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سنوات التحدي.. والعبور اىل المستقبل
الرئيس السيسى يدشن مبادرات فى الصحة والتعليم والتدريب لبناء االنسان املصرى ..و»حياة كرمية« هدف قومى 

7 سنوات من االجنازات غيرت وجه البالد فى القرى والنجوع وامتدت للصحراء 

الرئيس السيسي يوجه  بتطوير محاور عروس 
البحر املتوسط ضمن مبادرة »معا نبنى املستقبل«

 كتب - د عيد على 
ضمــن جوالتــة اليوميــة علــى كافــة املحافظــات املصريــة ملتابعــة عمليــات التطويــر والتحديــث والبنــاء .. 
حــرص الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى علــى تفقــد أعمــال تطويــر املحــاور والطــرق اجلديــدة يف إطــار 
مبــادرة »معــاً نبنــي املســتقبل« مبحافظــة اإلســكندرية، والتــي تتــم حتــت إشــراف الهيئــة الهندســية للقوات 

املسلحة. 
كمــا حــرص الرئيــس علــى االطمئنــان مــن املهندســني واخلبــراء االستشــاريني عــن مراحــل ســير العمــل 
والكفــاءة الفنيــة واالنشــائية ملحــور التعميــر اخــذا يف االعتبــار طبيعــة االراضــي يف تلــك املنطقــة التــي 

ميــر بهــا املحــور
ــس اســتمع لشــرح حــول املشــروع مــن  ــأن الرئي ــة ب وصــرح املتحــدث الرســمي باســم رئاســة اجلمهوري
الدكتــور مصطفــي مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء واللــواء أحمــد العــزازي نائــب رئيــس الهيئــة الهندســية 
للقــوات املســلحة، حيــث تصــل أعمــال تطويــر الطــرق واملحــاور  إلــى إجمالــي أطــوال 140 كــم، باإلضافــة 

ألعمــال الهندســة والصناعــات اخلاصــة بالكبــاري.
ــة وفــق مخطــط هندســي وإنشــائي  ــك الطــرق واملحــاور احليوي ــر تل ــس بتطوي ــد وجــه الســيد الرئي وق
يراعــي اســتدامة كفاءتهــا واســتيعابها حلركــة التنقــل واملــرور ملــدي زمنــي مســتقبلي ال يقــل عــن عشــرين 
ســنة، أخــذاً يف االعتبــار األهميــة الكبــرى لهــذه الطــرق واملحــاور يف تنظيــم احلركــة املروريــة مبحافظــة 

اإلســكندرية ومحيطهــا اجلغــرايف، فضــاً عــن ربطهــا بالتجمعــات العمرانيــة اجلديــدة باملنطقــة.
كمــا وجــه الســيد الرئيــس يف هــذا اإلطــار بااللتــزام باخلطــة الزمنيــة إلمتــام األعمــال اإلنشــائية ورفــع 

الكفــاءة مــع مراعــاة تطبيــق أفضــل معاييــر الســامة واألمــان.
ــق  ــر تشــمل محــاور شــرق اإلســكندرية، مبــا فيهــا الطري وأوضــح املتحــدث الرســمي أن أعمــال التطوي
الدائــري ملدينــة أبــي قيــر اجلديــدة بطــول 16 كــم خلدمــة التوســعات العمرانيــة اجلديــدة مبنطقــة أبــي 

قيــر وشــرق مدينــة اإلســكندرية.
أمــا عــن محــاور غــرب اإلســكندرية، فتشــمل محــور التعميــر بعــرض تســع حــارات بــكل إجتــاه بطــول 35 
كــم، وميتــد 15 كــم يف إجتــاه غــرب اإلســكندرية، وكــذا عــدد أربعــة محــاور ربــط عرضيــة علــي الطريــق 
الســاحلي بطــول 14 كــم لربــط الطريــق الســاحلي مبحــور التعميــر اجلديــد بعــرض ثمانــي حــارات بــكل 

إجتــاه.
كمــا مت عــرض املوقــف بالنســبة ملحــور ماريــا املرانــي اجلديــد بطــول 14 كــم وعــرض ســت حــارات بــكل 
إجتــاه، وذلــك لربــط طريــق الكافــوري/ بــرج العــرب مبحــور التعميــر بالقــوس الغربــي وحتــي الطريــق 

الصحــراوي.
كمــا مت اســتعراض محــور النوباريــة )القــوس الشــرقي( بأطــوال 25 كــم وبعــرض ســت حــارات بــكل إجتــاه 
لربــط محــور التعميــر بطريــق القاهــرة/ اإلســكندرية الصحــراوي، فضــاً عــن محــور مطــار بــرج العــرب 
ــك ليتكامــل مــع شــبكة الطــرق  ــكل إجتــاه، وذل ــم وعــرض ســت حــارات ب ــي( بطــول 2 ك )القــوس الغرب
اجلديــدة واملطــورة والتــي تشــكل الطريــق الدائــري ملحافظتــي اإلســكندرية والبحيــرة بإجمالــي أطــوال 

90 كــم.
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رئيس املتحف القومى للحضارة املصرية 

الدكتور أنور إبراهيم مدير إدارة املستقبل التعليمية 

هشام جميل :
لدينا ١٦٠٠ قطعة أثرية حتكى تاريخ حضارتنا

أطالب بإعادة تطوير املناهج كل 5 سنوات 

الثانوية العامة ما بني احللم والكابوس

العناية اإللهية تنقذ مأمور ١5 مايو 
ورئيس املباحث من حادث األوسطى

لو لفيت العالم ماهتاقى زيها » مصر« جنة ربنا على 
األرض وال يجي يف حسنها »مصر » ربنا يحرسها من 

العني ويخلي والدنا« املصرين«
تلك هى مطلع كلمات اغنية » ام الدنيا »  التى غنت 
بها الفنانة اللبنانية اجلميلة »مروى » خال حضورها 
نهائى مسابقة ملكة جمال املوضة لاطفال العرب .. 
حيث فاجأت الفنانة مروى االطفال واحلضور بزى 
رائع يجسد شخصية سندريا الشاشة العربية سعاد 
حسنى مبابسها الرقيقة التى جتعلها تشبة االطفال 
فى برائتهم .. وبالفعل عندما صعدت اجلميلة مروى 
 .. مصر  حب  فى  الدنيا  ام  باغنية  وتشدوا  لتغنى 
وحولها عدد من امللكات االطفال باملهرجان .. حتول 
مسرح قاعة املؤمترات باجلزيرة الى احتفالية جميلة 

لاطفال فى حب مصر .
وكعادة اجلميلة مروى استجابت للحضور من االطفال 
واولياء امورهم لتغنى لهم اغنيتها الشهيرة  اما نعيمة  
التى مثلت نقطت انطاقها الفنى  فى مصر .. واشتعل 

املسرح بالغناء .
مصر  عشقت  مروى  اجلميلة  الفنانةاللبنانية  والن 
وغنت لها العديد من االغانى الوطنية .. وابدعت فى 
العديد من املسرحيات وحصلت على جوائز افضل 

ممثلة مسرحية .
جاءت حلظه تكرمي الفنانة مروى على املسرح ليطلب 
الكاتب الصحفى على اجلمال رئيس املسابقة ومدير 
حترير االهرام املسائى من الكاتب الصحفى الكبير 
اشرف بدر مدير عام امليكروفيلم مبؤسسة االهرام 
مدير  نائب  زكى  واالستاذ محمد صاح  الصحفية 
لتكرمي  املسرح  الى  بالصعود  باالهرام   االعانات 
الفنانة مروى ...   وبعد ان قدمت االعامية والشاعرة  
اجلميلة عبير حلمى مذيعة احلفل نبذة عن التاريخ 

الفنى ملروى .. جاءت حلظة التكرمي ..  
حيث مت اهداء مروى احد مقتنيات مؤسسة االهرام 
العريقة وهى اول نسخة صدرت جلريدة االهرام عام  
1876 اى منذ  146 عاما  .. وهذة النسخ القيمة ال 
تقدم اال للشخصيات الهامة  رؤساء دول ووزراء وسفراء
..  ولم تكن تلك هى املفاجاة الوحيدة بل مت تكرمي 
مروى بتاج امللكات كافضل ممثلة مسرحية .. ثم كانت 
اللحظة التى تساقطت فيها دموع الفنانة مروى بغزارة  
.. عندما قدم لها االطفال .. ملكات املسابقة ..تورتة 

كبيرة حتمل صورتها وهى ترتدى علم مصر
كل تلك املفاجات والتكرميات التى اثلجت قلب مروى 
جعلتها تبكى لفترة طويلة وحولها االطفال على املسرح 

فى سيمفونية حب ووفاء .

مروى اللبنانية اإلنسانة 
والطفلة والسندريال

كشف حساب للنائب 
عبد النعيم حامد

كتب : على اجلمال
تاريــخ مصراحلديــث يف عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ال يعــرف 
الثوابــت ، فقياســه هــو مــا حتقــق مــن إجنــازات هائلــة أذهلــت العالــم خــال 
ــاء الوطــن يف كافــة  ــة 30 يونيــو يف أن تعيــد بن 7 أعــوام متكنــت خالهــا دول

املجــاالت .
فلــم يكــن باألمــر اليســير إن تتخلــص مصــر مــن مشــاكل البنيــة التحتيــة 
واالقتصــاد الهــش  وتتحــول خــال 7 ســنوات فقــط مــن تولــى الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي حكــم مصــر إلــى دولــة ذات اقتصــاد قــوى يضاهــى أعظــم 

دول العالــم .
التطــور والنمــو الســريع واالجنــازات واالعجــازات مــن طــرق وشــرايني جديــدة 
ــى  ..  ــدول الســتقطاب االســتثمار العامل ــن  اهــم ال ــت مصــر م ــارى جعل وكب
وشــمل التطويــر كافــة محافظــات مصــر املحروســة ولــم تقتصــر علــى املــدن 
الكبــرى فقــط كمــا كان فــى الســابق .. ولكنهــا امتــدت لتشــمل القــرى والنجوع 

املهملــة منــذ عشــرات الســنني.
أسوان اجلديدة تري النور

ففــى أســوان عاصمــة الثقافــة واإلقتصــاد والشــباب اإلفريقــي ، شــهدت 
ســاحرة اجلنــوب العديــد مــن املشــروعات اإلســتراتيجية التــي لــم تشــهدها 

خــال ســنوات طويلــة ... هنــا يف أقصــي اجلنــوب
ــة الشمســية بصحــراء  ــت إجنــازات الطــرق واملحــاور ومشــروع الطاق حتقق
ــام ســتنطلق منظومــة التأمــني الصحــي الشــامل لتضــع  ــان .. وخــال أي بنب
حــدا ألوجــاع أهــل اجلنــوب، كمــا ســتري مشــروعات  مدينــة أســوان اجلديــدة 
ــة ومشــروعات الشــباب  ــة والصناعي ــور  ، هــذا بخــاف املناطــق التجاري الن

متناهيــة الصغــر .
»اإلسماعيالوية« يعيشون فرحة التطوير 

القنــاة اجلديــدة وأنفــاق حتيــا مصــر واملرحلــة األولــى للمدينــة الســكنية 
اجلديــدة شــرق قنــاة الســويس ومحطــة ميــاه الشــرب امللحقــة بهــا واملحــاور 
والكبــاري وكورنيــش الصياديــن وســوق الســمك املطــور واألنديــة االجتماعيــة 
مــن  بالعديــد  وعاملــني  وفنيــني  مهندســني  تنفيذهــا  علــى  أشــرف  التــي 
الشــركات الوطنيــة وتخطــى حاجــز تكلفهــا مليــارات اجلنيهــات.. هــى ابــرز 
املشــروعات التنمويــة التــي افتتحهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي على مدار 

ســبع ســنوات .
واكــد اللــواء شــريف بشــارة محافــظ اإلســماعيلية: إن الرئيــس عبــد الفتــاح 
مليــارات  تكلفتهــا  بلغــت  باإلقليــم  ضخمــة  مشــروعات  افتتــح  السيســي 
اجلنيهــات وســوف تــؤدى تلــك االجنــازات الــى خلــق مجتمعــات عمرانيــة 

وزراعيــة وجتاريــة وصناعيــة .
اجنازات 100 عاما فى 7 سنوات بالبحيرة

أكــد اللــواء هشــام آمنــة محافــظ البحيــرة،  ان ســرعة معــدالت إجنــازات 

الدولــة تنعكــس علــى املحافظــات ، موضحــا أن املبــادرات الصحيــة ال8 التــى 
أطلقهــا الرئيــس  السيســى ، مبــادرات عماقــة وكانــت فرصــة ذهبيــة جلميــع 
املصريــني لاطمئنــان علــى صحتهــم باالضافــة الــى القضــاء علــى فيــروس 

ســى 
وأكــد املحافــظ انــة  مت تنفيــذ 2038 مشــروًعا علــى أرض املحافظــة منهــا مــا 
مت االنتهــاء منــه واجلــاري تنفيــذه يف كافــة املجــاالت والقطاعــات بإجمالــي 
تكاليــف اســتثمارية تبلــغ 43 مليــار جنيــه ، الفتــا إلــى أن حجــم مــا مت إجنــازه 
ــا مت إجنــازه يف  ــة م ــرة املاضي ــرة القصي ــن مشــروعات جتــاوز خــال الفت م

ســنوات.
تنمية سياحية فى بورسعيد

وعلــى ارض بورســعيد تفجــرت ينابيــع اخليــر.. فــى ظــل احلقبــة الرئاســية 
احلاليــة للرئيــس عبــد الفتاح السيســى حيث اطلق الرئيس السيســى مشــروع 
تنميــة حقــل ظهــر بالتعــاون مــع شــركة اينــى االيطاليــة العاملية غرب بورســعيد 
...واالرصفــة  والــوادى  ســيناء  بــني  الرابــط  اجلنوبــى  بورســعيد  ..ونفــق 
اجلديــدة ملينــاء شــرق بورســعيد ووجــة الرئيــس فــى زياراتة الثاث لبورســعيد 

باالهتمــام بازالــة جميــع املناطــق العشــوائية .
املنصورة اجلديدة وجذب املستثمرين

ســباق مــع الزمــن إلنهــاء العمــل مــن خــال الشــركات العاملــة  لانتهــاء مــن 
ــات   ــش، و الفي ــاء الكورني ــدة  النه ــة املنصــورة اجلدي ــى مبدين ــة األول املرحل
علــى البحــر أو الفيــات املتصلــة وعمــارات ســكن مصــر  مــع اســتكمال 

اإلســكان االجتماعــي .
فتحقق فى الدقهلية إجنازات غير مسبوق على أرض املحافظة.

نصيب االسد من املشروعات ببنى سويف
ــل  ــد ب ــى أفضــل وأجمــل مــدن الصعي ــة حتولــت بنــى ســويف ال ســنوات قليل
نالــت مــن املشــروعات القوميــة  نصيــب األســد وأصبحــت قبلــة لإلســتثمار 
وأصبحــت محاطــة بشــبكة طــرق ومحــاور ربطهــا باملوانــى واملحافظــات كمــا 
أصبحــت بنــى ســويف تضــم أكبــر مناطــق صناعيــه تضــم كبــرى الشــركات 
العامليــه وأصبحــت املحافظــة بهــا أكبــر محطــة كهربــاء فــى العالــم وأصبحــت 

بنــى ســويف تتزيــن مبحــور عدلــى منصــور العمــاق.
مدينة دمياط لالثات طفرة اقتصادية

مدينــه دميــاط لألثــاث احــدى املشــروعات القوميــة الهامــة الــذى يعــد نقطــه 
انطاقــه للمشــروعات الصغيــره واملتوســطه  وتتجــه بهــا املحافظــه نحــو 

التنميــه لتكــون قاطــره للتنميــه احلقيقيــه فــى مصــر.
كمــا ان قطــاع الصحــه كان مــن بــني األولويــات الهامــة للرئيــس  حيــث مت 
افتتــاح مستشــفى طــوارىء كفــر ســعد بعــد اعــادة هيكلــة املبنــى بالكامــل 
وعمــل تكييــف مركــزي وشــبكة غــازات ومحطــة غــازات طبية ومولد اكســجني 
بتكلفــة )57( مليــون جنيــة ومت اعتمادهــا رســميا هــى ومستشــفى دميــاط 
التخصصــي كمستشــفيات احالــة للرعايــة الطبيــة الثاثيــة عاليــة اجلــودة .

مشروعات خدمية عمالقة بسوهاج
نالــت ســوهاج  اهتمامــا كبيــرا باملشــروعات اخلدميــه العماقــه  يف كل 

القطاعــات اخلدميــة كقطــاع ميــاه الشــرب 
الصــرف الصحــي والصحــة والتعليــم و 
قطــاع الطــرق والكبــاري  والتــي  تعــد مــن 

اهــم محــاور التنميــة الهامــة لربــط املــدن 
واملحافظــات املختلفــة بعضها البعض وتســهيل 

حركــة التجــارة ونقــل البضائــع بــني املحافظــات وانهــا 
تشــكل بعــدى اســتراتيجي هــام يف التنميــة وتنشــيط 
الــي  باالضافــة  والســياحية  االقتصاديــة  احلركــة 
تســهيل حركــة انتقــاالت املواطنــني بســهولة باالضافــه 
الــي التوســع العمرانــي والصناعــي والزراعــي  واقامــة  

ــة  ــع  يف املناطــق الصناعي ــد مــن املصان العي
أسيوط وخير الصعايدة

 حتولــت محافظــة أســيوط إلــي خليــة نحــل يجــري 
العمــل مبشــروعاتها علــي مــدار الســاعة لضمان ســرعة 
ــي بعــض املشــروعات  ــي بثمــارة عل األجنــاز وهــو مــا ات
ومنهــا  قياســي  وقــت  التــي مت اجنازهــا يف  القوميــة 
مشــروع قناطــر أســيوط وكذلــك محطــة الكهربــاء التــي 

ــد. ــذي الصعي تغ
 وقــال اللــواء عصــام ســعد محافــظ اســيوط أن املحافظــة 
املاضيــة نهضــة  الســبع  الســنوات  مــدار  شــهدت علــي 

ــة.  حقيقي
مياة نقية البناء مطروح

ــع مــدن  ــاه  البحــر بجمي ــة مي   التوســع فــى إنشــاء محطــات حتلي
مطــروح وخاصــة املــدن امرســى مطــروح والنجيلــة وســيدي برانــي 
توجيهــات  وجــاءت  مطــروح  البنــاء  الدائــم  احللــم  كان  والســلوم 
الــى إنشــاء محطــات  الفتــاح السيســى   الرئيــس عبــد 
ــار بالقــرى  والتجمعــات الســكانية  الواقعــة  ــة اآلب لتحلي
بقلــب الصحــراء  للقضــاء نهائيــا علــى مشــاكل ميــاه 

الشــرب بهــا . 
ــة  مت  ــد شــعيب محافــظ مطــروح ان ــواء خال وأكــد الل
إنشــاء4 محطــات جديــدة  يف مدينــة مرســى مطــروح 

وحدهــا يف مناطــق الرميلــة و باجــوش وكليوباتــرا.
5 مليار جنية خلدمة ابناء الغربية

فــى  اخلدميــة  املشــروعات  مــن  العديــد  افتتــاح 
مبــدن  احليويــة  واملرافــق  القطاعــات  مختلــف 
وهــو  االجنــازات  حجــم  يؤكــد  الغربيــة  وقــرى 
مايؤكــد ان هنــاك حكومــة جــادة ورئيــس مســئول 
بــدأ مشــوارالعمل بالداخــل واخلــارج ووضــع نصــب 
كاهلــة عــن  والتخفيــف  املواطــن  مصلحــة  عينيــة 
ان  اكــد   الغربيــة  محافــظ  رحمــى  الدكتورطــارق 
ــة  ــادة السياســية والدول الشــباب محــل إهتمــام القي
حريصــة علــى مســاعدتهم خللــق جيــل جديــد حيــث 
مت تنفيــذ العديــد مــن املشــروعات االســتثمارية فــى 
عهــد الرئيــس ابرزهــا اقامــة املجمــع الصناعــى الضخــم مبدينــة 
املحلــة الــذى يعتبراحــد أكبــر املشــروعات االقتصاديــة باملحافظــة 
ويســهم فــى فتــح افــاق جديــدة لاســتثمارداخل املحافظــة بقيمــة 
تصــل الــى 5 مليارجنيــه  ويوفــر25 ألــف فرصــة عمــل مباشــرة 

ــة  وغيرمباشــرة  للحــد مــن البطال
صروح طبية البناء املنوفية

املنايفــة هــم اصحــاب  بنصيــب األســد مــن اخلدمــات واملشــروعات 
الرئيــس عبدالفتــاح  الرئاســية منــذ تولــي  القوميــة  واملبــادرات 
السيســي رئاســة اجلمهوريــة، حيــث شــهدت تغيــرا كبيــرا يف جميــع 
القطاعــات، بــل هــي املحافظــة الوحيدة التي ضمنــت تطوير مركزين 

وادراجهمــا ضمــن مبادرةحياةكرميــة وهمــا اشــمون والشــهداء.
كمــا أن أكبــر حــدث يف محافظةاملنوفيــة هــو افتتــاح املستشــفى 
العســكري بشــبني الكــوم والتــي تعــد صرحــا طبيــا فــى تقــدمي كافــة 

اخلدمــات الطبيــة ألهالــي املنطقــة.

يعلم اهلل بأنني لم أغفل يوما عن خدمة أهلي يف 
)املعصرة وحلوان والتبني ومايــو ( وتقدمي يد العون 
لهم وتذليــل كافة العقبــات أمامهــم وتلبية مطالبهم 
املشروعة وسعيت ليل نهار يف حل مشاكلهم واالستماع 

لها يف إطار من الوضوح والشفافية 
حملت بقدر املستطاع معاناة أهالينا للسادة املسئولني   
والتنفيذيني بالدولة ، وفقا للمعاير القانونية وتأكيدا 
حلرصي مــع باقي زمائــي باملجلــس على مصلحة 

املواطن  أوال وتفهمنا الحتياجاته ثانيا 
قضيــت خــال فتــرة انعقــاد مجلــس النــواب أيام 
يحيط بها العمل ويتجدد األمل فى مستقبل مشرق 
لألجيال القادمة فى ظل وجود قيادة سياسية عظيمة 
نفتخــر بهــا وتتمثــل يف فخامــة الرئيس عبــد الفتاح 

السيسي رئيس اجلمهورية 
أشعر بفخر واعتزاز كوني داخل قبة البرملان أحمل 
ــوان طاملا عانت منذ  حتديات وطموحات أهالي حل
سنوات عديدة من اإلهمال وعدم تركيز الضوء عليها 

من أجل تطويرها كونها كمحافظة فى وقت سابق 
 شــاركت بقــوه فــى امللحمة السياســية داخــل قبة 
البرملان مع أصدقائي فى كل دائرة بأنحاء جمهورية 
مصر العربية واكتســبت العديد من اخلبــرات التى 
متكنني من العبور بأهــل دائرتي للتقدم إلــى األمام 

ونحو مســتقبل مشرق 
وأخيــرا يشــهد اهلل بأنني لــم ادخر وســعا وجهدا 
مــع زمائــي مبجلــس النــواب ألحافظ على قســمي 
أمــام اهلل أوال ووطنــي ثانيــا  ولــم ولــن أتراجــع عــن 
االستمرار فى بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة 

شــعب دائرتي 
ــدي  وســيظل  قلبــي وعينــي صــوب النهــوض ببل

ــا ــا وســتظل أد الدني وشــعاري هــو مصــر أم الدني

اللبنانية مروى تشعل حفل ملكة جمال األطفال باغنيتى 
»ام الدنيا«  و »اما نعيمة « 


