بيان إعالمى
بشأن جلسة حوار مع معالى وزير اإلتصاالت
تحت عنوان ( خارطة الطريق اإلقتصادية ) باألكاديمية العربية
إستضافت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم السبت الموافق
 3112/9/14ندوة بعنوان (جلسة حوار حول خارطة الطريق اإلقتصادية) وذلك بالمقرالرئيسى
لألكاديمية العربية بأبى قير .
وذلك بحضور:
 معالى األستاذ الدكتور /أشرف العربى
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 معالى اللواء /طارق مهدى

محافظ األسكندرية

 معالى األستاذ /احمد الوكيل

رئيس اإلتحاد العام للغرف التجارية

 معالى األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية العربية

تحت عنوان (خارطة الطريق اإلقتصادية) إستضاقت األكاديمية العربية جلسة حوار حول
اإلقتصاد المصرى وكيفية نموه وإنتعاشه مرة اخرى وتحديد المشاكل التى يواجها اإلقتصاد
المصرى وسبل حل تلك المشاكل عن طريق خارطة طريق إقتصادية قدمها معالى وزير
التخطيط األستاذ الدكتور أشرف العربى والذى اكد أن مصر تعانى من مشاكل كثيرة تتمثل فى
التضخم وسوق العمل الغير مخطط بشكل سليم باإلضافة إلى البطالة الكبيرة والتى تتزايد
بسرعة مخيفة ومعظمها من الشباب المتعلمين.
وأوضح وزير التخطيط أنه جاء الوقت للجلوس جميعا ً من أجل وضع خارطة طريق إقتصادية
وأن توصيف وتحديد المشاكل هو أول خطوة فى حل تلك المشاكل خاصة وأن تخطيط الوزارة
حاليا ً هى تقديم إعداد الخطط المنتظر تنفيذها فى الفترة المقبلة سواء فى الزراعة او الصناعة
وغيرها من األمور الهامة بالدولة للحكومة القادمة خاصة وان الحكومة الحالية مدة تواجدها ستة

اشهر مشيراً إلى أن سبب العديد من المشاكل هى تعاقب الحكومات فى فترة قليلة وكل وزارة
كانت تأتى وتبدأ الدراسة من البداية دون النظر لما أنجزته وخططت له الحكومة التى سبقتها.
فى سياق متصل أكد معالى األستاذ الدكتور رمزى أستينو وزير البحث العلمى أن جلسة اليوم
تحتضن أهم الملفات فى الوقت الحالى وأن وزارة البحث العلمى بدورها تقوم بإستقبال المشاكل
بشكل علمى حيث تقوم بتوصيف المشكله وتجزئتها حتى يتم حلها بشكل علمى وأن الوزارة
حريصة على أن تشارك فى وضع خارطة الطريق اإلقتصادية بشكل علمى يشارك فيها العديد
من الخبراء المختصين حتى يتسنى حلها سريعا ً بشكل يضمن إنتعاش اإلقتصاد المصرى فى
أسرع وقت مشيراً إلى أنه يطالب جميع المؤسسات العلمية بالمشاركة فى تلك الخارطة مؤكداً
سعادتة على تواجده باألكاديمية التى تحتضن هذة الجلسة الهامة .
ومن جانبه أكد معالى اللواء طارق مهدى محافظ األسكندرية سعادته بالتواجد داخل
األكاديمية العربية وحضوره جلسة هامة تتحدث عن اإلقتصاد المصرى حيث أشار محافظ
األسكندرية أن الوقت الحالى يشهد تحرك سليم من قبل المسئولين فى جميع اإلتجاهات ونحن
قادرون على حل وتنفيذ العديد من الملفات الهامة على أرض الواقع خالل هذة الفترة وأن
موضوع اليوم خارطة الطريق األقتصادية يؤكد مدى حرص المسئولين على تنفيذ النمو
بشكل رقمى
اإلقتصادى المطلوب مشيراً إلى أن بداية نجاح تلك الخارطة هى توصيف المشكلة
ٍ
بشكل صحيح داعيا ً
مبنى على توضيح كل ما بداخل المشكلة وكيفية حلها حتى يتم القضاء عليها
ٍ
جميع المختصين والخبراء فى المشاركة فى تنفيذها حتى بنتعش اإلقتصاد المصرى .
وشدد محافظ األسكندرية أنه البد من عدم النظر إلى الخلف مهما كانت األقاويل التى تثار من
وقت إلى اخر حتى يتسنى تنفيذ الخطط والمشروعات التى تنوى الدولة تحقيقها ومنها خارطة
الطريق اإلقتصادية التى نتحدث عنها اليوم مؤكداً أنه أتفق مع وزارة التخطيط على تنفيذ كثير
من المشروعات باألسكندرية سيراها الجميع خالل ستة أشهر وهو ما يؤكد حرص المسئولين
الحاليين على التعاون واإلنتاج.
وأكد معالى األستاذ أحمد الوكيل رئيس اإلتحاد العام للغرف التجارية أن إجتماع اليوم يعطى
مجموعة من الرسائل الواضحة بين مجتمع األعمال والذى له دوراً قويا ً لتحقيق اإلقتصاد
المتطور وأنه بصفة تواجده بلجنة الخمسين التى تضع الدستور المصرى مهتم كثيراً بالدستور
اإلقتصادى المصرى وكيفية اإلستفادة من الكثير من األمور التى ستعطى دفعه لإلقتصاد
المصرى مثل اللوجستيات وغيرها متمنيا ً رؤية إقتصادية واضحة المعالم ومستقرة لتكون

خارطة الطريق فى المستقبل بمشاركة الجميع من رجال وخبراء اإلقتصاد والبحث العلمى
للخروج باإلقتصاد المصرى إلى النور ولمستقبل مشرق لمصر أملين فى إستقرار بيئة األعمال
حتى تعود مصر لألستثمار فى المنطقة .
وأوضح رئيس إتحاد الغرف التجارية أنه يشكر األكاديمية على إحتضانها لهذة الجلسة الهامة
مؤكداً ان التعاون مع األكاديمية مثمراً للغاية على مدار سبع سنوات إستفادت خاللها الغرفة
التجارية المصرية ومجتمع األعمال إستفادة بالغة من هذا التعاون وان الفترة المقبلة ستشهد
تعاون ثالثى بين اإلتحاد األوروبى واألكاديمية العربية وإتحاد الغرف التجارية فى ثمانى
مشروعات باألسكنرية.
أكد معالى األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية أنه جاء
الوقت أن يكون للعلم والبحث العلمى مسئولية التطوير وأن األكاديمية العربية بكافة إمكانياتها
تقدم كل الدعم وما تملكه من أجل تحقيق النتائج المنتظرة فى إعداد والمشاركة فى خارطة
الطريق اإلقتصادية لمصر وتوفير حلول لكافة المشاكل التى تقف امام عجلة النمو اإلقتصادى
وأن األكاديمية العربية على اتم اإلستعداد فى التعاون مع جميع الجهات المسئوله لمستقبل
إقتصادى متطور .
الجدير بالذكر أنه عقب إنتهاء هذة الجلسة قام األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل
فرج رئيس األكاديمية بإهداء درع االكاديمية للسادة الوزراء .

