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متعة 
التشخيص

جيلي واألجيال التي سبقتني وبعض األجيال التي جاءت 
بعدي تعلموا ومارسوا الطب في ظروف مختلفة عما 

نراه اليوم.
لم نكن منلك رفاهية التكنولوجيا احلديثة في التعلم 

أو في التشخيص أو في البحث عن املراجع أو الولوج 
إلى الشبكة العنكبوتية للحصول على املعلومات التي 
أصبحت متاحة بضغطة على الهاتف أو الكمبيوتر.. 

تعلمنا ومارسنا الطب الذي يعتمد على استغالل احلواس 
والعقل لتحليل املعلومات، ولم نكن منلك رفاهية األشعة 
املقطعية أو الرنني املغناطيسي أو التدخالت التشخيصية 

املتاحة اآلن.. وكانت جملة )استغل حواسك االكلينيكية 
واملخزون االكلينيكي هي اجلملة التي طاملا علقت بذهني 

.)Exhaust your clinical senses
وكانت املتعة كل املتعة وما زالت في تشخيص األمراض 
الصعبة واحلاالت النادرة باستغالل هذه احلواس دون 

اللجوء إلى تدخالت تشخيصية مكلفة للمريض، وما 
زالت هذه السياسة التي أتبعها إلى اآلن إال فيما ندر 
من احلاالت املرضية.. اخلبرة التراكمية من ممارسة 

املهنة أضافت الكثير إلى هذه املتعة، وقد متر علي حالة 
مرضية تشبه حالة اخرى رأيتها من أعوام طويلة جدا 

وهنا تقفز في ذهني كل قرون االستشعار ويبدأ العقل 
في التحليل واملقارنة. 

بفضل اهلل تضيف هذه امليزة إلى قدرات الطبيب إلى حد 
كبير وجتعل للتشخيص االكلينيكي متعة ما بعدها متعة.

اليوم اصبحنا جند أن البعض يلجأ إلى التدخالت 
التشخيصية وإلى استخدام التكنولوجيا الطبية املتاحة 

أحيانا دون أن يحاول استغالل احلواس الطبية وقد 
يكلف املريض مبالغ طائلة في سبيل ذلك.. ما زالت 

ممارسة الطب متعة إلعمال العقل في التحليل والتنقيب 
ومحاولة إيجاد ابسط احللول ملشاكل قد تبدو صعبة... 

»الطب وسنينه«.

الهيئة العامة للمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس 

تعقد اجتماعها األول

وزير السياحة يتفقد مواقع 
مسار رحلة العائلة املقدسة 

بوادي النطرون

القاهرة - ناهد إمام 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 
لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش وبحضور 
وزيرة التخطيــط واملتابعة واإلصالح اإلداري د.هالة 
السعيد ألول مرة اجتماعات مجلس إدارة املنطقة، وذلك 
ضمن رؤية املنطقة االقتصادية في التنسيق واملتابعة 
والتعاون مع مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية مصر٢٠3٠.

وقد ناقش املجلس املوضوعات اخلاصة باالستثمار 
ونتائج جوالت مميش األخيرة لعدد من الدول واالتفاقيات 
والعقود التي وقعها مع عدد من الشركات األملانية وشركة 
موانئ دبي العاملية، كما ناقش املجلس التسويات والعقود 
التي قامت بها املنطقة مع عدد من املطورين واملستثمرين 

في منطقة العني السخنة.
من جهه أخرى، استقبل الفريق مميش وزير التنمية 
والتعاون الدولي األملاني جيرد مولر في اإلســماعيلية 
لبحث الشراكة والتعاون بني اجلانبني وزيادة االستثمارات 
األملانية في املنطقة وبحث سبل االستفادة من اخلبرة 
األملانية، حيث أعرب الوزير األملاني عن سعادته بالنجاحات 
التــي حتققت لرفع تصنيف املنطقة االقتصادية، الفتا 
إلــى أن مصر تتمتــع بإمكانيات كبيرة ولديها ســوق 

استثماري واعد.

القاهرة ـ هناء السيد

قام وزير السياحة يحيى راشد بجولة تفقدية لبعض 
األماكن من مســار رحلة العائلة املقدسة بدأها بـ3 مواقع 
بوادي النطرون وهي دير األنبا بشــوي، ودير السريان، 
وديــر الباراموس وهي من األماكــن املهمة التي مرت بها 

العائلة املقدسة في رحلة القدوم إلى مصر.
يأتي ذلك بعد مباركة البابا فرانســيس بابا الڤاتيكان 
لأليقونة اخلاصة برحلة العائلة املقدسة كرمز ترويجي 
لرحلة مسار العائلة املقدسة، وفي إطار االستعدادات التي 
تقوم بها الوزارة إلطالق مسار الرحلة، حيث التقى الوزير 
بقيادات ورؤساء األديرة الثالثة وطلب منهم تقدمي طلباتهم 

فيما يتعلق بتطوير األديرة ورفع كفاءتها.
وقال منســق جلنة إحياء رحلة العائلة املقدسة نادر 
جرجس إنه حتى اآلن مت جتهيز 8 أماكن سيتم البدء بـ 5 
منها، وهي دير األنبا بشوي، ودير السريان، ودير الباراموس 
بوادي النطرون، ومغارة أبي ســرجه، والكنيسة املعلقة 
مبصر القدمية، ودير العذراء باملعادي، وجاري العمل على 
3 مواقع أخرى وهي جبل الطير في املنيا وبه كنيسة امللكة 
هالنا والدة امللك قســطنطني، ودير احملرق بجبل قسقام 
بأسيوط وهي آخر محطة لرحلة مجيء العائلة املقدسة إلى 
أرض مصر، ودير السيدة العذراء بجبل بدرنكة بأسيوط.

مميش مستقبال وزير التنمية والتعاون الدولي األملاني 

»الكسب غير املشروع« يتسلم 
تقارير ثروة مبارك وغالي

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

تسّلم جهاز الكسب غير املشروع تقارير خبراء وزارة 
العدل عن ثروة الرئيس األســبق حسني مبارك وعائلته 
لفحصها وبيان مدى حصولهم على كســب غير مشروع 
واستغالل النفوذ والتربح خالل توليه رئاسة البالد من 
عدمه متهيدا إلحالــة التقارير إلى محكمة اجلنايات التي 
ستفصل في االتهامات املوجهة اليهم في نهاية نوفمبر املقبل.
وتشــمل التقارير ثــروات مبارك الســائلة والعقارية 
وأمواله في البنوك والعقارات واألراضي والشركات اململوكة 

جلميع أفراد أسرته.
كما تسلم اجلهاز تقارير جديدة حول ثروة د.بطرس 
غالي وزير املالية األسبق املوجود حاليا في احدى الدول 
األوروبية التي حصل عليها بطرق غير مشــروعة، حيث 
اكدت التقارير ملكيته ألرض بحي الزمالك تبلغ قيمتها ٢٠٠ 
مليون جنيه وارض اخرى اقام عليها قصرا على مساحة 4 
افدنة ببحيرة قارون انتفع منها الوزير على مدى ١5 عاما، 
كما تســلم اجلهاز تقارير اخلبراء اخلاصة بقضية فساد 

القمح والتي تضم وزير التموين السابق د.خالد حنفي.

خالل االحتفال بتدشين المرحلة األولى من مشروعات العاصمة اإلدارية الجديدة

السيسي: نعمل للتاريخ.. وأرحب بالنقد البنّاء
القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

بعد مرور قرابة 3٠ شــهرا 
على إعالنه عن إنشاء العاصمة 
اإلدارية اجلديدة، دشن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي امس املرحلة 
األولــى من املشــروع األضخم 
بالعالــم، وأكــد ان التاريــخ 
ســيتوقف كثيــرا أمــام حجم 
اإلجنــازات التنمويــة احلالية 
التي تتم في مصر، مضيفا ان 
ما يتم تنفيذه ال يخص العاصمة 
اإلدارية اجلديدة وحدها ولكنه 
ضمن جيل من املدن اجلديدة، 
ومؤكدا في الوقت نفسه ان ما 
يتم فــي املدن اجلديــدة ليس 
على حساب مشروعات التنمية 

املستدامة في املدن األخرى.
وقال السيسي إن املساحات 
اخلضراء بالعاصمــة اإلدارية 
تأتــي فــي إطــار حرصنا على 
عدم إهدار أي قطرة ماء، حيث 
سنســتفيد من ميــاه الصرف 
ونقوم بتدويرها أكثر من مرة.

وتابع السيسي قائال: »ال أحد 
يتصور أن ما نتحدث عنه يتعلق 
بالعاصمة اإلدارية فقط، ولكن 
التخطيط يخص املدن اجلديدة، 
وأضاف أن وزير اإلسكان حتدث 
عن 85٠ ألف مواطن يعيشون 
في أماكن صعبة أو خطرة والبد 
لهم أن يعيشوا في أماكن تليق 

بهم ومبصر.
وأكد السيســي ان فلسفة 
العمل فــي العاصمة اإلدارية 
اجلديدة هي إحداث واقع على 
األرض، مضيفا ان فلسفة عملنا 
في العاصمة لــم تكن مبنية 
علــى ان يتم طرح مشــروع 
للمجتمع لكي نأخذ أمواال، لكن 
فلسفة عملنا في هذا املشروع، 
أن نعمل جهدا كبيرا إلحداث 
واقع على األرض مثلما نشهده 

اليوم ثم يتم طرحه للمجتمع.
وأضاف قائال: »وافقنا على 
طرح ١٠ آالف فدان للمستثمرين 
في إطار اجلزء األول، ثم 4٠ ألف 
فــدان وهما القاطرة لـ ١٧٠ ألف 
فدان«، وتابع إن تخطيط وتنفيذ 
مثل هذه املشروعات يحتاج من 
٢٠ إلــى ٢5 عاما لالنتهاء منه، 
ولكننا نتحدث عــن عام أو ١8 

شهرا.
من جهة أخرى، أكد السيسي 
أن التصدي لإلرهاب لن مينعنا 
من تنفيذ تنميــة حقيقية في 
ســيناء، مضيفــا ان مواجهــة 
اإلرهاب والتطرف البد أن يكون 

باإلعمار والتنمية.
وتابع: »البد من إعمار املناطق 
اجلنوبية والغربية وشــالتني 
وشــرق العوينــات«، موضحا 

أن زيادة اجلهود في إعمار تلك 
املناطق تأتي بســبب أهميتها 
االستراتيجية. وأضاف: »البعض 
ال يــدرك حجم اجلهد والتكلفة 
املالية لتحقيــق التنمية في 5 
محافظــات وهم اإلســماعيلية 
وبورسعيد والسويس وشمال 
وجنوب سيناء، فنحن نتحدث 
عن ١5٠ مليــار جنيه لتحقيق 
ذلــك، البد أن ننتبه وان يكون 
هذا الكالم حاضرا عند املصريني، 
اننا نحافظ على بلدنا ومحدش 

هيقدر يأخذها منا«.
وقال السيسي: »نحن نتحدث 
عن دولة تضم ١٠٠ مليون مواطن 
في حال توقف النمو فإن حركة 
النمو العشوائي ستسبق وحتدث 
مشاكل ضخمة في شبكة الطرق 
والبنية األساسية ومياه الشرب 

والكهربــاء، وتضطر احلكومة 
حلل هذه املشاكل املترتبة عن 

النمو العشوائي«.
وأضــاف ان اجليل اجلديد 
من املدن يســعى إلى استدامة 
النمو الذي يتناســب مع حجم 

سكان مصر.
وأوضح السيسي: »بعض 
الناس تتحــدث عن األولويات 
وأؤكــد هنا أننا ال منلك تأجيل 
أي مشــروع، فالبلــد ينبــض 
باحلياة ومن ثم البد أن تنبض 
أولوياتنا أيضا باحلياة ورغم أن 
كل املؤشرات توضح أننا نتحرك 
مبعدل عال، ولكنني أرى أننا في 
أول خطوة لبناء دولة حديثة 
حتترم من الدول جميعا، وهو 
أمر ال يتحقق إال باجلهد والعرق 

والتخطيط«.

وتســاءل السيسي: »أليس 
من حقنــا أن نحلم.. أليس من 
حقنــا أن يكون لدينا ١3 مدينة 
بهذا املستوى«، واستطرد: »حني 
يتحدث أحد عن األولويات أقول 
ال أستطيع أن أهتم بقطاع دون 
قطاع، فال ميكن أن أهتم بقطاع 
الصناعة دون التجارة أو أهتم 
باملياه دون الكهرباء، وال أستطيع 
أن أهتــم مبــدن دون الصرف 

الصحي«.
وأضاف السيسي: »اننا في 
السنوات السبع األخيرة تأخرنا 
كثيرا، عالوة على عوامل التأخير 

في السنني التي سبقتها«.
وقال إن مشروع العاصمة 
اإلداريــة لم يكن على حســاب 
حترك احلكومة في كل املشاريع 
واألولويات األخرى، مؤكدا انه 
يسعد بأي نقد من أي شخص 
يتوافــر لديــه العلــم واإلملــام 
باملوضــوع الــذي يتحدث فيه 
وبالتحديــات التــي تواجههــا 

الدولة حاليا.
وأضاف السيسي: »يجب أال 
يتصدى أحد ملواضيع كموازنة 
الدولة دون أن يكون ملما بكل 
األمــور ذات الصلــة حيــث ان 
القضايا مترابطــة مع بعضها 
البعض وتؤثــر كل قضية في 
األخرى«، وإال فإن تصديك لهذا 
املوضوع سيقلل من حجم اجلهد 
املبذول وسيعطي انطباعا غير 

جيد للشعب املصري.
وفــي نهايــة كلمتــه قــال 
السيسي: »بفضل اهلل سبحانه 
وتعالى نبني دولة ذات شــأن 
وسيتحدث املواطنون بعد سنني 
طويلة عــن حجــم التخطيط 
وتنفيذ املشــروعات التي متت 
حتى يصبح بلدنا بهذا املستوى 
وليس فقط من حيث الشــكل 
ولكن أيضا من حيث املضمون«.

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل وضع حجر االساس ملشروعات املرحلة األولى من العاصمة اإلدارية اجلديدة األضخم بالعالم

وزير السياحة يتفقد أحد األديرة 

لتمويل 100 صوبة زراعية بالصعيد

مليونا جنيه من »الوطني ـ مصر« لـ »مصر اخلير«
القاهرة ـ ناهد إمام

وقــع كل من بنك الكويت 
الوطنــي ـ مصر ومؤسســة 
مصــر اخلير أمــس األربعاء  
بروتوكول تعاون مشــتركا 
بهــدف حتســني املســتوى 
املعيشــي للمــزارع الريفــي 
وذلــك عــن طريق مشــروع 
تقدمي منوذج الصوب الزراعية 
في صعيد مصر، حيث وقع 
البروتوكول العضو املنتدب 
لبنك الكويت الوطنيـ  مصر 
د.ياسر حسن ورئيس مجلس 
أمناء مؤسســة مصر اخلير، 
فضيلة د.علي جمعة بحضور 
نائــب العضو املنتــدب بنك 
الكويت الوطني - مصر ياسر 
الطيب ورئيس قطاع تنمية 
املوارد مبؤسسة مصر اخلير.
وبهــذه املناســبة صرح 
العضو املنتدب لبنك الكويت 
الوطني - مصر د.ياسر حسن 
لـ»األنباء« بأن أول حسابات 
مؤسســة مصر اخلير كانت 
فــي بنــك الكويــت الوطني، 
موضحا ان اختياره ملؤسسة 
مصر اخلير جاء نظرا لنجاحها 
في مجال الصــوب الزراعية 
حيث اتخذ مجلس اإلدارة قرارا 
بالتعامل مع املؤسسة كمرحلة 
أولى على ان ميتد نطاق هذا 
التعاون خالل الفترة املقبلة.

واضاف بأن البروتوكول 

د.علي جمعة ود.ياسر حسن خالل توقيع بروتوكول التعاون

من أجواء احلدث ٭ تفقد السيسي في مستهل زيارته للعاصمة اإلدارية، فندق 
املاسة الذي افتتح قبل يومني حيث يعد أول فندق تنتهي منه 

الدولة ضمن املشروع حيث تولت الهيئة الهندسية للقوات 
املسلحة إنشاءه على مساحة تتجاوز 10 أفدنة، ويحتوي على 

قاعة مؤمترات ومسجد ومول جتاري، ومت إنشاؤه وفقا ألحداث 
التصميمات العاملية، كما يحتوي على بحيرة صناعية ضخمة.

٭ قال السيسي إن استدامة معدل النمو االقتصادي تعني 
عدم التأخر في هذه االستدامة، وان أي تأخر سيسبب 

مشكلة، متابعا: »بقالنا ٧ سنني ما كناش بنتحرك بالشكل 
املناسب، عالوة على أن كان عندنا تأخير في السنني اللي 

فاتت«.
٭ حول االنتقادات بشأن املشروعات القومية التي تنشئها 

احلكومة، قال السيسي: »ده بيقلل جدا من اجلهد اللي بيتعمل، 
وهيدي انطباع غير جيد، وكأن الدولة مش عارفة بتعمل إيه، 

ومستنيني حد يقول لنا خلوا بالكم من املوضوع ده، ومستعد 
أسمع بس اللي يكلمني يبقى فاهم وعارف كويس، وارتباط 
املوضوع اللي بيتكلم فيه واملوضوعات األخرى، ألنها شبكة 

مترابطة مع بعضها وكل موضوع يؤثر في اآلخر«.
٭ أكد السيسي أن احلكومة تخطط مدنا جديدة تليق مبصر 
وأهلها الذين يقطنون في أماكن صعبة. واضاف قائال: »إحنا 

بنعمل أماكن تليق مبصر وأهلها، وبنعمل أمر، التاريخ 
هيقف أمامه كثيرا، ويشوف إحنا عملنا إيه ألهلنا، مش بس 

في القاهرة ولكن في املناطق املختلفة«.
٭ كشف وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية 

م.مصطفى مدبولي، أن الرئيس السيسي سيشهد توقيع عقد 
مشروع منطقة »األبراج« بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، مع واحدة 

 CSCEC من أكبر شركات املقاوالت على مستوى العالم وهي
الصينية الذي يضم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 345 مترا، 

مؤكدا أن االنتهاء من هذا املشروع سيكون بنهاية 2020، ليصبح 
حجم األعمال مليونا و700 ألف متر من البنايات.

٭ قال الوزير مدبولي إن برنامج اإلسكان االجتماعي 
التابع للوزارة ينفذ اآلن 5٠٠ الف وحدة في مراحل التنفيذ 

األخيرة، فضال عن أن اإلعالن األخير عن مشروعات اإلسكان 
أضاف ١٠٠ ألف وحدة أخرى بدأ تنفيذها بالفعل، الفتا إلى 

أنهم يعملون اآلن في 6٠٠ ألف وحدة.
٭ قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة اللواء كامل 

الوزير إن إجمالي مساحة احلي احلكومي بالعاصمة اإلدارية 
اجلديدة 1133 فدانا مبا يعادل 4.8 ماليني متر مربع، ومت تخطيط 
تنفيذ املرحلة األولى منه وتشمل مبنى مجلس النواب ومجلس 

الوزراء، باإلضافة إلى املرحلة األولي من املباني الوزارية بإجمالي 
34 مبنى تسعى 29 وزارة على مساحة 153 فدانا مبا يعادل 642 

الف متر مربع، وبنسبة بنائية 25% من إجمالي مساحات مبنية 
فوق األرض وحتتها.

٭ قدم اللواء الوزير، شرحا كامال لألعمال املنتهية إلى اآلن 
باحلي احلكومي في العاصمة اإلدارية، مضيفا: »مجلس 
النواب يتكون من بدروم ودور أرضي و8 أدوار متكرر 

بإجمالي مساحة مبنية ١49 ألف متر مربع بنسبة تنفيذ ١٠% 
واملباني الوزارية بإجمالي مساحات مبنية مليون و45٠ ألف 

متر مربع ونسبة تنفيذ املباني الوزارية وصلت إلى ١5%«.

فلسفة املشروع 
األضخم بالعالم 

هي إحداث واقع 
على األرض

التصدي لإلرهاب 
لن مينعنا من تنفيذ 

تنمية حقيقية 
في سيناء

يأتي انطالقا من املســؤولية 
املجتمعيــة للبنك واحلرص 
علــى املشــاركة فــي خدمــة 
املجتمع، مشيرا إلى أن البنك 
يتعــاون مع مؤسســة مصر 
اخلير لتقــدمي الدعم لألهالي 
مــن األســر األكثــر احتياجا 

بصعيد مصر.
بدوره قال رئيس مؤسسة 
مصر اخلير د.علي جمعة ان 
البروتوكول يتضمن التعاون 
في تنفيذ ١٠٠ صوبة زراعية 
لعدد ٢5 أسرة بواقع 4 صوب 
زراعية لكل أسرة في محافظة 
سوهاج بتكلفة ٢ مليون جنيه 

ممولة من بنك الكويت الوطني 
- مصر على أن تقوم »مصر 
اخليــر«، بالتنفيذ من خالل 
التعاون مع عدد من اجلمعيات 

األهلية.
وفــي تصريح لـ»األنباء« 
قال جمعة إن املؤسسة تقدم 
النموذج والشــفافية للبنك 
الكويتــي مما سيســاهم في 
توسيع نطاق التعامالت مع 

البنك بعد جناح التجربة. 
وأعلــن أن املؤسســة بدأ 
نشــاطها يتســع حيث بدأت 
بـــ ١5٠ مليون جنيــه ولكن 
املستهدف بعد مرور ١٠ سنوات 

هو الوصول إلى مليار جنيه 
وان يتحقق هذا خالل السنوات 
الثــالث املقبلــة، مضيفا ان 
املؤسســة جنحت في سداد 
5٠ ألف حالة لديون الغارمني.
وأشــار جمعــة إلــى أن 
املؤسســة اتســع نشــاطها 
وتشمل ١٧٠ مشــروعا في 5 
قطاعات أساسية والتي تشمل 
كافة احملافظات، كما أوضح 
أن هناك اهتماما مبحافظتي 
شمال وجنوب سيناء إلقامة 
مشروعات صغيرة ومتوسطة 
تدر عائدا مثل تربية املواشي 

لتوفير فرص عمل.


