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0 نوفمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥٦
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

١٠2 العيون الساهرة
نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز 

اإلصالح والتأهيل وادى النطرون التابع 
لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة 

حقوق  بإحترام  الداخلية  وزارة  من  إيماناً   
اإلنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل 
بأماكن اإلحتجاز وتطويرها  األمنى واإلهتمام 
التنفيذ  لمنظومة  الجوهرية  األولويات  كأحد 
الوطنية  اإلستراتيجية  لثوابت  وفقاً  العقابى 
عبد  الرئيس  أطلقها  التى  اإلنــســان  لحقوق 

مؤخراً الجمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح 
بمركز  تفقدية  الداخلية جولة  وزارة  نظمت 
التابع  الــنــطــرون  وادى  والــتــأهــيــل  اإلصـــاح 
بحضور  بالوزارة  المجتمعية  الحماية  لقطاع 
والمنظمات  الدبلوماسية  البعثات  من  عــدد 
ولجان  الحقوقية  المجالس  وممثلى  الدولية، 
والشيوخ  الــنــواب  بمجلسى  اإلنــســان  حــقــوق 
وعـــدد مــن اإلعــامــيــيــن ومــراســلــى الــوكــاالت 
األجــنــبــيــة والــــذى تـــم تــشــيــيــده فـــى مـــدة ال 
الــمــرور  الــجــولــة  شملت  أشــهــر   10 تــتــجــاوز 
باُكورة  يُعد  والــذى  المركز  مرافق  كافة  على 
عقب  سيتم  والذى  والتأهيل  اإلصاح  مراكز 
التشغيل الفعلى له غلق عدد 12 سجن يمثلون 
العمومية  السجون  عــدد  إجمالى  مــن   %  25
إلــى عــدم تحمل  فــى مصر وهــو مــا ســيــؤدى 
ــة أعــبــاء إلنشاء  الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة أي

وإدارة مراكز اإلصاح والتأهيل، فى ضوء أن 
العمومية  السجون  لمواقع  القيمة اإلستثمارية 
المراكز  تلك  إنشاء  تكلفة  تفوق  المقرر غلقها 
وتكنولوجيا  علمى  بإسلوب  تصميمه  تم  وقد 
الوسائل  أحـــدث  خالها  إســتـُـخــدم  مــتــطــورة 
مراحل  فــى  اإلستعانة  تــم  ،كما  اإللكترونية 
اإلصــاح  برامج  وإعتماد  والتجهيز  اإلنشاء 
شارك  التى  الدراسات  أحدث  على  والتأهيل 
ذات  المجاالت  كافة  فــى  متخصصون  فيها 
وتأهيلهم  المحتجزين  مــع  للتعامل  الصلة 
المجتمع  فى  اإليجابى  اإلندماج  من  لتمكينهم 

العقوبة فترة  عقب قضائهم 
مــراكــز   6 عــدد  اإلحــتــجــاز  منطقة  وتــضــم 
األجــواء  توفير  تصميمها  فــى  روعــى  فرعية 
الطبيعية  واإلنارة  التهوية  حيث  من  المائمة 
والمساحات باإلضافة إلى توفير أماكن إلقامة 
الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح 
للتريض  وساحات  هواياتهم  ممارسة  للنزالء 
والفنى  المهنى  للتدريب  ومــراكــز  ومــاعــب 

المختلفة الورش  تضم مجموعة من 
مناطق  ــاج  ــت واإلن التأهيل  منطقة  وتــضــم 
الزراعية  الصوب   - المفتوحة  )»الــزراعــات 

ــة -الــمــصــانــع  ــداجــن والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة وال
ــورش اإلنــتــاجــيــة«(والــجــديــر بــالــذكــر أنــه  ــ وال
منافذ  للمركز  الخارجية  المنطقة  فى  يوجد 
المركز  منتجات  بيع  يتم  كما  المنتجات  لبيع 
الحماية  قطاع  ينظمها  التى  المعارض  فــى 
المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى 
 ، رغبته  حسب  العائد  هــذا  وتوجيه  للنزيل 
أو  ألسرته  منه  جــزء  أو  العائد  تحويل  فإما 

العقوبة. اإلحتفاظ به عقب قضاء 
مستشفى  والتأهيل  اإلصــاح  مركز  ويضم 
واألجهزة  المعدات  بأحدث  »مجهز  مركزى 
ــافــة  ــل ك ــشــم ــرف عــمــلــيــات ت ــ ــ الــطــبــيــة -غ
المركزة –غرف  للرعاية  التخصصات –غرف 
صيدلية  ــى  إل بــاإلضــافــة  والـــطـــوارىء  للعزل 
مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل واألشعة - 
وحدة الغسيل الكلوى. باإلضافة إلى العيادات 

المعدات تم تجهيزها بأحدث  التى 
الزيارة  تفقدمناطق  الجولة  خال  تم  كما 
ــراءات  اإلجــ كــافــة  تطبيق  خالها  والــتــىيــتــم 
لإلجراءات  وفقاً  الزائرين  على  اإلحترازية 
هــذا  فــى  المتبعة  الــصــحــيــة  واإلشــتــراطــات 
حيث  من  التأمينية  اإلجراءات  وكذا   ، الشأن 

الزائرينلمناطق  وإصطحاب  البيانات  تسجيل 
عقب  وإصطحابهم  حافات  بواسطة  الزيارة 

الزيارة. إنتهاء 
داخل  المحاكم  مجمع  الحضور  تفقد  كما 
أقصى  لتحقيق  إنــشــائــه  تــم  ــذى  والـ الــمــركــز 
لجلسات  قــاعــات   8 ويضم  التأمين  درجــات 
المحاكمة »منفصلة إدارياً بسعة إجمالية 800 
لمحاكمة  عانية  جلسات  عقد  يتم  حتى  فرد 
لمحاكمة  اآلمــن  المناخ  وتحقيق  بها  النزالء 
 ، بــكــافــة حــقــوقــه  الــنــزيــل  فــيــه  يتمتع  عــادلــة 

المختلفة. للمحاكم  اإلنتقال  عناء  وتوفير 
الداخلية  وزارة  سعى  ضوء  فى  ذلك  يأتى 
التى  والتطوير  التحديث  آفــاق  مواكبة  نحو 
المجاالت  بكافة  المصرية  الــدولــة  تشهده 
الوطنية  اإلستراتيجية  لمحاور  وتنفيذاً   ،
لحقوق اإلنسان والتى عبرت الدولة المصرية 
إحترام  فى  الراسخة  ثوابتها  عن  خالها  من 
ومعاملة  حــيــاة  وتهيئة  والــحــريــات  الــحــقــوق 

المواطنين لجميع  كريمة 

مركز اإلصالح والتأهيل بوادى النطرون..
صرح عاملى لتطبيق أعلى معايير حقوق اإلنسان 

اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع احلماية املجتمعية:

القيادة السياسية لها السبق فى حتسني ظروف املحتجزين

جمال الدالى 

إشراف: جمال الدالى 

اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع   ألقى 
فيها   قال  الحضور  أمــام  كلمة  المجتمعيه  الحمايه 

اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية الحضور
فعاليات  اليوم  بتشريفكم  واإلعتزاز  التقدير  بالغ 
النطرون  وادى   - والتأهيل  اإلصــاح  مركز  تفقد 
والذى تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفى فترة 
للمؤسسات  زمنية قياسية وهو يعد نموذجاً متميزاً 
اإلقليمى  المستويين  على  واإلصاحية  العقابية 
والدولى ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية 
مستوى  على  لتعميمه  الداخلية  وزارة  تسعى  حيث 

الجمهورية.
دعائم  ترسيخ  فى  األمــن  رسالة  بأهمية  وإيماناً 
المواطنون  فيه  يتمتع  ــن  آم لمجتمع  اإلســتــقــرار 
القيادة  لتوجيهات  ــاذاً  ــف وإن والــحــريــات  بالحقوق 
تعد  والتى  كريمة«  »حياة  مفهوم  بتعظيم  السياسية 
إحدى الركائز األساسية للجمهورية الجديدة تحرص 
كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير 
الكريمة«  »المعاملة  يكفل  بما  األمنى  لألداء  شاملة 
المشاركة  فى  التوسع  خال  من  وذلــك  للمواطنين 
الخدمات  وتقديم  المجتمعية  المبادرات  بمختلف 
يلبى  وبما  واإلتقان  للجودة  معدالت  بأعلى  األمنية 

طموحات وتطلعات المواطن.
فى  البشرى  للعنصر  الجوهرى  للدور  وإدراكـــاً 
بتنمية  اإلهتمام  يجرى   .. الشامل  األمــن  تحقيق 
المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد 
للعلوم اإلجتماعية ومبادىء حقوق اإلنسان والحريات 
اإللتزام  فى  واضحة  إرادة  عن  يعبر  بما  العامة 
بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها 

إحترام حقوق اإلنسان وحماية حرياته األساسية.
الحضور:

ترتكز اإلستراتيجية األمنية فى إدارة المؤسسات 
العقابية 

العقابية  الفلسفة  مــحــاور  عــلــى  واإلصــاحــيــة 
اإلحتجاز  أماكن  تحويل  على  تقوم  التى  الحديثة 
التقليدية إلى أماكن نموذجية إلعادة تأهيل النزالء 
يعاقبوا  بــأال  عليهم  المحكوم  أحقية  منطلق  مــن 

بهم  الــحــيــاة  تتوقف  ال  حتى  مرتين  جرمهم  عــن 
وبأسرهم عند ذنب إقترفوه بما يعد ترجمة واقعية 
تم  والتى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  لإلستراتيجية 

إطاقها مؤخرا.
متكاملة  برامج  التأهيل  إعــادة  خطط  وتتضمن 
.. شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف 
مجاالت العلوم اإلجتماعية والصحة النفسية تشمل 
واألفــكــار  المفاهيم  وتصحيح  بالتعليم  اإلهتمام 
واألخاقيات  القيم  وتعميق  السلوكيات  وضبط 
أخرى  مرة  اإلنحراف  من  النزيل  لتحصين  وصوال 
محتملة  إجرامية  خطورة  أية  من  مجتمعه  وحماية 

كانت تسيطر على سلوكه.
ألسر  اإلجتماعية  الــرعــايــة  بــرامــج  تمتد  كما 
إدارة  خــال  مــن   .. عقوبتهم  فترة  أثــنــاء  الــنــزالء 
بمتابعة حاالت  أيضا  تقوم  والتى  الاحقة  الرعاية 
المحكوم عليهم عقب اإلفراج عنهم وفى إطار سعى 
الوزارة نحو تشجيع النزالء على تقويم سلوكهم يتم 
الصحية  وللظروف  الشرطى  اإلفــراج  فى  التوسع 
التى  والمعايير  والضوابط  القانونية  وفقا لألحكام 
عام  عددهم خال  بلغ  والتى  سبيلهم  إخاء  تنظم 
الرئاسى  العفو  جانب  إلى   )11298  ( عدد   2021
عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات 
ألسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد 
فى  لديهم  األمل  آفاق  يفتح  الذى  األمر   )20516(

حياة جديدة وكريمة. 
السيدات والسادة:

 .. خاصاً  إهتماماً  حالياً  الدولى  المجتمع  يولى 
بتحسين ظروف المحتجزين بإعتباره أحد الجوانب 
الهامة لحقوق اإلنسان ولقد كانت للقيادة السياسية 
مراكز  بإنشاء  التوجيه  خال  من  ذلك  فى  السبق 
تراعى  التى  المقومات  كافة  فيها  تتوافر  مجمعه 
علمى  بشكل  وتــدار  اإلنسان  حقوق  مقاييس  أعلى 
إلصاح السلوك واألفكار المغلوطة للمحكوم عليهم 
وتأهيلهم  إرتكبوها  التى  المخالفات  لطبيعة  وفقاً 
أســرهــم  يــفــيــدوا  صالحين  أشــخــاصــاً  ليصبحوا 

ومجتمعهم.

مــن خال  الـــوزارة  قــامــت  المنطلق  هــذا  ومــن 
إستراتيجية  بوضع   .. مــدروس  علمى  تخطيط 
لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل 
خطواتها  أولى  وبدأت  الحالية  العمومية  للسجون 
التنفيذية بإنشاء مركز اإلصاح والتأهيل – وادى 
له  الكامل  التشغيل  عقب  سيتم  والــذى  النطرون 
غلق عدد 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد 
)إستئناف   .. وهم  مصر  فى  العمومية  السجون 
بنها   – بطره  القاهرة   – طرة  ليمان   – القاهرة 
المنصورة   – العمومى  طنطا   – اإلسكندرية   –
 – القديم  دمنهور  الزقازيق–   – الكوم  شبين   –

وهو  العمومى(  المنيا   – بالبحيرة  العمل  معسكر 
ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة 
أية أعباء إلنشاء وإدارة مراكز اإلصاح والتأهيل 
السجون  لمواقع  اإلستثمارية  القيمة  أن  ضوء  فى 
تلك  إنشاء  تكلفة  تفوق  غلقها  المقرر  العمومية 

المراكز.
تيسير  فى  للمساهمة  الوزارة  لجهود  وإستكماالً 
إنــشــاء مجمعاً  تــم  لــلــنــزالء  الــتــقــاضــى  إجــــراءات 
والمواصفات  الشروط  وفق   : بالمركز  للمحاكم 
الــقــضــائــيــة فــضــًا عـــن غـــرف مــجــهــزة لــعــرض 
القضائية  الجهات  على  إحتياطياً  المحبوسين 

يرفع  بما  كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر  المعنية 
عن النزالء مشقة اإلنتقال إلى المحاكم والنيابات 

المختلفة.
إعادة  مقومات  توفير  سبيل  فى  الوزارة  وتتخذ 
مع  التنسيقية  اإلجــراءات  كافة   .. النزالء  تأهيل 
بروتوكول  إبــرام  آخــرهــا  كــان  المعنية  الـــوزارات 
تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم 
)الصناعى  الثانوى  المدرستين  تشغيل  بمقتضاه 
كذا  بالمركز  إفتتاحهما  تــم  اللتان  والــزراعــى( 
التنسيق مع وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
على  والتأهيل  للتدريب  أماكن  إلعداد  العمرانية 

برامج  إطــار  فى  وذلــك  المختلفة  الفنية  المهن 
للمهنة  النزيل  طاقة  توجيه  على  قائمة  علمية 
فترة  أثناء  له  عمل  فرص  وإتاحة  لها  يصلح  التى 
مالى  بعائد  أسرته  وعلى  عليه  يعود  بما  العقوبة 
بجزء  واإلحتفاظ  إلحتياجاته  وفقا  توجيهه  يتم 
تساعده  خروجه  عند  للنزيل  تمنح  كمكافأة  منه 

المعيشية. متطلباته  مواجهة  على 
إقامة   .. الهدف  هذا  تحقيق  إطار  فى  تم  كما 
الصناعية  اإلنــتــاجــيــة  ــمــشــروعــات  ال ــن  م عـــدد 
ينعكس  وبما  المركز  داخل  والحيوانية  والزراعية 
تتحمله  التى  اإلنــفــاق  حجم  على  أيضا  إيجابيا 
النزالء  ورعاية  اإلصاح  مراكز  إدارة  فى  الدولة 
وذلك عبر تحقيق اإلكتفاء الذاتى فى إحتياجاتها 
من بعض المنتجات األساسية فضا عن اإلسهام 
مخفضة  بأسعار  المواطنين  إحتياجات  تلبية  فى 

فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.
 .. اإلنــســان  حــقــوق  ــادىء  ومــب لقيم  وترسيخا 
واقع  مع  والمسميات  المصطلحات  تتوافق  وحتى 
الوزارة  قامت  الحديث  العقابى  التنفيذ  سياسات 
قانون  أحكام  بعض  لتعديل  قانون  بتقديم مشروع 
السجون  لتحويل  الصلة  ذات  والقوانين  السجون 
إلى مراكز اإلصاح والتأهيل المجتمعى« وتعديل 
الحماية  »قطاع  ليصبح  السجون  قطاع  مسمى 
النوعى  التطور  على  معبرا  ليكون  المجتمعية« 

الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع.
الوطنى  العمل  مسيرة  :تمضى  الكريم  الجمع 
السيسى وفق  الفتاح  للرئيس  عبد  بقيادة حكيمة 
الجديدة  الجمهورية  لبناء  األهداف  واضحة  رؤية 

المصرية. األمة  وتأمين حاضر ومستقبل 
فى  قوية  الداخلية  وزارة  فى  إرادتنا  وستبقى 
مفردات  كافة  فى  اإلنسان  حقوق  مبادئ  تدعيم 
المستحدث  الــنــمــوذج  هــذا  ولــعــل  األمــنــى  العمل 
دولية  بمقاييس  وإصــاحــيــة  عقابية  لمؤسسة 

عصرية خير شاهد على ذلك.
والتقدم  للحضارة    منارة   .. مصر  الله  حفظ 

واألمن .
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١٠3 بث مباشر
كان يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية  من بينها وضع 

قيود على حرية األشخاص فى االجتماع واالنتقال 
والمرور فى أماكن أو أوقات معينة

بدأ مع العدوان الثالثى وانتهى فى عصر السيسى..

بإلغاء  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  قرار  كان 
بعد سنوات عديدة  البالد،  فى  الطوارئ  مد حالة 

من استمرارها خطوة تاريخية مهمة .
بوك:  فيس  على  صفحته  عبر  الرئيس،  وكتب 
»يسعدنى أن نتشارك مًعا تلك اللحظة التى طاملا 
سعينا لها بالكفاح والعمل اجلاد، فقد باتت مصر، 
واحة  األوفياء،  ورجالها  العظيم  شعبها  بفضل 
لألمن واالستقرار فى املنطقة، ومن هنا فقد قررت، 
وألول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى 

جميع أنحاء البالد
ولفرض حالة الطوارئ فى مصر، تاريخ طويل، 
حيث فرضت حالة الطوارئ للمرة األولى مع بدء 
العدوان الثالثى على مصر فى عام 1956، والذى 
شنته القوات البريطانية واإلسرائيلية والفرنسية، 
عقابا ملصر على تأميم قناة السويس، إال أنه وقبل 
استثنائية  قوانني  هناك  كانت  الثالثى  العدوان 
كبير  حد  إلى  تشبه  العرفية«  بـ»األحكام  عرفت 

قانون الطوارئ باسمه احلالى.
وكانت بداية سن قانون الطوارئ )قانون رقم 162 
لسنة 1958(، حيث مت فرض حالة الطوارئ أثناء 
نكسة 1967، إال أنه مت إنهاء حالة الطوارئ ملدة 18 
اغتيال  بعد  أعيد فرضها  ثم  عام 1980  شهًرا فى 

الرئيس أنور السادات فى أكتوبر 1981م.
الطوارئ فى مصر حسب  واستمر متديد حالة 
الدستور ملدة 3 سنوات من عام 1981م، كما استمرت 
عملية التمديد طوال فترة حكم الرئيس األسبق 
على  البرملان  صادق   ،2010 مايو   12 وفى  مبارك، 
متديد العمل بقانون الطوارئ ملدة عامني آخرين، 
وفى 10 سبتمبر 2011 قرر املجلس العسكرى الذى 
يقوم بدور رئيس اجلمهورية بإعالن حالة الطوارئ 
وبعد  فى مصر،  اإلسرائيلية  السفارة  أحداث  بعد 
إيقاف  العسكرى  املجلس  أعلن  يناير   25 أحداث 

العمل به نهائيًا فى 31 مايو 2012.
املرحلة  خالل   2013 أغسطس  بداية  ومع 
الرئيس  قام  يونيو،   30 لثورة  التالية  االنتقالية 
املؤقت عدلى منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ 
وفرض حالة الطوارئ ملدة شهر من تاريخه، وذلك 
رابعة  اعتصامى  بفض  الداخلية  وزارة  قيام  عقب 
العدوية والنهضة اإلرهابيني، كما مت متديد حالة 
الطوارئ خالل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى 
أبريل   25 يوم اخلميس  آخرها  كان  مرة،  أكثر من 
2020، وذلك ملدة ثالثة أشهر، حتى أصدر الرئيس 
قراره التاريخى فى 25 أكتوبر 2021 بإلغاء مد حالة 

الطوارئ فى مصر.

يتوجب  التى  احلاالت  الطوارئ  قانون  وينظم 
االستناد إليها لفرض الطوارئ، والتى تشمل أوقات 
وحدوث  حرب،  بوقوع  تهدد  حالة  قيام  أو  احلرب 
أو انتشار وباء،  أو كوارث عامة  اضطرابات داخلية 
أو  أراضى مصر  فى  العام  األمن  تعرض  يعنى  ما 

مناطق منها إلى اخلطر.
واسعة  صالحيات  الطوارئ  قانون  يعطى  كما 
باتخاذ  يسمح  إذ  واحلكومة،  اجلمهورية  لرئيس 
وضع  بينها  من  مبوجبه،  استثنائية  إجراءات 
االجتماع  فى  األشخاص  حرية  على  قيود 
معينة،  أوقات  أو  أماكن  فى  واملرور  واالنتقال 
وحظر  الدولة  أمن  محاكم  إلى  املتهمني  وإحالة 
الرسائل،  ومراقبة  املناطق  بعض  فى  التجول 
والنشرات  الصحف  ومراقبة  نوعها،  كان  أيًا 
وسائل  وكل  والرسوم  واحملررات  واملطبوعات 
التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرها، وضبطها 
عن  فضاًل  طباعتها،  أماكن  وإغالق  ومصادرتها 

متكني السلطات األمنية من فرض األمن.
صالحية  واحلكومة  الرئيس  أيًضا  ومينح 
وإغالقها،  العامة  احملال  فتح  مواعيد  حتديد 
بفرض  واألمر  عقار  أو  منقول  أى  ومصادرة 
وإخالء  واملؤسسات،  الشركات  على  احلراسة 

النقل  وسائل  وتنظيم  عزلها  أو  املناطق  بعض 
املناطق  بني  وحتديدها  املواصالت  وحصر 

املختلفة.
وقد تصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
البالد  مستوى  على  الطوارئ  حالة  رفع  بشأن 
وسائل  واهتمامات  عناوين  عديدة،  سنوات  بعد 
والذى  القرار  بهذا  أشادت  التى  الدولية  اإلعالم 

يؤكد انتصار مصر على اإلرهاب.
قالت شبكة »بى بى سى« البريطانية، إن مصر 
ألول  البالد  فى  املستمرة  الطوارئ  حالة  أنهت 
بتصريحات  مستشهدة  سنوات،  أربع  منذ  مرة 
فى  حسابه  على  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
فيسبوك، بأنه لن ميدد حالة الطوارئ ألن مصر 

أصبحت واحة لألمن واالستقرار.
على  الضوء  »رويترز«  وكالة  سلطت  كذلك 
قرار رفع حالة الطوارىء، قائلة إن«مصر فرضت 
فى   ،2017 أبريل  فى  مرة  ألول  الطوارئ  حالة 
أعقاب تفجير كنيستني فى مدينتى اإلسكندرية 
متديدها  فى  واستمرت  البالد.  بشمال  وطنطا 
األعمال  أشهر منذ ذلك احلني بسبب  كل ثالثة 

ارتكبتها داعش«. اإلجرامية التى 
تسايتوجن«  »فينر  صحيفة  أيضا  أبرزت  كما 

حلالة  السيسى  الرئيس  رفع  قرار  النمساوية، 
أعوام  أربعة  بعد  البالد  مستوى  على  الطوارئ 

العام. ونصف 
إن  الرئيس،  قول  إلى  الصحيفة  ولفتت 
ورجالها  العظيم  شعبها  بفضل  أصبحت  »مصر 

املخلصني، واحة أمن واستقرار فى املنطقة«.
أمريكا«  أوف  »فويس  إذاعة  تناولت  كذلك 
البالد،  فى  الطوارئ  حالة  إلغاء  الرئيس  إعالن 
كما أبرزت تصريحات السيسى إذ قال: »يسعدنى 
طاملا سعينا  التى  اللحظة  تلك  معًا  نتشارك  أن 
مصر  باتت  فقد  اجلاد،  والعمل  بالكفاح  لها 
واحة  األوفياء،  ورجالها  العظيم  شعبها  بفضل 
فقد  هنا  ومن  املنطقة،  فى  واالستقرار  لألمن 
حالة  مد  إلغاء  سنوات،  منذ  مرة  وألول  قررت، 

الطوارئ فى جميع أنحاء البالد«.
الفرنسية،  موندو«  »لو  صحيفة  سلطت  كما 
استشهدت  كما  القرار،  هذا  على  الضوء 
التى  والشرطة  واجليش  األمن  قوات  بتضحيات 

وصلت بالبالد إلى حالة من األمن واالستقرار.

إلغاء قانون الطوارئ.. قصة القرار 
التاريخى الذى اتخذه الرئيس

اميان الدالى 



0 نوفمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧56
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

١٠4 نجوم وحكايات
أبدى نجم الكوميديا محمد هنيدي 
سعادته الغامرة بالمشاركة بعرض 

مسرحي للمرة الثانية على التوالي في 
موسم الرياض

حفالت األوبرا املصرية كاملة العدد
يف موسم الرياض بالسعودية

الثقافة وأحمد فاروق سفير مصر  الدايم وزيرة  إيناس عبد  الدكتورة  شهدت 
الليلة المصرية األولى في موسم  بالرياض، والدكتور مجدى صابر رئيس دار األوبرا 
الفنانة  إشراف  تحت  العربية،  للموسيقي  الشرقي  األوركسترا  أحياها  والتى  الرياض، 
وأقيمت على مسرح محمد عبده  القصبجى،  المايسترو حازم  وبقيادة  جيهان مرسى 

وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر الف مشاهد.
 أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الفنون إحدى الوسائل الهامة 
أواصر  الهام في توطيد  إلى دورها  الذاكرة اإلبداعية، مشيرة  الهوية وتنشيط  لتعزيز 

بين مصر  التبادلية  الفنية  الفعاليات  ان  وتابعت   ، الشعوب  بين  والمحبة  الصداقة 
البلدين  بين  العالقات  ومتانة  قوة  علي  تاكيدا  تأتي  السعودية  العربية  والمملكة 

. المجاالت  مختلف  فى  بينهما  للتعاون  واستكمااًل  الشقيقين 
 ومن جانه، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار األوبرا المصرية ان فرق 

فني  تقدمه من محتوى  بما  والعربي  المصري  للطرب  تعد سفيرا  العربية  الموسيقي 
المصرية في  المشاركة  العصر وهو ما تجلي خالل  بروح  الماضي  يستعيد امجاد 

الرياض. موسم 
العربية  بالمملكة  الترفيه  رئيس هيئة  ال شيخ  تركي  المستشار  اعلن  كما   

العربية  للموسيقي  المصري  االوركسترا  حفلى  ان  الرسمي  حسابه  عبر  السعودية 
٣٠ أكتوبر  علي مسرح محمد عبده نفذت تذاكرهما   ،  ٢٩ يومي الجمعة والسبت 

المشهد  المصرية في  القوي للفنون  العدد وهو ما يؤكد الحضور  واصبحا كامال 
. العربي  الثقافي 

الغني  ايمان عبد  المطربة  وتألق   ، الحكاية  نبتدي منين  الحفل بموسيقي  بدأ   
، أنا بعشقك . وتغني المطرب احمد عفت  بأغنيات في يوم وليلة ، أما براوه ، مقادير 
، الحلوة ، موعود ، ودويتو حاجة غريبة ، كما تجلت المطربة مي فاروق  بالهوا هوايا 
، وتصدق. ، فكروني  و اشعلت المسرح وهتف لها الجمهور فى اغانى الف ليلة وليلة 

عودة دالل عبد العزيز
للفنان محمد  »فرق خبرة«  فيلم  السينمات الستقبال  دور عرض  يستعد 

السينما  وينتظر جمهور  المقبل،  نوفمبر   ٣ الموافق  األربعاء  بدءا من  الشرنوبى، 
الفيلم. العزيز خالل أحداث  الراحلة دالل عبد  الفنانة  ظهور 

الرسمى  البرومو  العزيز مميزة كعادتها فى  الراحلة دالل عبد  الفنانة   وظهرت 
الفيلم آخر  المفتى، حيث يعد هذا  لفيلم »فرق خبرة« مع محمد شرنوبى وهدى 

القدر لمشاهدته عند عرضه. والتى لم يمهلها  العزيز  أعمال دالل عبد 
»الفنار« قبل تغييره، وهو بطولة محمد   فيلم »فرق خبرة« كان يحمل سابقًا اسم 

البزاوي، طه دسوقى، سينيتا  العزيز، محمود  المفتي، دالل عبد  الشربونى، هدى 
الفيلم  وإخراج شريف نجيب، ويجسد شربونى خالل  تأليف  والفيلم من  خليفة، 

المفتى بدور  دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، بينما تظهر هدى 
تاتو شابة. ورسامة  فنانة 

 من ناحية أخرى انضم الفنان محمد الشرنوبى ألبطال فيلم »بضع ساعات فى 
يوم ما«، الذى تقوم بطولته الفنانة مى عمر وهشام ماجد، من إخراج عثمان أبو 

لبن، وهو الفيلم المأخوذ عن وراية كتبها المؤلف محمد صادق، والذى قدم من قبل 
هيبتا. رواية 

للمسرح  هنيدي  محمد  النجم  يعود 
بأعمال  انشغال  فترة  بعد  جديد  من 
حيث  وبرامج،  ومسلسالت  سينمائية 

خالد  إخراج  من  جديدة  مسرحية  يقدم 
والمسرحية  الرياض،  موسم  خالل  جالل 

مربع«. »سالم  بعنوان 
النجم محمد هنيدي ظهر مع فريق 
صحفي  مؤتمر  خالل  المسرحية  عمل 

وتحضيراته  الجديد  العمل  فيه عن  تحدث 
لها منذ  االستعداد  يتم  فالمسرحية   ،
ثالثة شهور وقال عنها هنيدي  : نص 
شرائح  كافة  يرضي  مميز  المسرحية 

العرض شيق  أن يكون  وأتمني  المجتمع 
جدا. أحبه  الذي  للجمهورالسعودي 

المصرية  الكوميديا  نجم  وأبدى 
الغامرة  سعادته  هنيدي  محمد 

للمرة  مسرحي  بعرض  بالمشاركة 
الرياض،  موسم  في  التوالي  على  الثانية 

السعودي  والثقافي  الفني  وبالتعاون 
أزلية  عالقة  ضمن  يأتي  وأنه  المصري، 

المستوى  على  والمملكة  مصر  بين 
تلك  أن  موضحًا  والشعبي،  الرسمي 

طويلة،  سنوات  منذ  مستمرة  العالقات  
مدار  على  ة  ومتزايد  ومتواصلة، 

سيغيب  أنه  إلى  ولفت   ، األخيرة  السنوات 
العام،  هذا  الرمضانية  الدراما  عن 

األعمال  من  راحة  فترة  يعدها  ويعتبرها 
الموسم. هذا  الدرامية 

وأوضح هنيدي ان المسرحية ذات طابع 
المغني  تدور فكرتها حول قصة  كوميدي، 

المجتمع في سبيل  »سّيد« وصراعه مع 
األموال  الشهرة لكسب  الحصول على 

تعكس  فالمسرحية  حبيبته،  من  والزواج 
اجتماعًيا. واقًعا 

كل  المسرحية  بطولة  هنيدي  ويشارك 
أيتن عامر، محمد ثروت، محمد  من: 

إيمان السيد   ، الدين  محمود، ميرنا نور 
، ومن المقرر أن تدشن المسرحية 

موسم  مسرحيات  مربع«  »سالم  الكوميدية 
٢٠٢1، حيث سيتم عرضها بداية  الرياض 
 5 1 نوفمبر وتستمر  المقبل  من االثنين 

أيام على خشبة مسرح بكر الشدي.

هنيدي يكشف أسرار مسرحيته 
اجلديدة »سالم مربع«

الكبير أحمد صيام في  الفنان  يشارك 
الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ 

لجنة  كعضو  الشبابي  للمسرح  الدولي 
الشارع  تحكيم في مسابقة عروض مسرح 

التقليدية،  غير  المسرحية  والفضاءات 
والتي تضم أعضاء من دول أخري منهم 
البحرين«،   « الحمدان من  الناقد يوسف 
إياد شطناوي. والمخرج  األردني  والفنان 

المسابقة فيشارك  تلك  أما عروض 
4 عروض مسرحية منها : ) صخب  فيها 

ال صوت ( للمخرج تركي باعيسي من 
) خدامة   ، السعودية  العربية  المملكة 

( للمخرج طالل أيوب من تونس ، ) 
السالمي  حسان  للمخرج   ) البجعات 

من تونس ، ) الجار ( للمخرج قاصدي 
الجزائر. مهدي من 

للمسرح الدولي  الشيخ  شرم 
يشار إلى أن المهرجان يكرم ٩ 

المصرية  بين  ما  مسرحية  شخصيات 
االفتتاح  حفل  فخالل  والدولية  والعربية 

سميحة  العربى  المسرح  سيدة  ستكرم 
أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داوود 

الكويت، وتكريم محمد  سيف  حسين من 
الشخصية  باعتباره  اإلمارات  من  األفخم 
مارك  تكريم  وكذلك  العربية،  المسرحية 
الشخصية  باعتباره  »بلجيكا«  من  بيسون 

الدولية. المسرحية 
يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي 
النجمة  شرفيا  يرأسه  الشبابي  للمسرح 

اللجنة  ورئيس  أيوب،  سميحة  الكبيرة 
 ، صبحي  محمد  الكبير  الفنان  العليا 

الغرباوي  مازن  الفنان  ومؤسسه  ورئيسه 
الدكتورة  الفنانة  ، ويقام تحت رعاية 

واللواء  الثقافة  وزيرة  الدايم  إيناس عبد 
أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب 
من  السادسة  الدورة  وستنطلق  سيناء، 
6 إلى 11  المهرجان في الفترة ما بين 

الشيخ. شرم  بمدينة  المقبل  نوفمبر 

أحمد صيام عضوا 
بلجنة حتكيم مهرجان 

شرم الشيخ املسرحي
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نوفمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥6
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

أوضح رئيس لجنة الحكام: »شاهندة ١٠
المغربى مرشحه للتحكيم في كأس العالم 
للسيدات، وستدير مباريات دورى أبطال 
أفريقيا للسيدات هذا الموسم

على   FIFA القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وافق 
املجموعة  ختام  يف  واجلابون  مصر  مباراة  اقامة 
يف  العالم  كأس  لتصفيات  السادسة  االفريقية 
من  بدال  املقبل  نوفمبر   16 يوم  عصر  الثالثة 

نوفمبر.  15 مساء  التاسعة 
اقامة   وكان االحتاد املصري لكرة القدم قد قرر 
من  وطلب  العرب  ببرج  اجليش  بستاد  املباراة 
ألف   30 بحضور  خاللها  السماح  األمنية  اجلهات 

مشجع.
السادس  املركز  حاليا  مصر  منتخب  ويحتل   
أوقعه  الذى  األخير  الفيفا  تصنيف  بعد  أفريقيا 
املركز  نيجيريا  حتتل  بينما  عامليا،  الـ44  املركز  فى 

عامليا. والـ36  أفريقيا  اخلامس 

 ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إال أنه ظل يف 
 1434.62 برصيد  أفريقيا  قارة  يف  السادس  املركز 
وقبل   ،1492.37 اخلامس  نيجيريا  خلف  نقطة، 
هذا  على  وبناء  نقطة،   1411.3 السابع  غانا 
الثاني  املستوى  يف  مصر  منتخب  يظل  التصنيف، 
لكأس  املؤهلة  أفريقيا  من  الثاني  الدور  قرعة  يف 

 .2022 العالم قطر 
جميع  يف  الفوز  إلى  مصر  منتخب  ويحتاج   
املونديالية،  التصفيات  يف  املقبلة  املباريات 
مدرجة  غير  أنها  رغم  العرب  كأس  بطولة  وكذلك 
يتم  املباريات  هذه  ولكن  الدولية  األجندة  يف 
من  أقل  بنقاط  لكن  التصنيف  فى  احتسابها 
يجب  املقابل،  وفى  األجندة،  فى  املدرجة  نظيرتها 

ليبيريا  أمام  مباراتيها  فى  نيجيريا  تتعثر  أن 
حتى  املونديال،  تصفيات  فى  األخضر  والرأس 

أفريقيا.  اخلامس  للمركز  الفراعنة  يصعد 
شهر  فى  مباراتني  مصر  منتخب  وخاض   
مباريات  ضمن  ليبيا  منتخب  أمام  اجلارى  أكتوبر 
األفريقية  للتصفيات  والرابعة  الثالثة  اجلولتني 
الفوز  الفراعنة  حقق  حيث   2022 ملونديال  املؤهلة 

فى املباراتني بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.
الوطنى  للمنتخب  الفنى  اجلهاز  تابع  وقد 
عمر  من  األول  األسبوع  مباريات  كيروش،  بقيادة 
الدورى املمتاز فى إطار خطة اجلهاز الفنى ملتابعة 
ملباراتى  الفراعنة  معسكر  قبل  الالعبني  جميع 

العالم. اجنوال واجلابون فى تصفيات كأس 

كبير  بشكل  استقروا  وجهازه  كيروش  أن  ورغم 
املعسكر  فى  كانوا  الذين  الالعبني  نفس  ضم  على 
البحث  ليبيا، ولكن اجلهاز يحاول  ملباراتى  املاضى 
بعض  فى  الفريق  لتدعيم  الالعبني  بعض  عن 
بعد  كيروش  اعجاب  الالعبني  بعض  ونال  املراكز، 
االسبوع األول لذا وضعهم حتت املنظار قبل اعالن 

املقبل. نوفمبر   6 يوم  القائمة 

أوباما
مبستوى  الزمالك  العب  أوباما  يوسف  ظهر 
دورى  الكينى فى  توسكر  أمام  طيب مؤخران سواء 
لذا  بالدورى  انبى  مباراة  فى  أو  افريقيا،  أبطال 
االستمرار  بشرط  الفنى  اجلهاز  حسابات  دخل 

املستوى. نفس  على 

رفعت  أحمد 
أحمد رفعت العب فريق فيوتشر حاليا واملصرى 
سابقا ظهر أيضا مبستوى طيب فى املباراة األولى 
أمام فاركو بالدورى، ودخل حسابات جهاز املنتخب 
لبطولة  األولية  املنتخب  قائمة  فى  وأنه  خاصة 

العرب. كأس 
القادر أحمد عبد 

القادر العب األهلى إعجاب  كما نال أحمد عبد 
املوسم  سموحة  مع  تألقه  بسبب  املنتخب  جهاز 
اإلسماعيلى  أمام  تألقه  عن  فضال  املاضى، 

. الرابع  الهدف  وتسجيله 

تأجيل مباراة منتخب مصر أمام اجلابون فى تصفيات كأس العالم 24 ساعة

خاطب نادي الزمالك رابطة األندية املحترفة 
عبد  محمود  عن  اإليقاف  رفع  أجل  من  رسمًيا 
لقرار  تنفيذا  الفريق  العب  شيكاباال  الرازق 
 20 يوم  الصادر  والتحكيم  التسوية  جلنة 

اجلارى. أكتوبر 
رابطة  من  رسميا  الزمالك  نادي  وطلب 
عن  األول  املسئول  باعتبارها  األندية 
أن  إال  القرار،  تنفيذ  املحلية  املسابقات 
لنادي  صريحا  ردا  أرسلت  األندية  رابطة 
أن  تؤكد  اللوائح  أن  تؤكد خالله  الزمالك 
تقدمي نقض ضد القرار من جانب احتاد 
اإليقاف،  برفع  اللجنة  قرار  يعطل  الكرة 
تاريخ  من  يوما   40 النقض  مدة  وأن 

صدور احلكم.
فإن  األندية  رابطة  خطاب  علي  وبناء 
املهلة  بانتظار  مطالبا  أصبح  الزمالك 
حالة  وفى  النقض،  لتقدمي  القانونية 
جانب  من  القرار  ضد  نقض  تقدمي  عدم 
حقه  من  سيكون  الالعب  فإن  الكرة  احتاد 

املباريات. املشاركة رسميا يف 
سيد،  أمين  أكد  السياق،  نفس  وفى 
مركز  الئحة  صياغة  جلنة  رئيس 

مت  إنه  الرياضي،  والتحكيم  التسوية 
الرازق  عبد  محمود  عقوبة  إلغاء 

خضوعه  عدم  بسبب  شيكاباال 
. للتحقيق

وأضاف أمين  إن قرارات 
واجبة  التسوية  مركز 

حال  يف  وأنه  النفاذ، 
الكرة  احتاد  امتناع 

القرار  تنفيذ  عن 
الزمالك  حق  من 
ملحكمة  اللجوء 

الكاس.
ناحية  من 
يدخل  أخرى، 
الزمالك  فريق 
مغلقا  معسكرا 
العرب  برج  يف 
ية  ر سكند إل با

ملواجهة  استعدادا 
اجليش  طالئع 

األحد  لها  املقرر 
مباريات  ضمن  املقبل 

من  الثانية  اجلولة 
ستقام  والتي  الدوري 

العرب. علي استاد برج 
يخوض  ان  املقرر  ومن 

عبد  ملعب  علي  الفريق 
بالنادي،  رجيلة  أبو  اللطيف 
املدير  كارتيرون  يعلن  ان  علي 

قائمة  للفريق  الفرنسي  الفني 
املعسكر،  ستدخل  التي  املباراة 
الي  الغد  صباح  الفريق  ويتحرك 

اإلسكندرية.

النقض يعطل رفع إيقاف 
شيكاباال.. والزمالك 

ينتظر 40 يوما
»احلكام« تفاضل بني محمد عادل وإبراهيم 

نور الدين إلدارة قمة األهلى والزمالك

إيقاف دياجن مباراة واحدة بعد التأكد 
من عدم تعمد إيذاء العب اإلسماعيلى

عصام  برئاسة  الكرة  باحتاد  احلكام  جلنة  تفاضل 
عبد الفتاح، بني الثنائى الدولى محمد عادل وابراهيم 
نور الدين إلدارة مباراة القمة بني الزمالك واألهلى يوم 
5 نوفمبر املقبل فى األسبوع الثالث من عمر الدورى العام.
الثانى  االسبوع  مباريات  عقب  قرارها  اللجنة  وحتسم 
احلكم  فرص  وتعتبر  كامل،  بشكل  احلكمني  وتقييم  بالدورى، 
الدولى محمد عادل فى إدارة القمة هى األكبر، خاص وأنه لم يدر 

مباراة القمة من قبل بينما سبق إلبراهيم نور الدين ادارة القمة.
من جانبه، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس جلنة احلكام، أن احتاد 
بشأن  والزمالك  األهلى  من  رسمية  مكاتبات  أى  يتلق  لم  الكرة 
فى  قائال  اآلن،  حتى  القمة  ملباراة  أجنبى  حتكيم  طاقم  استقدام 
إم  إف  أون سبورت  إذاعة  لبرنامج مع شوبير عبر  هاتفية  مداخلة 
»فى احلقيقة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبى 50 أو 50 وفى هذه 

احلالة نرتكن لقرار احلكم فهو اإلدرى«.
حكما  ناد  أى  يطلب  لم  اللحظة  هذه  »حتى  وأضاف 
أجنبيا إلدارة مبارياته، ومباراة القمة حتى اآلن بحكام 
حكما  الفريقني  من  أى  يطلب  لم  ما  مصريني 
املصريني  احلكام  من  متخافوش  وبقول  أجنبيا، 

اللى هيغلط هيتحاسب«.
وتابع عصام عبد الفتاح »يجب طلب حكام أجانب قبل 15 يومًا 
من  رسمى  خطاب  يصلنا  لم  اآلن  وحتى  مباراة،  أى  موعد  من 
الناديني واملباراة موعدها فى 5 نوفمبر املقبل، ولو رأيت أخطاء من 
احلكام سوف أحتدث عنها ولن أخفيها و25 ألف دوالر قيمة طلب 

حكام أجانب ألى مباراة فى الدورى«.
وأوضح رئيس جلنة احلكام: »شاهندة املغربى مرشحه للتحكيم 
أفريقيا  أبطال  دورى  مباريات  وستدير  للسيدات،  العالم  كأس  يف 
للسيدات هذا املوسم، وسيكون هناك طاقم نسائى كامل يف مباريات 

الدورى هذا املوسم«.
حتكيم  طاقم  عن  اإلعالن  »عدم  الفتاح  عبد  عصام  ويضيف 
هذه  أحل  سوف  أيام  خالل  لكن  غلطتى،  ليست  الدورى  مباريات 
ونعلن عن حكام كل مباراة، ونسعى إلنشاء صفحة رسمية  األزمة 

تتحدث بلسان جلنة احلكام وتنشر القرارات الرسمية«.
وأكمل »نقيم حاليًا معسكر إعداد للحكام من أجل أمم أفريقيا 
واللى  سانحة  الفرصة  ومازالت  مصريني  حكام  سبعة  وهناك 
كأس  فى  فرصته  هيالقى  الكاميرون  افريقيا  أمم  فى  هيجتهد 

العالم«.

األندية  برابطة  املسابقات  جلنة  استقرت 
األهلى  العب  دياجن  أليو  إيقاف  على  املحترفة 
مباراة واحدة، بعد حصوله على الطرد فى مباراة 

األهلى واإلسماعيلى فى األسبوع األول بالدورى.
طرد  حالة  أول  األهلى  العب  دياجن  أليو  وتلقى 
ضد  فريقه  مباراة  فى  وحتديدا  اجلديد،  الدورى  فى 
التى  املباراة  عمر  من   74 الدقيقة  فى  اإلسماعيلى 
منافسات  ضمن  العرب  برج  استاد  على  أمس  أقيمت 

اجلولة األولى من عمر مسابقة الدورى املصرى املمتاز.
عدم  من  تأكدت  بعدما  القرار  على  املسابقات  جلنة  واستقرت 
اإلنذار  إيذاء العب اإلسماعيلى، عند حصوله على  دياجن  تعمد 

جلنة  رئيس  الفتاح  عبد  عصام  تصريحات  بعد  خاصة  الثانى، 
االلتحام  عند  »مفرودة«  قدمه  تكن  لم  الالعب  بأن  احلكام 
الطرد  يستحق  وال  تعمد  يوجد  ال  وبالتالى  اإلسماعيلى  بالعب 

املباشر.
مشوار  افتتاح  فى  نظيفة  برباعية  اإلسماعيلى  على  فاز  األهلى 
فى  جمعتهما  التى  املواجهة  فى  بالدورى  الفريقني 

باإلسكندرية. العرب  برج 
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األخيرةالسنة الثامنة عشرة
نوفمبر  ٢٠٢١ ١٠اإلثنين

التخطيط تبحث رفع حجم التبادل التجاري وزيادة معدالت االستثمارات مع كوريا اجلنوبية
االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  نظمت 
منتدى للتباحث مع وفد رفيع املستوى من كوريا 
مجاالت  يف  املستقبلي  التعاون  حول  اجلنوبية 
املنتدى  افتتح  املستدامة،  والتنمية  احلوكمة 
املهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، 
مكتب  مدير  خيرت،  حازم  السفير  ومبشاركة 
التعاون الدولي بالوزارة، والدكتور محمد عالء، 

نائب مدير مكتب التعاون الدولي.
كيم  برئاسة   اجلنوبية  كوريا  وفد  وكان   
والسالمة  الداخلية  وزير  مساعد  سوجنسو، 
الدولي،  اإلداري  التعاون  لشئون  الكوري 
جني  هوجن  والسفير  اجلنوبية،  كوريا  بجمهورية 
ووك، سفير جمهورية كوريا اجلنوبية بالقاهرة.

الدكتورة شريفة شريف،  املنتدى   وشارك يف 
املدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية 
وحدة  رئيس  منى عصام،  والدكتورة  املستدامة، 
مدير  دياب،  محمود  واللواء  املستدامة،  التنمية 
املشروعات اإلقليمية واخلدمية، والدكتورة ريهام 
التخطيط  بوزارة  النمذجة  وحدة  رئيس  رزق، 

والتنمية االقتصادية.
مصطفى،  خالد  املهندس  أكد  كلمته  وخالل   
والتنمية  التخطيط  لوزارة  الدائم  الوكيل 
بني جمهورية مصر  العالقات  عمق  االقتصادية 
العربية وجمهورية كوريا اجلنوبية، مشيًرا إلى أن 
تأتي استمرارًا وتأكيًدا على  املهمة  الزيارة  هذه 
واضحة  طف-رة  شهدت  والتي  العالقات  هذه 
القيادة  حرصت  حيث  املاضية،  الفترة  خالل 
السياسية للبلدين على توطيدها يف كل املجاالت 
السياسية واالقتصادية، كما تعكس الزيارة قدرًا 

كبيًرا من التفاهم والتنسيق املشترك.
حققته  مبا  مصطفى  خالد  املهندس  وأشاد   
من  املاضية  الفترة  خالل  اجلنوبية  كوريا  دولة 
أن  املستويات، مؤكًدا  تقدم وتطور على مختلف 
هناك العديد من األفكار فيما يخص التعاون بني 
الوزارة  بعمل  الصلة  ذات  املجاالت  يف  البلدين 
التنمية  مجال  يف  أو  التخطيط  مجال  يف  سواًء 

االقتصادية واملستدامة.
التخطيط  لوزارة  الدائم  الوكيل  واستعرض   
ميكن  التي  املجاالت  االقتصادية  والتنمية 
والتي  اجلانبني  بني  فيها  املستقبلي  التعاون 
تشمل تطوير السياسات االقتصادية، واستخدام 
البيانات  قواعد  مجال  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
واالقتصاد  املستدامة  التنمية  واستراتيجيات 
بني  التجاري  التبادل  حجم  ورفع  األخضر، 
باإلضافة  وزيادة معدالت االستثمارات،  البلدين 
احلوكمة  مؤشرات  يخص  فيما  التعاون  إلى 
وتشجيع مجلس  الرقمية،  ومشروعات احلكومة 
األعمال املصري الكوري واالحتادات املتخصصة 

يف إطار احلرص على التعاون املشترك.
 تابع املهندس خالد مصطفى أنه على صعيد 
املعهد  مع  ذلك  يف  التنسيق  ميكن  التدريب، 
–الذراع  املستدامة  والتنمية  للحوكمة  القومي 
التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية-، 
إلى تعزيز مبادئ احلوكمة بهدف  والذي يهدف 

حتقيق التنافسية ودعم خطة التنمية املستدامة؛ 
اإلقليمية  املؤشرات  ومتابعة   ،2030 مصر  رؤية 
والتنمية  احلوكمة  مجال  هذا  يف  والدولية 
كذلك  يقدم  املعهد  أن  إلى  مشيًرا  املستدامة، 
العنصر  يف  واالستثمار  املتخصص  التدريب 
بالدولة  العاملة  الكوادر  تأهيل  بهدف  البشري 

واالرتقاء مبهاراتهم.
إلى  مصطفى  خالد  املهندس  أشار  كما   
أهمها  ومن  للوزارة  التابعة  االخرى  اجلهات 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والذي 
التي  والتعدادات  اإلحصاءات  إجراء  إلى  يهدف 
إلى  باإلضافة  الدولة،  قطاعات  كل  حتتاجها 
ونشر  اإلحصائية،  واملعلومات  البيانات  نشر 
الوعي اإلحصائي جلميع فئات املجتمع، وكذلك 
معهد التخطيط القومي –الذراع البحثي لوزارة 
يهدف  والذي  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
من  مصر  يف  العلمي  التخطيط  نهج  نشر  إلى 
والتدريبية  البحثية  األنشطة  من  العديد  خالل 

والتعليمية.
 ومن جانبه أشار السفير حازم خيرت، مدير 
هناك  أن  إلى  بالوزارة  الدولي  التعاون  مكتب 
مصر  بني  العالقات  لدفع  الطرفني  من  حماس 
وكوريا اجلنوبية، مؤكًدا أن هناك مجاالت واسعة 
الناجحة  الكورية  بالتجربة  ومشيًدا  للتعاون، 

خاصة يف مجال الصناعة.
وأكد خيرت أن مصر حريصة على االستفادة 
من جتربة كوريا اجلنوبية، مشيًرا إلى أن مجاالت 
التعاون املشتركة التي تتطلع الدولة املصرية إلى 
مجاالت  يف  تتمثل  اجلنوبية  كوريا  فيها  التعاون 
الرقمي  والتحول  املستدامة  والتنمية  احلوكمة 

وبناء قواعد البيانات.
 وأوضح كيم سوجنسو، مساعد وزير الداخلية 
والسالمة الكوري لشئون التعاون اإلداري الدولي 
أن املنتدى يهدف إلى مناقشة سبل التعاون بني 
واخلدمات  بالده  جتربة  واستعرض  البلدين، 
التي تقدمها للمواطنني خاصة يف مجال التحول 
التي  كرمية«  »حياة  مببادرة  مشيًدا  الرقمي، 
تهدف إلى تغيير حياة املواطن املصري يف القرى 
بالتركيز على حتسني التعليم والرعاية الصحية 
التبادل  إلى  يتطلع  أنه  مضيًفا  العمل،  وفرص 
خالل  من  الطرفني  بني  والرؤى  لألفكار  املثمر 
يف  خاصة  البلدين  بني  التعاون  وتعزيز  املنتدى 

مجال تطوير البنية التحتية. 

 وأشار هوجن جني ووك، سفير كوريا اجلنوبية 
كل  وأن  بالفعل  تتغير  مصر  أن  إلى  كلمته  يف 
ما  وهو  التغيير؛  هذا  على  تنصب  العالم  أنظار 
يدل على عزمية الدولة املصرية إلحداث طفرة 
املواطنني،  معيشة  حتسني  إلى  تهدف  تنموية 
مضيًفا  كرمية«،  »حياة  مببادرة  كذلك  وأشاد 
أنهم مستعدون لتقدمي كل أوجه الدعم يف هذه 
التجربة من أجل الدفع بالدولة املصرية يف اجتاه 
التنمية االقتصادية، وأوضح أن مصر من البالد 
اجلنوبية  كوريا  استراتيجية  ضمن  تأتي  التي 

للتعاون الدولي ملدة 5 أعوام.
شريفة  الدكتورة  استعرضت  املنتدى  وخالل   
شريف، املدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة 

واإلطار  املعهد  إنشاء  تاريخ  املستدامة  والتنمية 
وأشارت  له،  االستراتيجية  واألهداف  املرجعي 
حيث  من  يتوالها  التي  الرئيسية  األنشطة  إلى 
مصر  وضع  وتقييم  ومتابعة  برصد  القيام 
والتنمية  والتنافسية  احلوكمة  مؤشرات  يف 
املستدامة اإلقليمية والدولية، وصياغة املؤشرات 
إلى  باإلضافة  القدرات،  وتطوير  وبناء  الوطنية، 
والقيام  والتدريب  االستشارية  اخلدمات  تقدمي 
مع  الشراكات  عن  ونوهت  البحثية.  باألنشطة 
محتوى  أفضل  لتقدمي  املختلفة  املؤسسات 

تدريبي.
رئيس  عصام،  منى  الدكتورة  قدمت  كما   
رؤية  حتديث  مراحل  املستدامة  التنمية  وحدة 
مت   2018 عام  يف  أنه  موضحة   2030 مصر 
للتنمية  الثالثة  األبعاد  ترابط  على  التأكيد 
املستدامة، حيث مت تضمني نتائج اإلصالحات 
جميع  مع  مستمرة  ومشاورات  اجلديدة، 
2020 شهد  أن عام  أصحاب املصلحة، متابعه 
اّثار  تضمني  يف  متثلت  التحديثات  من  عدد 
األجندة  مع  الرؤية  اتساق  19، وضمان  كوفيد 
بجانب   ،2063 أفريقيا  وأجندة   2030 األممية 
وضع إطار شامل من مبادئ حاكمة وممكنات، 
املستدامة،  التنمية  أهداف  توطني  وحول 
إلى  القاعدة  من  نهج  تبني  مت  أنه  موضحة 
األدلة  على  االعتماد  إلى  باإلضافة  القمة، 
أهداف  حتقيق  ملتابعة  تقرير   27 بإصدار 
عن  فضاًل  املحافظات،  يف  املستدامة  التنمية 
كرمية،  حياة  كمبادرة  األرض  على  املبادرات 
مؤشر  كإصدار  األدلة  على  االعتماد  وكذا 
خالل  من  والتمويل  املحافظات  تنافسية 

على  االستثمارات  لتوزيع  التمويلية  املعادلة 
املحافظات.

 وتناول اللواء محمود دياب، مدير املشروعات 
اإلطار  بالشرح  بالوزارة  واخلدمية  اإلقليمية 
التشريعي للتحول الرقمي يف مصر، والهدف من 
تطوير اخلدمات احلكومية لالرتقاء مبستوى تلك 
اخلدمات والتيسير على املواطن، كما استعرض 
مشروعات رقمنة اخلدمات احلكومية، ومنظومة 
البنية  تكامل  تشمل  والتي  املصرية  التخطيط 
التخطيط  منظومة  لصالح  املكانية  املعلوماتية 
وأشار  احلكومية،  اخلدمات  وتطوير  املصرية 
إلى قيام الوزارة بتوفير عدد62 مركز تكنولوجي 
التنمية  )وزارة  متنقل  مركز   32 منها  متنقل 
متنقل  توثيق  فرع  و20  واملحافظات(  املحلية 
)وزارة العدل : مصلحة الشهر العقارى والتوثيق( 
و10 فروع احوال مدنية متنقلة )وزارة الداخلية : 

قطاع االحوال املدنية(.
وحدة  رئيس  رزق،  ريهام  الدكتورة  وأشارت   
البيانات  حتليل  أهمية  إلى  بالوزارة  النمذجة 
إلى  مشيرة  العامة،  السياسات  أثر  وقياس 
حتليل وتطوير البيانات واستخدامها يف التقارير 
الدولية، وقياس أثر السياسات العامة والبرامج 
القومية، مشيرة إلى أن احلكومة املصرية متكنت 
نتيجة  أفضل  واستراتيجيات  برامج  من صياغة 
املسوح  خالل  من  كلية/جزئية  بيانات  لتوافر 
املاضية،  السنوات  خالل  إجراءها  مت  التي 
يف  أكبر  فرصة  املصرية  للحكومة  أعطى  مما 
الوزارة  أن  إلى  وأشارت  الصدمات،  مواجهة 
تعمل بالتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء على حتسني البيانات من خالل رقمنة 
متثيلية  مسوحات  وتطبيق  امليدانية،  املسوح 
البيانات  جمع  عملية  حتسني  و  جديدة،  وطنية 

والضوابط واملوازين.
محمد  الدكتور  أشار  املنتدى  على  وتعليًقا   
عالء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة 
املصري-الكوري هو  املنتدى  الهدف من  أن  إلى 
تبادل اآلراء واألفكار حول مجاالت التعاون بني 
جمهورية مصر العربية وكوريا اجلنوبية، خاصة 
أهداف  وحتقيق  احلوكمة  مجاالت  يف  التعاون 
التنمية املستدامة، مبا يف ذلك حتقيق األهداف 
أداء  وقياس  املحلي،  املستوي  على  التنموية 

البرامج العامة وبناء قواعد البيانات.
 ويعتبر املنتدى املصري-الكوري بداية لتدشني 
يف  البلدين  بني  التعاون  من  جديدة  مرحلة 
املجاالت املتعلقة بالتنمية واحلكم الرشيد، حيث 
أتاح املنتدى فرصة للتعرف على اجلهود القائمة 
يف البلدين يف هذه املجاالت متهيًدا لوضع خطة 
عمل لتبادل ونقل اخلبرات بني البلدين والتعاون 
مبادرة  إن  عالء  وقال  محددة،  برامج  تنفيذ  يف 
»حياة كرمية« حظيت باهتمام خاص من اجلانب 
استعداًدا  كوريا اجلنوبية  وأبدي ممثلو  الكوري، 
لالستفادة من التجربة وتبادل اخلبرات بشأنها.

أحمد صالح 

أكدت نيفني جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة 
على تعزيز التعاون مع كافة املؤسسات والكيانات االستثمارية 
يف  تصب  ملموسة  انتاجية  ملشروعات  وترجمته  العربية 
املزيد من فرص  وتسهم يف خلق  املصري  االقتصاد  مصلحة 
واسعار  عالية  بجودة  وطنية  ومنتجات  سلع  وتوفير  العمل 
تنافسية، مشيرًة إلى أن الوزارة تقدم كافة اوجه الدعم لكافة 
استثمارات  لبدء  والعاملية  العربية  االستثمارية  املشروعات 
فعلية لها بالسوق املصري واالستفادة من الفرص االستثمارية 
الضخمة املتاحة وكذا احلزم والبرامج التحفيزية التي توفرها 

الدولة للمستثمرين خالل املرحلة احلالية.
مع  الوزيرة  عقدته  الذي  املوسع  اللقاء  خالل  ذلك  وجاء 
لالستثمار  العربية  الهيئة  رئيس  املزروعي  عبيد  بن  محمد 
واالمناء الزراعي والوفد املرافق له والذي استعرض عدد من 

املشروعات احلالية واملستقبلية للهيئة يف مصر.
السوق  يف  للمؤسسة  التوسعية  اخلطط  إن  الوزيرة  وقالت 
املصري تعكس ثقتها الكبيرة يف اهمية وجدوى االستثمار يف 
مصر باعتبارها أحد أهم األسواق مبنطقة الشرق االوسط، 
التي  اجلديدة  باملشروعات  احلكومة  ترحيب  الى  مشيرًة 
تدرس الشركة انشائها بالسوق املصري خالل املرحلة املقبلة 
التونة  وتعليب  وتصنيع  االجبان  انتاج  مجاالت  يف 
والسمكي  النباتي  واالستزراع  والفاصوليا 
الصويا  وفول  الذرة  انتاج  إلى  باإلضافة 
االستراتيجية  واملحاصيل  البطاطس  وتقاوي 
جانبه  ومن  اللوجيستية  اخلدمات  عن  فضالً 
رئيس  املزروعي  عبيد  بن  محمد  اكد 
واالمناء  لالستثمار  العربية  الهيئة 
الزراعي ان مصر تعد احدى الدول 
لتوسيع  املستهدفة  الرئيسية 
بها  الهيئة  ومشروعات  انشطة 

خالل املرحلة املقبلة.
وأشار إلى أن مشروعات الهيئة 
يف الدول العربية تستهدف حتقيق 
خالل  من  العربي  الغذائي  االمن 
يف  مستدامة  زراعية  تنمية  حتقيق 
أهم  أن  إلى  وأشار  العربي  الوطن 
احلالية  االستثمارية  القطاعات 
التصنيع  قطاع  تتضمن  للشركة 
الزراعي بنسبة 48% وقطاع االنتاج 
وقطاع   %25 بنسبة  احليواني 
بنسبة 23% وقطاع  النباتي  االنتاج 
مشيراً   ،%4 بنسبة  اخلدمات 
الشركة  استراتيجية  أن  إلى 
تتضمن   2025-2021 لعام 
القطاعات  من  عدد  يف  التوسع 
االنتاجية الرئيسية تشمل التوسع 
واخلدمات  والصناعي  االنتاجي 
القطاع  وخدمات  اللوجسيتية 

الزراعي

وزارة الصناعة: حريصون 
على تعزيز التعاون مع مختلف 

الكيانات واملؤسسات العربية
عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماًعا مع مسئولي 
ومبشاركة  بالقاهرة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
التعاون  محفظة  الستعراض  اخلارجية،  وزارة  ممثلي 
املنظمة  مع  اجلارية  واملشروعات  املشتركة  اإلمنائي 
الطريق  وخارطة  مصر،  يف  وأنشطتها  األممية، 
البرنامج  تطوير  لعملية  الرئيسية  واملعالم  املقترحة 
االستراتيجي  اإلطار  ضمن  وذلك  اجلديد  الُقطري 

للشراكة مع األمم املتحدة 2027-2023.
التي  املتتالية  االجتماعات  إطار  يف  ذلك  ويأتي   
التنمية  شركاء  مع  الدولي،  التعاون  وزارة  تعقدها 
ومراجعة  ملتابعة  والثنائيني،  األطراف  متعددي 
على  للوقوف  اجلارية،  اإلمنائي  التعاون  محفظة 
املستقبلية  العمل  وحتديد خطط  ما مت حتقيقه، 
وفًقا ألولويات احلكومة املصرية، وسعي الدولة 
مصر  رؤية  الوطنية:  التنمية  أجندة  لتحقيق 
األممية  األهداف  مع  تتسق  التي   2030

للتنمية املستدامة.
 وخالل اللقاء، بحث فريق عمل وزارة 
البرنامج  الدولي، مع مسئولي  التعاون 
نتائج  املتحدة،  لألمم  اإلمنائي 
الذي  احلالي  القطري  البرنامج 
 ،2022  -2018 تنفيذه  يتم 
االستراتيجي  اإلطار  ضمن 
األمم  مع  للشراكة  الشامل 
ينفذ  والذي  املتحدة، 
محاور  عدة  خالل  من 
تشمل   رئيسية، 
السياسات  دعم 
التنمية  التنموية؛ 
ملة  لشا ا
؛  ر بتكا ال ا و
مج  لد ا

واملوارد  للبيئة  االستدامة  وتعزيز  االجتماعي؛ 
الطبيعية. 

تستهدف  مشروعات  تنفيذ  على  البرنامج  ويعمل   
احللول  ودعم  املستويات،  كافة  على  الفعالة  احلوكمة 
من  وترفع  النمو  وتعزز  الفقر  من  التي حتد  التنموية 
عن متكني  فضالً  األعمال،  وريادة  التوظيف  معدالت 
املرأة وزيادة املرونة يف التعامل مع التغيرات املناخية.

 وتطرق االجتماع إلى مراجعة وتقييم ما مت حتقيقه 
ضمن البرنامج القطري 2018-2022، والذي يتضمن 
محافظة   20 من  أكثر  يف  تنفيذهم  يتم  مشروع   45
من  أكثر  من  بدعم  أمريكي  دوالر  مليون   250 بقيمة 
30 جهة مانحة.  كما مت تسليط الضوء على األولويات 
القطري  البرنامج  يف  تضمينها  املقترح  واملحاور 
خالل   2027-2023 بني  للفترة  للشراكة  اجلديد 
االجتماع، وذلك يف إطار أشمل للتعاون بني جمهورية 
التحول  تعزيز  املتحدة يستهدف  العربية واألمم  مصر 
االقتصادي األخضر والرقمي، دعم اجلهود احلكومية 
للفئات األكثر احتياجا، واستخدام  لتوصيل اخلدمات 
مع  التكيف  لتعزيز  البيئية  للموارد  مستدام  و  عادل 

التغيرات املناخية.
وزيرة  املشاط  رانيا  الدكتورة  أثنت  جانبها،  ومن   
التعاون الدولي، على الفرق املشاركة من وزارة التعاون 
األخرى  الوطنية  والكيانات  املتحدة  واألمم  الدولي 
التي  املختلفة  املراحل  خالل  الفعال  تواصلهم  على 
أطلقتها الوزارة وتضمنت اجتماعات ومشاورات وطنية 
مبشاركة كافة وكاالت وبرامج األمم املتحدة، وشارك 
يف االجتماع ما يقرب من 30 جهة وطنية ووزارة معنية 
اجلديد  للشراكة  الشامل  االستراتيجي  اإلطار  لوضع 
من  للفترة  مصر  يف  املتحدة  واألمم  احلكومة  بني 
العام اجلاري، من أجل صياغة  2023- 2027 خالل 
جدول أعمال واضح بشأن أولويات التنمية واملجاالت 

املشتركة للتعاون االستراتيجي مع األمم املتحدة. 

االستراتيجي  اإلطار  أن  »املشاط«،إلي  وأشارت   
الدولي،  التعاون  وزارة  عليه  تشرف  الذي  للشراكة، 
املتحدة  األمم  أنشطة  لتخطيط  األساسية  األداة  هو 
التنمية  أهداف  تنفيذ  لدعم  بها  والنهوض  مصر  يف 

املستدامة..
تتولي  الدولي  التعاون  وزارة  أن  بالذكر  اجلدير   
للشراكة  االستراتيجي  اإلطار  تنفيذ  على  اإلشراف 
مع األمم املتحدة 2018-2022، وترأس جلنة التسيير 
يف  املتحدة  لألمم  املقيم  املنسق  مع  باإلطار  اخلاصة 
التنمية  حول  عمل  مجموعات  منها  وتنبثق  مصر، 
الشاملة، والعدالة االجتماعية، واستدامة  االقتصادية 

املوارد البيئية والطبيعية، ومتكني املرأة.
القرار  للقرار  وفًقا  الدولي،  التعاون  وزارة  وتعمل   
وتدعيم  تنمية  لعام 2004، على   303 رقم  اجلمهوري 
مصر  جمهورية  بني  االقتصادي  التعاون  عالقات 
العربية والدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، واقتراح 
االقتراض اخلارجي واحلصول على  معايير وضوابط 
يف  املقترضة  املحلية  اجلهات  ومتابعة  األجنبية؛  املنح 
االستخدام والسداد، وكذلك متابعة اجلهات املستفيدة 
العالقات  وإدارة  االستخدام؛  يف  األجنبية  املنح  من 
املنظمات  مع  العربية  مصر  جلمهورية  االقتصادية 
واملؤسسات  االقتصادى  التعاون  ومؤسسات  وهيئات 
لألمم  التابعة  املتخصصة  والوكاالت  الدولية  املالية 

املتحدة.
املتحدة  األمم  برنامج  أن  إلي  اإلشارة،  وجتدر   
العامة  اجلمعية  قبل  من   1965 عام  تأسس  اإلمنائي 
ويعمل  العاملية،  للمنظمة  تابعة  كوكالة  املتحدة،  لألمم 
أوجه  من  واحلد  الفقر  على  للقضاء  دولة   170 يف 
التنمية  أهداف  لتحقيق  املرونة  وتعزيز  املساواة  عدم 
للدول  للبرنامج  اإلقليمي  املكتب  ويشرف  املستدامة، 
بينها  من  دولة  لـ17  القطرية  البرامج  على  العربية 

مصر.

وزير  اجلزار،  عاصم  الدكتور  استعرض 
مع  العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق  اإلسكان 
تنمية  جهاز  رئيس  مصطفى،  محمد  املهندس 
مدينة حدائق أكتوبر، خطة طوارئ جهاز املدينة 
الغزيرة  الشتاء وهطول األمطار  ملواجهة موسم 

خالل العام احلالي. 
متابعة  ضرورة  على  اإلسكان  وزير  وشدد   
درجة  ورفع  بأول،  أوال  اجلوية  األرصاد  تقارير 
سقوط  توقع  حالة  فى  الكامل،  االستعداد 
والتنسيق  اجلوية،  والتقلبات  الغزيرة،  األمطار 
املجتمعات  وهيئة  الوزارة  مسئولى  مع  املستمر 
مواجهة  خطط  لتنفيذ  اجلديدة،  العمرانية 
والعمالة  املعدات  توفير  مع  اجلوية،  التقلبات 

الالزمة. 
 وأشار املهندس محمد مصطفى إلى أنه مت 
تشكيل 5 مجموعات عمل موزعة على 5 نقاط 
ارتكاز رئيسية وهي: شارع أحمد زويل - شارع 
طريق   - اإليطالي  احلي  طريق   - سات  النايل 
كليوباترا - الطريق بني ابني بيتك 5 وابني بيتك 
7، حيث تقوم كل مجموعة بتغطية منطقة طولية 

التمركز،  أماكن  مرونة  االعتبار  يف  األخذ  مع 
وإمكانية تعديلها طبقا للظروف امليدانية، وذلك 
بخالف الفرق السيارة وعددها  8 فرق صيانة 
جتوب املناطق املختلفة وتتفاعل مع أي بالغات.
 وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه 
اآلتية:  باملعدات  االرتكاز  نقاط  كل  تأمني  يتم 
سيارة شفاط - لودر  حسب احلاجة - سيارتي 
بيك أب مجهزة، مضيفاً أن مجموعة العمل بكل 
بصفة  املحاور  بتمشيط  ستقوم  متركز  نقطة 
فورى  بشكل  البالغات  إلى  والتوجه  مستمرة، 
خالل  من  وذلك  التعامل،  انتهاء  بعد  والعودة 

غرفة العمليات.
توفير  أيضاً  مت  اجلهاز:  رئيس  وقال   
املختلفة  القطاعات  داخل  عمل  مجموعات 
 4 بعدد  مجموعة  كل  جتهيز  ومت  باملدينة، 
مع  التنسيق  بجانب  مجهزة،  اب  بيك  سيارات 
وحدة احلماية املدنية بصفة مستمرة بخصوص 
والتنسيق  الدائم،  باالتصال  املتبادل  الدعم 
مع اإلدارة العامة للمرور باجليزة وغرفة  أيضاً 
تكدسات  أي  لتالفى  عمليات محافظة اجليزة، 

مرورية.
أن  إلى  مصطفى،  محمد  املهندس  وأشار   
اجلهاز قام باتخاذ عدة إجراءات أخرى ملواجهة 
تنفيذ  شملت  والتي  الغزيرة،  األمطار  هطول 
تنفيذ  بجانب  املاضي،  العام  مطر  بالوعة   178
100 بالعة مطر إضافية استعداداً ملوسم الشتاء 
وامليادين  الرئيسية  واملحاور  بالشوارع  احلالي 
بها،  األمطار  جتمعات  رصد  مت  التي  واألماكن 
والتي شملت )طريق النايل سات – طريق أحمد 
السكنية  األحياء   - الشركات  محور   - زويل 
اإليطالي  احلي  طريق   – كليوباترا  طريق   –
–  مناطق ابني بيتك – مدخل املقابر( بخالف 
بالوعات املطر املوجودة بكل مشروع، مضيفاً أنه 
يتم تطهير شبكة انحدار مياه الصرف الصحي 
ومجمعات اخلطوط خاصة اخلطوط الرئيسية 
الدخول  قبل  واخلطوط  واملشروعات  لألحياء 
على محطات الرفع، وكذا بالوعات املطر بصفة 

دورية.
تنفيذ  يتم  أنه  عن  اجلهاز،  رئيس  ونوه   
الطلمبات  جميع  وتأهيل  صيانة  أعمال 

رفع  مبحطات  الكهروميكانيكية  واملهمات 
والتأكد  القائمة  الصحي  الصرف  مياه 
خزانات  وملء  املعدات  جميع  جاهزية  من 
طرد  خط  تنفيذ  مت  كما  للطوارئ،  الوقود 
 3 الفيوم  رفع  محطتي  من  لكل  إضايف 
والفيوم 4، وجاٍر إنهاء إجراءات طرح رفع 

كفاءة روافع الفيوم 1 ، 2، 3 ، 4.
 وأوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه 
املحوالت  وتأهيل  أعمال صيانة  تنفيذ  يتم 
الصرف  مياه  رفع  ملحطات  الكهربائية 
جميع  تشغيل  انتظام  لضمان  الصحي، 
لكل محطة يف  الكهربائية  التغذية  مصادر 
جميع  صيانة  مت  كما  التيار،  انقطاع  حالة 
مولدات الطوارئ ملحطات رفع مياه الصرف 

تشغيلها  لضمان  اخلدمة  ودخولها  الصحي 
مت  أنه  مضيفاً  الكهرباء،  مصادر  انقطاع  أثناء 
استالم 7 معدات لزوم مواجهة السيول وأعمال 
التطهير لشبكات الصرف الصحي مقسمة إلى 
)سيارة سيول – سيارتي شفط مياه – 3 معدات 

نافوري مدمج – كباش(.

التعاون الدولى تناقش مع األمم املتحدة عملية 
تطوير البرنامج القُطري اجلديد مبصر

اإلسكان تكشف تفاصيل خطة جهاز حدائق أكتوبر ملواجهة األمطار الغزيرة


