلغت  والتي  املسبوقة  غير  الكميات  هذه  كامل 
مليون قدم مكعب غاز مكايفء يوميا  بزيادة نسبتها 118% عن 
االحتياجات املخططة لتلك الفترة، مع االلتزام  بالتأمني الكامل 
الصناعية  كالقطاعات  املستهلكة  القطاعات  احتياجات  لباقي 
جانب  إلى  بالغاز  السيارات  ومتوين  واملنازل  والبتروكيماويات 

االستمرار يف تصدير تعاقدات شحنات الغاز .
 ومتثل الكميات احلالية التي مت استهالكها من  الغاز الطبيعى  
ملحطات الكهرباء والبالغة 4670 مليون قدم مكعب غاز يومًيا نحو 
67% من استهالك الغاز محلًيا باالضافة إلى توفير أكثر من 13 

ألف طن مازوت الستكمال احتياجات محطات الكهرباء .

مصر  لصندوق  التنفيذى  املدير  سليمان  أمين  كشف 
للتعليم  فرعى  صندوق  إطالق  بصدد  أنه  عن  السيادى 
لتغطية  املدراس  مئات  انشاء  على  للعمل  مجاالته  بكل 
للطبقة  متميز  تعليم  لتقدمي  اجلمهورية  أنحاء  كافة 

املتوسطة«. »الطبقة  املصرى  الشعب  من  العريضة 
حققها  الذى  النجاحات  ان   « سليمان  وأوضح 
على  الصندوق  شجع  التعليم  مجال  فى  الصندوق 
قريبا،  عنه  اإلعالن  وسيتم  له  فرعى  صندوق  انشاء 
املستهدفة  القطاعات  من  التعليم  قطاع  ان  مؤكدا 
للقطاعات  االستثمار   استراتيجية  بدًء  منذ  للصندوق 
على  يركز  الصندوق  ان  الى  ،الفتا  بالصندوق  اخلاصة 
والتعليم  والصحة  االغذية  مثل  الدفاعية  القطاعات 
او  مقومات  متثل  القطاعات  وهذه  االساسية  والبنية 
اضطرابات  بأي  تتأثر  ال  ،والتى  دولة  الن  قوى  اقتصاد 
هى  القطاعات  هذه  الن  ،نظرا  االزمات  اوقات  فى 

اساس احلياة ألى دولة .
ان  السيادى  مصر  لصندوق  التنفيذي  املدير  وأكد 
هذه  خلدمة  أمواله  ورؤوس  اصوله  يوجه  الصندوق 

القطاعات، مؤكدا ان جناح الصندوق فى الشراكة االولى 
افضل  تعليم  لتوفير  والكفاءة  القدرة  لديهم  مشغلى  مع 
املجتمع  من  االوسع  الشريحة  مخاطبة  على   قدره  ولديه 
الثانية شجع  الشراكة  ايضا فى  الصندوق  املصرى وجناح 
للتعليم  فرعى  صندوق  اطالق  على  السيادى  الصندوق 
على   ،موكدا  الشراكة  هذة  من  املحققة  للنجاحات  نظرا 
خاصة  عقبات  اى  تذليل  فى  السياسية  القيادة  دعم 
باالستثمار  واملوافقات املطلوبة كل هذا الدعم ساهم فى 

اإلسراع من حتقيق جناحات فى مجال التعليم .
بصدد  السيادى  مصر  صندوق  أن  سليمان  وكشف 
التعليم خالل  فى مجال  4 شراكات جديدة  االعالن عن 
وجامعات  مدارس  انشاء  على  للعمل  القادمة  الفترة 

. اجلمهورية  مستوى  على 
الشراكة  خالل  من  الصندوق  يستهدفه   ما  وعن 
سليمان  اوضح  التعليمية  لالستثمارات  اليتهاوس  منصة 
إلى  باإلضافة  مدرسة،   14 انشاء  املستهدف  من  انه 
بجانب  املدارس،  اخرين حتالف مشغلى  إنشاء مدرستني 

الصندوق. أصول  من  أصل  على  جامعة  مبنى  إنشاء 

التجمعات الريفية املستهدفة.  
وزارة  حرص  اجلمعة،  اليوم  صحفي،  بيان  يف  »حلمي«،  وأكد   
التخطيط على مواصلة اجلهود التي بذلتها خالل السنوات املاضية 
البرامج  منهجية  على  املحلي  بالتخطيط  املعنيني  قدرات  لتعزيز 
العملي  التطبيق  مبثابة  كرمية«،  »حياة  منظومة  أن  منوهاً  واألداء، 

يف هذا اإلطار. 
للتخطيط  ترسخ  املنظومة  أن  التخطيط،  وزيرة  مساعد  وتابع   
يوفرها  التي  البيانات  من  االستفادة  خالل  من  األدلة،  على  املبني 
الشامل  املسح  منها  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 
خلصائص املجتمع املحلي، لرصد حالة التنمية يف التجمعات التي 
تغطيها املبادرة، موضًحا أن املنظومة تتضمن املشروعات االستثمارية 
مرتبطة  أنها  إلى  الفًتا  كافة،  واالجتماعية  االقتصادية  والتدخالت 
مبنظومة املتغيرات املكانية، وتقدم متابعة على أرض الواقع من خالل 

وسائل املتابعة املستحدثة كالصور، الفيديو، التصوير الفضائي. 
تطوير  مشروع  إلدارة  رئيسية  وجود جلنة  إلى  »حلمي«،  وأشار   
الريف املصري حياة كرمية مبجلس الوزراء منبثق عنها أربع جلان 
فرعية، موضًحا أن اللجنة األولى هي جلنة البنية األساسية، واللجنة 
العمل يف حني  وقوة  االقتصادية  التدخالت  الثانية متثلت يف جلنة 
تتمثل اللجنة الثالثة يف جلنة التدخالت االجتماعية، واللجنة الرابعة 
التخطيط  وزارة  عنها  واملسئول  والتنمية  األداء  هي جلنة مؤشرات 
املتابعة  إعداد منظومة  الهدف من  أن  االقتصادية، مؤكًدا  والتنمية 
اخلاصة باملشروع يأتي يف إطار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 

باملشروع  املتعلقة  األداء  بإسناد مهام متابعة مؤشرات  اخلاص 
لوزارة التخطيط.

 وأشاد املشاركون بتكامل املنظومة من حيث تضمنها املراحل 
املختلفة لعملية إعداد اخلطط واملتابعة )مالية، عينية(، ومتابعة 
املتابعة الالحقة ملا  األداء على مستوى املخرجات والنتائج، وكذا 

بعد التشغيل، للتأكد من جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني. 
 من جانبه، اقترح د. محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ املنيا، 
كرمية«،  »حياة  منظومة  املحافظات يف  املتابعة يف  منظومات  دمج 
لتوحيد عملية املتابعة، مشيًدا يف الوقت ذاته بتخصيص منظومة 

»حياة كرمية«، مؤشر قياس أداء لكل مشروع وتدخل تنموي.  
املنظومة  أن  القليوبية،  محافظ  نائب  ريان،  إميان  د.  وذكرت   
تساهم بصورة كبيرة يف دقة املتابعة اخلاصة مبشروعات وتدخالت 
مع  املنظومة  به  تقوم  الذي  التكامل  أهمية  مؤكدة  كرمية«،  »حياة 

مشروع البنية املعلوماتية املكانية.
بوجود  أسيوط،  محافظ  نائب  عبدالعال،  عمرو  م.  أشاد  كما   
بوسائل  مزودة  كرمية«،  »حياة  مببادرة  خاصة  إلكترونية  منظومة 

متابعة متنوعة لكافة التدخالت واملشروعات.  
من  مجموعة  حضور  شهدت  العمل  ورشة  أن  بالذكر،  جدير   
يف  مسئول   85 بإجمالي  كرمية«  »حياة  ومسئولي  املحافظني  نواب 
دمياط،  سوهاج،  أسيوط،  املنيا،  محافظات  تضمنت  محافظة   15
اجلديد،  الوادي  القليوبية،  الدقهلية،  الفيوم،  الشيخ،  كفر  اجليزة، 

أسوان، اإلسماعيلية، الشرقية، البحيرة، قنا.

.. وإنشاء منظومة إلكترونية ملتابعة مشروعات مبادرة حياة كرمية وتقييم تأثيرها

تسجيل أعلى معدل لتوريد الغاز الطبيعي 
ملحطات الكهرباء بسبب املوجة احلارة

الصندوق السيادى بصدد إطالق صندوق فرعى 
و4 شراكات جديدة بالتعليم

بـ5.2 مليار قدم غاز..


