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رئيس احلزب

سيد عبدالعال

رئيس مجلس اإلدارة

أمينة النقاش
رئيس التحرير

حسين البطراوى
رئيس التحرير التنفيذى

منصور عبدالغنى

زعيم ومؤسس حزب التجمع

خالد محيى الدين

جريدة لكل املواطنني

12
صفحة

3
جنيهات

»التجمع« يتقدم بطلب إحاطة حول اختفاء عضو المكتب السياسى للحزب 
الداخلية ألقت القبض على أسامة الحراكى فى 26 سبتمبر.. وتنفى معرفة مكان احتجازه

نزيف خسائر 
الفالحين مستمر 

وزير النقل يرفض 
االستقالة.. ودورات 

تأهيل للعاملين 

خبراء 
يضعون 

روشتة إلعادة 

اليوم بالتجمع..
تداعيات الغزو 
التركى لسوريا 

الدين  محيى  خالد  منتدى  يقيم 
تحت  الثانية  ندوته  التجمع  بحزب 
التركى  ال��غ��زو  »ت��داع��ي��ات  ع��ن��وان 
وإقليمياً  وعربياً  مصرياً  لسوريا... 
ودوليا » والتى يتحدث فيها: السفير 
الخارجية  وزي��ر  نائب  بيومى  جمال 
أسامة  الصحفى  والكاتب  األسبق، 
الدليل، وعاطف مغاورى نائب رئيس 
الكاتب  وي��دي��ره��ا  ال��ت��ج��م��ع،  ح���زب 
الصحفى خالد الكيالنى منسق عام 
نخبة  الندوة  فى  ويشارك  المنتدى، 
من الكتاب والدبلوماسيين والخبراء 

واإلعالميين والصحفيين.
الساعة  تمام  ف��ى  ال��ن��دوة  تنعقد 
جمال  بقاعة  اليوم  مساء  السادسة 
المركزى لحزب  بالمقر  عبدالناصر 
 – ال��دول��ة  ك��ري��م  ش���ارع   1 التجمع 
القاهرة...   – ح��رب  طلعت  ميدان 

والدعوة عامة للجميع.

أزمة بين النواب 
واألزهر بسبب قانون 

األحوال الشخصية 
■ كتبت منى السيد:

أث����ار م��ش��روع ق��ان��ون األح����وال 
األزه���ر،  م��ن  ال��م��ق��دم  الشخصية 
ج�����دًل واس���ًع���ا ب��ي��ن ال��م��ن��ظ��م��ات 
والنواب، معلنين رفضهم للمشروع، 
الجهة  ه��و  األزه���ر  أن  وم��ؤك��دي��ن 
ق��ان��ون  أى  م��راج��ع��ة  ف��ى  الفيصل 
لألحوال الشخصية وفقا للدستور، 
خاصة  التشريع،  جهة  ليس  ولكنه 
معنى  يكون  وأن  لب��د  المشرع  أن 
من  ذلك  يكون  وأن  األسرة  بشئون 
خالل لجنة مشكلة من خبراء قانون 
واجتماعيين  نفسيين  وأخصائيين 

لحل المشكالت األسرية ؟
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تغيير وزارى شامل خالل أيام
■ رئيس وزراء جديد.. ومرشحون لـ 11 حقيبة وزارية 

بعد محادثات لندن السرية وجولة ثانية من مفاوضات واشنطن 

مفاوضات بين مصر والصندوق لمناقشة ترتيبات جديدة لإلصالح
دخلت الحكومة ووزارة المالية مفاوضات 
للتوصل  الدولى  النقد  مع صندوق  جديدة 
انتهاء  بعد  مالى،  غير  جديد  أتفاق  إل��ى 
ب��رن��ام��ج اإلص����الح ال��م��ال��ى والق��ت��ص��ادى 
الشهر المقبل. بدأت المفاوصات فى لندن 
واشنطن  فى  وتواصلت  الماضى  الشهر 
صندوق  اجتماعات  خالل  الجارى  الشهر 

النقد والبنك الدوليين.
وكشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق 
النقد  فى صندوق  آسيا  ووس��ط  األوس��ط 
يجريان  وم��ص��ر  ال��ص��ن��دوق  إن  ال���دول���ي، 
م���ح���ادث���ات ب���ش���أن ج���ول���ة ج���دي���دة م��ن 
تستهدف  ال��ت��ى  األس��اس��ي��ة  اإلص��الح��ات 
لمواصلة  ط��رق  واستكشاف  النمو  تعزيز 
المرحلة  ه��ذه  فى  أن��ه  موضًحا  التعاون، 
ي��ن��اق��ش ال��ص��ن��دوق م��ع ال��دول��ة أول��وي��ات 
التى  الرئيسية  واإلص���الح���ات  اإلص���الح 
قامت بها وبناًء على التقدم المحرز سيتم 

تحديد نوع الترتيبات الجديدة.
بأن  يهتم  الصندوق  أن  أزع��ور  وأض��اف 
بعض  القادمة  اإلص��الح��ات  موجة  تعالج 
معوقات النمو مثل إصالح البيئة التجارية 
إلى  بالوصول  الخاص  للقطاع  يسمح  بما 
بيئة  تحسين  وأيًضا  أكبر،  سوقية  حصة 
أن  موضًحا  مصر،  فى  األعمال  ممارسة 
اإلصالحات الهيكلية تستهدف زيادة النمو 

وجعله غنًيا أكثر بالوظائف.
وقال إن اإلصالحات يجب أن تستهدف 

م��دى  م��راج��ع��ة  بمعنى  ال��ش��م��ول��ى  ال��ن��م��و 
انخراط الدولة فى القتصاد وإعطاء دور 
مصر  أن  موضًحا  الخاص،  للقطاع  أكبر 
التاريخية  العقبات  معالجة  عليها  يتعين 
فى  والستثمار  الخاص،  الستثمار  أم��ام 

محمد معيط

■ الصندوق: إصالح البيئة 
التجارية وتحسين ممارسة 

األعمال ومراجعة مدى انخراط 
الدولة فى االقتصاد وإعطاء دور 

أكبر للقطاع الخاص

ل  إن��ه  وق��ال  المواهب.  وتحسين  التعليم 
ي��وج��د إط���ار زم��ن��ى إلن��ه��اء ال��م��ف��اوض��ات، 

مضيًفا أنهم يحرزون تقدًما.
عليها  حصلت  التى  المعلومات  وتشير 
»األهالى« أن هناك جولة من المفاوضات 
بين  الماضى  الشهر  تمت  المعلنة  غير 
بعثة من الصندوق ووفد من وزارة المالية 
وقالت  ل��ن��دن،  البريطانية  العاصمة  ف��ى 
بورقة حول  الحكومة تقدمت  أن  المصادر 
الهيكلي،  ب��اإلص��الح  الخاصة  اإلج���راءات 
هذه  ب��دراس��ة  ال��ص��ن��دوق  مسئولو  ووع���د 

المقترحات. 
طلب  الصندوق  أن  المصادر  واوضحت 
الطالع على اإلجراءات الخاصة باإلصالح 
الجمارك  تطوير  آليات  وكذلك  الضريبى 
وال��م��ن��اف��ذ، ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن اإلص���الح 
اإلدارى ومعالجة اوجه الضعف المؤسسى 
وال��ب��ط��ال��ة وخ��ل��ق ف���رص ع��م��ل م��ن جانب 

القطاع الخاص من خالل دور أكبر له. 
الببالوى  حازم  الدكتور  قال  جانبه،  من 
الدولى  النقد  لصندوق  التنفيذى  المدير 
فى تصريحات خاصة لألهالى، إن الغرض 
ليس   - عليه  التوافق  تم  اذا  التفاق  من 
أن  ضمانة  ول��ك��ن  تمويل  على  ال��ح��ص��ول 
هناك مؤسسة دولية تناقش وتراقب مزيدا 
من اإلصالحات وكذلك اللتزام باإلفصاح 
أن  من  تتاكد  كى  والشفافية  والنكشاف 

مصر تسير على الطريق الصحيح.

تطبيق تحاليل 
المخدرات على العاملين 

بالتنمية المحلية
■ كتبت ألفت مدكور:

بدأت وزارة التنمية المحلية تطبيق 
قرار إخضاع الموظفين التابعين لها 
للتحاليل الطبية للكشف عن تعاطى 
طبقا  بها  العاملين  بين  المخدرات 

لقانون الخدمة المدنية.
رئيس  دروي��ش  اللواء حمزة  وق��ال 
ق��ط��اع ش��ئ��ون م��ك��ت��ب وزي��رال��ت��ن��م��ي��ة 
على  كشف  إج���راء  ت��م  أن��ه  المحلية 
ع��دم  م��ن  للتأكد  ال�����وزارة  م��وظ��ف��ى 
ق��ان��ون  وأن  ل��ل��م��خ��درات  تعاطيهم 
الخدمة المدنية يتيح فصاًل للموظف 
فى  الصحية  لياقته  ع��دم  حالة  فى 
ان  مضيفا  المخدرات.  إدمانه  حالة 
توعوية  دورات  بعمل  قامت  ال���وزارة 
بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية 
والخطيرة على حياة األفراد وأسرهم 
جانب  إل��ى  ككل  وال��دول��ة  والمجتمع 
بالدولة  المعنية  الجهات  مع  تنسيقه 

قبل تطبيق القرار.

لوبى رجال أعمال يضغط 
لمنع إصدار قانون العمل !!

■ كتب عبد الوهاب خضر: 
أعمال  رج��ال  لوبى  من  ضغوط  بوجود  مصادر  من  األه��ال��ى  علمت 
دورة  خ��الل  العمل  قانون  إص��دار  لعدم  ال��ن��واب  مجلس  وخ��ارج  داخ��ل 
النعقاد الحالية » وقالت المصادر فى إتحاد 
يعترضون  األعمال  أصحاب  »أن  الصناعات 
المتعلقة  خاصة  القانون  م��واد  بعض  على 
بالتوقيع على استمارة 6 قبل التعيين، وأيضا 
مراعاة  دون  لألجور  األدن��ى  بالحد  اللتزام 

ظروف المنشأة القتصادية.
القوى  لجنة  الله عضو  وهب  وقال محمد 
هذا  صدور  عدم  »إن  البرلمان،  فى  العاملة 
العمل  مؤتمر  فى  مصر  اس��م  يهدد  القانون 
من  أنه  القادم خاصة  يونيو 2020  الدولى 
القوانين المهمة التى تطبق على كل من يعمل 
بين  العمل  عالقة  وتنظم  مصر  ف��ى  بأجر 

أصحاب األعمال والعمال. 
وكان وزير القوى العاملة / محمد سعفان 
قد أكد وتصريحات سابقة أن مشروع قانون 
التوازن بين  العمل الجديد يحمى العامل من الفصل التعسفى، ويحقق 

أطراف العمل والنتاج. 

■ كتب منصور عبد الغني: 
انتهت الجهات الرقابية من إعداد ملفات المرشحين 
لتولى حقائب وزارية فى التغيير الوزارى المزمع تنفيذه 

خالل األيام القادمة. 
السيادية  ع��دا  ال���وزارات  جميع  شملت  الترشيحات 
لتكليف  الجمهورية  رئاسة  إل��ى  تقديمها  تم  والملفات 
والتحرى  البحث  جوانب  بإستكمال  المختصة  الجهات 
الوزارية  التغييرات  أخطاء  بعض  تكرار  لمنع  األخ��رى 
السابقة والتى كانت تحدث بسبب عامل الوقت وتسببت 
فى اختيار وزراء ل يتناسبون وطبيعة المرحلة الحالية. 

ل� »األهالي« أن يكون التغيير  رجحت مصادر مسئولة 
مصطفى  الدكتور  الحكومة  رئيس  ذلك  فى  بما  شامال 
مدبولى واختيار رئيس وزراء جديد ذى خلفية اقتصادية 
للتعامل مع مرحلة ما بعد برنامج اإلصالح القتصادى مع 
التركيز على قطاع الخدمات حتى يشعر المواطن بثمار 

اإلصالح. 

قالت المصادر إنه فى حال اإلبقاء على رئيس الوزراء 
للمجموعة  وزراء  رئيس  نائب  بتعيين  والكتفاء  الحالى 
القتصادية فإن أبرز الوزارات المرشح إجراء تغيير فيها 
واإلنتاج  والزراعة  والصحة  المحلية  والتنمية  البيئة  هى 
الحربى والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة 
والموارد  األعمال  وقطاع  العاملة  والقوى  والستثمار 
دولة  وزارة  لستحداث  دراس��ة  وهناك  وال��رى  المائية 

للشئون اإلفريقية. 
المحافظين  ألداء  مراجعة  هناك  أن  المصادر  أكدت 
ورؤساء الهيئات المستقلة تمهيدا إلجراء تغييرات واسعة 
القادمة  ال���وزارة  وأن  المنتظر  ال���وزارى  التغيير  عقب 
ستشهد الستعانة بعدد من الخبراء الذين لديهم سابقة 
أعمال وإنجاز فى القطاعات المرشحين لتولى مسئوليتها 
وزيادة  الخارجية  الستثمارات  من  المزيد  بهدف جذب 
اإلنتاج المحلى وفتح أسواق تصديرية وزيادة قدرة المنتج 

المصرى على المنافسة فى السوق العالمية.

بعد مقتل 
البغدادي: 

»داعش« يتحول 
إلى خاليا 
عنقودية 

هيكلة ماسبيرو

جمال بيومىمحمد سعفان

أحمد الطيب
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شجون مصرية
بقلم:
د. عادل وديع فلسطين

بطوالت حرب أكتوبر
خالل األسبوع املاضي شاهدت بالصدفة ثالثة 
أفالم أمريكية تدور أحداثها حول معارك )بطولية( 
للقوات األمريكية أثناء احلرب العاملية وحرب فيتنام، 
العسكرية  املواقع  ترقي ملستوى  األح��داث  تكن  لم 
والبطوالت احلقيقية التي حدثت مع قواتنا املسلحة 
أثناء حرب أكتوبر، وفى هذه السطور القليلة أريد 
وغيرهم  السينمائي  احلقل  فى  العاملني  أذك��ر  أن 
التي  العديدة  ال��درام��ي��ة  الديناميكية  ب��األح��داث 
ويهمون  يتحمسون  علهم  أكتوبر  فى حرب  حدثت 
بإنتاج أعمال درامية تليق وتسجل لألجيال احلالية 
والقادمة ما قام به اجليش املصري من تضحيات 

وبطوالت. 
فمثال معركة حترير مدينة القنطرة شرق.. جاء 
فى البيان العسكري رقم 31 عاد ال��دور املصري 
مرة أخرى إلى مكانه العزيز فوق املدينة الثانية فى 
أن مت حتريرها  بعد  ش��رق،  القنطرة  وه��ي  سيناء 
القوات املصرية تراعي اعتبارين وهما  وقد كانت 
تدمير قوات العدو واملحافظة على أرواح املواطنني 
املصريني، وقد مت حصار املدينة داخليا وخارجيا 
الشوارع  قتال فى  ودار  اقتحام مشارفها  ثم جرى 
واملباني حتى انهارت قوات العدو واستولت القوات 
املصرية على كميات كبيرة من سالح العدو وأسر 
30 ف��رداً، والتفاصيل طويلة، فقد قام أف��راد من 
ودخلوا  الظالم  استغلوا  مبغامرة..  ميالنو  حصن 
املدينة وجت��اوزوا الكثير من الكمائن املصرية دون 
الذي  األف���راد  أح��د  اضطر  لكن  عليهم،  التعرف 
ال��دوري��ات  إح��دى  على  للرد  العربية  اللغة  يعرف 
املصرية غير أن لهجته قد كشفت حقيقته، فأطلقت 
عليهم النيرات، مات البعض وهرب البعض األخر 
عن  لهم  ثم مت  اخلالية  البيوت  أحد  فى  وحتصن 
طريق االتصال الالسلكي حتديد نقطة التقاء مع 
قوة اإلنقاذ االسرائيلية وجنحوا فى التسلل خارج 
العقيد  ل��واء  من  دبابات  سرية  والتقطتهم  املدينة 
جابي وأثناء املعركة حاول اللواء سعد مأمون قائد 
بالعميد فؤاد عزيز غالي  الثاني االتصال  اجليش 
لالطمئنان على سير املعارك بال جدوى ودار فى 
مخيلة القائد م��ادار.. وعند منتصف الليل اتصل 
غالي بقائده الذي عاتبه وأنبه على عدم الرد وجاء 
موقفا  أواج��ه  عندما  يافندم  عادتي  من  غالي  رد 
حرجا ال أشغل قيادتي حتى أنتهى من هذا املوقف 
على أحسن ح��ال.. رد مأمون هذا خطأ. ال تفعل 
هذا مرة أخرى، ويرد غالي : حاضر يافندم اعتذر 
باللواء  الثاني يتصل العميد فؤاد  اليوم  فى صباح 
أرجو  يهاجمني  لواء مدرع  م��أزق..  أنا فى  مأمون 
مأمون..  رد  ويأتي  واملدفعية،  بالطيران  التغطية 
زي  ساعة  بعد  كلمني  حاجة  سمعتش  ما  م���اذا.. 
ما عملت.. ويجيب فؤاد غالي ضاحكاً : ال أنا فى 
عرضك.. ليقول مأمون على عرفت معنى عدم الرد 
ملدة ساعة.. عرفت يافندم.. حرمت تبت وضحك 
قائد اجليش وقائد الفرقة ومتت فورا اإلجراءات 
لوقف تقدم اللواء اإلسرائيلي.. وحتررت القنطرة.. 
الساتر  تسلق  فقد  سعدة  أب��و  حسن  العميد  أم��ا 
احلبال،  سلم  يستخدم  ول��م  قدميه  على  الترابي 
يحمله  الذي  الالسلكي  اجلهاز  أن  وعندما شاهد 
أحد اجلنود ثقيال عليه حمله بدال منه.. وهو بطل 
معركة الفردان الذي صد الهجوم. اإلسرائيلي الذي 
قام به لواء 190 مدرع اإلسرائيلي ومت تدمير جميع 
دباباته وأسر العقيد عساف ياجوري. وال ميكن أن 
ننسى أضخم مقبرة فى تاريخ اجليش اإلسرائيلي 
الصينية  املزرعة  ( حول  اجرانات  تقرير  ) حسب 
وبطولة كتبية املشاة املصرية التي كان يقودها املقدم 
محمد حسني طنطاوي فى مواجهة أضخم هجوم 

إسرائيلي مضاد. 
أما السويس ومعركتها وصمودها فقصة أخرى.. 
القوات  فشل  منها  حتصي..  ال  الدرامية  أحداثها 
اإلسرائيلي فى اقتحام املدينة من ثالثة محاور كل منها 
له قصة وبطوالت ومحاوالت اخلداع اإلسرائيلي.. 
باملياه  السويس  تغذي  التي  للترعة  اليهود  إغ��الق 
العذبة.. ضرب أسالك الضغط العالي وقطع التيار 
الكهربائي.. جامع الشهداء يتحول إلى مركز للقيادة.. 
ما  وي��وزع  الفدائيني  يشجع  سالمة  حافظ  الشيخ 
الرجال..  على  وكحك  وش��اي  من سكر  حوزته  فى 
مستشفى السويس أصبح املركز الثاني للمقاومة.. 
مدير اإلدارة الصحية قام بتطوير املستشفى وجتهيزه 
النار حتى قبل  ب��دوره كمستشفى على خط  ليقوم 
املعركة وطوال مدة حصار املدينة )مائة يوم( وسجل 
هذا الرجل بطوالت حقيقية، فى احدى القرى حاول 
أحد اجلنود اإلسرائيليني االعتداء على فتاة.. قاومت 
وقتلت اجلندي بجاريف فأنتقم العدو من شعب هذه 
الصحف  توزيع  واقعة سائق سيارة  كذلك  القرية.. 
الذي فوجئ عند مدخل املدينة بدبابة إسرائيلية.. 
نزل من سيارته وحاول قتل اجلندي الرابض بجوارها 
فتم قتله فورا.. العربة الكارو التي حولها صاحبها 

لتكون عربة إسعاف. 
قسم  معركة  تقع  الدرامية  البطولة  قمة  وعلى 
شرطة االربعني التي تصلح ألن تكون فيلماً سينمائياً 

خاصا بها. 

بقلم:
نبيل رشوان

باالتفاق  واألت��راك  األمريكيون  هلل  أن  وبعد 
األك���راد من  انقذ  أن��ه  األمريكيون  ادع��ى  ال��ذى 
مذبحة، محاولني بذلك تهمة تضحيتهم باألكراد، 
واألهم أنه أدخل واشنطن فى امللف السورى من 
أوسع األب��واب كالعب رئيس على قدم املساواة 
بإلغاء  وأس��رع  ترامب  وهلل  وإي��ران،  روسيا  مع 
عقوبات كانت مفروضة على تركيا وأخرى كان 
نائبه  الغرض  لهذا  وأرس��ل  فرضها  فى  يرغب 
بنس. غير أن روسيا لعبت مع األمريكيني نفس 
سيناريو بريشتينا مع أمريكا والناتو أثناء حرب 
ك��ان تستعد فيه  ال���ذى  ال��وق��ت  ك��وس��وف��و، ففى 
القوات األمريكية وحلفاؤها بالنزول على األرض 
بعض قصف عنيف لبلجراد لسحب قواتها من 
كوسوفو إذا بالقوات الروسية تزحف إلى مطار 

بريشتينا وتفسد نصر أمريكا والناتو.
وهو ما حدث بالفعل فى شمال شرق سوريا، 
الذى  باالتفاق  سعيدة  واشنطن  كانت  فبينما 
الروسية  العسكرية  الشرطة  بقوات  إذا  حققته، 

وح��ل��ي��ف��ه��ا اجل��ي��ش ال��ع��رب��ى 
السورى يزحفان على مديتنى 
حلفظ  ال��ع��رب  وع���ني  منبج 
األمن وتأمني احلدود التركية، 
لعملية  اإلع���داد  فترة  وأث��ن��اء 
ال��ت��دخ��ل ف���ى ش���م���ال ش��رق 
بوتني  الرئيسان  اتفق  سوريا، 
وأردوجان على اللقاء، وحدث 
اتفاق بني روسيا وتركيا أكثر 
جن��اع��ة وأك��ث��ر ف��ائ��دة لتركيا 
م���ن االت���ف���اق م���ع ال���والي���ات 
البداية  فى  لنحاول  املتحدة، 
قراءة االتفاق املكون من عشر 
نقاط 1� كال اجلانبني التركى 
وحدة  على  يؤكدان  والروسى 
السورية،  األراض���ى  وسالمة 
القومى  األمن  على  واحلفاظ 
ال��ت��رك��ى 2� ي��ؤك��د اجل��ان��ب��ان 

حرصهما على مكافحة اإلرهاب فى كل أشكاله 
ومظاهرة والتصدى ألى نزعات إنفصالية على 
احلفاظ  ه��ذا  يشمل   �3 ال��س��وري��ة.  األراض����ى 
على وضع املنطقة التى جترى فيها عملية “نبع 
السالم” بني تل األبيض ورأس العني بعمق 32 
اتفاق أضنة  أهمية  يؤكد اجلانبان على  كم. 4� 
)وهى االتفاقية التى أحدثت نوعا من التهدئة بني 
سوريا وتركيا عندما كانتا على وشك احلرب عام 
الراحل  السورى  الرئيس  وقعها  والتى   ،1998
حافظ األسد مع تركيا فى مدينة أضنة التركية( 
ستعمل روسيا على احلفاظ على اتفاقية أضنة 
الساعة 12  من  بداية   �5 الراهنة.  حالتها  فى 
وحدات  إدخ��ال  سيجرى  أكتوبر  يوم 23  متاماً 
اجلانب  على  الروسية  العسكرية  الشرطة  من 
بعد  ملا  التركية،  السورية  احل��دود  من  السورى 
مناطق عمليات “نبع السالم” وستعمل الشرطة 
العسكرية الروسية على إخراج الوحدات الكردية 
إلى مسافة ما بعد 30 كم إلى اجلنوب، وهو ما 
يجب أن يتم خالل 150 ساعة تبدأ من الساعة 
الثانية عشرة من يوم 23 أكتوبر 2019. منذ 
تلك اللحظة تبدأ دوريات مشتركة روسية تركية 
التركية  احل��دود  من  كم   10 بعمق  السير  فى 
منطقة  من  الشرق  وإل��ى  الغرب  إل��ى  السورية 
الدوريات  من  وتستثنى  السالم”،  “نبع  عمليات 
سيتم   �6 القامشلى.  مدينة  التركية  الروسية 
إخراج كل املسلحني األكراد من منبيج وتل رفعت. 

7� سيقوم الطرفان التركى والروسى باتخاذ كافة 
اإلجراءات ملنع تسلل العناصر اإلرهابية. 8� سيتم 
طوعية  ع��ودة  على  للعمل  مشتركة  جهود  ب��ذل 
لالجئني السوريني املوجودين فى تركيا. 9� سيتم 
لتنفيذ  والتنسيق  والتحقق  للمراقبة  آلية  إنشاء 
هذه املذكرة. 10� يستمر الطرفان فى العمل على 
البحث عن حل سياسى للنزاع السورى فى إطار 
اللجنة  الدعم ألعمال  “آلية آستانا” وسيقدمان 

الدستورية.
االت��ف��اق، فمن  لكن األه��م ه��و كواليس ه��ذا 
على عجل،  إع��داده  مت  قد  االتفاق  أن  الواضح 
لنقاط  تفسيرات  أو  ملحوظات  هناك  وبالتالى 
لها  ليس  أنها  لروسيا  تركيا  أك��دت   �1 االتفاق 
مصلحة فى االستيالء على أراض سورية، وهو 
يتناقض ما أعلنته وسائل إعالم وصفتها تركيا 
أنقرة. 2� روسيا  باملعادية، ولهذا دعمت روسيا 
ال تؤيد فقط العملية التركية للتصدى لإلرهاب 
لكنها تقف إلى جانب تركيا فى تصديها لطموحات 
األكراد االنفصالية. 3� روسيا 
اتفاقية  أن  على  موافقة  غير 
تسحب  لم  إذا  باطلة،  أضنة 
تركيا قواتها من سوريا والذى 
مرة،  من  أكثر  سوريا  أعلنته 
على أساس اتفاقية أضنة 4� 
السابقة  النقاط  إلى  إضافة 
حصلت روسيا من سوريا على 
مبساعدتها  األخ��ي��رة  ال��ت��زام 
املجموعات  س���الح  ن���زع  ف��ى 
حلفاء  عن  واالبتعاد  الكردية، 
دم��ش��ق اجل���دد م��ن األك����راد، 
وبعد ذلك فقط ستشارك فى 
التى  اآلمنة  املنطقة  دوري��ات 
عمق  على  روسيا  بها  ستقوم 
التركية  احل��دود  من  كم   10
على  س��ي��ك��ون   �5 ال��س��وري��ة 
“ح��ل��ف��اء” س��وري��ا اجل���دد من 
األكراد، تسليم مدينة مينبج الهامة واالستراتيجية 
من ضعف  سيزيد  ما  وه��و  ل��ألك��راد،  والرمزية 
هذه   �6 ال��ب��الد  ف��ى  العسكرى  األك����راد  وض��ع 
النقطة الغامضة السابقة تؤكد على تأييد روسيا 
خلطط األت��راك. 7� يحتوى االتفاق على نقطة 
غامضة، غير واضحة، وهى ما إذا كان الالجئون 
العائدون من تركيا سيتم تركيزهم فى “املنطقة 
اآلمنة” كما تريد ذلك تركيا، أم سيتفرقون على 
مختلف املناطق السورية 8� سيقوم كال الطرفني 
مبتابعة االلتزام بكالمه، وهو ما يعنى أن الوعود 
التى قطعتها روسيا على نفسها باسم السوريني 
بتركيا  يتعلق  وفيما  بتنفيذها،  واألك��راد ستلتزم 
 �9 الالجئني  بعودة  اخل��اص  وعدها  ستنفذ  هو 
والنقطة األهم رغم عضوية تركيا فى حلف الناتو 
واحد  جانب  فى  متواجدتان  وروسيا  تركيا  أن 
عندما يدور احلديث عن حل سياسى. من هنا 
تكون املحصلة الرئيسية التفاق سوتشى هو أن 
وتلتزم  اآلمنة”  “منطقتها  تركيا  ستمنح  روسيا 
سوريا مبساعدتها فى ذلك بنزع سالح “حلفائها 
اجل��دد” من األك��راد، فى مقابل السماح لرجال 
بالسيطرة  السورى  العربى  اجليش  من  احلدود 
والقيام بدوريات على أجزاء من احلدود الدولية 
التركية السورية من كوبانى حتى تل أبيض ومن 
رأس العني حتى احلدود العراقية باالشتراك مع 
غير  من  أنه  غير  الروسية،  العسكرية  الشرطة 
الواضح ما إذا كان هذا مؤقتاً أم سيدخل حيز 

التنفيذ عندما تبدأ تركيا وروسيا دورياتهما فى 
املنطقة التى بعمق 10 كم من احل��دود. وليس 
“أيد  األس��د  الرئيس  أن  فى  دهشة  أى  هناك 
بعد  التركية،  الروسية  الصفقة  كل هذه  متاماً” 
انتهاء  بعد  بالتفاصل  بوتني  الرئيس  أن أخطره 
الرئيس  أن  رغ��م  ال��ت��رك��ى،  ال��رئ��ي��س  م��ع  قمته 
السورى أقسم فى وقت سابق من نفس اليوم أنه 
مسلحة  مجموعات  أى  ملساعدة  استعداد  على 
ضمن  رمبا  يعنى  وك��ان  التركى،  الغزو  ستقاوم 
تلك املجموعات حزب العمال الكردستانى الذى 
تعتبره انقرة تنظيما إرهابيا والذى وافقت روسيا 
على طرده من “املنطقة اآلمنة”، وموافقة سوريا 
على دعم حزب العمال الكردستانى هو فى حال 
مقاومته للغزو التركى يعتبر خرقا خطيرا التفاق 
من  هى  موسكو  لتصريحات  وفقاً  التى  أضنة، 

ستقوم باإلشراف على تنفيذها. 
فى واقع األمر من املمكن أن يكون تصريح 

الرئيس بشار األس��د اخل��اص بدعم 
التركى،  الغزو  تقاوم  أى مجموعات 
لإلعالن  موسكو  دف���ع  ال���ذى  ه��و 
عن أنها “ستقوم باإلشراف على 
بشروطها  أضنة  اتفاقية  تطبيق 

كان  وإذا  بنفسها”  القائمة 

■ حصول األكراد على حكم 
ذاتى محدود الصالحيات.. 

لكن لن توافق تركيا فى 
المستقبل

■ ذهب الرئيس التركى إلى 
روسيا وفى جيبه االتفاق 

األمريكى ولسان حاله يقول 
من سيدفع أكثر

■ ثقة الرئيس السورى فى 
روسيا جعلها تتوسع فى منح 

تركيا امتيازات 

البعض يعتقد بأن تركيا قد حصلت على كل ما 
ميكن  اجلولة  هذه  سوريا  خسرت  بينما  تريد، 
ال��ق��ول ب��أن األم���ور ليست ك��ذل��ك مت��ام��اً، فقد 
القيام  ف��ى  املشاركة  ح��ق  على  س��وري��ا  حصلت 
بدوريات احلدود مع الشرطة العسكرية الروسية 
وهو ما يؤكد سيادتها على أراضيها. لكن الذى 
ال شك فيه هو أن اخلاسر األكبر فى الصفقة 
حدد  من  حيث  األك���راد،  هم  التركية  الروسية 
مصيرهم هما روسيا وتركيا عدوهم اللدود، ومت 
اتفاقية  بعد  فهم  اإلنفصالية،  حتطيم أحالمهم 
سوتشى لن يستطيعوا تشكيل أى تهديد لتركيا، 
وتستطيع روسيا أن تلقى إليهم بعظمة، من خالل 
الذاتى  حض سوريا على تقدمي نوع من احلكم 
املحدود لهم فى شمال شرق سوريا، مقابل كل 
التنازالت التى اضطروا لتقدميها، بعد أن غدرت 
بهم اإلدارة األمريكية وتخلت عنهم. إذا نفذ هذا 
السيناريو، فإنه من املمكن أن ينفى عنهم فكرة 
مر  على  حتالفاتهم  كافة  فى  املزمن”  “الفشل 

التاريخ.
وإذا كان اتفاق سوتشى انتصارا ساحقا لتركيا 
األك��راد  مجموعات  م��ع  احل���دودى  نزاعها  ف��ى 
وتسعى  التركية  احل��دود  تهدد  التى  املسلحني، 
إلقامة دولة كردية، إال أنه بال شك كان تقليال 
وسائل  وفق  السورى  الرئيس  شأن  من  شديدا 
مجموعة  أى  بدعم  أقسم  ال��ذى  غربية،  إع��الم 
مسلحة ستقاوم الغزو التركى لبالده، فقد قدمت 
روسيا لتركيا كل ما تتمناه، واستغل الرئيس التركى 
الصراع والتنافس بني روسيا والواليات املتحدة 
على سوريا وذهب إلى سوتشى ولسان حاله يقول 
لروسيا فى جيبى االتفاق األمريكى الذى عقدته 
مع بنس، فهل أنا معكم إذا أعطيتمونى أكثر منه، 
إذا أعطيتمونى املزيد فأنا مستعد ألن أكون معكم 
حصل  تقديرى  فى  الناتو(  فى  عضو  أن��ه  )م��ع 
الرئيس التركى )حرفياً( على كل ما يريد وخسر 
األكراد والسوريون، األكراد خسروا كل شيء إال 
من احتمال حكم ذاتى هزيل، وهو ما لن توافق 
عليه تركيا بأى حال من األح��وال، بينما سوريا 
لم حتصل إال على املشاركة فى دوريات احلدود 
وابتعاد الدوريات التركية عن القامشلى. واألهم 
هو املكسب الدبلوماسى والدولى الروسى،حيث 
قدمت مستوى رفيعا من الدبلوماسية استطاعت 
من خالله إطفاء حريق مواجهة بني كان فرقاء 

كلهم على عالقة طيبة بروسيا، كان من املمكن 
أن يزيد املوقف تعقيداً فى سوريا ويؤجل أى حل 

سياسى لفترة طويلة قادمة.
شعر الكوجنرس والواليات املتحدة بالهزمية، 
فهم  الوجه،  ماء  فعل يحفظ  رد  وكان البد من 
يثق  أن روس��ي��ا متتلك حليفا  ي��درك��وا  ل��م  رمب��ا 
تركيا  وخصما  األس��د،  بشار  الرئيس  هو  فيها 
تقدمي  دون  كل شيء  يريد احلصول على  نهما 
أى تنازالت، فقدمت روسيا تنازالت كبيرة )على 
ح��س��اب اجل��ان��ب ال��س��ورى ط��ب��ع��اً(، ق��د تعوض 
نصر  حتقيق  م��ن  تتمكن  ريثما  عنها  االس���د 
سياسى قريب مع انتهاء عمل اللجنة الدستورية 
واستقرار األوضاع، لكن املهم لها اآلن هو عدم 
دمج الواليات املتحدة فى العملية السورية، ومن 
لزيادة  التركى  األمريكى  االتفاق  إفشال  أج��ل 
الفرقة بني حليفني فى الناتو، حاولت الواليات 
ستقوم  أنها  فأعلنت  املوقف،  ت��دارك  املتحدة 
بإبقاء جزء من قواتها حلراسة آبار النفط فى 
شمال شرق سوريا، وهو ما وصفته روسيا بأنه 
الواليات  تقوم  وقد  الدولية،  القرصنة  من  نوع 
النفط،  آب��ار  على  استيالءها  مستغلة  املتحدة 
فى  مشاركتهم  ل��ألك��راد  ال��ت��رض��ي��ة  م��ن  ك��ن��وع 
حراسة آبار النفط، وأعلن الكوجنرس األمريكى 
املغدور  األك��راد  ق��ادة  بعض  أنه سيستقبل  عن 
بهم من قبل الرئيس األمريكى ترمب لترضيتهم 
األق��ل، وهو ما  لتقدمي دعم معنوى على  ورمبا 
جعل الرئيس أردوجان يستشيط غضباً وطالب 
وتسليمهم  عليهم  بالقبض  الكوجنرس  أعضاء 
وتبقى  ح���رب.  مجرمو  أن��ه��م  باعتبار  لتركيا 
األكثر  الضغط  ورقة  املتحدة  للواليات  بالنسبة 
إيالماً للرئيس التركى وهى وجود فتح اهلل كولن 
اللدود ألردوج��ان لديها، والذى يلح على  العدو 
واشنطن تسليمه له بأى ثمن، ولن نتحدث عن 
أن تركيا رمبا كانت ترد باتفاقها مع موسكو على 
لكن  باحلماقة،  التركى  للرئيس  ترمب  وص��ف 
االتفاق  وتفوق  كبيرة،  كانت  املميزات  شك  بال 
الواليات املتحدة  التركى، حيث كانت  األمريكى 
فلم تضغط  األك��راد،  الذنب جتاه  بعقدة  تشعر 
بشدة عليهم، النها تخلت عنهم بعد أن ساعدوها 
التنظيم،  زعيم  مقتل  حتى  داعش  محاربة  فى 
أردوج��ان  وهوائية  بتقلبات  وملعرفتها  أنها  كما 
رمبا كان تريد احلفاظ على شعرة معاوية التى 
قامت  كما  عليهم  تقس  فلم  ب��األك��راد.  تربطها 
بذلك روسيا حينما قدمت تنازالت كثيرة لتركيا 
نزوالً على رغبات الرئيس التركى الذى يفتقد 
ألى نوع من الدبلوماسية، ويتمتع بدرجة كبيرة 
ال  ال��روس  املسئولني  جعل  مما  الهوائية  من 
يستطيعون التنبؤ بتصرفاته. وفى نفس الوقت 
ال يريدون خسارة استثمارات روسية وعالقات 
غاز  وخطوط  مليار  اخلمسني  تتعدى  جتارية 
ومحطة نووية مع تركيا، واألهم مبيعات السالح 
واحتمالية شراء سو 35 الروسية بدالً عن إف 
35 األمريكية، وفى تقدير اخلبراء الضغط 
التركى على واشنطن يهدف فى األساس 
ألن تسلم األخيرة عدو أردوجان اللدود 
الرئيس  يحقق  ه��ل  ك��ول��ن،  اهلل  فتح 
التركى مآربه أم تضيق الواليات املتحدة 

ذرعاً بتصرفاته فى نهاية األمر. 

ربما كان المثل القائل من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا هو المرشد لروسيا فيما حدث 
مؤخرًا من اتفاقيات عقدتها مع تركيا فى مدينة سوتشى، بعد عقد هذه األخيرة التفاق 

مع الواليات المتحدة يقضى بانسحاب القوات الكردية بعيدًا عن مناطق حدودها مع 
سوريا، وتشمل قوات سوريا الديمواقراطية وحزب العمال الكردستانى وقوات حماية 

الشعب الكردى لمسافة 32 كم إلى الجنوب بطول منطقة شرق الفرات. 

محمد سيد أحمد: إلغاء إتفاقية »الطائف« سيدخل لبنان فى نفق مظلم 
• إلى أي جانب ينحاز حزب الله؟

إسرائيل  إل��ى  األس���اس  ف��ى  م��وج��ه  المقاومة  س��الح   
اتفاقية  لبنان مبني على  السياسي فى  الوضع  واستقرار 
“الطائف” التي عقدت عام 88 لكي تنهي الحرب األهلية 
الفصائل  فجميع  الوقت،  ذل��ك  فى  موجودة  كانت  التي 
واألحزاب والقوي التي كانت موجودة فى لبنان كان لديها 
ميلشيات مسلحة، وتم عقد هذه اإلتفاقية لحقن الدماء 
سياسية  قوي  لتصبح  سالحها  الميلشيات  كل  وتسليم 
وفقا لفكرة المحاصصة أي “كوتة” كل فصيل أوحزب 
هذه  على  ب��ن��اء  المقاعد  م��ن  نسبة  ي��أخ��ذ  ق��وي  أوي 

القسمة أو اتفاقية الطائف 
•ما المقصود بـ “لن نسقط العهد”؟

العهد هو فكرة المحاصصة بين القوي السياسية 
فى  موجودا  كان  ال��ذي  الوحيد  الحزب  و 
لبنان واستثني من تسليم سالحه 

هو حزب الله
كان  التظاهرات  بداية  فى   
ح���زب ال��ل��ه داع��م��ا ل��ه��ا ؟ ثم 
أنقلب عليها فى حديثه األخير 

ما السبب؟
عندما خرجت التظاهرات 
لم  األول  األس����ب����وع  ف���ى 
مع  ك��ان  بل  ضدها،  يكن 
المتظاهرين،  مطالب 
فكرة  م��ع  ليس  ولكنه 
اسقاط الدولة ألن حل 

الحكومة فى لبنان يعني فراغا سياسيا لعدد من السنوات 
وليس هناك بديل وبالتالي المطالب التي ينادون بها حالياً 
مثل اسقاط الحكومة أو تشكيل حكومة بعيدة عن فكرة 
اتفاقية  اسقاط  أو  العهد  اسقاط  تعني   “ المحاصصة 

الطائف”
•تحديداً ما المشكلة التي يمكن أن تترتب على اسقاط 
هذه االتفاقية وتشكيل حكومة جديدة كنوع من تلبية أحد 

مطالب المتظاهرين؟
وتعود  مظلم  نفق  فى  لبنان  ادخال  ذلك  على  سيترتب 
األهلية  الحرب  ع��ادت  وإذا  جديد  من  األهلية  الحرب 
وبالتالي  الذي سيتضرر  اللبناني هو  فالشعب  من جديد 
الشعب اللبناني الذي يحلم بالحرية والعدالة االجتماعية 
وتحسين ظروفه المعيشية سيدخل فى صراعات داخلية 
تقوض هذه المطالب،فالشعب اللبناني يعيش فى ظروف 

طيبة بالفعل.
•ما هي الوسيلة التي يمكن أن تيسر حصر ثروات كل 

من كان فى السلطة على مدار ثالثين عاماً؟
ال��م��رك��زي،  اللبناني  ال��م��ص��رف  م��ن  أُخ���ذت  األم����وال 
هي  الله  حزب  جماعة  ومعرفتها  حصرها  يسهل  لذلك 
للخلف  خطوتين  رجعنا  فإذا  “الحدوتة”  من  المستهدفة 

فمن المستفيد إذا قامت الحرب األهلية فى لبنان؟
•فـــى ظــل هـــذه الــمــعــطــيــات مــاهــي الــســيــنــاريــوهــات 

المتوقعة؟
األطراف المختلفة المدعومة من إسرائيل مثل سمير 
جعجع الذي سحب وزراءه األربعة من الحكومة يريد أن 
الله لصدام ومواجهة داخلية،  تسحب المقاومة أو حزب 

فجعجع كان يريد أن يترشح للرئاسة، المشكلة فى لبنان 
من  م��دع��وم  ط��رف  ك��ل  ألن  ومعقد  ضبابي  المشهد  أن 
طرف آخر، فهناك من يقول إن حسن نصر الله مدعوم 
تيار  آذار  إلي” 14  المنتمي  الحريري  إي��ران، وسعد  من 
المستقبل مدعوم من السعودية، و جنبالط وسمير جعجع 

مدعومين من إسرائيل مباشرة.
•أعتقد أن وضع وليد جنبالط مختلف فهو لم ينسحب 

من الحكومة ويؤيد المتظاهرين؟
أن  إلى  وباإلضافة  الله  نصر  حسن  كالم  نفس  وه��ذا 
مهاجمته  يتم  ولذلك  بنزول جمهوره  يسمح  لم  الله  نصر 

فهو لم يطلب من جماهير حزب الله أن تنزل للميادين.
•من الذي يقوم بأحداث شغب وسط المتظاهرين؟ 

المتظاهرين هم كل من لهم  الذي يحدث شغبا وسط 
مصلحة فى عدم استقرار ويريد للعقد أن يُفرط، أنا أري 
حتي  المقاومة  بنزع سالح  تنادي  التي  األص��وات  كل  أن 
السياسيين  والمحللين  المثقفين  بعض  هناك  مصر  فى 
المحترمين يرددون مقولة أن حسن نصر الله شيعي” نفس 
البغيضة  والطائفية  بالمذهبية  المرتبطة  البغيضة  اللغة 
التي يلعبون بها يرددون أن حسن نصر الله ميليشيا داخل 
الدولة والبد أن يسلم سالحه،كل من يطالب بتسليم سالح 
حزب الله هو متصهين يعمل لصالح المشروع الصهيوني، 
ألن إسرائيل هي المستفيد من نزع سالح المقاومة وهذا 
لبنان نفسها  إذا  أبليس فى الجنة”  لن يحدث أي “عشم 
أصبحت كوم تراب المقاومة لن تسلم سالحها من اآلخر. 
إضراب  بعمل  قاموا  المدن  بعض  فى  •المتظاهرون 
تمسكاً بالمطالب، كيف يتم تهدئة الشارع اللبناني وعودة 

الحياة الطبيعية مرة أخري؟ 
المعاكس  اإلتجاه  فى  تسير  الحقيقة  فى  الثورة  هذه 
لداعميها فمثاًل “فؤاد السنيورة” كان رئيس وزراء حرامي 
وغيره وغيره الذي يهديء الشارع هو أن يكون هناك نوايا 
حقيقية لإلصالح بمعني محاسبة كل من كان فى السلطة 
فيما  عام  مدير  أول  من  الماضية  عاماً  الثالثين  خالل 
فوق حتي رئيس الحكومة ورئيس الدولة يتم الكشف على 

حسابتهم وندع القضاء يتعامل معهم.
سعد  بها  تقدم  التي  االقتصادية  للورقة  تقييمك  •ما 

الحريري هل هي غير كافية؟
منتصف  فى  كالم  تُعد  الحريري  طرحها  التي  الورقة 
الطريق ألنها ال تحسم المسألة بشكل نهائي على مستوي 
محاكمته  سيتم  ألنه هو شخصياً  والمحاكمة،  المحاسبة 
شاكلته  على  ومن  الحريري  سعد  أن  فالمشكلة  وحبسه 
ولم  الحكومة  فى  شارك  الذي  فالوحيد  خوفاً  يرتعدون 
رشوة  تقاضي  به شخص  ليس  ألن  الله  حزب  هو  يخف 

فالسيد حسن نصر الله مرتبه 150 دوالرا.
فــراغ  حـــدوث  الــحــريــري  بسعد  االطــاحــة  تمثل  •أال 

سياسي؟ 
وستظل  فترات  من  فترة  بعد  سينتهي  ه��ذا  بالعكس 
أي  يترشح  أو  يتصعد  وممكن  قائمة،  الطائف  إتفاقية 
أفسد،  ك��ان  إذا  ويتحاكم  تياره  نفس  من  مكانه  شخص 
وبالمناسبة معظم من سيتم محاكمتهم هم خارج السلطة 
حالياً وبعضهم موجود مثل جعجع وجنبالط فليأتي الجيل 

الجديد.
■ أمل خليفة

الوضع فى لبنان معقد 
بسبب تشابك األطراف 

وتنافرها فى نفس الوقت، 
فبعدما أصدر سعد 

الحريري ورقته االقتصادية 
رفضها المتظاهرون 

لعدم ثقتهم فى حكومته 
وإصرارهم على تشكيل 
حكومة جديدة وتغيير 

الوجه السياسي بالكامل
 دكتور محمد سيد أحمد 

أستاذ االقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة 

يفند أحوال لبنان فى 
الحوارالتالى. 

االتفاقية التركية - الروسية
فى شمال سوريا 

الخاسر والرابح



حزب  رئيس  ال��ع��ال  عبد  سيد  النائب  تقدم 
الثالثاء بطلب إحاطة حول واقعة  التجمع أمس 
اختفاء أسامة الحراكي عضو المكتب السياسي 
ل��ح��زب ال��ت��ج��م��ع إل���ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
وزير  توفيق  محمود  واللواء  مدبولي،  مصطفى 
الداخلية، واللواء عادل جعفر رئيس جهاز األمن 

الوطني. 
وج��اء ف��ى طلب اإلح��اط��ه أن��ه ف��ى مساء يوم 
ألقت   2019 سبتمبر   26 الموافق  الخميس 
القبض  الجيزة  وش��رط��ة  الوطني  األم��ن  ق��وات 
ال��ح��راك��ي  الحميد  أس��ام��ة ع��ب��د  ال��زم��ي��ل  ع��ل��ى 
الوطني  التجمع  السياسي لحزب  المكتب  عضو 
تواصل  التاريخ  هذا  ومنذ  الوحدوي،  التقدمي 
الحزب مع العديد من قيادات وزارة الداخلية بما 
فى ذلك القيام بإرسال برقية باسم اللواء محمود 

توفيق وزير الداخلية بغرض معرفة مكان احتجاز 
الزميل أو أسباب القبض عليه إال أن كافة تلك 
أو اعتراف  االتصاالت لم تجد اجابات واضحة 
من  الرغم  على  الحزبي  القيادي  تواجد  بمكان 
تنص  المصري  الدستور  ( من   54 ( المادة  أن 
وهى  طبيعى  حق  الشخصية  الحرية   ( أن  على 
مصونة ال تُمس وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز 
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد 
حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه 
التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته 
من  ويُمٌكن  كتابة  بحقوقه  ويحاط  ذلك  بأسباب 
إلى  يقدم  وأن  ف��ورا  وبمحاميه  بذويه  االتصال 
من  ساعة  وعشرين  أربع  التحقيق خالل  سلطة 
وقت تقييد حريته وال يبدأ التحقيق معه إال فى 
له  نُ��دب  محام  له  يكن  لم  ف��إن  محاميه  حضور 

محام مع توفير المساعدة الالزمة لذوى اإلعاقة 
من  ولكل  القانون  فى  المقررة  لإلجراءات  وفقاً 
تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من 
ذلك اإلجراء والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك 

اإلجراء وإال وجب اإلفراج عنه فوراً (.
إنه ورغم قيام ) حزب  العال  وقال سيد عبد 
االعالمية  البيانات  من  عدد  بإصدار   ) التجمع 
واستخدام األدوات القانونية بتقديم بالغ للنائب 
العام المستشار حمادة الصاوي يطلب فيه اعمال 
أسامة  الزميل  عن  باإلفراج  القانونية  النصوص 
الحراكي خاصة أنه يعاني من مشاكل صحية فى 
القلب وفى ظل أنه لم يوجه له أي اتهام بارتكاب 
وفى  الوطني  للقانون  مخالفة  فى  المشاركة  أو 
ظل تجاوز فترة احتجازه ) 30 ( يوما فى تصرف 
األمني  الجهاز  قبل  من  مبرر  وغير  مقبول  غير 

الظالم  ونسانده فى مواجهة قوي  ندعمه  الذي 
ومكانته  ص��ورت��ه  تتأثر  أن  ونخشى  واإلره���اب 
بتجاوزات نحن فى غني عن الوقوع فى براثنها 
إال أن غياب المعلومات وإنكار واقعة القبض على 
الزميل أو معرفة مكان تواجده استمر كرد ثابت 
إن  وأض��اف:  اتصال..  أو  تواصل  كل  مع  نتلقاه 
دون  الحراكي  أسامة  الزميل  احتجاز  استمرار 
له  اتهام  توجيه  أو  احتجازه  مكان  عن  االع��الن 
بما  الصحية  حالته  ظ��ل  وف��ى  عنه  االف���راج  أو 
تحمله من مخاطر هو تجاوز ال نقبله وال نرتضيه 
ونري  نهجه  ح��ول  وإيضاح  تفسير  إل��ى  ونحتاج 
 ( عبر  البرلمانية  اآللية  تلك  استعمال  فى  أن 
األمني  السلوك  لتقويم  ( ضمان  االحاطة  طلب 
واستجالء للحقائق وتصحيح للعوار فى استخدام 

الصالحيات المنصوص عليها قانونا.

a l a h a l y g a t e . c o m

بسبب »التكليف« أزمة بين األطباء و الصحة

اللحوم بشكل ملحوظ فى األسواق،  انخفضت أسعار 
حيث أكد خبراء أن قرار وقف الحكومة لالستيراد بعد 
الخسائر التى تكبدتها االسواق الخاصة باللحوم البلدى 
من االستيراد أثر بشكل ملحوظ على األسعار فيما بعد، 
وقد انخفضت أسعار اللحوم ما بين 5 الى 10 جنيهات 
وقال  بالقليلة،  ليست  انخفاض  نسبة  وهى  الكيلو  فى 
محمد شرف رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة سابقا 
األسعارنتيجة  فى  جديد  بانخفاض  توقعات  هناك  أن 
وجمعيات،  أكشاك  من  اللحوم  لبيع  أخري  منافذ  وجود 
بجانب انخفاض أسعار الدواجن والتى تؤدى الى اقبال 
المستهلك على شرائها بديال عن اللحمة، كما ان الفترة 
واالع��ي��اد  ال��دراس��ة  بمواسم  ازدح��م��ت  ال��ت��ى  الماضية 

استهلكت المواطنين، وقال شرف إن سعر كيلو الكندوز 
والمفروم  جنيه  والبتلو 100  جنيهات  الى 110  وصل 
المحافظات  انخفضت فى بعض  100 جنيه، فى حين 

لتصل الى 90 جنيها،
البلدى  للحوم  المعروض فى األسواق  زيادة  أن  أكد  و 
الى  ادى  مما  اللحوم  بيع  فى  الركود  من  حالة  الى  ادى 

اضطرار الجزارين الى خفض االسعار.
من ناحية اخري انخفضت أسعار الدواجن فى األسواق 
المصرية أيضا ليهبط كيلو الدجاج البلدى الى 33 جنيها 
بمعدل انخفاض يصل الى 7 جنيهات، فى حين تراجع 

كيلو الفراخ البيضاء الى 23 جنيها.
■ نسمة تليمة

انتقد عدد من الشركات األمريكية األداء االقتصادي لحكومة د. مصطفى مدبولى، رئيس 
الوزراء، والمجموعة االقتصادية، خالل اللقاء الذي جمعهم فى واشنطن مع ممثلى الشركات 
السوق  فى  المشاكل  األمريكية  الشركات  وأب��رزت  المصرى.  السوق  فى  الكبرى  األمريكية 
المصرى والتعامل مع الجهات الحكومية، باإلضافة إلى االنتهاكات فى مجال الملكية الفكرية 

والعالمات التجارية، بحانب مشاكل فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. 
الشركات األمريكية  وثائق فإن شركة فارما إحدى  لما حصلت عليه األهالى من  وطبقا 
االستخدام  من  والبيانات  المعامالت  حماية  بضرورة  طلبت  المصرى،  السوق  فى  العاملة 
التجارى غير العادل، بجانب اإلفصاح غير المصرح به عن اختبارات وبيانات سرية لم يتم 
الكشف عنها تم تقديمها للحصول على موافقات لتسويق منتجات دوائية، وقالت الشركة إنها 
تقدمت بشكاوى إلى الممثل التجارى األمريكى، مؤكدة أن هذا السلوك يؤدى إلدراج مصر 

 .”Special 301 ”فى قائمه المراقبة

فيما طالبت شركة جوجل العالمية من الحكومة ضرورة التشاور مع القطاع الخاص قبل أى 
قوانين جديدة أو لوائح فيما يتعلق بالتكنولوجيا، مثل قانون المعامالت التكنولوجية والضرائب 
ذات  االنترنت  توفير  الشركة بضرورة  كما طالبت  االليكترونية.  المعامالت  المقترحة على 
النطاقات العريضة بأسعار معقولة.. وفوجئت الحكومة بمطالبات من جانب شركات أخرى 
بضروره التوصل لحلول إلعادة التقييم الجمركى، منها شركة سيسكو، وقالت إن ذلك يؤثر 
على الخدمات المقدمة حتى إلى الجانب الحكومى، كما طالبت شركات أخرى العمل على 
رد المبالغ الضريبية، خاصة أن هناك اتفاقيات فيما يتعلق بمنع االزدواج الضريبى، وقالت 
شركة بكتل إن الحكومة ال تقوم بإصدار الضمانات السيادية فيما يتعلق بمشروعات تمويل 
مشروعات الشركة فى مجال البترول والغاز، فى حين أعلنت شركة فورد أنها لم تتخذ قرارا 
نهائيا بشأن االستثمار فى مجال صناعة السيارات رغم تقديم كل المستندات بسبب غموض 

استراتيجية صناعة السيارات فى مصر.

طالب د. جمال القليوبى، خبير البترول، بإنشاء شركة استكشاف قومية 
مصرية للعمل بإفريقيا، والتى تمتلك احتياطات عالية، قبل هجوم الشركات 
العالمية على دول القارة السوداء، مشيرا إلى أن تكلفة الحفر فى إفريقيا 
خاصة فى ظل تعاون الحكومات اإلفريقية، وقال من شأن هذه الشركة أن 
تعمل على زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام، موضحا أن مصر تمتلك شركات 
حفر ولدينا حفارات مصرية، أكثر من 59 حفارا، وامكانيات تجعل مصر قوة 
ضاربة فى إفريقيا.. يذكر أنه خالل السنوات الخمس الماضية استطاع قطاع 
البترول نجح فى تحقيق 248 اكتشافاً بترولياً جديداً »165 زيت خام، 83 
غاز« بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا 

وخليج السويس. وأضاف »القليوبى« أن قطاع البترول يشهد انجازات حقيقية، 
مشيرا إلى أن مصر تعمل جاهدة للتخلص من استيراد المنتجات البترولية 
»السلع الوقودية« والمتمثلة فى البنزين والسوالروالبوتاجاز والمازوت والزيت 
الخام، والتى تكلف الدولة شهريا ما يقارب من 920 مليون دوالر، وسنوياً 
11مليار دوالر، حيث تستهلك مصر سنويا 81 مليون طن، ينتج منهم محلياً 
43 مليون طن والباقى يتم استيراده لسد احتياجات السوق المحلى، والذى 
يقدر ب�650 ألف برميل زيت خام، مؤكدا أن اكتفاء مصر من السلع الوقودية 
يعد هدف استراتيجى تتبناه الدولة، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز 
على زيادة إنتاج الزيد الخام لزيادة سعات التكرير.. وقال: إن الدولة تستهدف 

التركيز على زيادة اإلنتاج من خالل عمليات التنمية والتطوير بالحقول، فضال 
عن عمل خطط مدرجة للعودة مرة أخرى للحقول القديمة بزيادة عمق اآلبار 
والتى تحتاج لتغيير مسارات اآلبار للوصول لطبقات جديدة، باإلضافة إلعادة 
تقييم الخزانات القديمة المنهكة، وتوجيه دفة االستثمارات األجنبية لطبقات 
جديدة، هذه الطبقات البد أن يكون بها تغيير فى العمق، مشيرا إلى أن الكثير 
من الحقول مستوى اإلنتاج فيها ليس اقتصاديا ولذلك تم ربطها ببعض لرفع 
العائد االقتصادى بزيادة كميات االنتاج اليومى. وقال إن عام 2022 سيكون 
هناك اكتفاء ذاتى من السلع الوقودية والتى بدا العمل عليها من االن للوصول 

بزيادة االنتاج الى 65 ألف برميل يوميا.

تسربت أسماء بضع شخصيات محتملة لخالفة 
»أبو بكر البغدادي«، زعيم تنظيم داعش الذي قتل 

يوم األحد الماضي فى غارة أمريكية فى سوريا. 
التي  األوس��اط  فى  المتداولة  األسماء  ومعظم 
الجنسية،  عراقية  المتطرفين،  تحركات  تراقب 
وتبدو هذه الشخصيات المرشحة هشة وضعيفة 
ومرتبطة بانتكاسات تعرض لها التنظيم فى اآلونة 
األخيرة، إال أن بعض »كهنة داعش« يسعون على 
تقديم صورة مرعبة عمن سيخلف  إلى  يبدو  ما 

البغدادي. 
الله  عبد  ه��و  الساحة  على  ظهر  اس��م  وأه���م 
 ،1976 مواليد  عراقي  تركماني  وهو  ق��رداش، 
وكان من المقربين من البغدادي. ودخل السجون 
فى  ال��ع��راق  ف��ى  األمريكية  والسجون  العراقية 
الخروج  م��ن  تمكن  أن��ه  إال  الماضية،  السنوات 
والعمل بالقرب من البغدادي، وكمندوب له أيضا 

فى عدة مهام فى دول أفريقية. 

ويوصف قرداش بأنه رجل أشد تطرفا ودموية 
للمستشار  »األهالي«  بسؤال  لكن  البغدادي.  من 
األكاديمي فى المركز المصري للفكر والدراسات 
اإلستراتيجية، محمد مجاهد الزيات - الذي كتب 
مقاال على موقع المركز حول قرداش - أفاد بأن 
الشخصية  من  يضخم  أن  ع��ادة  يحاول  التنظيم 
القيادة حتى يبث له صورة مرعبة  التي ستتولى 
هامة  مناصب  يتولى  ق���رداش  وك��ان  لخصومه. 
داخل تنظيم داعش منها أمير »ديوان األمن العام«، 
ووزير »التفخيخ«. لكن يبدو أنه غير محبوب لدى 

القيادات العليا للتنظيم. 
األمر ال ينطبق على قرداش فقط، ولكن معظم 
األسماء المرشحة اقترنت أسماؤها بهزائم كبيرة 
األخيرة  السنوات  فى  داع��ش  تنظيم  لها  تعرض 

سواء فى العراق أو سوريا أو حتى ليبيا. 
ومن بين هؤالء أبو فاطمة الجحيشي المختفى 
عن األنظار منذ أكثر من سنة. وهو رجل فى العقد 

الرابع من العمر، وكان حاكما لبضع مدن عراقية 
لصالح تنظيم داعش. 

وردا على أسئلة وجهتها »األهالي« إلى وولفجانج 
بوشتاي، المحلل السياسي واألمني األوربي المعني 
بقضايا الشرق األوسط، قال إنه من غير المعروف 
إن كان الجحيشي ما زال على قيد الحياة أم أنه 

قتل. 
ومن األسماء المتداولة أيضا لخالفة البغدادي، 
رج���ل ع���راق���ي م���ن أص���ل ل��ي��ب��ي ي��دع��ى محمد 
المدهوني، وهو فى العقد الخامس من العمر. كان 
المدهوني المشرف على نشاط داعش فى ليبيا، 
إال أن التنظيم سحبه إلى العراق بعد هزيمة داعش 

فى مدنية سرت الليبية قبل ثالث سنوات. 
وهزيمة داعش فى سرت هي واحدة من سلسلة 
هزائم تعرض لها التنظيم منذ بدء الحملة الدولية 
ضد أنشطته فى العراق وسوريا وشمال أفريقيا، 
وأسفرت هذه الحملة عن مقتل العديد من قيادات 

الصف األول. أو كما يقول الزيات: معظم القيادات 
التي كان يمكن أن تتولى خالفة البغدادي قتلت فى 

الفترة الماضية. 
ك��م��ا ظ��ه��ر اس���م م��رش��ح آخ���ر ي��دع��ى ياسين 
العراقي، فى األربعينيات من العمر، وكان من بين 
منسقي حمالت داعش فى منطقة الشرق األوسط 
أوساط  فى  جيدا  معروف  وهو  أفريقيا،  وشمال 
بعدة  ارتبطت  شخصيته  أن  إال  التنظيم«  »كهنة 
هزائم وخسائر كبيرة أيضا. وبحسب مصدر أمني 
على عالقة بمالحقة عناصر داعش فى المنطقة 
فقد كان ياسين من بين المسؤولين عن تأسيس 
مركز داعش فى سرت، مع المدهوني وقرداش، إال 
أن »رعونته« أفقدت التنظيم السيطرة على سرت 

فى نهاية المطاف. 
وتوجد مخاوف من أن يعتمد تنظيم داعش على 
هيكلية جديدة تقلل من المركزية فى قيادته بأكثر 
إلى  الطريقة  هذه  ت��ؤدي  أن  ويمكن  السابق،  من 

زيادة وتيرة عمل المجموعات الصغيرة المنتمية 
والمعروفة  ال���دول  م��ن  كثير  ف��ى  والمنتشرة  ل��ه 
باسم »الذئاب المنفردة«، إال أن الزيات يعتقد أن 
التنظيم قد يغير مركز قيادته الرئيسي من العراق 
وسوريا إلى مكان آخر يكون فيه قادته أقل عرضة 

للمالحقة. 
إن  ويقول  ذل��ك،  بوشتاي  يستبعد  جانبه  وم��ن 
داعش غالبا لن ينقل مركزه خارج العراق، وأنه قد 
يلجأ إلى التقاط األنفاس لبعض الوقت بعد مقتل 
البغدادي، وأن عملياته قد تستأنف بعد ذلك عن 
طريق الذائب المنفردة، لكنه يضيف موضحا أن 
داعش سيعاني من تحوالت جوهرية، ربما ستصب 
فى صالح تنظيم القاعدة، ألن معظم من أقسموا 
على الوالء للبغدادي، أصبحوا بعد مقتله فى حل 
من هذا القسم، ويمكن لهم البحث عن تحالفات 

جديدة. 
■ عبد الستار حتيتة

أثار النظام الجديد لتكليف 
األط���ب���اء، أزم���ة ج��دي��دة بين 
وزارة الصحة والسكان ونقابة 
الدكتورة  إعالن  منذ  األطباء، 
الصحة  وزي����رة  زاي����د،  ه��ال��ة 
وال���س���ك���ان، أن���ه���ا أخ��ط��رت 
ال��ن��ق��اب��ة ب��ال��ن��ظ��ام ال��ج��دي��د،، 
النقابة،  لمطالب  تجاهل،  فى 
تطبيق  تأجيل  تضمنت  والتي 

النظام الجديد هذا العام.
الدكتور  أك��د  جانبه  وم��ن 
حسين خيري، نقيب األطباء، 
أنه يجب أن يتم تكليف الدفعة 
تكليفها  ال��واج��ب  ال��ح��ال��ي��ة، 
للنظام  ط��ب��ق��ا  أي�����ام،  خ���الل 
بجميع  وال��م��ع��روف  ال��ق��دي��م 
تفاصيله، على أن تتم مناقشة 
أي نظام مستحدث بدرجة من 
مع  تتناسب  والتدقيق،  التأني 
خطورة تأثير هذا القرار على 
شباب  م��ن  اآلالف  مستقبل 

أطباء مصر.
وأش�����ار ف���ى ت��ص��ري��ح ل���� » 
ن��ق��اب��ة  أن  إل����ى   « األه���ال���ي 
مع  ل��ل��ت��ع��اون  تتطلع  األط��ب��اء 
صالح  فيه  لما  الصحة  وزارة 
الصحية،  والمنظومة  األطباء 
القرار  تنفيذ  بوقف  مطالبا 
ق���ب���ل اس���ت���ك���م���ال دراس���ت���ه 

حتى  أب��ع��اده  جميع  ومناقشة 
ي��م��ك��ن ت��ع��ظ��ي��م اإلي��ج��اب��ي��ات 

وتالفى أي سلبيات.
وأضاف أن النظام الجديد، 

ت��ف��اص��ي��ل،  أي  ي���وض���ح  ال 
ومنها م��ا ه��و وض��ع األط��ب��اء 
المجندين، وما وضع األطباء، 
ال��ذي��ن ل��ن ت��ت��اح ل��ه��م فرصة 
ال��ت��خ��ص��ص، ال����ذي ت��ق��دم��وا 
بطلب االلتحاق به، وما وضع 
تعديل  فى  الراغبين  األطباء 
جهة  ت��ع��دي��ل  أو  ال��ت��خ��ص��ص 
التكليف  نظام  وم��ا  النيابة، 
نظام  وم��ا  النائية،  بالمناطق 
وكيفية  ال��م��ال��ي��ة  ال���درج���ات 
ن��ق��ل��ه��ا، وه����ل ه���ن���اك ط��اق��ة 
لبرنامج  ح��ال��ي��ة،  استيعابية 
الزمالة لتدريب جميع األطباء 
المرضي،  النحو  على  ف���ورا 
وك���ي���ف���ي���ة ت���غ���ط���ي���ة ال��ع��م��ل 
بربع  ال��ص��ح��ي��ة،  ب��ال��وح��دات 
فى  خاصة  الحالية،  األع��داد 
األربع سنوات األولي، وغيرها 
لم  التي  االس��ت��ف��س��ارات،  م��ن 

يتضمنها النظام الجديد.
وأكد أن فكرة توفير فرص 
لجميع  ال��ع��ل��ي��ا  ال����دراس����ات 
ولكن  إيجابية،  األطباء،فكرة 
تطبيق أي نظام جديد، سيؤثر 
ح��ت��م��ا ع��ل��ى ج���م���وع ش��ب��اب 
المنظومة  وعلي  بل  األط��ب��اء 

الصحية نفسها.
■ شيماء محسن
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التجمع يقدم طلب إحاطة حول اختفاء عضو املكتب السياسى

بعد مقتل أبو بكر البغدادى:

■ فورد: لم نتخذ قرارا بشأن االستثمار بسبب غموض استراتيجية صناعة السيارات.. جوجل تطالب باشراك القطاع اخلاص فى قانون املعامالت االليكترونية

سيد عبد العال : قوات األمن ألقت القبض على أسامة فى 26 سبتمبر.. والجهات الرسمية تنفى معرفة مكان احتجازه

ماهر فرغلى: »داعش« يتحول إلى خاليا عنقودية
ح���ذر ال��ب��اح��ث��ون ف��ى ش��ئ��ون اإلره�����اب من 
احتماالت قيام تنظيم داعش بعمليات إرهابية� 
بكر  أب���و  التنظيم  زع��ي��م  مقتل  أع��ق��اب  ف��ى 
الماضى،  األحد  أمريكية  عملية  أثر  البغدادى 
وأشاروا إلى أن التنطيم خالل الفترة األخيرة 
إلى خاليا  وتحول  داخلية،  إع��ادة هيكلة  شهد 
المنفردة  ال��ذئ��اب  م��ن  م��ح��ذري��ن  ع��ن��ق��ودي��ة، 
والعمليات اإلرهابية خاصة فى الدول األوربية، 
أن  وقالوا  التنظيم،  وجود  الثبات  محاولة  فى 
لكنه  التنظيم،  على  يؤثر  قد  البغدادى  مقتل 
أفكاره  فمازالت  األرض،  على  انتهاءه  يعنى  ال 
األف��ك��ار،  لهذه  مواجهة  يتطلب  مما  م��وج��ودة 
ووقف  األمنية  المواجهة  استمرار  عن  فضال 

مصادر تمويل التنظيم.
ق���ال م��اه��ر ف��رغ��ل��ي، ال��ب��اح��ث ف���ى شئون 
الجماعات اإلرهابية، إن مقتل أبو بكر البغدادي 
سيحدث هزة كبيرة داخل تنظيم داعش، لكنه 
أن  مؤكدا  اإلره��اب��ي،  التنظيم  على  يقضي  لن 
كبير  لخلل  سيتعرض  البنيوي  التنظيم  هيكل 
جراء هذه العملية، موضحا أن أبو بكر البغدادي 
خالل الهيكلة األخيرة للتنظيم كانت رمزيته أكثر 
من كونه زعيما إداريا له، حيث انتشر التنظيم 

بصورة ال مركزية. 
إلى  انقسم  التنظيم  أن  »فرغلي«  وأوض���ح 
عدة محاور، وهي: المحور العسكري، ويتزعمه 
األمني،  والمحور  ال��ع��ام،  العسكري  المسئول 
والمحور  ورص���د،  استخبارات  جهاز  ويتبعه 

هذه  فوق  ويأتي  ال��والي��ات،  ومحور  اإلعالمي، 
لكامل  إدارية  ولجنة  الشورى،  المحاور مجلس 
التنظيم، وهم المقربين من البغدادي وأغلبهم 
اللجنة  من   99% قرابة  وه��م  العراقيين  من 

اإلدارية للتنظيم.
وأكد الباحث فى شئون الجماعات اإلرهابية، 
أن التحالف الدولي، اتبع استراتيجية اعتمدت 
فى البداية على منع دخول العناصر الخارجية 
المتحدة  ال���والي���ات  أوق��ف��ت  ح��ي��ث  للتنظيم، 
السورية،  األراض����ي  على  التركية  العمليات 
الهجرة  منع  شأنها  م��ن  إج����راءات  ات��خ��اذ  ث��م 
العالم  دول  إلى  التنظيم  معاقل  من  الداخلية 
التنظيم  ثم ضرب مؤسسين  أوروب��ا،  وتحديدا 
ما حدث خالل  وهو  له،  الماليين  والمسئولين 
السنوات الماضية حيث تمكنت من تصفية 42 
من القيادات المؤسسة للتنظيم، وأخيرا محاولة 
اصطياد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، والتي 

نجحت مطلع االسبوع الجاري.
وقال »فرغلي« إن تنظيم »داعش« شهد هيكلة 
جديدة له خالل الفترة األخيرة، تحول التنظيم 
الجهاز  يديرها  عنقودية،  خاليا  إل��ى  خاللها 
الموارد  هيكلة  اع��اد  وكذلك  للتنظيم،  األمني 
المالية له، ودخل فى حرب عصابات، من خالل 
الدول،  بالعديد من  الخارجية  الواليات  تدعيم 
وقام بعدد من العمليات االستنزافية فى أكثر من 
دولة، مؤكدا أننا أمام هيكلة جديدة قد يشهدها 
على  يقوم  ربما  البغدادي،  مقتل  بعد  التنظيم 

إدارة التنظيم خاللها ناشد فهد العسياوي، وأبو 
سطام رفى اسماعيل، ومعتز صالح العيساوي، 
المفوضة،  اللجنة  رئيس  عبدالناصر،  وحجي 
موضحا انها اسماء لها خبرة فى التنظيم، وقد 

يأتي من بينهم الخليفة الجديد للتنظيم.
انتهاء  ع��ن  الحديث  أن  »فرغلي«  وأض���اف 
محض  هو  »البغدادي«  على  بالقضاء  التنظيم 
هراء، ولم يتنه من قبل أي تنظيم إرهابي بعد 
القضاء على زعيمه، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد 
تشهد عمليات إرهابية جديدة للتنظيم، إلثبات 
وجوده، موضحا أن العنصر األهم فى القضاء 
على الجماعات اإلرهابية هو العنصر الفكري، 
للتنظيم،  األيديولوجية  بالمواجهة  والمرتبط 

وانهياره فكريا وليس عسكريا.
بينما توقع نبيل نعيم، القيادي سابق بتنظيم 

الجهاد، تفكك وتشرذم تنظيم داعش، بعد مقتل 
أبو بكر البغدادي، وكذلك وقف سيل التمويالت 
أن  موضحا  التنظيم،  إل��ى  تصل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
أصغر  تنظيمات  ع��دة  إل��ى  سيتمزق  التنظيم 

وأوسع انتشاراً. 
وأض�����اف »ن��ع��ي��م« أن وق���ف ال��ت��م��وي��ل عن 
استقالل  إلى  به  ي��ؤدي  قد  اإلرهابي،  التنظيم 
تمويل  م��ص��ادر  ع��ن  والبحث  بنفسه  ف��رع  ك��ل 
الحاضنة  ستكون  العراق  أن  مرجحا  جديدة، 
المقبلة،  الفترة  خ��الل  داع��ش  عناصر  لبقايا 
فى  وذل��ك  للبغدادي،  خليفة  منهم  يخرج  وأن 
العراق  التي تشهدها  الحالية  المظاهرات  ظل 
أن  إلى  مشيراً  هناك،  االستقرار  عدم  وحالة 
غالبية أعضاء التنظيم كانوا ضباطاً سابقين فى 
الجيش العراقي وهم من اعتمد عليهم التنظيم 

منذ تأسيسه وبمختلف إداراته.
علق  ب���وك«،  »ف��ي��س  بموقع  صفحته  وع��ل��ى 
منير  اإلرهابية  الجماعات  شئون  فى  الباحث 
التنظيم قائال  انتهاء  أثير حول  أديب، على ما 
: »تنظيم داعش يعيد إنتاج نفسه من ذيله حتى 

بعدما بترت رأس التنظيم أبو بكر البغدادي.
مشيرا إلى استمرار خطر داعش فى خالياه 
النشطة والخاملة فى عدد من العواصم العربية 
التنظيم  أفرغ  مواجهة  لزمت  ولذا  واألوروبية، 
بعد سقوط قادته وقياداته بحيث تستمر حتى 

يتم القضاء عليه بشكل كامل«.
■ خالد عبدالراضي

شركات أمريكية تمارس الضغط على الحكومة المصرية

خبير بترول يطالب بإنشاء شركة وطنية قومية لالستكشاف والتنقيب بإفريقيا

عبداهلل قرداش وأبوفاطمة ومحمد المدهونى وياسين العراقى..أبرز المرشحين لخالفة البغدادى

أسامة حراكىسيد عبد العال

ماهر فرغلى

د. هالة زايد

د. حسين خيرى

نبيل نعيم

د. مصطفى مدبولى

»األناشيد والكلمات الصوتية«.. أدوات التنظيمات 
اإلرهابية إليصال الرسائل وكسب األتباع 

التنظيمات  أن  للفتوى،  العالمي  المؤشر  كشف 
اإلره��اب��ي��ة اع��ت��م��دت ع��ل��ى ع���دد م��ن األس��ال��ي��ب 
ل��ل��س��ي��ط��رة ع��ل��ى أت��ب��اع��ه��ا ذه��ن��ًي��ا ع��ل��ى رأس��ه��ا 
»األناشيد« الحماسية، موضًحا رصد أكثر 1700 
فتوى من أكثر من 1500 إصدار إرهابي، شمل: 
وكلمات  مكتوبة،  وإص���دارات  مرئية،  إص���دارات 

صوتية، وأناشيد، وتقارير مصورة.
للتنظيمات  اإلف��ت��ائ��ي  ال��ن��ش��اط  أن  وأض����اف 
والتي  الدولية  الساحة  على  الفاعلة  اإلرهابية 
تواجده،  أماكن  بمختلف  »داعش«  تنظيم  شملت؛ 
ل���ه. وتنظيم  ال��ت��اب��ع��ة  »ب��وك��و ح����رام«  وج��م��اع��ة 
»القاعدة« بكل التنظيمات التابعة له والتي شملت: 
فى  القاعدة  وتنظيم  المجاهدين،  الشباب  حركة 
الجزيرة العربية، تنظيم القاعدة فى الهند، تنظيم 
القاعدة فى المغرب العربي، تنظيم حراس الدين، 
وجماعة أنصار التوحيد، وغرفة عمليات وحرض 

المؤمنين. إلى جانب هيئة تحرير الشام.
■ منى السيد

محمد أبو حامد: األزهر يتعمد
تعطيل عمل البرلمان

لجنة  وكيل  ح��ام��د،  أب��و  محمد  النائب  انتقد 
لتعمدها  األزه��ر  مؤسسة  بالبرلمان؛  التضامن 
مقدمتها  فى  التشريعات  بعض  إص��دار  تعطيل 
ليس  األزهر  إن  وقال  الشخصية،  األحوال  قانون 
جهة تشريع وال يحق له تقديم مشروعات قوانين 
ال أحوال شخصية وال غيره، مشيرا إلى أن مصر 
لدستور  وطبقاً  دينية،  دول��ة  وليست  مدنية  دول��ة 
تجاه  الدينية  ن��ظ��ره  وج��ه��ة  فقط  ي��ب��دي  األزه���ر 
مشروعات القوانين التي تنطوي على مواد تتماس 

مع الدين اإلسالمي. 
واع��ت��ب��ر »أب����و ح���ام���د« أن ت��ج��اه��ل األزه����ر 
التي  التعديل  ومقترحات  القوانين  لمشروعات 
منذ  إليه  أرسلت  والتي  البرلمان  ن��واب  قدمها 
دور االنعقاد الثاني للبرلمان وعدم الرد عليها ثم 
إعالنه عن مشروع قانون هو تعطيل متعمد لعمل 
المؤسسة التشريعية وال يصح الصمت أمام ذلك 

الفعل المتعمد.
وقال النائب إن مشروع القانون الذي أعلن عنه 
مؤخراً لألحوال الشخصية ونسب لألزهر به مواد 
كثيرة تعبر عن فهم ديني يعلم كل متخصص أنه فى 
حاجة ملحة إلى التطوير ليواكب تطورات العصر 
هو  الشخصية  األح��وال  فقانون  المصالح،  وتغير 
أحد أهم القوانين االجتماعية والبد أن يصدر بعد 
دراسة مستفيضة وحوار مجتمعي داخل البرلمان 
و  االجتماع  علم  فى  التخصص  أهل  فيه  يشارك 
الطفولة  ف��ى  متخصصين  وعلماء  النفس  علم 
وغيرهم، وبالتأكيد يشارك رجال الدين ولكن فى 

المسائل التي تتماس مع الدين وهي محدودة.
واعتبر وكيل لجنة التضامن، أن عمل مؤسسة 
متكامل  م��ش��روع  صياغة  على  الشريف  األزه���ر 
لقانون األحوال الشخصية، هو تعدي على السلطة 
تشريع  جهة  ليس  األزه��ر  أن  مضيفا  التشريعية، 
على  ي��رد  أن  األص��ح  من  وك��ان  قانونا،  يُعد  لكي 
النواب  من  إليه  أرسلت  التي  القوانين  مقترحات 

منذ 3 سنوات لكنه تجاهلها.
■ رانيا نبيل
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 “ مكيف  قطار  فى  اخر  واصابة  االقاويل حول حادث مصرع شاب  تضاربت 
االسكندرية –االقصر” رقم 934، بنطاق “دفرة”، التابعة لمركز طنطا محافظة 
الغربية، اول امس، فظهرت اكثر من حكاية وفق لشهود عيان، فهناك من قال ان 
الشابين دخال فى مشادة مع كمسرى القطار بسبب مطالبته لهما بدفع ثمن التذكرة 
او الغرامة وقيمتها 30 جنيها، ما دفعه على اجبارهما على القفز من القطار اثناء 
سيره، فيما قال اخرون إن الكمسري طلب من الشابين 
القفز من منطقة دفرة، بالتزامن مع قيام رئيس القطار 
اإلصالحات  أعمال  بسبب  الرابعة،  العربة  باب  بفتح 
ووجود عطل بنظام اإلشارات بالمحطة، ما أدى لقفز 
وتم  أحدهم،  فتوفى  أثناء سيره،  القطار،  من  الشابين 
بتر ساق اآلخر، وظلّت الواقعة غامضة، وسط انتشار 
للواقعة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديوهات 
الحديد  السكة  مباحث  تلّقت  أن  إل��ى  القطار،  داخ��ل 
وتحّرير  الكمسري،  على  القبض  إل��ق��اء  م��ن  بطنطا 
الذي استدعى تحرك مديرية  بالواقعة، األمر  محضر 
مستشفى.  أقرب  إلى  الشابين  نقل  وتم  الغربية،  أمن 
من جانبها، وفى اول تصريحات لمسئوليها، نفت هيئة 
السكة الحديد الواقعة من االساس، ثم اعلنت فى بيان 
لها توضيح تفاصيل الحادث، مؤكدة “ أنه أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة، لوجود 
عطل فى نظام اإلشارات بالمحطة، نزل الشابان من القطار أثناء سيره ما أدى 
اآلخر،  الراكب  وأصيب  الحال،  فى  وتوفى  عجالته  أسفل  أحدهما  سقوط  إلى 
ونقل إلى مستشفى طنطا العام، واعلنت السكة الحديد، انها اصدرت قرارا بوقف 
والمواصالت،  النقل  شرطة  الى  الواقعة  حول  تقريرها  وارسلت  القطار،  رئيس 
وبناء عليه بدأت النيابة العامة التحقيق فى مالبسات الحادث،مع التحفظ على 
الكمسرى ورئيس القطار للتحقيق معهما. بينما علق “كامل الوزير”، وزير النقل، 
ان  القطار، مؤكدا  بانه خطأ فردي،معلنا رفضه لتصرف كمسري  الحادث  على 
التذكرة يحرر له محضر فقط، متهكما على  الوزارة “بأن من ال يدفع  تعليمات 
المطالبة باستقالته معتبرا ذلك ليس الحل، معلنا عن بدء دورات تأهيل وعالج 
مع  التعامل  على  لتدريبهم  امس،  من  بدءا  الحديدية  بالسكك  للعاملين  نفسي 
الجمهور،ومنح الوزير ١٠٠ ألف جنيه تعويضا ألسرة المتوفى و٢٠ ألفا للمصاب.

تحريات  ذكرته  ما  بالحادث،  المتوفى  الشاب  عيد”،  نفى شقيق” محمد  فيما 
السكة الحديد بأن الشاب كان بائع متجول فى محطة االسكندرية، مؤكدا ان شقيقه 

لم يركب القطار سوى مرتين فقط وكان يعمل بالنقش على الخشب والجلد.

النقيب الدكتور ياسر الجندي،  العامة ألطباء األسنان، برئاسة  النقابة  أعلنت 
 8 الموافق  الجمعة  يوم   ،“ الطارئة   “ العادية  غير  العمومية  الجمعية  عقد  عن 
نوفمبر القادم. ومن جانبه قال الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة العامة ألطباء 
محضر  على  التصديق  ستناقش  العادية،  غير  العمومية  الجمعية  أن  األسنان، 
الجمعية العمومية السابق، ومشروع بتعديالت قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد 
المصري، لتقديمها لمجلس النواب، باإلضافة إلى معايير وشروط وآليات تسجيل 
المتزايدة  األع��داد  تنظيم  آليات  وبحث  المصرية  الخاصة  الجامعات  خريجي 
للخريجين عن حاجة سوق العمل، و معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب 

األسنان خارج البالد.
وأكد أنه يجب تغير قانون مزاولة المهنة لطب األسنان، الن التسجيل للحصول 
المزاولة مفتوح، دون اي قيود او شروط، تضمن استمرار جودة  على تراخيص 
تعليم الخرجين، مبينا أنه تم وضع مشروع قانون منذ 5 سنوات تقريبا، لزيادة 
امتحان عام يقيس مستوي للخريجين للجامعات الخاصة والحكومية، باإلضافة 

إلى عمل شهادة بورد مصري ألطباء األسنان وهو غير موجود اآلن.

■ شيماء محسن

الشهامة”  ب�”شهيد  إعالمًيا  المعروفة  البنا  محمود  قضية  أثارت 
غضب الجماهير خاصة بعد إعالن محكمة جنايات الطفل، المنعقدة 
المتهم  راج��ح،  أشرف  محمد  ِسّن  بالمنوفية،  الكوم  شبين  بمحكمة 
الرئيسي فى واقعة القتل، أن المتهم يبلغ من العمر “17 عاًما”. األمر 
الذي يجعل المتهم ال يزال حدًثا، تجرى محاكمته أمام محكمة الطفل 
طبًقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعرف الطفل أنه من لم يبلغ 
18 عاما ميالدية، وبناًء عليه فإن الحد األقصى للعقوبة 15 عاًما، 
طبًقا للقوانين، مطالبين بضرورة تعديل “قانون الطفل”، وخفض سن 
الطفل إلى 15 بداًل من 18 عاًما، مؤكدين ان القانون الحالي أتاح 
للكثير ارتكاب الجرائم، وفتح الباب على مصراعيه للمزيد من الجرائم 
تحت مظلة القانون مجرم بدون، وأشاروا إلى أن الطفل لديه الحق 
فى رفع النفقة بشخصه عند بلوغ سن ١٥سنه ضد أبيه، وهو األمر 
الدعاوى  رفع  فى  الحق  له  أصبح  كونه  ليس طفاًل،  أنه  يبين  ال��ذي 

وتوكيل الغير.
وقال وليد عبد المقصود رئيس مبادرة مًعا إلنقاذ األسرة المصرية، 
إن قانون الطفل صدر عام 1996، وتم تعديله بقانون رقم 126 لسنة 
2008، مشيًرا إلى أن حجة فرض العقوبات طبًقا لالتفاقية الدولية 

التي وقعت مصر عليها عقب تعديل القانون غير صحيح خاصة أن 
االتفاقية تنص على “االستضافة” ولم نطبقها، إلى جانب أن المادة 
4 من القانون أن تسمح لألم أو أحد من أقاربها كأخيها أو والدها 

استخراج شهادة ميالد لألطفال، وعلى الرغم من ذلك لم يفعل.
 وشدد على ضرورة تعديل المادة “111” من قانون الطفل ليصبح 
)ال يحكم باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد على المتهم 
ارتكاب  وقت  كاملة  ميالدية  عشرة  الخامسة  سنه  يجاوز  لم  ال��ذي 
القتل واإلرهاب، واالغتصاب” فى  الجريمة(، ويستثني منها “جرائم 
حالة ال� 15 عاًما، خاصة أن مرتكبي تلك الجرائم لم يعدوا أطفااًل، 
الجماعات  أن  خاصة  تكررت،  التي  الجرائم  من  المجتمع  لحماية 
اإلرهابية تقوم باستقطاب عدد كبير من الشباب فى هذه الفئة لإلفالت 
من العقاب، وشدد عبد المقصود على ضرورة إطالق ميثاق شرف من 
نقابة المهن التمثيلية لألعمال السينمائية والدرامية، لتقلص أعمال 
البلطجة والعنف واستخدام السالح والمخدرات، والمشاهد اإلباحية، 
على غرار ما حدث فى نقابة الموسيقيين، بقرار بمنع من ال يصلحون 

للغناء وينحدرون بالذوق العام ويهدمون قيم المجتمع.

■ منى السيد

استنكر ممثلو شعبة المالبس بالغرفة التجارية، قرار مصلحة 
الهيئة  على  المستوردة  اإلنتاج  مستلزمات  بعرض  الجمارك 
هذا  أن  مؤكدين  وال���واردات،  ال��ص��ادرات  على  للرقابة  العامة 
المستوردة  اإلنتاج  إلى تعطل دخول مستلزمات  القرار سيؤدى 

الالزمة للمصانع نتيجة زيادة الفترة الزمنية لإلفراج عنها.
ومن جانبه، أكد يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للمالبس 
الجاهزة، باالتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا القرار سيؤثر 
بالسلب على المصانع، موضًحا أن إجراءات هيئة الرقابة على 
سيؤثر  ما  وهذا  كبيرة،  وبصورة  صعبة  وال��واردات  الصادرات 
على سهولة سير إجراءات االستيراد وبالتالى تلبية مستلزمات 

المصانع ومنع توقفها.
على  يساعد  أن  المحتمل  م��ن  ال��ق��رار  ه��ذا  أن  وت��اب��ع 
هذا  لمحاربة  الدولة  تسعى  والتى  األقمشة  تهريب  عمليات 
للتعقيدات  نظًرا  ولكن  الوطنية،  الصناعة  لحماية  األمر 
هذه  إلى  يلجأ  قد  البعض  فإن  الهيئة  هذه  بها  تقوم  التى 
من  الجدوى  عن  متسائال  األقمشة،  تهريب  وهى  الحيلة 
هذا اإلجراء، ومؤكًدا أنه ال يوجد ضرورة تستدعى عرض 

الهيئة. هذه  على  المصانع  مستلزمات 
الجاهزة  المالبس  شعبة  ح��ذرت  فقد  متصل،  سياق  وف��ى 
الفترة  خ��الل  المصانع  تضرر  من  اإلسكندرية  تجارة  بغرفة 
القادمة من تأثيرات هذا القرار ومطالبة بضرورة العدول عن 
استيراد  على  مطبقاً  كان  الذى  النظام  واستمرار  القرار،  هذا 
تلك الواردات من قبل لتسهيل توفير احتياجات المصانع حيث 
كان يتم السماح بدخولها دون العرض على الهيئة العامة للرقابة 

على الصادارات والواردات.
وأكد ناصر السيد خليل رئيس شعبة المالبس الجاهزة بغرفة 
تجارة اإلسكندرية ضرورة عرض هذا القرار على مجلس إدارة 
الغرفة للتواصل مع مصلحة الجمارك بشأن الغائه، مشدًدا على 
يجب  التى  الصناعات  أهم  من  الجاهزة  المالبس  صناعة  أن 
مصنع  كل  تشغيل  وأن  أخ��رى،  بقطاعات  أس��وة  بها  االهتمام 
الخارج،  من  الجاهزة  المالبس  استيراد  تقليل  على  سيساعد 

وبالتالى يحقق وفورات للدولة واقتصادها.

■ محمد مختار

وقع محمد سعفان وزير القوي العاملة، أمس الثالثاء، اتفاقية عمل جماعية مع 
محمد فريد خميس، رئيس االتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف 
لسنة 2003  رقم 12  العمل  قانون  بأحكام  المخاطبين  للعاملين  عالوة خاصة، 
التعيين  تاريخ  فى  أو  يناير 2019  أول  فى  األساسي  األج��ر  من  بنسبة 10 % 
بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصي، 
وتعد هذه العالوة جزءاً من األجر األساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 

2019، بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.
ونصت االتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من 
أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدارها 150 جنيها، أول طبقا 
لنظام الحوافز المعمول به فى كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا 
الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعي الظروف المالية واالقتصادية 

لكل شركة أو منشأة على حدة.

وقال وزير القوي العاملة: إن صرف هذه العالوة يأتي بمناسبة صدور القانون 
رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدني للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة 
المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهريا، 

ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة
أدني 75 جنيها شهريا. من جانبه أعرب   10 % من األجر األساسي بحد 
محمد فريد خميس عن سعادته البالغة بحضور وزير القوى العاملة توقيع اتفاقية 

العمل الجماعية بشأن تقرير عالوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مضيًفا 
النساجون  مجموعة  اهتمامات  رأس  على  يأتي  بالعامل  االهتمام  أن 

حياة  لحفظ  والحياتية  المعيشية  ظروفه  كافة  ومراعاة  الشرقيون، 
كريمة لألسر المصرية، بما له من مردود إيجابي على اإلنتاج والناتج 

القومي للبالد ككل. 

■ محمد مختار

قرار  ان  المياه  خبراء  من  عدد  اعتبر 
الفنية  البحثية  اللجنة  أعمال  استئناف 
النهضه،الذى  سد  ل��دراس��ات  المستقلة 
الفتاح  عبد  الرئيس  مؤخرا  عليه  اتفق 
اإلثيوبى،”ابى  ال���وزراء  ورئيس  السيسى 
أح���م���د”، ب��ه��دف ال���وص���ول إل���ى ت��ص��ور 
السد،  وتشغيل  ملء  قواعد  بشأن  نهائى 
عودة من جديد للمربع صفر، واستكماال 
الوقت  اه���دار  ف��ى  االث��ي��وب��ى  للمسلسل 
هذه  وان  خاصة  والمراوغة،  والمماطلة 
اللجنة هى التى عرقلت عملها فى اديس 
ابابا لفترة ليست بالقصيرة وامتنعت عن 
الخاصة  الكافية  بالمعلومات  ام��داده��ا 
بالسد التخاذ القرارات الالزمة واصدار 
تقريرها بالتوصيات الكافية بشأن السد، 
متى  االن  ي��ح��دد حتى  ل��م  وان���ه  خ��اص��ة 

ستبدأ عملها، وعلى ايه اساس ستبدأ؟!
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اك���دت دك���ت���ورة “أم��ان��ي 
ال��ط��وي��ل”، م��دي��ر ال��ب��رن��ام��ج اإلف��ري��ق��ي 
السياسية  ل��ل��دراس��ات  األه����رام  بمركز 
الرئيس  ت��ص��ري��ح  ان  واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
سوتشى  بمدينة  لقائه  خ��الل  السيسى 
مصر  بتفهم  والمتعلق  أح��م��د،  اب��ى  م��ع 
للمصالح التنموية للجانب اإلثيوبى بإقامة 
نفسه  ال��وق��ت  ف��ى  تمسكها  م��ع  ال��س��د، 
جاء  النيل،  مياه  فى  التاريخية  بحقوقها 
التصرف  مقابل  فى  القاهرة  نوايا  ليؤكد 
ض��رورة  الرئيس  اوض��ح  حيث  االثيوبى، 
التنمية  اثيوبيا لتحقيق  أال تكون مساعى 
وذلك  المائية،  على حساب حقوق مصر 

من خالل اقامة سد فى إطار متوازن ما 
بين مصالح دول المنبع والمصب، ليكون 
نهر النيل بمثابة شريان تعاون وتنمية، ال 
مصدر ألي مشاكل، وأن مساحة التعاون 
المفترض  من  اإلطار  هذا  فى  المشترك 
للخالفات،  ف��رص��ة  أي  على  تطغى  أن 
توقيعه  تم  الذى  االع��الن  ان  الى  مشيرة 
2015 بين رؤساء الدول الثالث، تضمن 
كيفية  االتفاق على  أهمها  نقاطا عديدة، 
تنفيذ وتنظيم عمليتي ملء وتشغيل السد 
تسفرعن  ل��م  المفاوضات،ولكنها  عبر 

تحقيق توافق فني بين مصر وإثيوبيا حول 
هذه النقاط.

ال��م��وق��ف  ال��ط��وي��ل”، ان  واوض���ح���ت” 
االخيرة  التصريحات  عكسته  االثيوبى، 
بشأن  بالده  برلمان  أمام  أحمد”  “ابى  ل� 
ملف السد، حيث كان هناك تلويح إثيوبي 
ب��اس��ت��خ��دام ال��خ��ي��ار ال��ع��س��ك��ري وإم��ك��ان 
خوض حرب لحماية السد، وفى المقابل، 
بيان مصري أعرب عن الصدمة من تلك 
التصريحات، التي تضمنت إشارات سلبية 
بكيفية  تتصل  مقبولة  غير  وتلميحات 

قبول  عن  واالع��الن  الملف،  مع  التعامل 
القاهرة لدعوة واشنطن إلى حوار ثالثي 
يشمل أديس أبابا والخرطوم، رغم قيام “ 
ابى احمد”، بنفى هذه التصريحات خالل 
لقاء سوتشى،والتأكيد على انه تم تناولها 
فى خارج سياقها، واالشارة الى ان اثيوبيا 
بدولتى  االض��رار  دون  السد  ببناء  تلتزم 
المفاوضات  بمسار  التمسك  المصب مع 
من  انه  مضيفة  نهائى،  التفاق  والوصول 
المهم االستفادة من تلك التصريحات التى 
كبيرة على  بفوائد  السد سيعود  ان  تفيد 
هذا  وان  والسودان، خاصة  دولتي مصر 
وذلك من  أمطارا غزيرة،،  العام سيشهد 
خالل زراعة 20 مليار شتلة من األشجار 
المناخ  الحفاظ على  والتى ستساعد فى 
وهطول األمطار التي ستنعكس على تدفق 

المياه بصورة كبيرة على دول المصب.
استعدادها  موسكو،  اع���الن  ع��ن  ام��ا 
ل��ل��وس��اط��ة ل��ح��ل ال��خ��الف ب��ي��ن ال��ق��اه��رة 
وأدي���س أب��اب��ا، فقد اك���دت “ ال��ط��وي��ل”، 
تقديم  ب��وت��ي��ن”  فالديمير  م��ح��اول��ة”  ان 
خالل  من  السد  موضوع  فى  المساعدة 
مناقشة  ضرورة  على  والتأكيد  الوساطة 
ال��ط��رف��ي��ن م��خ��اوف��ه��م��ا ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر، 
القاهرة  سعت  فقد  بالجديد،  ليس  امر 
ما  وه��و  دول��ي��ة،  وس��اط��ة  على  للحصول 

ترفضه إثيوبيا 
■ رضا النصيرى

* سيد عبد العال رئيس الحزب وقيادات 
ال��ع��زاء  بخالص  يتقدمون  ال��ق��اه��رة  لجنة 
للفقيد  وال��ده  وفاة  فى  نزيه  محمد  للزميل 

الرحمة وألسرته الصبر والسلوان. 
التجمع  حزب  رئيس  العال  عبد  سيد   *
العزاء  بخالص  يتقدمون  الحزب  وقيادات 
شقيقته  وف��اة  فى  صالح  محمد  للمهندس 
األستاذة هاله عبد السالم للفقيدة الكريمة 

الرحمة ولألسرة الصبر والسلوان. 
* سيد عبد العال رئيس الحزب ومحمد 
سعيد األمين العام وأمينة النقاش رئيس مجلس 
رئيس  نائب  الدندراوي  األهالي وهالل  إدارة 
الحزب والسادة نواب الحزب وسعد ابراهيم 
حسانين أمين محافظة أسوان وأعضاء لجنة 
للزميل  العزاء  بخالص  يتقدمون  المحافظة 
حلمي طه سعيد أمين تنظيم أسوان فى وفاة 
شقيقه سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعة 

ويلهم األهل واألسره الصبر والسلوان.

بعد حادث القطار  بعد قرار استئناف عمل اللجنة البحثية المستقلة لدراسات السد اإلثيوبى.

تستعد لموسم األمطار بـ 147 مخرا للسيول..

وزير النقل يرفض المطالبة باستقالته ويرد على 
الحادث بدورات تأهيل وعالج نفسي للعاملين

8 نوفمبر القادم.. جمعية عمومية
 لـ»األسنان« لمناقشة قانون مزاولة المهنة

قضية “شهيد الشهامة” تفجر أزمة “قانون الطفل” ومطالب 
باستثناء جرائم “االغتصاب والقتل واإلرهاب” من السن القانونية

شعبة المالبس تحذر من عرض واردات مستلزمات 
اإلنتاج على الصادرات والواردات

أمانى الطويل: علينا االستفادة من تصريحات أبى أحمد والتمسك بإعالن عام 2015 

»الرى« تلغى اإلجازات ونوبتجيات عمل بكل إدارة على مدار اليوم

.. والمحافظات تستعد بـ»الجسور وسيارات الشفط«
لمواجهة  للقصوى  االس��ت��ع��داد  حالة  المحافظات  رفعت 
استعدت  المقبلة،  الفترة  خالل  المحتملة  والسيول  األمطار 
محافظة القاهرة، الستقبال موسم الشتاء وسقوط االمطار من 
شركة  شفاطات  إلى  إضافة  سيارة شفط،   80 تجهيز  خالل 
لها،  المخصصة  باألماكن   20 من  أكثر  عددها  البالغ  المياه 
من  بالقرب  خاصة  األمطار،  بها  تتراكم  التى  المناطق  بجوار 
منازل ومطالع الكبارى واألنفاق، لسرعة الوصول إلى المواقع، 
محاولة  على  ع��الوة  الجوية،  األرص���اد  هيئة  لتوقعات  طبقاً 
االنتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات األمطار، وعددها 
بالقاهرة نحو 20 ألف بالوعة، والتأكد من عملها بكفاءة بمعرفة 
لجان وأطقم العمل المكونة من غرفة عمليات المحافظة وهيئة 
الصرف الصحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وأجهزة األحياء 

كٌلّ فى نطاقه.
بنطاق  االس��ت��ع��داد  درج��ة  فرفعت  البحيرة،  محافظة  ام��ا 
التدابير  وات��خ��اذ  الخدمية،  والمديريات  المحلية  ال��وح��دات 

الالزمة والوقوف على مدى الجاهزية الستقبال فصل الشتاء 
السيئ،  الطقس  من  لموجة  المحافظة  تعرض  واحتماالت 
للمعدات  اصطفاف  بعمل  وذل��ك  سيول،  أو  أمطار  بسقوط 
معدة   20 وعددها  والسيول،  الطوارئ  أعمال  فى  المشاركة 
بالمواقع  ال��ذات��ي  بالتشغيل  تعمل  ح��ف��ارات   4 منها  ج��اه��زة، 
وكذلك  للتشغيل،  الالزمة  البترولية  المواد  وكذلك  المختلفة، 
تجهيز سيارات شفط المياه واللوادر والجرارات، لعمل الالزم 
نحو تسليك البالعات وصفايات األمطار ورفع األتربة من على 
جانبي الطرق، والتنسيق مع مديرية الري لالنتهاء من أعمال 
تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ومراجعة محطات 
وال��م��ص��ارف  ال��ت��رع  ومناسيب  وال��زراع��ي  الصحي  ال��ص��رف 

ومراجعة محطات المياه.
مدينة  كل  فى  متابعة  لجان  مطروح،  محافظة  شكلت  فيما 
لمتابعة االستعدادات للسيول، باالضافة الى متابعة شركة مياه 
الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية العمال تسليك 

إصالح  ومراجعة  المدن،  فى  األمطار  صرف  شنايش  جميع 
داخل  وأجهزة  سيارات  من  المعطلة  المعدات  جميع  وصيانة 

الوحدات المحلية استعداداً لموسم األمطار.
السيول،  م��خ��رات  تطهير  م��ن  السويس  محافظة  وانتهت 
أى  إلزالة  الطبيعة،  على  المجارى  عاينت  فنية  لجنة  بواسطة 

عوائق أمام مياه األمطار.
بينما اعلنت األجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، الطوارئ، 
خالل  حدوثها  المحتمل  واألمطار  السيول  مخاطر  لمواجهة 
الفترة المقبلة، بتطهير المخرات وسدود اإلعاقة فى مختلف 
أعمال  على  ع��الوة  منها،  العوائق  وإزال���ة  المحافظة  مراكز 
حماية بالمناطق والوديان شرق وغرب النيل بدائرة المحافظة 
وبحيرة  حماية،  جسور  و6  وحماية،  إعاقة  سد   39 وعددها 

تخزين، و2 مخر سيل صناعي.

■ رضا النصيرى

حالة  وال��رى،  المائية  الموارد  وزارة  أعلنت 
الطوارئ، بين جميع الوحدات وقطاعات الوزارة 
خالل موسم األمطار والسيول، حيث بدأت فى 
اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة لمواجهة تعرض 
البالد ألمطار قد تصل لحد السيول، من خالل 
المعنية  األج��ه��زة  بين  التنسيق  تشمل  خطة 
التوقعات عن  لكل  الوضع واالستعداد  لمتابعة 
طريق تكثيف اإلجراءات والمشروعات الخاصة 
بالحد من مخاطر السيول، سواء أعمال تطهير 
بالمواقع  الحماية  أعمال  تنفيذ  أو  المخرات 
المختلفة، باالضافة الى إزالة المبانى المخالفة 
على  ع��الوة  السيول،  مخرات  فى  الموجودة 
المختلفة  بالمراكز  الرى  قيام جميع مهندسي 
بالمرورعلى الترع والمصارف الزراعية لمتابعة 
المخرات ايضا والتأكد من تطهيرها، باالضافة 
الى تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات 
بجميع  والكهرباء  والميكانيكا  والصرف  الرى 
نقاط  خ��الل  من  جميعها  تعمل  المحافظات 

بالوزارة  المركزية  العمليات  غرفة  مع  اتصال 
المعدات  ك��ل  تجهيز  و  ال��س��اع��ة،  م���دار  على 
الالزمة فى حال حدوث ط��وارىء، عالوة على 

العموم  م��دي��رى  مستوى  على  ل��ج��ان  تشكيل 
ومهندسى  الهندسات  وم��دي��رى  والمفتشين 
وال��م��رور  المستمر  بالتواجد  تلتزم  المراكز 
اللحظية  وال��م��ت��اب��ع��ة  والتفتيش  وال��م��راق��ب��ة 
لمناسيب المياه، وتم التشديد على التواجد فى 

المواقع وإلغاء اجازات المهندسين.
وع��ل��ى ج��ان��ب اخ���ر، ي��ت��م م��ت��اب��ع��ة شبكات 
لضمان  الجمهورية،  مستوى  على  المصارف 
ع���دم ح���دوث أى ازدح���ام���ات خ���الل سقوط 
إقليم  بكل  عمليات  غرفة  إعداد  مع  األمطار، 
للصرف  عامة  إدارة  بكل  عمل  ونوبتجيات 
التأكد  ال��ى  باالضافة  ال��ي��وم،  ساعات  ط��وال 
وسائقيها  ال���ط���وارئ  م��ع��دات  ج��اه��زي��ة  م��ن 
واإلستعداد للتحرك فى اتجاه مواقع األزمات، 
محطات  جميع  تشغيل  على  التنبيه  وكذلك 
الرى والصرف 24 ساعة يوميا،واجراء برامج 
الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها 
للعمل بكامل طاقتها، و رفع درجات االستعداد 

مستوى  ع��ل��ى  ال��ط��ل��م��ب��ات  م��ح��ط��ات  بجميع 
الجمهورية.

فيما شدد مسئولو الهيئة القومية لألرصاد 
ال���وزارات  بين  التنسيق  ض��رورة  على  الجوية 
وإطالق  بالسيول  للتنبؤ  والمحافظات  المعنية 
ضوء  فى  وقوعها،  قبل  المختلفة  اإلن���ذارات 
جديد  ع��ام  ك��ل  ال��ب��الد  تشهد  ب��أن  التوقعات 
أكثر كثافة من العام الماضى، وبالتالى  سيوالً 
حتى  البحيرات،  فى  التوسع  على  العمل  يتم 
بها  واالس��ت��ف��ادة  السيول  مياه  تخزين  يمكن 
وهذا التوجه أقل تكلفة وأكثر فاعلية، كما أن 
الوزارة تعلن ان لديها ضمن خطتها الخمسية 
حتى2020، أعماالً بقيمة مليار جنيه للحماية 
م��ن ال��س��ي��ول، وي��ب��ل��غ ع���دد م��خ��رات السيول 
السيول  147،ولكن مدى جاهزيتها الستقبال 

غير واضح حتى االن.

■ رضا النصيرى
عزاء و اجب

وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد المستثمرين يوقعان اتفاقية عمل جماعية بصرف عالوة 10 % للقطاع الخاص

محمد عبدالعاطى

كامل الوزير

التجمع فى أسبوع

المقر  بافتتاح  التجمع  لحزب  اإلسماعيلية  محافظة  لجنة  احتفلت 
إطار  فى  المحافظة  لجنة  اجتماع  هامش  على  للمحافظة،  الجديد 
عبدالناصر  بحضور  المحافظات،  للجان  المركزية  المتابعة  خطة 
قنديل، األمين المساعد للتثقيف. تناول االجتماع الوقوف على األوضاع 
المحافظة  للجنة  الحزبي  األداء  تقرير  ومتابعة  للمحافظة  التنظيمية 
فى  التوصية  وتم  التقدمي،  الشباب  واتحاد  التقدمي  النسائي  واتحاد 
فى  تدريب  دورات  وإعداد  تثقيفية  دورات  إعداد  على  االجتماع  نهاية 
االنتخابية  لالستحقاقات  حزبية  ك��وادر  لتجهيز  استعدادا  المحليات 
القادمة. وقد شارك باالحتفال وفد من اتحاد المعاشات باإلسماعيلية 
الشعب  أمينة حزب  الغندور  وعفاف  المحافظة  للجنة  التهنئة  لتقديم 
تحالف  عودة  مناقشة ضرورة  وتم  لها.  المرافق  والوفد  الديمقراطي 

األحزاب السياسية باإلسماعيلية فى الفترة القادمة.

بمتابعة  بالزقازيق،  الحزب  بمقر  الشرقية  محافظة  لجنة  اجتمعت 
عاطف مغاورى، نائب رئيس الحزب، وحضور أمين المحافظة ومصطفى 
مناقشة  وتم  المحافظة،  لجنة  وأعضاء  السياسي  المكتب  عضو  كامل 
المقبلة  االنتخابية  لالستحقاقات  واالس��ت��ع��داد  السياسي  الموقف 

المحليات، الشيوخ، النواب.

اإلسماعيلية 
تفتتح مقرا 

جديدا 

الشرقية تستعد لالنتخابات

لقطات
بقلم:
جودة عبدالخالق

فى يوم اإلثنين 14 أكتوبر تم اإلعالن عن 
فوز ثالثة أمريكيين بجائزة نوبل فى العلوم 
أبهيجيت  هم  و   ،2019 لعام  االقتصادية 
ب��ان��رج��ى )ه��ن��دى ال��م��ول��د( و إس��ت��ر دفلو 
ذلك  و  كريمر،  مايكل  و  المولد(  )فرنسية 
تقديرا ألبحاثهم فى مجال مكافحة الفقر. 
ووافق يوم الخميس 17 أكتوبر اليوم الدولى 
يقرب  ما  أن  معلوم  و  الفقر.  على  للقضاء 
الفقر  من  يعانون  شخص  مليار   1.3 من 
متعدد  الفقر  ل�”مؤشر  وفقا  العالم،  ح��ول 
األبعاد لعام 2019” الذي أصدره برنامج 
دول��ة   101 ف��ى  اإلنمائي  المتحدة  األم��م 
تمت دراستها )من بينها 31 دولة ذات دخل 
للفرد منخفض و68 دولة ذات دخل للفرد 
مرتفع(.  للفرد  دخل  ذات  ودولتان  متوسط 
أي أنه من بين كل ستة أشخاص فى عالمنا 
يوجد شخص يعانى من الفقر. إذن مشكلة 
الفقر خطيرة، وبالتالى فإن كل جهد يبذل 
لمواجهتها يستحق كل التقدير واالحترام. و 
بجائزة  الفائزين  نثمن جهود  فنحن  لذلك، 
نوبل فى العلوم االقتصادية لهذا العام، رغم 

أن لنا تحفظات جوهرية على منهجيتهم.
بالجائزة  الثالثة  اإلقتصاديون  فاز  لقد 
نظرا إلسهاماتهم الرائدة فى تطوير وتطبيق 
Random� )ننهجية التقييمات الُمَعْشَوأَة 
فى  ج��اء  كما  و   .)ized Evaluations
أنهم  نوبل  جائزة  للجنة  الصحفى  البيان 
تطوير  ف��ى  إلسهامهم  الجائزة  استحقوا 
الطرق التجريبية فى بحث ظاهرة الفقر مما 
أكسب تلك الطرق شعبية واسعة و أحدث 
أخ��ذوا  فقد  التنمية.  دراس���ات  فى  تحوال 
المنهجية  الطب  مجال  فى  الباحثين  عن 
ال��م��ع��روف��ة ب��إس��م “ال��ت��ج��ارب ال��ُم��َع��ْش��َوأَة 
 Randomized Controlled الَمْحُكوَمة
فى  استخدموها  و   ،))Trials�RCTs
و  االجتماعية.  السياسة  تدخالت  تقييم 
و  بانرجى  أبهيجيت  كتاب  فى  هذا  يتضح 
لكن هذا  و  الفقراء”.  “إقتصاد  دفلو  إستر 
من  ع��دد  م��ن  انتقاد  مثار  أصبح  التوجه 
و  جولى  ريتشارد  أمثال  االقتصاديين  كبار 
نزعة  على  ينطوى  بإعتباره  رافايو،  مارتن 
أبوية وسعى لهندسة سلوك الفقراء بدعوى 
مساعدتهم. و لذلك يسمونهم “الُمَعْشِوئُون” 

)Randomistas(،على سبيل التهكم.
ورأيى أن المشكلة الحقيقية مع منهجية 
التقييمات الُمَعْشَوأَة أنها تصرف النظر عن 
مسئولية مؤسسات بريتون وودز والشركات 
المتحدة  الواليات  النشاط و حكومة  دولية 
على  العالم  فى  الفقر  خلق  عن  األمريكية 
الضحية.  لوم  تنطوى على  و  واس��ع،  نطاق 
ِوْزَر فقرهم! و هذا  أي أنها تحمل الفقراء 
تعبير عن موقف أخالقى متخاذل و إنحياز 
طبقى شديد، ولكن خطورته تكمن فى أنه 
بجائزة  الفوز  لدرجة  العلم  بغالف  مغلف 
أصبحوا  الذين  الماليين  ذن��ب  فما  نوبل! 
فقراء فى غمار األزمة المالية اآلسيوية عام 
1997؟ و أي جرم إرتكبه الماليين الذين 
األزم��ة  بمفعول  الفقر  خط  تحت  سقطوا 
المالية العالمية عام 2008؟ و أي جريرة 
جرفهم  الذين  المصريين  ماليين  اقترفها 
“اإلص��الح  برنامج  بمفعول  الفقر  طوفان 
اإلقتصادى”؟ و كيف يجدى دواء التقييمات 
من  أولئك  و  ه��ؤالء  إنتشال  فى  الُمَعْشَوأَة 

الفقر؟
ال��دول��ى  ال��ي��وم  وبمناسبة  م��ص��ر،  ففى 
المركزى  الجهاز  نشر  الفقر،  للقضاء على 
عن  ت��ق��ري��را  اإلح��ص��اء  و  ال��ع��ام��ة  للتعبئة 
م��ؤش��رات ال��ف��ق��ر ف��ى م��ص��ر خ���الل ال��ع��ام 
الجهاز،  تقرير  فى  وجاء   .2017/2018
من  المحسوبة  الفقر  لمؤشرات  طبقا  انه 
واالستهالك  واإلن��ف��اق  الدخل  بحث  نتائج 
كإجمالى  الفقر  نسبة  ارتفعت  مصر،  فى 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ج��م��ه��وري��ة خ���الل ال��ع��ام 
أي   ،32.5% إل����ى   2017/2018
بعام  بالمقارنة  مئوية  نقطة   4.7 ب��زي��ادة 
ألنه  التحية  الجهاز  يستحق  و   .2015
إلى  الفقر  معدالت  فى  الزيادة  هذه  أرج��ع 
إج����راءات االص���الح االق��ت��ص��ادي. و تأتى 
الفقر  نسبة  الزيادة كمحصلة إلرتفاع  هذه 
إقليم  بإستثناء  الجمهورية،  أقاليم  كل  فى 
نسبة  فيه  انخفضت  ال��ذى  القبلي  الوجه 
عام 2017/2018  إلى 51.9%  الفقر 
مقابل %56.7 عام 2015، بسبب زيادة 

االهتمام بإقليم الصعيد. 
اعتذار وسؤال:

وجدت  إن  القارئ:  عزيزى  لك  االعتذار 
مقالى هذا صعبا و معقدا، فتذكر أن حياة 

الفقراء أكثر صعوبة و تعقيدا.
من  ك��ل  و  الجمهورية  لرئيس  وال��س��ؤال 
ي��ت��ل��ق��ون ت��وج��ي��ه��ات��ه: أي���ن ال��ش��اب أس��ام��ة 
لحزب  السياسى  المكتب  عضو  الحراكى، 

التجمع؟

جائزة نوبل و الفقراء

محمد فريد خميس
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« تبحث مع سياسيين وحزبيين  «
؟والشباب.. من أين نبدأ اإلصالح السياسى وكيف

4 نوفمبر 2019 جولة جديدة التحاد المعاشات للمطالبة بحد أدنى يحقق الحياة الكريمة
يبدو أن مسلسل القضايا والدعاوي المشروعة 
أصحاب  لنقابات  ال��ع��ام  االت��ح��اد  يقيمها  التي 
المعاشات نتيجة ما يعانيه الماليين من أصحاب 

المعاشات 
تحولت  الخاصة  العالوات  قضية  كانت  وإذا 
إلى قضية رأي عام على مدار السنوات الماضية 
وخاصة بعد صدور حكم المحكمة اإلدارية العليا 
الحكومة  استجابة  وع��دم   2019/2/21 فى 
من  العديد  هناك  فإن  غريب،  عناد  فى  للتنفيذ 
القضاء  أم���ام  منظورة  م��ازال��ت  ال��ت��ي  القضايا 
على  أهميتها  ف��ى  وت��زي��د  واإلداري  ال��دس��ت��وري 

قضية العالوات الخاصة. 
المحكمة  ت��واص��ل  المقبل،  االثنين  ي��وم  وف��ى 
للمعاش  األدني  الحد  العليا نظر قضية  اإلدارية 
فرغلي،  ال��ب��دري  المناضل  وأقامها  سبق  التي 
من   27 ال��م��ادة  ن��ص  بتطبيق  ال��دول��ة  مطالبا 
الدستور والتقضي أن “ يلتزم النظام االقتصادي 
اجتماعيا لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل 
ال��دخ��ول  بين  ال��ف��وارق  وتقليل  التنمية  لعوائد 
يضمن  والمعاشات  لألجور  أدنى  بحد  وااللتزام 

رئيس  ك��ان  وإذا   “ الكريمة  الحياة  جميعاً  لهم 
مجلس الوزراء د. حازم الببالوي قد أصدر فى 
2013/9/18 بإقرار حد أدنى ألجور العاملين 
بمبلغ 1200 جم، إال أن القرار لم يتضمن عن 
تقرر  بما  أس��وة  للمعاشات  أدن��ى  إق��را حد  عمد 
مدار  على  أقرت  قد  الدولة  كانت  وإذا  لألجور، 
تحرك  للمعاشات  أدن��ى  ح��داً  التالية  السنوات 
إل��ى 750 ج��م، وأخ��ي��را 900  م��ن 500 ج��م 
ج��م ف��إن واق��ع التمييز وع��دم ال��م��س��اواة وع��دم 
احترام الدستور فى مادته 53 بأن “ المواطنون 
الحقوق  فى  متساوون  وهم  س��واء  القانون  لدى 
والحريات والواجبات العامة” ظل قائماً بل إزداد 
األم��ر س��وءاً حيث تم رفع الحد األدن��ى لألجور 
التاريخ 2019/7/1 إلى 2000 جم  فى ذات 
بنسبة زيادة تقترب من %65 إلى جانب 150 

جم كعالوة قطعية لجميع العاملين بالدولة. 
ت��ق��ت��ص��ر زي���ادة  ل���ه أن  إال أن���ه م��م��ا ي��ؤس��ف 
سابق  القطعية  العالوة  يساوي  بما  المعاشات 
عنها  المنوه  الزيادة  أن  يعني  مما  إليها،  اإلشارة 
بنسبة %15 هي زيادة وهمية ال وجود لها على 

أرض الواقع ولم تعد بأي أثر إيجابي على الحد 
األدنى للمعاشات لماليين هم األولى بالرعاية.

أم��ام  م��ن��ظ��ورة  م���ازال���ت  ف��ال��ق��ض��ي��ة  واالن.. 
المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 38ق 
دستورية، وسيظل األمر معلقاً أمام المحكمة 
بحكم  النطق  تستطيع  ول��ن  العليا  اإلداري���ة 
ينتظره جميع أصحاب المعاشات حتى تصدر 
ما  وهو  حكما..  العليا  الدستورية  المحكمة 

المعاشات  أصحاب  لنقابات  العام  االتحاد  دعا 
العليا  الدستورية  المحكمة  استعجال  إل��ى 

يلتمس منها إصدار حكم نهائي بالزام 
ال��دول��ة ف��ى إن��ه��اء ع��دم التمييز 

المواطنين  بين  وال��م��س��اواة 
وال���ت���ي ي��ت��ح��م��ل ت��ب��ع��ات��ه��ا 
ال��م��الي��ي��ن م���ن أص��ح��اب 
مستجيبة  ال��م��ع��اش��ات 
ل��ط��ل��ب��ه��م ال����م����ش����روع.. 

موضوع هذه الدعوى. 
■ منير 

سليمان

تنفيذ حكم ضم العالوات
تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، بشأن عدم تنفيذ حكم 
ضم العالوات الخمس للمحالين، الفًتا إلى أن تأخر تنفيذ حكم محكمة القضاء 
اإلداري بشأن ضم العالوات الخمس للمحالين للمعاش حتى اآلن ينعكس على حياة 
المواطنين وخاصة محدودى الدخل. وفيما يخص ضم العالوات سبق وأن تم إعالن 
الحكم  الحكومة على  المقدم من  سحب االستشكال 
وإحالة األمر للفتوى والتشريع لوضع قواعد التطبيق 
ولكن لم ينفذ األمر حتى اآلن.. وتساءل الطلب عن 
األسباب الحقيقية لتعطيل تنفيذ الحكم، ونتائج ذلك 
على المجتمع، الفًتا إلى أن الفتوى والتشريع حسمت 
اجتماعها  فى  العالوات  ضم  حكم  ومصير  قواعد 

الذى عقد فى شهر أغسطس الماضي.
األمطار تغرق المحافظات

لجنة  رئيس  ح��م��ودة،  سعد  عماد  النائب  أعلن 
اإلسكان، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى اإلسكان 
والتنمية المحلية بالبرلمان، للوقوف على ما شهدته 
البالد مؤخًرا من تغيرات مناخية وسقوط األمطار، 
للوقوف على  المعنية  ال��وزارات  من خالل استدعاء 
طبيعة األمر. على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا 
موسعا لها فى حضور التنفيذيين لمتابعة األحداث 
باألزمة  المتعلقة  التفاصيل  كافة  وتقديم  األخيرة، 
األخيرة، ودور كل وزارة فى هذا األمر، وكيف تعاملت 
الوزارات والهيئات والقطاعات مع سقوط األمطار،.

إلى  عاجل  ببيان  كمال  عبدالحميد  النائب  تقدم 
ش��وارع  غ��رق  ح��ول  والنقل  المحلية  التنمية  وزراء 
ومعظم  السخنة  وطريق  القاهرة  السويس  طريق 
شوارع القاهرة، مما تسبب فى خسائر مادية كبيرة 

للممتلكات الخاصة والعامة.
 تقدم النائب هيثم الحريري، ببيان عاجل بشأن 
الحركة  وتوقف  القاهرة  ش��وارع  من  العديد  غ��رق 
االسبوع  نهاية  القاهرة  ش��وارع  فى  وشلل  المرورية 
الماضي،  بالرغم من تحذيرات هيئة األرصاد الجوية 
من حدوث تقلبات جوية وسقوط أمطار على القاهرة، إال أن سقوط األمطار لمدة 
لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة!  حيث غرقت الكثير من شوارع 
القاهرة وتوقفت الحركة المرورية وأصبحت القاهرة “جراج كبير” وما ترتب على 
ذلك من أضرار بالمواطنين وانتظارهم فى الشوارع لساعات طويلة، وطالب النائب 

باستدعاء وزير اإلسكان وسؤاله فى هذا الشأن.
استجواب ضد الوزير

فيما تستعد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على تقديم استجواب ضد وزير 
التنمية المحلية، بشأن غرق شوارع محافظة القاهرة بمياه األمطار، وما تسببت 
فيه األمطار من غرق الشوارع فى بداية موسم الشتاء، على الرغم من التحذيرات 

لهيئة األرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية.
وأوضحت الهيئة البرلمانية، أن وزارة التنمية المحلية البد أن يكون لديها خطة 
عاجلة للتعامل مع هذه المواقف التي أصبحت غير مفاجئة، وخالل الفترة األخيرة 

تخرج تقارير من هيئة األرصاد لتحذر من وقوع مثل هذه الوقائع، 
بداية فصل  قبل  يتم وضع خطة  أن  أولى  باب  من  كان  وبالتالي 
رد  بخطة  العمل  وعدم  المصارف،  لكافة  إلج��راء صيانة  الشتاء 

الفعل، التي فشلت فى إنقاذ الموقف.
أزمة تكافل وكرامة

ال���وزراء  لرئيس  إح��اط��ة  بطلب  غ���الب،  ع��م��رو  النائب  ت��ق��دم 
وعدد  بالمنيا  ملوي  فى  األهالي  مأساة  بشأن  التضامن،  ووزي��رة 
من محافظات مصر حول إشكاليات معاش تكافل وكرامة، على 
هذا  من  المستفيدين  بإحصائيات  مكتوبا  بيانا  الرد  يتضمن  أن 
وأسباب  قبوله  يتم  لم  ومن  المتقدمة  الحاالت  وأوض��اع  المعاش 
منها  نعاني  ن��زال  ال  التي  البيروقراطية  إن  الطلب  وق��ال  ذل��ك. 
تحقيق  بتعطيلها  سلبية  ص��ورة  تصدر  للدولة  اإلداري  بالجهاز 
وخاصة  المواطنين  لدي  االجتماعية  الحماية  برامج  مستهدفات 

فى ملف تكافل وكرامة.
حماية عمال الصرف الصحي

الوزراء  لرئيس  النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة موجه  تقدم 
حول مشاكل عمال الصرف الصحي الذين يعانون من عدم توفير وسائل أمان أو 
حماية تقيهم أخطار ما يقومون به من أعمال شاقة، مشيًرا إلى أن مئات الحوادث 
تكشف عن  والتي  المحافظات،  فى مختلف  الصحي  الصرف  لعمال  تقع سنوًيا 
نقص االهتمام بتطبيق معايير السالمة المهنية والمعرفة الصحيحة باإلسعافات 

األولية، ما يعرض حياة هؤالء العمال للخطر. 
إلغاء وزارة البيئة

انتقادات حادة للدكتورة ياسمين  النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل  وجه 
فؤاد وزيرة البيئة على موقفها باستدعاء فريق عمل 
التابع للفرع اإلقليمي لجهاز شئون  البيئي  التفتيش 
لمتابعة  التفقدية  جولتها  خ��الل  بالقاهرة  البيئة 
األوضاع البيئية ببنها بالتزامن مع التقلبات الجوية 
فى موسم نوبات تلوث الهواء الحادة، وقال النائب فى 
طلب إحاطة موجه لوزيرة البيئة؛ إنه خالل الجولة 
الحظ وجود حريق بمخلفات زراعية بطريق بنها أثناء 
بسرعة  وجهت  الفور  وعلى  المنصورة  من  عودتها 
إطفاء الحريق وتم تحرير محضر على الفور لصاحب 
اإلرش��اد  مع  التنسيق  على  بناء  الزراعية  الحيازة 
دور  هو  ه��ذا  هل  متسائاًل:  والمحليات،  ال��زراع��ي 
الوزيرة؟ وماذا عن المسئولين عن البيئة بالمنطقة؟ 
وأك��وام  المخلفات  ح��رائ��ق  م��ن  المئات  أن  مشيًرا 
القمامة تمأل الشوارع والميادين وبجوار المؤسسات 
التعليمية من مدارس وجامعات ودور العبادة بمختلف 
المحافظات والمدن والمراكز واألحياء، فأين الوزيرة 
النائب محمد  الصارخة؟ وأكد  المخالفات  من هذه 
عبدالله زين الدين أن السياسات الفاشلة للوزيرة هى 
بإلغاء  مطالًبا  القمامة،  مشكلة  تفشى  وراء  السبب 
هذه الوزارة واالكتفاء بجهاز شئون البيئة، مع منحه 
اختصاصات كبيرة وتعديل القوانين الخاصة بالبيئة 
تتضمن عقوبات مشددة تصل الحبس الوجوبي لكل 

من يتسبب فى تلوث البيئة بأي صورة من الصور.
زاوج القاصرات

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة 
بشأن آليات حل مشكلة زواج القاصرات والتصدى لها، وكيفية تجنب مخاطرها 
وأضرارها على المجتمع، المتمثل فى ضياع الحقوق، وإهدار حق األبناء. وأوضح 
النائب أن زواج القاصرات يمثل خطورة على المجتمع، خاصة فى القرى واألرياف، 
ففى الوقت الذى يهدف الزواج إلنشاء أسرة تكون لبنة صالحة فى بناء المجتمع 
وعنصرا فعاال، إال أن الزواج بهذه الطريقة يمثل خطورة من خالل ضياع الحقوق، 
والخطورة الصحية على اإلناث، باإلضافة لألضرار االقتصادية، وكيف يؤثر هذا 
لرعاية  األوق��ات  بعض  فى  الطرفين  أهلية  وعدم  السكانية،  الزيادة  على  األمر 
األبناء. واقترح النائب تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة األطراف المعنية باألمر 
المجتمع  على  السلبية  آثارها  من  والحد  القاصرات،  زواج  لمشكل  لوضع حلول 
وتداعياته الخطيرة، باإلضافة لتدشين حمالت توعوية فى كافة وسائل اإلعالم، 
للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وأضرارها، وتغليظ عقوبة األطراف المتورطة فى 

زواج القاصرات.
مخلفات السكة الحديد

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه 
إلى وزير النقل، حول تراكمات مخلفات السكة الحديد من أخشاب وفلنكات وأشياء 
قابلة لالشتعال فى أي وقت، والتي يلقيها العمال بجانب محطات القطارات وتكون 
أكواًما فوق بعضها البعض تمثل قنابل موقوتة وخطرا يهدد السكان، حيث ترفع 
الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية يومًيا ما ال يقل عن 500 طن مخلفات. 
وأوضح أن السكك الحديدية المصرية تعاني من عدم اإلحالل والتبديل منذ عقود 
طويلة، ما أدى إلى احتفاظها ببعض الفلنكات الخشبية القديمة، فى حين دول 
العالم تعتمد على الفلنكات الخرسانية، وال يمر شهر إال وتحدث كارثة حريق والتي 

تطول فى بعض األحيان المنازل، وربما تصيب األطفال.
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البدرى فرغلى

تكرر الحديث فى األوساط السياسية 
البدء فى عمليه  والحزبية، عن اهمية 
اصالح سياسى حقيقية، وبناء أحزاب 
الوصل  همزة  تكون  ان  تستطيع  قوية 
الذى  االمر  وهو  والشعب،  الدولة  بين 
االصالح  قضية  لبحث  “األهالي”  دفع 
واساتذة  االح��زاب  ق��ادة  مع  السياسى 
والذين  وال��ش��ب��اب،  السياسية  العلوم 
وأك��دوا، أن االحزاب هى جوهر العمل 
يجب  ازم����ات  م��ن  وت��ع��ان��ى  السياسى 
تجاوزها لكى يستطيعوا تشكيل اغلبية 
قيادات  واقترح  المقبل،  البرلمان  فى 
السياسى  لألصالح  روشتة  االح���زاب 
وحل ازمات الحياة الحزبية، الفتين الى 
ان مواجهة هذه االزمات تتطلب تضافر 
للتأسيس  والحزبيين  ال��دول��ة  ج��ه��ود 
لمجتمع  تؤسس  قوية  حزبية  لتعددية 
مدنى ديمقراطى حديث متقدم، منوهين 
االح��زاب لالنتخابات  ان استعداد  الى 
يتطلب تجاوز هذه االزمات الى جانب 
العمل على االرض مع المواطنين إلقناع 
ق��ي��ادات  واع��ت��م��دت  ب��ه��م..  الناخبين 
االح��زاب فى رؤيتهم، إلى وضع حلول 
عملية لمواجهة ازمة التمويل واالعالم 
من  جملة  مواجهة  جانب  الى  الحزبى 

االخطاء فى الممارسة السياسية. 
رئيس  عمر صميدة،  ال��رب��ان  وي��رى 
الحياة  إص���الح  أن  ال��م��ؤت��م��ر،  ح���زب 
ال��س��ي��اس��ي��ة اس��اس��ه إص����الح ال��ح��ي��اة 
الحزبية، الفتا الى ان االحزاب هى اداة 
الوصل بين السلطة والشعب ويجب ان 
يكون لها قواعد حقيقية لكى تواجه اى 
دعوات غير وطنية تهدد امن وسالمة 
مصر، منوها الى ان االحزاب لها دور 
دور  ايضا  ولها  مهم  ورقابى  تشريعى 
وطنى وسياسى متمثل فى الدفاع عن 

الدولة وقت المخاطر واالزمات.
أن  ل���”االه��ال��ي”،  وأض���اف صميدة 
يسمح  وان  الب��د  الحزبية  ال��ق��ي��ادات 
شبابى  او  نقابى  عمل  بممارسة  لها 
االنتماء  ان  مؤكدا  الحزبية،  بصفتهم 
الحزبى ال يقلل من قيمة حامله ولكن 
النقابى  ان يمارس عمله  الحزبى  على 
داخ��ل  حزبية  انشطة  ينظم  ان  ب��دون 
الممكن ان يقوم  النقابات، وتابع: “من 
القائد النقابى الحزبى بوضع سياسات 
لتطوير النقابات والمؤسسات الشبابية، 
السياسات  هذه  خالل  من  ويستهدف 
الحفاظ على المهنة وتطوير اداء زمالئه 
والدفاع عن حقوقهم المهنية ولكن ليس 
من حقه ان يطلب من زمالئه التصويت 
اى  ممارسة  او  االنتخابات  فى  لحزبه 

نشاط حزبى”.
رفض  حالة  هناك  ان  ال��ى  وأش���ار، 
ألى حزبى داخل المؤسسات الشبابية 
للمراة  القومى  والمجلس  والنقابية 
ان  مؤكًدا  الجامعات،  ادارة  ومجالس 
هذه الحالة غير صحية على االطالق 
للقيادات  ت��ك��ون  أن  ال��م��ف��ت��رض  وم���ن 
حتى  المجتمع  فى  اكبر  دور  الحزبية 
يتشجع الجميع على االنتماء لألحزاب، 
منوها الى أن االحزاب ال تمتلك تمويال 
الحزبية  انشطتها  يمكنها من ممارسة 
قانون  بتعديل  مطالبا  وال��س��ي��اس��ي��ة، 
ان  االح���زاب  تستطيع  لكى  االح���زاب 
االنشطة  فى  التبرعات  اموال  تستثمر 
االقتصادية واالستثمارية لكى تنفق من 
خاللها على الحزب مثلما تسمح الدولة 
نشاط  بممارسة  االهلية  للجمعيات 

اقتصادي.
الحزبية،  بالحياة  االرتقاء  ان  وأك��د، 
تشكل  ب��ان  قريب  وق��ت  ف��ى  سيساهم 

فى  شريكة  وت��ك��ون  حكومة  االح���زاب 
الحكم ووضع سياسات متميزة، مؤكدا 
يجعلون  السياسيين  غير  ال���وزراء  ان 
ب��اح��ت��ق��ان بسبب  ي��ش��ع��ر  ال���م���واط���ن 
ال��رأى العام  تصريحاتهم التى ال تقدر 

فى كثيرا من األوقات.
وفى ذات السياق، قال حسام الخولى، 
أم��ي��ن ع��ام ح��زب مستقبل وط���ن، إن 
هناك أيمانا حقيقيا من الدولة باهمية 
االحزاب، الفتا الى ان االحزاب يجب ان 
تقوم بدورها لالستعداد لالستحقاقات 
وشيوخ  “محليات  الثالثة:  االنتخابية 
ونواب”، والتى من المقرر لها ان تنتهى 
خ���الل ع���ام، م��ؤك��دا ان ه���ذه فرصة 
حقيقية لالحزاب للتواجد على االرض 
وسيساعدها  ق��وي��ة  ق��واع��د  وت��ك��وي��ن 
البرلمانية  االغلبية  تشكيل  على  ذلك 
شأنها  من  سياسات  ووض��ع  والمحلية 
تحسين حياة المواطنين وقيام االحزاب 
بدورها الرقابى والتشريعى واالجتماعى 
على أكمل وج��ه. وأض��اف الخولي، أن 
النظام  بين  ال��وص��ل  حلقة  االح����زاب 
تأخذ  ان  وعليها  والشعب  السياسى 
المساحات  الطبيعى من خالل  دوره��ا 
المفتوحة لها للمشاركة فى االنتخابات 

واالستعداد لها وبقوة.
وق��ال عاطف م��غ��اورى، نائب رئيس 
حزب التجمع، إن االحزاب تتحمل جزءا 
من المسئولية إلصالح الحياة السياسية 
وفى القلب منها إصالح الحياة الحزبية، 
احد  ال  السياسى  الكادر  ان  الى  الفتا 
يصنع له مهامه والحس السياسى يصنع 
اجندت ومهام اعضاء االحزاب، مؤكدا 
ان الحزبى يمتلك رؤية متوازنة وتوازن 
االقليمى  وال��وض��ع  العام  الظرف  بين 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ى ي��واج��ه��ه��ا ال��وط��ن. 
فى  الشديد  الخطأ  أن  مغاوري،  وأك��د 
هتاف  ت��ردي��د  ه��و   2011 يناير   25
النظام”، مؤكدا  يريد اسقاط  “الشعب 
هى  والمؤيدة  المعارضة  االح��زاب  ان 
النظام  وإسقاط  النظام  هذا  من  جزء 
يعنى إس��ق��اط ك��ل م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
المصرية السياسية والنقابية والمدنية، 
وتابع: “اطالب السلطة التنفيذية بفتح 
افاق تعاون بينها وبين االح��زاب وعلى 
لقاء  المحافظات  كل  فى  المحافظين 
قيادات االحزاب للتعرف على مشكالت 
على  والعمل  والمواطنين  المحافظات 
حلها بشكل مشترك ومن خالل تعاون 

حقيقي”.
وأشار، الى ان إصالح الحياة الحزبية 
الرئيس  ب��ي��ن  ف��وق��ى  ل��ق��اء  ي��ح��ت��اج  ال 
تؤمن  ان  ال��ى  يحتاج  ولكن  واالح���زاب 
والحكومية  التنفيذية  ال��دول��ة  اج��ه��زة 
ال��ح��زب��ي��ة ودور  ال��ت��ع��ددي��ة  ب��أه��م��ي��ة 
والوطنى  والتشريعى  الرقابى  االحزاب 

والمنصوص عليه فى المادة الخامسة 
من الدستور، وأردف: “الجهاز االدارى 
الحزبية  غ��ي��اب  ه��و  خطير  عيب  ب��ه 

والتعددية عن ذهن العاملين به”.
ووجه القيادى بحزب التجمع، رسالة 
الى  االنحياز  بعدم  التنفيذية  للسلطة 
حزب بعينه والتعامل مع االحزاب بشكل 
متساو فى االنشطة، منوها الى ضرورة 
الدولة  ودع��م  االح���زاب  ق��ان��ون  تعديل 
لألحزاب ماديا واعطاء االحزاب فرص 
متساوية فى االعالم، مؤكًدا ان االنشطة 
الحزبية اصبحت مكلفة للغاية بالنسبة 
الى حزب جاد ويعمل بشكل حقيقى كما 
سيحمى  الدولة  من  المادى  الدعم  ان 
االحزاب من اموال رجال االعمال الذين 
يوجهون الحزب حسب مصالحهم ومن 

اموال التمويالت االجنبية”.
السياسى  التثقيف  بعودة  وط��ال��ب، 
فى  المختلفة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  واالن��ش��ط��ة 
وم��راك��ز  ال��ش��ب��اب  وزارة  م��ؤس��س��ات 
الشباب وقصور الثقافة، مطالبا بأعطاء 
االع��الم لألحزاب  فرص متساوية فى 
وتفعيل مراكز االعالم فى الهيئة العامة 
لالستعالمات، مؤكدا أنه ال ديمقراطية 
ب���دون ت��ع��ددي��ة او ب���دون وع��ى ويجب 
التى  المعركة  ف��ى  ال��م��واط��ن  إش���راك 
تحاك ضد الوطن، وتابع: “هى معركة 
بين الشعب والعصابات االرهابية وليس 
بين الدولة والجيش والشرطة واالرهاب 
فقط بل هى حرب موجهة ضد الشعب 
ونحن نحتاج ظهيًرا شعبيا عبر أحزاب 

متنوعة لتحمى اإلنجاز”.
وق���ال ال��دك��ت��ور ج��ه��اد ع���ودة استاذ 
إن  ح��ل��وان،  بجامعة  السياسية  العلوم 
الحياة الحزبية تعانى من ازمات كثيرة 
أبرزها أنها غير قادرة على لعب دورها 
بين  الوصل  حلقة  تكون  ألن  االساسى 
ضرورة  الى  الفتا  والمواطن،  السلطة 
اهتمام السلطة التنفيذية بآراء االحزاب 
ومطالبها وسهولة تواصل االحزاب مع 

كل قيادات السلطة التنفيذية حتى يثق 
او  لها  وينضم  االح��زاب  فى  المواطن 

ينتخبها فى اى استحقاق انتخابي.
ول��ف��ت، ال��ى ان نجاح االح���زاب فى 
المحلية  او  البرلمانية  االن��ت��خ��اب��ات 
الدفاع عن  إمكانية  سيعطى لالحزاب 
مطالب المواطنين والدفاع عنهم بشكل 
ش��رع��ى وم��ق��ن��ن ول��ي��س ام��ام��ه��ا س��وى 
الدخول فى تحالفات للوفاء بااللتزامات 
والشباب،  ال��م��رأة  لتمثيل  الدستورية 
مشيرا، الى انه ال يوجد حزب فى مصر 
يستطيع ان يوفر 50 ألف مرشح فى 
المنصوص  النسب  وإنجاز  المحليات 
 %  25 وه���ى  ال��دس��ت��ور  ف���ى  عليها 
للشباب و25 % للمرأة و25 % عمال 
وفالحين و25 % لألقباط، وفى رأيى 

المحليات هى التحدى األكبر.
واضاف عودة، أن تفاعل السلطة مع 
عليها  تتعرف  التى  المواطن  مشكالت 
من خالل االح��زاب السياسية سيكون 
له بالغ االثر على الحياة الحزبية بشكل 
الحزبية  االنشطة  ان  الى  منوها  عام، 
ايضا  رئيسى  دور  لها  والجماهيرية 
والحزب،  المواطن  بين  التواصل  فى 
الفاعليات  ه���ذه  ك��ل  ان  ال���ى  م��ن��وه��ا 
تحتاج الى اموال ولهذا اطالب بالسماح 
التبرعات  ام��وال  باستخدام  لالحزاب 
اقتصادية  ثقافية  مشاريع  عمل  ف��ى 
الفنية  وال��ح��ف��الت  “المكتبات  م��ث��ل: 
والمسرحيات ودور النشر”، لإلنفاق من 
خالل المشروعات على االنشطة وكل 

االستحقاقات االنتخابية المقبلة.
ح��ازم عمر  ق��ال  السياق  ذات  وف��ى 
المساعد  السياسية  العلوم  م���درس 
هى  االح���زاب  إن  ال��س��وي��س،  بجامعة 
يمكن  وال  ال��س��ي��اس��ى  ال��ع��م��ل  ج��وه��ر 
الفتا  اح���زاب،  ب��ال  السياسة  تصديق 
السياسية  االح�����زاب  ازم����ة  ان  ال���ى 
تاريخية ولكن جوهر االزمة يتمثل فى 
ان االحزاب فى الوقت الحالى ال تعبر 
األجتماعية،  المواطنين  مصالح  عن 
م��وض��ح��ا ان ن����واب ه����ذه االح����زاب 
مصالح  ع��ن  يعبروا  ال  البرلمان  ف��ى 
يناقشون  وال  االجتماعية  المواطنين 
أو  وقضاياهم  المواطنين  مشكالت 
تجعل  ك��فء  بشكل  لها  حلوال  يضعون 
ال��م��واط��ن��ي��ن ي��ث��ق��ون ف��ى االح����زاب أو 
فى  لها  يصوتون  او  معها  يندمجون 

االنتخابات.
ال��ت��غ��ي��ي��رات  أن  ع���م���ر،  وأض������اف 
الكبيرة  واالق��ت��ص��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االقتصاد  فى  مصر  فى  حدثت  التى 
سياسية  اح��زاب��ا  تفرز  ل��م  والسياسة 
ذلك  على  الدليل  ان  ال��ى  الفتا  قوية، 
ان انتخابات البرلمان فى عام 2015 
اظ��ه��رت كثيرا م��ن ال��ن��واب اق���وى من 

األحزاب، وتابع: “وبرزت ظاهرة خطف 
اشبه  ال��م��رش��ح  واص��ب��ح  المرشحين 
االح��زاب  تتنافس  المحترف  بالالعب 
ل��زي��ادة حصتها فى  ل��ه��ا  ع��ل��ى ض��م��ه 
اذا  عما  النظر  بغض  وذل��ك  البرلمان 
النائب يمثل توجهات وافكار  كان هذا 

هذه االحزاب ام ال”.
تعانى من  االح���زاب  ان  ال��ى  ولفت، 
امتداد  لها  وليس  كبيرة،  هيكلية  ازمة 
حقيقى فى المحافظات أو أجنحة من 
الشباب والعمال والفالحين والمهنين، 
مؤكًدا ان االحزاب ال تزال اثيرة للقوى 
العائلة  فى  ممثلة  فى مصر  التقليدية 
وعلى الرغم ان العائلة واقع اجتماعى 
فى  للترشح  بيسعوا  احيانا  ابنائها  اال 
االنتخابات على قوائم بعض االحزاب 
ووضعها  العائلة  هيبة  على  للحفاظ 
العائالت  ن��واب  يقوم  وال  االجتماعى 
او  ال��رق��اب��ى  او  ال��س��ي��اس��ى  ب���ال���دور 
يقوم  ان  يجب  الذى  االمثل  التشريعى 

به الحزب.
ولفت، الى ان إصالح الحياة الحزبية 
يحتاج الى تعديل عدد من التشريعات 
واي��ض��ا  االح�����زاب  ق��ان��ون  بينها  م��ن 
مثل  ب��االح��زاب  المرتبطة  ال��ق��وان��ي��ن 
الحقوق  ومباشرة  االنتخابات  قوانين 
السياسية، مطالبا بأهمية نشر الثقافة 
ان  خ��اص��ة  المواطنين  بين  الحزبية 
االحزاب هى القناة الشرعية لممارسة 
ان  ويجب  والحزبى  السياسى  العمل 
تكون مقرا يعبر من خاللها المواطنين 

عن مشكالتهم وقضاياهم.
وحول رؤية شباب التنسيقية واعضاء 
السياسية  الحياة  تنمية  فى  االح��زاب 
وازمة االحزاب، يقول المتحدث باسم 
تنسيقية شباب األحزاب هيثم الشيخ، 
مصر  فى  السياسية  الحياة  تنمية  إن 
أم��ر ض��رورى لكن كانت األول��وي��ة فى 
الدولة  تثبيت  هى  الماضية  المرحلة 
تخوض  ال��دول��ة  أن  خاصة  المصرية 
الذين  ال��ظ��الم  ق��وى  م��ع  كبيرة  ح��رب 
يريدون فرض الفوضى على المجتمع 

المصرى.
وأضاف: أن مشكلة الحياة السياسية 
فى مصر كانت نتيجة غياب المدارس 
طويلة،  سنوات  م��دى  على  السياسية 
مشيرا إلى أن الدولة المصرية أدركت 
ليدعو  الغياب،  ه��ذا  خ��ط��ورة  بالفعل 
مؤتمرات  أح��د  فى  السيسى  الرئيس 
الشباب لتنمية الحياة السياسية، األمر 
شباب  تنسيقية  لتأسيس  دفعنا  ال��ذى 

األحزاب والسياسيين.
وأضاف: أن تنسيقية شباب األحزاب 
والسياسيين تعد منصة حوارية هدفها 
مصر،  ف��ى  السياسية  الحياة  تنمية 
وتضم مجموعة من الشباب من مختلف 
األحزاب ذات التوجهات المختلفة سواء 
أن  وت��اب��ع:  معارضة.  أو  م��ؤي��دة  كانت 
عبقرية فكرة التنسيقية تأتى فى أنها 
استطاعت أن تضم هذه المجموعة من 
ليناقشوا  توجهاتهم  بمختلف  الشباب 
عدد من الموضوعات التى تهم الوطن 
عليها،  االتفاق  تم  بتوصيات  والخروج 
مشيًرا إلى أن التعددية التى تتمتع بها 
التنسيقية تمنحها مصداقية كبيرة النها 

ال تعبر عن صوت واحد.
وق��ال: إن تنسيقية شباب األح��زاب 
واستمرار  العام  المجال  بفتح  طالبت 
الحوار حول جميع القضايا التى تشغل 
الرأى العام فى مصر وذلك على أرضية 

وطنية.

■ عالء عصام 
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تأخير تكليف الصيادلة يثير غضب »النواب«

عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراًرا بتشكيل لجنة لتعديل القانون المنظم 
لشركات قطاع األعمال العام، تعالت النداءات بضرورة أن تركز التعديالت على التمسك 
بالشركات الوطنية والعمل على تطويرها، فضال عن إدخال تعديالت جوهرية إلضفاء 

المرونة فى استخدام كافة الوسائل المتاحة لعودة هذا القطاع الحيوى لسابق عصره، 
وأن يكون قاطرة للنهوض باالقتصاد وتنفيذ خطط التنمية المستقبلية.. إضافة إلى 

الجانب الهام وهو ضرورة تفعيل القانون ومحاسبة المقصرين.

مع تنفيذ مشروع التأمين 
الصحى الشامل، يزيد حاجة 

النظام الجديد للخدمات 
الطبية لألطباء، نظرا الن 

المقصود من هذا المشروع 
توفير عدد اكبر من األطباء، 
لتلبية احتياجات المرضى 
والمشتركين فى المشروع، 

وبالرغم من ذلك ينضم 
تكليف الصيادلة، إلى قائمة 

معوقات التطبيق، كسوء 
التنظيم ونقص األطباء، 

فهذه المعوقات، تقف أمام 
اكتمال هذا المشروع الضخم، 

الذى ينتظره المواطنون، 
لذلك يجب مراعاة أوال 

حقوق الفريق الطبى “العامل 
االساسى فى المنظومة 
“، ومنهم خريجو كليات 
الصيدلة، حتى يؤسس 

المشروع الجديد على أركانه 
األساسية بشكل سليم.

أك���د وزي����ر ق��ط��اع األع���م���ال ه��ش��ام ت��وف��ي��ق، 
ق��ان��ون قطاع  ت��ع��دي��ل  ال��ح��دي��ث ع��ن م��ام��ح  أن 
على  نهائى  بشكل  الموافقة  عقب  سيتم  األعمال 
مؤكًدا  القانون،  على  إدخالها  تم  التى  التعديات 
أن هناك تعديات جوهرية، وأنه تم االنتهاء من 
أول  وعقدت  األم��ر  بهذا  المعنية  اللجنة  تشكيل 
عقد  عن  فضا  الماضية  األيام  فى  اجتماعاتها 
من  لانتهاء  الماضى  األح��د  الثانى  االج��ت��م��اع 

صياغة توصياتها حول أبرز التعديات.
العامة  النقابات  رؤس��اء  مع  اجتماعه  وخ��ال 
استعرض  ل��ل��وزارة،  التابعة  القابضة  للشركات 
والتنظيمية  اإلداري��ة  اإلصاحات  مامح  الوزير، 
أدائها  وتحسين  بالشركات  للنهوض  والتشريعية 
إع��داد  ومنها  الفنية،  الهيكلة  مع  تتوازي  والتي 
قاعدة بيانات موحدة من ذوي الخبرة فى مجاالت 
متنوعة لاستناد إليها واالستعانة بها فى اختيار 
برنامج  ع��ن  فضا  اإلدارات،  مجالس  أع��ض��اء 
الماءمة  وقياس  التابعة  الشركات  رؤساء  تقييم 
لتتوافق  واإلداري��ة  القيادية  والسمات  الوظيفية 
بأداء  والنهوض  للوزارة،  المستقبلية  الرؤية  مع 
خال  لها  المحددة  األه��داف  لتحقيق  الشركات 
المرحلة المقبلة، والذي يتماشى مع رؤية رؤساء 
فى  سابقة  لقاءات  فى  عرضه  تم  وما  النقابات 
هذا الشأن، وكذلك الحرص على تصعيد قيادات 
انطباق  من  التأكد  بعد  بالشركات  الثاني  الصف 
واجتيازهم  إليها  المشار  واالشتراطات  المعايير 

المؤهلة. االختبارات 
الوزير عرض مسودة تعديات قانون  أكد  وقد 
رؤس��اء  على  إق��راره��ا  قبل  العام  األع��م��ال  قطاع 
بقرار  المشكلة  اللجنة  ان��ت��ه��اء  بعد  ال��ن��ق��اب��ات 
انطاقا  أعمالها،  من  الشأن  هذا  فى  جمهوري 
النقابات،  رؤساء  مع  التواصل  على  الحرص  من 
للعاملين  التدريب  عنصر  أهمية  على  م��ش��دًدا 
خطة  فى  الرئيسية  المحاور  أح��د  يمثل  وال��ذي 
ممارسات  تعزيز  على  والعمل  الشركات،  تطوير 
الحوكمة واإلفصاح والشفافية لتحسين األداء بما 

يعود بالنفع على العاملين والشركات.
إزالة المعوقات

الخبير  عبده،  رشاد  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 
للدراسات  المصري  المنتدى  ورئيس  االقتصادى 
االقتصادية، إنه البد من إزالة المعوقات الموجودة 
فى  العمل  سير  تعوق  والتى  الحالى  القانون  فى 
التى  األسس  أهمها،  ومن  الحيوى،  القطاع  هذا 
واألراض��ى  األص��ول  استغال  أساسها  على  يتم 
العتيقة  اللوائح  غير المستغلة بالشركات، وكذلك 
والتى ال تصلح كدستور إلدارة الشركات فى هذا 
التوقيت والتى يجب أن تعمل على كيفية استقدام 
تفعيل  أن  م��ؤك��ًدا  اختيارهم،  وحسن  ال��ك��ف��اءات 
الكفاءات إلدارة الشركات  القانون وحسن اختيار 
التركيز عليها  التى يجب  التابعة، من أهم األمور 

للنهوض بهذا القطاع.
وتابع الخبير االقتصادى، أنه يجب أن يحافظ 
على  والحفاظ  العام،  المال  حرمة  على  القانون 
يكون  أن  المقابل  فى  ولكن  العاملين،  مكتسبات 
نتيجة ذلك القيام بالعمل على أكمل وجه والعمل 
انتاج  من  تحقيقه  يتم  بما  السنوية  األرباح  وربط 
وذلك كحافز للعمال لبذل مزيد من الجهد لزيادة 
االنتاج، وذلك بالتوازى مع اختيار الكفاءات لتولية 
الوظائف القيادية، مشدًدا على ضرورة استخدام 

األسلوب العملى فى القيادة.
على  التعديل  ي��رك��ز  أن  ض���رورة  على  وش���دد 
للعاملين بهذا القطاع،  التدريب والتأهيل  ضرورة 
موضًحا أن تدريب العاملين على أحدث ما وصلت 
األمور  أهم  من  مجاله  فى  كل  التكنولوجيا  إليه 
التى ستعمل على النهوض بالشركات، فضا عن 
اتباع سياسة الثواب والعقاب، ومعاقبة من يخطئ 
القطاع  فى  اآلن  يتم  كما  البعض  مكافاة  وليس 

لرئاسة  ونقلهم  التابعة  الشركات  رؤس��اء  لبعض 
شركات أخرى، مؤكًدا أن تفعيل القانون ومجابهة 
االلتزام  يجب  التى  العناصر  أهم  من  الفساد هو 

بها لتطوير هذا المنظومة.
التابعة،  الشركات  إدارة  مجالس  يخص  وفيما 
الكفاءات  اختيار  على  التركيز  يجب  أن��ه  أك��د 
موضًحا أن عدد أعضاء مجلس اإلدارة ليس أزمة 
قانون  أن  قائا  أعضائه،  اختيار  حسن  تم  إذا 
قطاع األعمال الحالى ينص على أن عضو مجلس 
نرى  ولكننا  المجلس،  فى  دورتين  يستمر  اإلدارة 
العديد من أعضاء المجالس المختلفة مستمرين 
مجلس  كعضو  استمر  من  ومنهم  ذلك،  من  ألكثر 
إدارة لمدة 30 عاما ومعظم هذه الشركات خاسرة 

وبحاجة إلى فكر جديد للنهوض والتطوير.
الحفاظ على الشركات 

وتعدياته  القانون  استغال  يجب  أنه  وأضاف 
ووضع  الوطنية  شركاتنا  على  الحفاظ  أجل  من 

ض��واب��ط ص��ارم��ة الستغال األراض���ى واألص��ول 
سداد  فى  ذل��ك  حصيلة  وتتجه  المستغلة،  غير 
فيما  أنه  متابًعا  الشركات،  وتطوير  المديونيات 
فالقانون  ال��ب��ورص��ة  ف��ى  ال��ش��رك��ات  ط��رح  يخص 

تابعة  الشركة  تكون  لكى  أنه  على  وينص  واض��ح 
لقطاع األعمال العام يجب أن تكون ممثلة بنسبة 
أقل  وليس  إدارت��ه��ا،  مجلس  فى   50% تتخطى 
 ،159 القانون  الشركات  تتبع  ال  حتى  ذلك  من 
مشدًدا  للدخان،  الشرقية  للشركة  حدث  ما  وهو 
على ضرورة تفعيل مبدأ محاسبة المخطئ والذى 
والتفريط  تدهور  فى  الخاطئة  بقراراته  تسبب 
اختيار  حسن  وض���رورة  الوطنية  الشركات  ف��ى 

الكفاءات وأن تفعيل القانون هو األهم.
صالحيات

الجمل،  عبدالمنعم  ق��ال  متصل،  سياق  وف��ى 
والتعمير،  للتشييد  القابضة  إدارة  مجلس  عضو 
البناء  بصناعات  للعاملين  العامة  النقابة  ورئيس 
األعمال،  قطاع  قانون  تعديات  إن  واألخ��ش��اب، 
جاءت لكى تضفى نوعا من المرونة وحسن إدارة 
هذا القطاع الهام، موضًحا أن القانون الحالى به 
هذه التيسيرات، ولكن الفيصل هنا هو تطبيق ما 

ينص عليه القانون، موضًحا أن مجالس اإلدارات 
من  ق��رارات��ه��ا  تتخذ  تكن  ل��م  التابعة  المختلفة 
نفسها ودون تدخات وتحكمات رؤساء الشركات 
القابضة  الشركات  رؤساء  فإن  وبالمثل  القابضة، 
الب��د وأن ي��رع��وا ق���رارات وزي���ر ق��ط��اع األع��م��ال 
إعطاء  أن  مؤكًدا  القوانين،  تنفيذ  يعيق  ما  وهذا 
الصاحيات كل فى مركزه هو ضرورة لكى يتحمل 

كل مسؤول نتيجة قراراته.
اختيار  الماضية  ال��ف��ت��رات  ف��ى  ت��م  إن��ه  وق���ال 
شخصيات  ذات  ليست  الشركات  فى  مسؤولين 
إلى  إضافة  كل فى مجاله،  قوية  وخبرات  قيادية 
القابضة  والشركة  األعمال  قطاع  وزارة  سطوة 
على الشركات التابعة، وهو ما أدى إلى ظهور هذه 
النتائج، ودليل على ذلك أنه لم نجد أي محاسبة 
التى  ال��ك��وارث  رغ��م  التابعة  ال��ش��رك��ات  ل��رؤس��اء 
حدثت فى القطاع على مدار السنوات الماضية.

قطاع  وزير  برؤية  وصفه  ما  الجمل،  واستنكر 

األعمال بعدم تمثيل العمال فى مجالس اإلدارات، 
بتحويل  تعديات  إدخ���ال  ع��ن  م��اي��ت��ردد  وك��ذل��ك 
نسبة  ببيع   159 القانون  إلى  التابعة  الشركات 
عباءة  م��ن  تخرج  وبالتالى  الشركة،  م��ن   25%
من  بمختصين  واالستعانة  األعمال،  قطاع  قانون 
القطاع الخاص فى الشركات القابضة والشركات 
اآلن  من  موجود  األمر  هذا  أن  موضًحا  التابعة، 
من  وتفعيله  القانون  استغال  يجب  وأنه  بالفعل 
الشركات  على  الحفاظ  وهو  واح��دة،  مهمة  أجل 

الوطنية.
الطرح فى البورصة

أنه على مدار 3 وزراء  وقال عمرو الجوهرى، 
وفى  بل  واح��دة،  تعتبر  والمشاكل  القطاع  لهذا 
موضًحا  األزم���ة،  ه��ذه  تفاقمت  الشركات  بعض 
واضحة  خطة  تمتلك  ال  اآلن  وحتى  الحكومة  أن 
بالروتين  يتعللون  وال��وزراء  القطاع  هذا  لتطوير 
األعمال  قطاع  بقانون  الموجودة  والبيروقراطية 
الحالى، وبالتالى قام وزير قطاع األعمال السابق 
االستثمار  قانون  مع  تتعارضان  مادتين  بتعديل 
م��ن أج��ل إت��اح��ة ط��رح ال��ش��رك��ات ف��ى البورصة، 
لم  للدخان  الشرقية  الشركة  ط��رح  أن  موضًحا 
التخبط  لهذا  أنه  مضيًفا  منه،  المطلوب  يحقق 
قرار  بإصدار  الجمهورية  رئيس  قام  القطاع،  فى 
القانون لحل  لتعديل هذا  بتشكيل لجنة  جمهورى 
يجب  القانون  أن  م��ؤك��ًدا  القطاع،  ه��ذا  مشاكل 
الشركات  حماية  على  كبيرة  ب��ص��ورة  ي��رك��ز  أن 
الشركت وتصفيتها،  بها وال يمس هذه  والعاملين 
وأن يشجع االستثمار فى الشركات، ولكن الفيصل 
لتطوير  النهج  هذا  بها  سيتم  التى  الطريقة  هو 

الشركات، ووجود رؤية واضحة لهذا التطوير.
وتابع الجوهرى، أن التعديات يجب أن تناقش 
إلى  إضافة  البورصة،  فى  الشركات  طرح  نسب 
السماح بدمج بعض شركات األعمال ذات النشاط 
بهذه  الموجودة  الخسائر  نسب  لتقليل  ال��واح��د 
استهاك  خفض  على  العمل  وكذلك  الشركات 
االقتصادية  الشؤون  لجنة  أن  موضًحا  الطاقة، 
بعد  التعديات  ه��ذه  جيًدا  ستناقش  بالبرلمان 
المعنيين  جميع  رأى  أخذ  وسيتم  عليها  العرض 
بهذا األمر للخروج بتعديات جوهرية تساعد فى 

النهوض بهذا القطاع.
قرار الرئيس 

أصدر  قد  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  وك��ان 
قراراً جمهورياً رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة 
للمشروعات  الجمهورية  رئيس  مساعد  برئاسة 
وزير  م��ن:  كل  وعضوية  واالستراتيجية  القومية 
قطاع االعمال العام ) مقرراً ( والمستشار القانوني 
لرئاسة الجمهورية، وممثلين عن وزارات التخطيط 
والرقابة  العامة  والمخابرات  والمالية  والمتابعة 
الثانية  المادة  الوطني.. وتضمنت  واألمن  االدارية 
من القرار الجمهوري بأن تختص اللجنة بما يلي: 
القانون  لتعديل  النهائي  التشكيل  على  االت��ف��اق 
المنظم لشركات قطاع االعمال العام وبما ال يؤثر 
على خطة الهيكلة واإلصاح، ووضع رؤية واضحة 
نتائج  من  القانون  تعديات  تحققه  أن  يمكن  لما 
خطة  ووض��ع  العاملين  لصالح  تنعكس  إيجابية 
اعامية للتعامل مع اَي اعتراضات تواجه مشروع 

تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديات.
للجنة فى  القرار:  الثالثة من  المادة  كما نصت 
سبيل اداء مهامها أن تستعين إذا قضي األمر بمن 
المصريين  الفنيين  والخبراء  المسئولين  من  تراه 
المعلومات  الجهات  من  تطلب  أن  ولها  واألجانب 
والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية وأمانة فنية 
القرار  نشر  بأعمالها..  القيام  على  يعينها  بما 

الجمهوري فى الجريدة الرسمية.

■ حتقيق: محمد مختار

بعد قرار رئيس الجهورية بتشكيل لجنة لتعديل القانون:

يتقدمون  العامة،  الثانوية  طاب  من  كبيرة  أع��داد 
الجامعات  ف��ى  الصيدلة  بكليات  لالتحاق  سنويا 
المختلفة، وبعد 5 سنوات من المعاناة خال الدراسة، 
فرصة  عن  الباحثين  العاطلين،  صفوف  فى  يقفون 
الذين  الصيدلة،  خريجى  تقابل  كبيرة  مشكلة  للعمل، 

يعانون من قلة فرص العمل والتهديد بإلغاء التكليف.
لألغنياء فقط

بعد انتهاء 5 سنوات من الدراسة، حصلت ياسمين 
سويف  بنى  جامعة  صيدلة  بكالوريوس  على  حمدي، 
تنضم  نفسها،  وج���دت  ولكنها  ج���دا،  ج��ي��د  بتقدير 
من  أكثر  م��رور  فبعد  العمل،  عن  العاطلين  لصفوف 
البحث عن فرصة عمل، لحين تطبيق  عام، فى رحلة 
ج��دوى،  دون  ولكن   ،2017 دفعة  وتكليف  القانون، 
فمن  فقط،  لألغنياء  أصبحت  المهنة  هذه  أن  مؤكدة 
يستطيع أن يفتح صيدلية خاصة عن طريق “واسطة”، 
يستطيع أن يمارس المهنة. وأضافت، أنها أجرت 20 
الشركات  “كل  قائلة:  أدوي��ة،  فى شركات  مقابلة عمل 
رفضتني، قالوا لى محتاجين رجالة، أو يشترطون فى 
أن  إلى  “، مشيرة  ال��زواج لمدة 7 سنوات  العقد عدم 
التكليف،  يتم اإلعان عن موعد  الوحيد هو أن  أملها 
الذى تماطل الوزارة فيه وتهددنا بإلغائه، حيث أنها لم 

تنته من تكليف 2018/2017 حتى اآلن.
عالج بدون روشتة

أما محمد عادل، فأكد أنه بعد حصوله على مجموع، 
يؤهله لدخول كلية الصيدلة جامعة عين شمس، اعتقد 
أنه حقق حلم حياته، بدخوله الكلية التى كان يتمناها، 
قائًا: “لما دخلت الكلية، اكتشفت إن الدراسة صعبة، 
ترتاح  علشان  دلوقتى  اتعب  اسمها  حاجة  ومفيش 
بعدين، ألن مفيش راحة أبدا، سواء من الدراسة نفسها 
أو من طلبات ورغبات الدكتور”، باإلضافة إلى ذلك أنه 
بعد التخرج، ال يتم تكليفك، وتعانى من البطالة وال تجد 

فرصة عمل مناسبة.
والحسرة  االندهاش  من  حالة  أصابه  أنه  وأض��اف، 
على سنوات الدراسة، بعدما اكتشف، أثناء تدريبه فى 
بالكلية،  األخيرة  السنة  انتهاء  قبل  الصيدليات  أحدى 
أن من يقوم بتدريبه، خريجة كلية غير طبية “ تجارة “، 
ولم يقتصر األمر على ذلك، بل وصل إلى قيام صاحب 
صرف  لرفضه  خدماته،  عن  باالستغناء  الصيدلية، 
األدوية بدون روشتة “مخدرة”، قائا: “قدمت فى أكثر 
من مكان، ولكن دون جدوى، آخر واحد، قدمت له، قال 
جنيه،  آالف   4 أدفعلك  صيادلة،  مابنشغلش  إحنا  لى 
ليه لما ممكن أدفع 1500 جنيه بس لغير الصيدلي”.

العال، بكالوريوس صيدلة  واتفقت معه شيماء عبد 

أصبحت  الصيدلة،  مهنة  أن  فى  سويف،  بنى  جامعة 
ينص  الكلية  قانون  أن  من  بالرغم  البطالة،  من  تعانى 
على تكليف الخريج فى الوحدات والمستشفيات، سواء 

التابعة لوزارة الصحة أو التابعة للتعليم العالى.
وأضافت أن تأخر التكليف، ال يسمح أيضا للخريج، 
التكليف  بإثبات  إال  يتم  ال  ألنه  بفتح صيدلية خاصة، 
على  القدرة  عدم  وبالتالى  عام،  لمدة  المهنة  ومزاولة 
ممارسة المهنة، قائلة : “سبب اختيارى لكلية الصيدلة، 
بعد 5 سنين دراسة،  ولكن فوجئت  التكليف،  أمل  هو 
يكون  المفروض  كان  العدد،  لزيادة  تكليف  مفيش  إن 

فيه خطط بديلة أو إباغنا قبل االلتحاق بالكلية، إحنا 
بنتبهدل نتيجة عدم التنظيم”.

استجواب
ومن جانبها ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس 
النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، طلب إحاطة 
مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن معاناة خريجى 
التكليف،  إعان  تأخر  من  دفعة صيدلة سنة 2018 

مما يسبب لهم أزمة كبيرة.
وأكدت النائبة إلهام المنشاوي، أنه بعد رفض وزارة 
التكليف  إدارة  الصحة والسكان، ممثلة فى مدير عام 
فترة  بتحديد  حلمي،  سحر  الدكتورة  الصحة،  ب��وزارة 
زمنية معينة، إلنهاء هذه األزمة، ستقدم مطلع األسبوع 
إلباغها  الصحة،  وزارة  على  س��ؤال  بإرسال  المقبل، 
األزمة  تصعيد  قبل  األزم��ة،  هذه  فى  التطورات  بأخر 
واستجواب “وزيرة الصحة والسكان” فى جلسة عامة 
من  كبيرة  أع���داد  تلقت  أنها  إل��ى  مشيرة  للمجلس، 

الشكاوي، بسبب هذه األزمة.
بها  يوجد  بالكامل،  الصحية  المنظومة  أن  وتابعت، 
خلل كبيرة، قائلة: “التكليف مهم جدا لهذه المنظومة 
تفعيل”الصيدلة  ت��م  ف��إذا  ص��ي��ادل��ة،  أو  أط��ب��اء  س��واء 
كبير،  بشكل  األزم��ة  حل  فى  سيساهم  اإلكلينيكية”، 
الفريق  فى  الطبيب  مع  جنب  إل��ى  جنبا  فالصيدلى 
الطبي، والصيدلى مهمته ال تقل فى الفريق الطبى عن 
الطبيب إطاقا، والبد من وجود مجلس للتخصصات 
الصحية يهتم بشئون الفريق الطبى كله، ويضع معايير، 
واحتياجات فى كل محافظة “، باإلضافة إلى ضرورة 
مع  متوافقة  تكون  والتوزيع  لاحتياجات  خطة  وضع 

رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأشارت، إلى إنه كان من المفترض، إصدار التكليف 
فى شهر إبريل أو مايو السابق، وقد تقدم الخريجون 
ج��دوى،  دون  ولكن  الصحة  ل���وزارة  شكوى  من  بأكثر 

التكليف  ملف  فى  الفوضى  وقف  مؤكدة ض��رورة 
والتسبب فى معاناة الشباب الخريجين بكليات 

للقانون،  وفقا  ملزم  فالتكليف  الصيدلة، 
وال��ص��ي��ادل��ة دوره����م ال ي��ق��ل ع��ن األط��ب��اء، 
وعنصر رئيسى فى المنظومة الصحية، وكان 
لهم دور كبير فى تنفيذ المبادرات الصحية 
 100“ مثل  الجمهورية  رئيس  أطلقها  التى 

مليون صحة “ للكشف عن فيروس سى 
وبعض األمراض األخرى.

وق��ال��ت: إن���ه ف��ى ح��ال��ة ع��دم 
لهذه  المستشفيات،  استيعاب 

البحث عن  األع��داد، يجب 

وطاقة  جهود  من  لاستفادة  الصندوق  خ��ارج  حلول 
ضرر  وقوع  بدون  القادمة،  السنوات  خال  الصيادلة 
على أحد األطراف، أما الدفعات التى تخضع لقانون 
سرعة  من  والب��د  بتكليفهم،  ملزم  فالقانون  التكليف 

االنتهاء من تكليف دفعة 2018.
 4 منذ  تخرجت  التى   2019 دفعة  أن  وأوضحت، 
أشهر فقدت األمل تماما، ألن الدفعة السابقة لها لم 
يتم إنهاء تكليفها حتى اآلن، الفتة إلى ضرورة التوقف 

عن إحباط الخريجين والطاب بكليات الصيدلة.
المعدل العالمي

سنجاب،  الناصر  عبد  الدكتور  طالب  جانبه  وم��ن 
عضو اللجنة الخماسية لحراسة نقابة الصيادلة ونائب 
رئيس جامعة عين شمس، بوقف قبول الطاب الجدد، 
بكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة، لمدة 5 سنوات 
فرص  مع  الخريجين  عدد  يتناسب  لكى  األق��ل،  على 

العمل، وبالتالى القدرة على تكليفهم.
وأضاف، أن حال الصيادلة فى الوقت الحالى يشهد 
صعوبة بالغة، حيث إن 4 أضعاف المعدل العالمى من 
كبيرة،  مشكلة  يمثل  العدد  فهذا  مصر،  فى  الصيادلة 
األوس��ط،  بالشرق  األفضل  هم  الخريجين،  أن  رغ��م 
جديدة  تعليمية  الئحة  تطبيق  يجب  أنه  على  مشددا 
وهى 6 سنوات للصيدلى اإلكلينيكي، الذى يعين ويعمل 
بوزارة الصحة بالفريق الطبي، والسنة السادسة بمقابل 
مادي، والمجموعة الثانية خمس سنوات ويكون صيدليا 

غير إكلينيكى ويتيح له العمل بالمخازن والشركات.
مقترحات

صيادلة  نقيب  الشيخ،  محمد  الدكتور  معه  واتفق 
القاهرة، فى أن أعداد الصيادلة الحالية 4 أضعاف 
خال  الصيادلة  منه  حذر  ما  وهو  العالمي،  المعدل 
عدد  تقليل  يجب  أن��ه  م��ؤك��دا  الماضية،  ال��س��ن��وات 
لعدد  نصل  حتى  سنة،  ك��ل   ٪٢٥ بنسبة  المقبولين 
على  والحفاظ  التكدس  لمنع  الفعلي،  االحتياج 
أنه  وأك���د  ال��ع��م��ل.  س��وق  ف��ى  الصيدلى  قيمة 
التخصصات  فى  بالصيادلة  االستعانة  يمكن 
المريض  وإع��ط��اء  المختلفة  اإلكلينيكية 
السليمة،  ب��ال��ج��رع��ات  ال��م��ن��اس��ب��ة  األدوي����ة 
المريض،  وأم��وال  وقت  اختصار  يتم  وبذلك 
ظهرت  التى  التكليف،  أزم��ة  حل  وبالتالى 
ما  أن��ه  إل��ى  مشيرا   ،٢٠١٧ تكليف  ف��ى 
صيدلي،  أل��ف   17 م��ن  ي��ق��رب 
سوق  إلى  سنويا  تخريجه  يتم 
هذا  إل��ى  نحتاج  وال  العمل، 

الهائل. العدد 

■ الخريجون: المهنة لألغنياء فقط... وفتح صيدلية خاصة مرتبط بالتكليف 

محمد الشيخ عبدالناصر سنجاب

■ عبدالناصر سنجاب: أعداد 
الصيادلة الحالية 4 أضعاف المعدل 

العالمي!
الشيخ يطالب بتقليل  ■ د. محمد 
عدد المقبولين بنسبة 25 %.. 

واالستعانة بالصيادلة فى التخصصات 
اإلكلينيكية لحل األزمة

هالة زايد

■ حتقيق : شيماء محسن

تعديالت جوهرية تنتظر قانون قطاع األعمال العام

■ رشاد عبده: 
اختيار الكفاءات 

والتدريب المستمر 
للعمال والقضاء على 

الفساد ضرورة

■ هشام توفيق: اجتماعات مستمرة للجنة لالنتهاء من صياغة 
التعديالت ■ عمرو الجوهرى: حماية الشـركات الوطنية 

والحــفاظ علـــــــى العمالة أولويــة بالقانون ■ عبدالمنعم الجمل: 
إعطاء الصالحيات لمجالس إدارة الشركات دون توصية رشاد عبده

عبدالمنعم الجمل عمرو الجوهرى
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خبراء يضعون روشته 
إلعادة هيكلة ماسبيرو

خطة هيكلة ماسبيرو، كما يراها 
الخبراء، تبدأ عن طريق تحديد 

باالضافة  وترتيبها،  وتصنيفها  الوظائف 
المتضخمة،  الى اختصار هياكل اإلنتاج 

وضبط سياسة األجور والحوافز وفقا 
للعمل الفعلى، عالوة على وضع سياسة 

تتمتع بالمرونة فى جذب اإلعالنات، 
مع اختصار حالة التضخم فى الهياكل 

البرامجية واإلدارية خاصة فى القنوات 
اقتراح  هناك  واإلقليميات،  المتخصصة 

بدمج القنوات الكثيرة والتى لم يكن 
هناك حاجة إليها، ومن المهم صيانة 
مراكز اإلرسال، ووضع سياسة إعالمية 

متكاملة تتناسب مع وضع مصر فى 
هذه المرحلة، وتحويل بعض القطاعات 

الخاسرة إلى شركات مستقلة عن 

والخسارة مثل  المكسب  تتحمل  المبنى، 
شركة صوت القاهرة ومدينة اإلنتاج 

وقطاع اإلنتاج والنايل سات.. وهناك 
من يطالب بضرورة أن تجتمع اإلدارة 

مع الخبرات اإلعالمية، وأن تضع 
سياسة بفكر جديد فى التطوير، وأن 

بذاتها  التلفزيون هيئة مستقلة  يكون 
محايدة. 

حسن مكاوى: القيادات 
الموجودة عاجزة عن إيجاد 

حلول المشكالت
اعتبر دكتور حسن مكاوي، عميد كلية اإلعالم 
إعللالن  التعاون  هللذا  الللقللاهللرة،  بجامعة  األسللبللق 
صريح أن القيادات الموجودة فى ماسبيرو عاجزة 
العريق  المبنى  هذا  لمشكالت  حلول  إيجاد  عن 
وبناء عليه اضطروا الى اللجوء للشركات الخاصة 
أن  ُمضيًفا  أزمللتلله،،  من  العام  اإلعللالم  النتشال 
القادرة  والكفاءات  الخبرات  من  يمتلك  ماسبيرو 
من  وهللم  صحيح،  بشكل  عثرته  من  إقالته  على 
من  بخبراء  االستعانة  ويُمكنهم  الحلول  يضعون 
للغير  المبنى  تللرك  قلللرار  ولللكللن  المبنى،  خلللارج 
وأن  الللصللواب،  يجانبه  والتطوير  الهيكلة  إلعللادة 
هذا معناه أن قيادات ماسبيرو البد أن تُبعد عن 
المشهد، ألنها غير قادرة على الحل، موضحا أنه 
البد التفريق بين إعالم الدولة واإلعالم الخاص، 
إلى شركات  اللجوء  أو  العام  فخصخصة اإلعالم 
يُجدي  لن  ماسبيرو  أزمات  لحل  خاصة  إعالمية 
نفًعا، وسيستمر اإلعالم فى معاناته وتدهوره دون 
حلول فعلية، وذلك ألن اإلعالم الخاص يهدف إلى 
خدمة  بتقديم  العام  اإلعللالم  يعني  بينما  الربح، 
عامة، وتنوير الرأي العام واالرتفاع بمستوى ذوق 

الجمهور، وكل هذه األمور واجب أصيل للدولة.

حسن حامد: 
االستعانة بكفاءات 

حقيقية موجودة 
اتحاد  رئلليللس  حللامللد”،  “حللسللن  وصللف  بينما 
ثروة  بل”  ماسبيرو  األسبق،  والتلفزيون  اإلذاعللة 
ماسبيرو  فللى  يللحللدث  تللطللويللر  أي  وأن  مللصللر” 

سلليللسللتللنللد علللللى 
حقيقية  كللفللاءات 
ملللللوجلللللودة، لللكللن 
تللكللون  أن  يلللجلللب 
أسس  على  مبنية 
سللللليللمللة وهللللذا ال 
برنامج  بعمل  يتم 
بنجم،  واالستعانة 
ولللكللن ملللن خللالل 
بوجوه  االستعانة 
جلللديلللدة وبللرامللج 
تدريبية مكثفة مع 
العناصر  اخللتلليللار 
الللللتللللى سللتللتللولللى 
مدربين  مع  العمل 
أكللللفللللاء لللتللوجلليلله 

الجدد الذين لديهم قدرات خاصة تعوض نقص 
أنه يجب إعادة هيكلة اإلعالم  الخبرة، موضحا 
بطريقة تجعله أكثر فعالية وينطلق لألمام وليس 
برؤية  التحرك  ضللرورة  على  مللشللدًدا  للخلف، 

حتى ال يصبح ماسبيرو “محلك سر”.

خالد السبكى: ضرورة أن 
نفهم معنى التطوير 

والمقصود منه
بالقطاع  عللام  مللديللر  السبكى”  خللالللد  يلللرى” 
بشكل  نفهم  أن  ضلللرورة  بالهيئة،  االقللتللصللادى 
لتقديم  منه  والمقصود  التطوير  معنى  صحيح 
دمج  خللالل  مللن  الللشللاشللة  على  أفللضللل  محتوى 
المنظومة  فى  الجديدة  األطراف  بين  الخبرات 
موضحا  الخاص،  للقطاع  شراكات  انضمام  بعد 
اعللالملليللة  شلللراكلللة  إال  ملللاهلللو  يلللحلللدث  ملللا  أن 
استراتيجية هدفها ربحى بحت ولكن األهم هل 
أم  فيه  والعاملين  ماسبيرو  على  بالنفع  سيعود 
إعالم  أن  إلللى  مشيرا  فقط؟!،  للشركاء  النفع 
المثال،  سبيل  على  إعالنى،  كوكيل  المصريين 
الهيئة،  مع  األخلليللرة  شراكته  من  للربح  يهدف 
ألن  الصفقة  من  األكبر  المستفيد  فهو  وبذلك 
ال  التاريخ  بحكم  كبيرة  مكانة  لديه  ماسبيرو 

عليها. منافسته  الخاصة  القنوات  تستطيع 

محمود علم الدين: الحفاظ على 
هوية ماسبيرو بعيًدا عن النسخ 
والتكرار للقطاع اإلعالمى الخاص

 يرى رئيس لجنة تقييم االداء االعالمى السابق 
جيدة  خطوة  إنها  الللديللن”،  علم  “محمود  دكتور 
لشركة”  العالية  التسويقية  الللقللدرات  ظللل  فللى 
منها  يستفيد  ان  يمكن  والتى  المصريين”  اعالم 
فى  لها  يحتاج  جديدة  قفزة  ليحقق  التليفزيون 
على  الللوقللوف  بللضللرورة  مطالبا  الحالى،  الللوقللت 
تقييم  لنا  يتنسى  حتى  لماسبيرو  القائم  الوضع 
الصرح،  لهذا  اضافت  وهل  نهايتها  بعد  التجربة 
ال؟،  ام  للعاملين  المهنية  الكفاءة  من  رفعت  وهل 
وذلك من خالل خبرات مستقلة ومحايدة ال تنتمى 
الي من الطرفين، مشددا على اهمية الحفاظ على 
هوية ماسبيرو بعيدا عن النسخ والتكرار للقطاع 
ما نحتاجه هو  ان كل  الخاص، خاصة  االعالمى 
ألسباب  جادة  ودراسللة  واألفكار  المحتوى  تطوير 
بعد المعلنين عن التليفزيون ومتابعة البرامج التى 
يشاهدها الجمهور عبر الفضائيات ويريدها على 

شاشات ماسبيرو.

جالل عوارة: إعادة القنوات 
اإلقليمية إلى دورها 

فإن  اللجنة،  وكيل  عللوارة”،  “جللالل  النائب  قال 
القنوات  إعادة  هي  ركائزها  أهم  ماسبيرو  هيكلة 
اإلقليمية إلى دورها فى إرسال ما تذيعه من مواد 
فى اإلقليم المسئولة عنه، والتعمق فى الموضوعات 
أو  منطقة  كللل  فللى  المحلى  الللشللأن  تخص  الللتللي 
تلك  تمويل  أن  إعالميا، مضيفا  تغطيها  محافظة 
المخصصة  الميزانية  عن  بعيدا  سيكون  القنوات 
أن  موضحا  للمحليات،  تبعا  ولللكللن  لماسبيرو 
قائما  سيظل  القنوات  تلك  على  الفني  اإلشللراف 
من قبل ماسبيرو، مشيرا إلى وجود مقترح مازال 
موازنة  من  جللزء  تخصيص  يتضمن  البحث  قيد 
لتلك  اإلقليمي  اإلطللار  تدخل ضمن  محافظة  كل 
القنوات كحصة من موازنة المحافظة لدعم القناة 

اإلقليمية التي تدخل فى إطارها.

منى بطاح: 
االهتمام بالتطوير 

الفكرى لإلعالم
قالت” منى بطاح”، والتى طالبت بضروة دراسة 
خطة التطوير المقدمة من الحكومة وعرضها على 
متخصصة  لجنة 
االستفادة  لمعرفة 
العمل  قللبللل  مللنللهللا 
بها، مشيرة إلى أن 
ماسبيرو كان دائما 
وسللليلللللللة للللللتللربلليللة 
وحتى  والللثللقللافللة، 
الحوارية  البرامج 
كلللللانلللللت تلللحلللتلللرم 
الللللللللرأى واللللللللرأى 
اآلخلللللللر، فلللللذلللك 
كللللللان اللللملللواطلللن 
يلللللتللف حللوللله ألنلله 
االهتمام  ضللرورة  على  وشللددت  احتياجاته،  يلبى 
على  الللضللوء  وإلللقللاء  لللإعللالم  الفكرى  بالتطوير 
اإلنجازات التى تقوم بها الدولة حتى يتفاعل معها 
اعالمنا  اليصبح  وحتى  منها  ويقترب  المواطن 

مجرد سوق تجارى.

أسامة الشيخ: هناك رغبة فى التطوير.. 
وال توجد إرادة سياسية 

ايناس جوهر: ضخ دماء جديدة للشباب الكفء من اإلعالميين

محمد الطوبجى: االستعانة بأبناء ماسبيرو فى التطوير

ياسر عبدالعزيز: إنفاق 220 مليون جنيه شهريا 
على المرتبات..وال توجد منظومة عمل حقيقية

أكد الخبير اإلعالمي “ياسر عبد العزيز”، أنه قد حان 
العمل  نمط  وتغيير  العمالق،  الصرح  هذا  لهيكلة  الوقت 
تنفق  جنيه شهريا  مليون  من 220  يقرب  ما  فهناك  به، 
على مرتبات للعاملين فى المبنى وال توجد منظومة عمل 
للكفاءة  وليس  العمل هي األساس  األقدمية فى  حقيقية، 
وال بد من إعادة منظومة اإلعالم من جديد، مشددا على 
ضرورة النظر إلى التوصيات التي أصدرتها لجنة الثقافة 
ماسبيرو،  فى  األوضللاع  بشأن  النواب  بمجلس  واإلعللالم 
فيها  وقع  التي  الكثيرة  لألخطاء  حال  تعد  أنها  موضحا 

ماسبيرو من قبل.
ويرى “ ياسر” أن إعادة الهيلكة يمكن أن تتم من خالل 
لتحويلها من مؤسسات  التشريعية  السلطة  أدوات  تطبيق 
بيروقراطية إلى خدمة عامة كحل جذري للتراجع المهني 
الدستورية  التعديالت  عن  وبعيدا  كبير  لحد  تزايد  الذي 
والتي حدثت فى 2014، مشيًرا إلى أن أي طرق أخرى 
العمل  تقييم  يمكن  ولللن  تللجللدي  لللن  ثللانللويللة  حلللللوال  تعد 
بإرساء  بنائه  إعلللادة  حالة  فللى  إال  بماسبيرو  اإلعللالمللي 

السياسات التوظيفية الصحيحة.
تقوم  ان  من  مانع  اى  يوجد  ال  انلله  ياسر”،   “ وأضللاف 
هيئات  مع  بللروتللوكللوالت  او  شللراكللات  بعمل  ما  بث  هيئة 
يمتلك  ماسبيرو  ان  الللى  مشيرا  ادائللهللا،  لتعزيز  اخللرى 
فى  مستمًرا  إخفاًقا  أظهر  ولكنه  كبيرة  وقللدرات  طاقات 
واإلدارية،  المالية  أوضاعه  إصالح  فى  االخيرة  السنوات 
ولم  يُقدمه  الذي  اإلعالمي  المحتوى  تطوير  وبالتالي فى 
يبرهن على قدرته على البقاء فى دائرة المنافسة وارتفع 
حجم خسائر اتحاد اإلذاعة والتلفزيون، وبالتالى ال يوجد 
ما يمنع من عمل هذه البروتوكوالت او االتفاقات لتعزيز 
االداء والعمل على انبات انماط جديدة فى المحتوى ذي 
حتى  جديدة  افكار  إلللى  يحتاج  فهو  التنافسية  الطبيعة 
على  الحكم  يمكن  ال  انه  موضحا  تنافسى،  لموقع  يعود 
اى بروتوكول بمجرد توقيعه وبالتالى نحن فى حاجة الى 
هذا  عن  سينتج  الذى  واالداء  المحتوى  ومعاينة  االنتظار 
وعلى  عليه  الحكم  يمكننا  المحتوى  ظهور  وبعد  التعاون 

مدى نجاحه من عدمه.

بالقنوات  الللمللذيللع  الللطللوبللجللى”،  “محمد  قللال 
ظل  فللى  طبيعى  أمللر  التطوير  أن  المتخصصة، 
أن مؤسسات الدولة تلعب دورا مهما مع اإلعالم 
سواء كان حكوميا أو خاصا، مشيرا إلى ضرورة 
التطوير  حللالللة  فللى  ماسبيرو  بأبناء  االستعانة 

يقدر  لم  ما  فعل  يتنسى  حتى  منهم  واالستفادة 
عليه قيادات الهيئة، حيث اكتشاف المواهب التى 
اختفت، موضحا أن هذا الصرح العمالق لديه من 
القدرة على تطوير جميع قنوات اإلعالم الخاص 
الذى يديره بالفعل على أرض الواقع أبناء الهيئة.

طرحت اإلذاعية “ إيناس جوهر”، خطة للتطوير، تتضمن تنقية شاشة 
التليفزيون من عدد كبير من المذيعين، فليس معنى أن أحد المذيعين 
أجرى اختبارا منذ 40 عاًما ونجح فى االختبار للظهور على الشاشة 
أن يصلح للظهور فى الوقت الحالي، فيجب ان يتم تنقيتهم كل عام، مع 
الزم  “الشاشة  قائلة:  ومالمحهم،  بهم  الخاصة  والصورة  اللغة  مراعاة 
للشباب  جديدة  دمللاء  ضخ  على  عللالوة  الميكروفون”،  وكذلك  تتصفى 
الكفء من الخريجين وشباب اإلعالميين وليس من اإلداريين واالستمرار 
فى تدريب هذه االجيال لتصبح قادرة على خلق اعالم جديد، مقترحة 
نقل القنوات األرضية إلى التردد الرقمي وبالتالي يكون لدينا ترددات 

فائضة كثيرة تستوعب هذا العدد الكبير من العاملين بماسبيرو. 

أسامة هيكل: تحديد القنوات ذات التأثير 
فقط..ونبدأ فى حل جميع مشاكلها

جليلة عثمان: وضع ضوابط لإلعالم الخاص

أكلللد رئلليللس اتللحللاد اإلذاعلللللة والللتلللللفللزيللون 
يللرفللض كلمة  أنللله  الللشلليللخ،  األسللبللق،أسللامللة 

استبدالها  مللن  والبللد  “هيكلة” 
بلللل “اللللتلللطلللويلللر”، ويلللكلللون هللذا 
يأتي  بحيث  مللدروسللا  التطوير 
اقتصادي جيد  عائد  من خالله 
دون اإلضرار بأحد أو المساس 
يعمل  شللخللص  أي  بللمللسللتللقللبللل 

ماسبيرو. بمبنى 
وأضللللاف “هللنللاك رغللبللة فى 
إرادة  تللوجللد  ال  لللكللن  الللتللطللويللر 
مللاسللبلليللرو”،  لتطوير  سياسية 
الللخللسللائللر  إن  اللللللى  ملللشللليلللرا 
يفرض  أمللر  للهيئة  المستمرة 
عللللليللنللا خلللوض مللعللركللة قللوملليللة 
وطللنلليللة للللللنللهللوض بللالللتلللللفللزيللون 
اللللرسلللملللي وعللللودتلللله للللللسللاحللة 

الللتللنللافللسلليللة مللن جللديللد، فللى الللوقللت الللذي 
اللللل21 مللللليللار جنيه،  الللديللون  تللجللاوزت فلليلله 
الزائدة  والعمالة  التمويل  نقص  أن  موضحا 
الى  بللاالضللافللة  التطوير،  معوقات  أبللرز  مللن 

تحتاج  والللتللى  المتهالكة  األسللاسلليللة  البنية 
ووجللود  الحديثة،  للتكنولوجيا  مواكبة  الللى 
توزيع  وسوء  مشوه  إدارى  هيكل 
له، واألهم  المخصصة  للموازنة 
تحتاج  التشريعات اإلعالمية  أن 

التعديل. الكثير من  إلى 
وأضلللاف “الللشلليللخ”، أنلله البد 
الهيئة  كانت  إذا  ما  تحديد  من 
حتى  تجاريا،  أم  خدميا  قطاعا 
مناسبة  رؤيللة  وضللع  لنا  يتسنى 
الهيئة  أبناء  أن  للتطوير، خاصة 
كبير  بشكل  ساهموا  الذين  هم 
الخاصة،  الللقللنللوات  نهضة  فللى 
ماسبيرو  نعيد  أن  األولللى  فمن 
للللللمللشللاهللديللن، وهللللذا مللرتللبللط 
جديدة  إعالمية  مللادة  بتقديم 
التلفزيون  يستطيع  ومللتللملليللزة 
الخاصة،  الفضائيات  منافسة  خاللها  مللن 
ال  التى  لإعالنات،  جللذب  أدوات  به  ويكون 
يزيد العائد المادى لها على 20 مليون جنيه 

تقريبا. 

الثقافة  لجنة  رئيس  هيكل”،  أسامة   “ اكللد 
فى  تكمن  المشكلة  ان  بالبرلمان،  واإلعلللالم 
كيفية ادارة هذا المبنى العريق وبالتالى البد من 

داخله،  للعاملين  توظيف  اعللادة 
من  عللددا  هناك  ان  إلللى  مشيرا 
االسئلة يجب اثارتها عند النظر 
المهيكلة،  اعللللدة  مللوضللوع  فللى 
فى  العاملين  عللدد  “هللل  ومنها 
لنا؟  مفيد  ام  مللعللوق  ماسبيرو 
وحيث يعمل به 34 ألف شخص، 
لل5  يحتاج  أنلله  األملللر  وحقيقة 
أن  آالف شخص فقط، موضحا 
عبئا  تشكل  المتزايدة  األعلللداد 
القنوات  عدد  وهل  الدولة،  على 
يللحللظللى بللمللشللاهللدة عللاللليللة وللله 
تأثير على المشاهدين؟ واالجابه 

والقنوات  العاملين  العدد من  بالتأكيد ال، هذا 
دولللة  اعللالم  ونحن  الهيئة  هيكلة  امللام  معوق 
رواتب  على  يحصلون  لموظفين  مجمًعا  وليس 

دون ادنى تأثير.
وشدد “هيكل”، على ضرورة تحديد القنوات 

ذات التأثير فقط ونبدأ فى حل جميع مشاكلها 
اما تلك التى ال تؤثر وليس لها عائد يذكر فأما 
فليس  تماما  نغلقها  ان  واما  محتواها  نقلل  ان 
وعلى  الستمرارها  مبرر  هناك 
التعليمية  القنوات  المثال  سبيل 
والتعليم  التربية  لوزارة  والموكل 
تدفع  لللم  والللتللى  عليها  باالنفاق 
التكلفة  اجمالى  من   ℅5 سللوى 
فللهللى ال تللحللقللق مللشللاهللدة ولللم 
المشاهدين  على  للتأثير  تللؤد 
الللدروس  عللن  مثال  يمتنعوا  بللان 
ربحا  تللحللقللق  وال  الللخللصللوصلليللة 
حوالى  ننفق  اننا  يعنى  ما  وهللو 
دون  سنويا  جنيه  مليون   200
تطبيق  علينا  وبللالللتللالللى  فللائللدة 
نفس المعادلة على كافة القنوات 
لتحديد استمراريتها من عدمه، وهذا ما يسمى 
اعادة الهيكلة بعيدا كل البعد عن الخصخصة، 
خاصة إن الوضع فى التليفزيون اصبح محزنا 
للغاية وما يحدث فيه من أخطاء متكررة يتطلب 

وقفة حاسمة إلصالح هذا الجهاز الهام.

اللجنة،  عثمان”، عضو  “جليلة  النائبة  أكدت 
ماسبيرو  تطوير  عملية  فى  تبدأ  لن  الدولة  أن 
بسهولة، فهناك خطوط عريضة إلعادة الهيكلة، 
معا،  المحلية  القنوات  دمللج  على  تقوم  والتى 
المقرر  من  المحلية  القنوات  أن  الللى  مشيرة 
أن  كما  وليس ماسبيرو،  المحليات  تتبع  أن  لها 
العاملين فى تلك القنوات لن يتم المساس بهم 
عليها  سيحصلون  بل  المالية،  بمستحقاتهم  أو 
الجهة  فى  الوظيفية  المكانة  وبنفس  بالكامل 
الجديدة، مضيفة أنه منذ فترة تم تشكيل لجنة 
برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، وبإشراك 
لللإعللالم،  الللوطللنلليللة  والللهلليللئللة  الللمللاللليللة،  وزارة 

والمجلس األعلى لإعالم، لوضع خطة لتطوير 
ماسبيرو ووقف نزيف الخسائر، وحتى اللحظة 
الحالية لم تقدم اللجنة أى حلول فى هذا الشأن، 
اإلعالم  يوجد شىء اسمه هيكلة  انه ال  مؤكدة 
ككل، فالدولة ال تملك إال إعالمها “ماسبيرو”، 
لإعالم  ضللوابللط  نضع  أن  الممكن  مللن  لكن 

الخاص، ونركز على هيكلة الحكومى.
ووصلت  هائلة،  ماسبيرو  خسائر  أن  وأكللدت 
حتى السنة الحالية إلى 42 مليار جنيه، متراكمة 
منذ 30 عاما، والقيادات الموجودة حاليا غير 
قادرة على إحداث أى تطوير؛ وأن الهيئة الوطنية 

لإعالم بتشكيلها الحالى ال تصلح للتطوير.

■ حتقيق رضا النصيري

حمدى الكنيسى: من الخطأ أن تنفرد 
جهة واحدة بالهيكلة 

عبد اللطيف المناوى: ال إلنشاء إعالم بديل

شلللدد االعللالمللى “حللمللدى الللكللنلليللسللى”، رئيس 
االذاعة األسبق، على أن ماسبيرو أصبح فى حاجة 
األداء  بتطوير  نبدأ  أن  البد  لكن  للهيكلة،  حتمية 
فى المبني وعمل دراسة عميقة لكل قناة وإذاعة، 
هذه  فى  اإلعالميين  نقابة  رأي  اخذ  ضللرورة  مع 
ومن  آالف عضو،   7 أكثر من  الهيكلة، ألنها تضم 
التخطيط  كللوزارة  واحللدة  جهة  تنفرد  أن  الخطأ 

بالهيكلة، كما أنه البد أال يضار أحد من العاملين 
بماسبيرو من هذه الهيكلة، فالتطوير يكون بإعطاء 
والعقاب  الثواب  مبدأ  وتفعيل  للكفاءات  الفرصة 
بعض  فى  الموجودين  للموظفين  االنتقال  وحرية 
والتي  والهندسة  األمللن  قطاعي  مثل  القطاعات 
أصبحت مثقلة بهم وتسكينهم فى وظائف بوزارت 

أخري إن وجد.

االخبار  قطاع  رئيس  المناوى”،  اللطيف  “عبد  يللرى 
أن  إلى  مشيرا  أوضحها،  هو  الطرق  أقصر  أن  السابق، 
إعالم الدولة ال سبيل له إال اإلصللالح، ال إلنشاء إعالم 
بديل، أو استخدام منابر أخرى، فإعالم الدولة هو حائط 
إذا اعتمدت  الرئيسى ألى هجمة شرسة، خاصة  الصد 
هي األخرى على وسيلة حديثة أو مستحدثة من وسائل 
على  المالحظات  من  الكثير  لديه  ان  اإلعللالم، موضحا 
كل ما حدث ويحدث وسيحدث فى مسألة إدارة ملف 

دائما  كان  اإلطللار  هذا  وفى  وخارجًيا”،  داخلًيا  اإلعللالم 
أن  إلى  ؟! مشيرا  تملك  بما  فاعلة  الدولة  ماذا  السؤال: 
المشكلة األساسية هنا هي غياب التقدير الصحيح من 
التليفزيون  مثل”  وسائل،  من  تمتلك  ما  ألهمية  الدولة 
الرسمى”، والتعامل معه باعتباره عبًئا ومشكلة لو تخلصت 
إلللى هللذا الكيان  أبلللًدا  منها الرتللاحللت، ولللم ينظر أحللد 
يجب  مشكالت  يعانى  الدولة  أصول  من  أصاًل  باعتباره 
حلها، والهدف الرئيسى يكون الحفاظ على هذا األصل. 



a l a h a l y g a t e . c o m

حتقيقات العدد 081947
30 أكتوبر 2019

نزيــف خسائـــرمربــي
 المواشي مستمر.. 

مطالب بتقنين عملية استيراد اللحوم والحيوانات الحية.. والتوسع فى زراعة محاصيل األعالف ومنع احتكار االستيراد
التي  الكبيرة  الخسائر  من  المربون  ويتضرر 
لحقت بهم وأحجموا عن تجديد دورات اإلنتاج 
تحقق  فلم  األس��ع��ار،  اس��ت��ق��رار  لحين  حاليا 
المربي  وخرج  التربية  تكلفة  األخيرة  الدورات 
اغلبهم  ع��ل��ى  ال��دي��ون  ل��ت��راك��م  أدي  ب��خ��س��ارة 
عن  عجزهم  بعد  بالحبس  مهددين  وأصبحوا 

سداد ثمن األعالف.
فى  البلدية  المواشي  أسعار  انخفاض  ورغم 
يشهد  لم  اللحوم  س��وق  ف��إن  المحافظات  كل 
الركود  ذلك  يواكب  ولم  األسعار،  فى  تحسنا 
مرتفعة  ومازالت  اللحوم  أسعار  فى  انخفاض 
بين  ما  الكيلو  سعر  وي��ت��راوح  الجزارين  عند 
130 الي 150 فى المناطق الشعبية و180 

و190 جنيه للكيلو بالمناطق الراقية.
المواشي  أسعار  انخفاض  أسباب  وترجع 
الفترة  خ��الل  كبيرة  بكميات  االس��ت��ي��راد  إل��ى 
الماضية سواء للمذبوح أو للمواشي الحية، مع 
بداية العام 2019، فقد أعلنت الهيئة العامة 
يناير  فى  الزراعة،  بوزارة  البيطرية  للخدمات 
ماشية،  رأس  ألف   66 استيراد  عن  الماضي 
و130 ألف طن لحوم، منها استيراد 45 ألف 

طن من اللحوم المجمدة والمبردة.
ومن بين األسباب التي أدت إلى ركود أسواق 
المربين  من  كبير  عدد  لجوء  الحية  المواشي 
التربية  تكلفة  ارت��ف��اع  بسبب  مواشيهم  لبيع 
األع��الف  أسعار  ارتفعت  حيث  عامة،  بصفة 
البيطرية  ال��رع��اي��ة  وأس��ع��ار  جنونية  ب��ص��ورة 
بصورة  األدوية  أسعار  ارتفعت  حيث  الخاصة، 
حمي  وانتشار  األمصال  أسعار  وك��ذا  كبيرة، 
الوادي المتصدع والجلد العقدي بشكل كبير.

قوي  منافسا  القطاعات  بعض  دخلت  كما 
وأحدثت  المجال  ه��ذا  ف��ى  الصغير  للمربي 
توسعا فى مجال تربية الحيوانات مثل القوات 
المسلحة ووزارة التموين والداخلية مؤخرا...

الخميس سوق  القليوبية..ركود 
ومربو  ال��ف��الح��ون  ع��زف  القليوبية،  وف��ى   
بسبب  يتوارثونها  التي  مهنتهم  عن  المواشي 
قيمة  فى  الجنوني  واالرت��ف��اع  األع��الف  غ��الء 
إي��ج��ار األراض���ي ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��زرع 
مساعد  ك��غ��ذاء  وت��دخ��ل  وال����ذرة،  بالبرسيم 
ل��ل��ح��ي��وان م��ع األع���الف ال��ج��اف��ة ح��ي��ث وص��ل 
باإلضافة  جنيه،  ال���ي12000  ال��ف��دان  سعر 
ظل  فى  واألسمدة  الزراعة  تكاليف  زيادة  الي 

انخفاض أسعار المواشي واللحوم باألسواق.
إن  م��واش��ي،  ت��اج��ر  دع��ب��س،  ي��ق��ول محمود 
التجار  ه��دد صغار  األع���الف  أس��ع��ار  ارت��ف��اع 
سوق  أن  إلى  مشيرا  باإلفالس،  والمزارعين 
الشهور  ف��ى  ال��رك��ود  أص��اب��ه  ب��ط��وخ  الخميس 
مقارنة  المواشي  أس��ع��ار  النخفاض  األخ��ي��رة 
فترة  خ��الل  نتكبدها  التي  العالية  بالتكلفة 
سنة  منذ  عجل  ب��ش��راء  قمت  حيث  التثمين، 
تكلفة  ووص��ل��ت  جنيه   6000 بسعر  تقريبا 
التجار  وس��ع��ره  جنيه   12000 إل��ى  تثمينه 
 1500 سعره  يتجاوز  ل��م  بيعه  وعند  بسعر 

بخسارة 3 آالف جنيه غير تعبي ومجهودي.
وأشار إلى أن سعر طن الذرة الصفراء وصل 
الي 4000 جنيه والفول الصويا 9000 جنيه 
سعر  وص��ل  بينما  جنيه   4500 ال���ردة  وط��ن 
الي  والبرسيم  جنيه   7500 إلى  التبن  فدان 

1200 جنيه.
ي��ق��ول ه����ادي ع��ي��د م��وس��ي، م�����زارع، كنت 
سنوات  منذ  ال��م��واش��ي  وتثمين  بتربية  أق��وم 
التي  األع��الف  ألسعار  الجنوني  االرتفاع  قبل 
التربية  من  القرية  أهل  من  والكثيرون  منعتني 
إلى  الفتا  إنتاجه.  تكاليف  يحقق  لم  فالعائد 
ارتفاع تكلفة إيجار األراضي الزراعية وأسعار 
األسمدة بالسوق السوداء إلى 250 للشيكارة 
جعل تربية المواشي مكلفة جدا وال تدر عائدا 

المربين. على 
كيلو  سعر  إبراهيم،أن  محمد  ن��ورا  وذك��رت 
جنيهات  و110   100 بين  ي��ت��راوح  ال��ل��ح��وم 

القليوبية.  فى  للكيلو 
عن  الحديث  رغ��م  أن��ه  على  فايزة  وأك��دت 
انخفاض سعر المواشي فان ذلك على أسعار 
من  الكثير  هناك  ومازال  الجزار  لدي  اللحوم 

األسر تعجز ظروفهم المادية الصعبة عن 
ارتفاع  ظل  فى  اللحوم  شراء 

اإليجار  إض��اف��ة  أسعارها 
السكني واألدوية وفواتير 
ال���م���ي���اه وال���ك���ه���رب���اء 
المدارس  ومصاريف 

وغيرها.
الدكتور  ويضيف 

والصحة  المجازر  عام  مدير  سنة،  أبو  ناصر 
بالقليوبية،  البيطري  الطب  بمديرية  العامة 
أن أس��ع��ار ال��م��واش��ي ان��خ��ف��ض��ت ف��ى اآلون���ة 
الخريجين  ش��ب��اب  تشجيع  بسبب  األخ��ي��رة 
بتربية المواشي والبتلو وملء فراغات المزارع 
تصل  بسيطة  بفوائد  ميسرة  ق��روض  بتسهيل 
الي 5 بالمائة فقط بضمان المشروع. مشيرا 
وفرتها  ال��ت��ي  ال��ل��ح��وم  بيع  منافذ  زي���ادة  ال��ي 
والداخلية  والتموين  المسلحة  القوات  وزارات 
واستقرار  انخفاض  ف��ى  ساهمت  وال��زراع��ة 

المواشي.
من جانبه، أكد المهندس ماهر عبدالمعطي، 
الزراعة  بمديرية  الحيواني  اإلنتاج  عام  مدير 
بالقليوبية، أن سبب انخفاض أسعار المواشي 
فى األونة األخيرة بنسبة تصل الي 20 بالمئة 
القرار  ال��ي  وي��رج��ع  الماضي  بالعام  مقارنة 
وال��خ��اص  ل��س��ن��ة2017   368 و   773 رق��م 
بإستخراج تراخيص التشغيل لمزارع المواشي 
أن  إل��ى  ولفت  ل��س��ن��وات.  متوقفا  ظ��ل  وال���ذي 
ارتفاع أسعار األعالف يرجع الي استيراد 80 
% من المواد التي تدخل فى صناعة األعالف 
مثل الذرة الصفراء وفول الصويا من الخارج. 
م��ش��ي��را إل���ى ض����رورة اس��ت��خ��دام ال��ف��الح��ي��ن 
خالل  من  للنفقات  توفيرا  البديلة  لألعالف 
فى  واستخدامها  الزراعية،  المخلفات  تدوير 
من  بدال  والذرة  األرز  مثل قش  الحيوان  علف 
 4300 بين  أسعارها  تتراوح  التي  األع��الف 

جنيه و4600 جنيه للطن.
الرئيس بتدخل  الشيخ..مطالب  كفر 

الغضب  من  حالة  س��ادت  الشيخ  كفر  وف��ى 
وال��س��خ��ط ال��ش��دي��د ب��ي��ن م��رب��ى ال��م��واش��ي 
وزي��ادة  أسعارها  انخفاض  بسبب  والفالحين 

سعر األعالف.
لوسط  الفالحين  نقيب  جوده،  أحمد  واتهم 
بتدمير  ال���زراع���ة  وزارة  ال��ح��ك��وم��ة  ال��دل��ت��ا، 
وطالب  الجمهورية،  مستوى  على  الفالحين 
ووفق  األزم��ة  لحل  السيسى  الرئيس  بتدخل 

للفالحين. الخسائر  نزيف 
تأمين صحى علما  له  ليس  الفالح  أن  وأكد 
ج��راء  الكبدى  بالوباء  مصاب  معظمهم  ب��أن 
بالبلهارسيا  منهم  البعض  وإصابة  المياه  تلوث 

والدولة ال تنظر إليهم.
اللجنة  رئيس  نائب  القلشانى،  أحمد  وقال 
وزارة  إن  الشيخ،  بكفر  الوفد  لحزب  المركزية 
صغار  أح���وال  ت��ده��ور  ف��ى  تسببت  ال��زراع��ة 
وضع  عدم  جراء  المواشى  ومربى  المزارعين 
من  األس��واق  اكتفاء  بين  التوازن  تحقق  خطة 
اإلنتاج المحلى واالستيراد، مما أدى إلى تدنى 
االرتفاع  نسبة  أن  إلى  المحلية. مشيرا  أسعار 

فى أسعار األعالف تجاوز60%.
 وأضاف أن أعداد عجول التسمين للمواشى 
الزراعة  وزارة  طرحتها  التي  من  المستوردة 
الذي  النقص  أن  إلى  الفتا  األس��واق،  أغرقت 
اللحوم  ف��ى  يتمثل  المصرية  ال��س��وق  تشهده 
استيراد  أن قرار  مبينا  الحية.  الماشية  وليس 
األس��واق  فى  عشوائية  اح��دث  الحية  اللحوم 
المصر  والمربي  للمنتج  فادحة  وسبب خسائر 

محدود الموارد.
وأش�����ار إل����ى أن ت��ق��ل��ي��ص زراع�����ة ال��ق��ط��ن 
الفالحين  فمعظم  األع��الف  إنتاج  على  أث��رت 
القطن  ب��ذرة  يستخدمون  كانوا  والمزارعين 
ال��ك��س��ب كمكون  ب��ع��د ع��ص��ره��ا ف��ى ص��ن��اع��ة 
وزارة  وطالب  الحيوانى،  العلف  فى  رئيسي 
ورفع  التسمين  استيراد عجول  بوقف  الزراعة 
الجمارك عن مستلزمات اإلنتاج الحيوانى من 
والمربين  المزراعين  منح  بجانب  ولقاح  مصل 
قروض ميسرة إلنقاذ المزارعين والمربين من 
انخفضت  األلبان  أسعار  ان  حيث  الخسائر، 
إلى 4 جنيهات للكيلو، مما أصبح 
ي��ه��در ح��ق��وق ال��م��الي��ي��ن من 
أسر صغار مربى المواشى 

والتشرد. بالضياع 
بهنسى،  لطفى  وق��ال 

عضو 

أن سماح  بمنطقة مطوبس،  الخريجين  جمعية 
من  األعالف  مكونات  بتصدير  الزراعة  وزارة 
الخارج  الى  والتبن  والسيالج  مجفف  برسيم 
سبب ارتفاعا جنونيا لألعالف، وأصبحت غير 
وخسائر  أزمات  فى  تسبب  مما  بكثرة  متوفرة 

كبيرة تعرض لها بعض مربى المواشى.
أيام  الفالح  ك��ان  م���زارع،  سالم،  عيد  وق��ال 
على  منها  لإلنفاق  المواشى  بتربية  يقوم  زمان 
زواج أبنائه وكانت تعود عليه بالخير بما تنتجه 
تصرف  المواشى  اليوم  ولكن  ولبن،  سمن  من 
عن  الفالح  فعزف  ثمنها  من  أكثر  مصاريف 

تربيتها.
خسائر  الفيوم.. 

لصغار  فادحة 
المربين

رغم  الفيوم  وف��ى 
ان���خ���ف���اض أس���ع���ار 
األب����ق����ار وال��م��اع��ز 
إال  الحية  واألغ��ن��ام 
ال��ل��ح��وم  أس���ع���ار  أن 
المناطق  اغ��ل��ب  ف��ى 
ل����م ت��ن��خ��ف��ض ول���م 
ت��ت��أث��ر ك��ث��ي��را ب��ه��ذا 
ومازالت  االنخفاض 
أس����ع����ار األع�����الف 
باستمرار،  مرتفعة 
أسعار  ارتفاع  نتيجة 
ال���ط���اق���ة وال����وق����ود 
وق���د ت��رك��ت آث��اره��ا 
صغار  على  السلبية 
وك���ب���ار وم��ت��وس��ط��ى 

المربين.
صابر،  عيد  يقول 
ت�����اج�����ر م����اش����ي����ة، 

العناصر  من  كثيٍر  على  المواشى  علف  يحتوى 
الحيوانات،  لنمو  والحيوية  الهامة  الغذائية، 
فى   %  20 بنسبة  وي��دخ��ل  البروتين  ومنها 
 4500 إلى  منه  الطن  سعر  ووصل  صناعته، 
جنيه، وارتفع أيضا سعر دقيق الحمص الفاخر 
بروتين %25، والخاص باالستخدام الحيوانى 
وسعر  والبط،  الدواجن  و  األغنام  و  للمواشى 

الطن 5 آالف جنيه.
أن  تاجر،  ال��ب��اب،  فتح  الباقي  عبد  ويكمل 
مشكلة تدني أسعار المواشي الحية ومنتجاتها 

من  التربية  تكلفة  ارتفاع  مع  وجلود  ألبان  من 
أعالف ورعاية بيطرية، دفع الفالحين للتخلي 
من  م���زارع  ب��ي��ت  يخلو  ال  ك��ان  أن  ب��ع��د  عنها 
معيشته  فى  الفالح  سند  تعتبر  التي  الماشية 
أن  ال��ي  الفتا  أم��وره  تدبير  فى  عليها  ويعتمد 
ماليين  أع��ب��اء  يزيد  الماشية  أس��ع��ار  ت��ده��ور 

األسر التي تعتمد عليها مصدر دخل.
 م��ط��ال��ب��ا ب��م��واج��ه��ة م��ش��ك��ل��ة ق��ل��ة األط��ب��اء 
وترفع  العالج  تكلفة  تزيد من  التي  البيطريين، 
الماشية بأي  سقف المخاطر فى حالة إصابة 

مرض ويعرض المربي للخسارة.
ي��وس��ف  د  وي��ن��ب��ه 
عمر، طبيب بيطري، 
إلى أن كل محتويات 
ج��س��م ال��ح��ي��وان��ات 
يمكن االستفادة منها 
باقى  استغالل  فيتم 
واألعضاء  األح��ش��اء 
فى صناعة مساحيق 
ت��دخ��ل ف��ى ال��ع��دي��د 
م����ن ال���ص���ن���اع���ات، 
ب���ج���ان���ب إم��ك��ان��ي��ة 
ت��ص��دي��ره��ا ل��ل��خ��ارج 
وال�����ت�����ى س��ت��ح��ق��ق 
بدورها عائدا كبيرا، 
مليارات  إل��ى  يصل 

الجنيهات.
م���خ���ل���ف���ات  وأن 
ال����ذب����ائ����ح ت��ن��ق��س��م 
إل�����ى ال���ع���دي���د م��ن 
أهمها  م��ن  األن���واع، 
ال���������دم، ال���ع���ظ���ام، 
ال��ج��ل��ود، واألج����زاء 
فى  تدخل  التى  الجلوتين  وم��ادة  الداخلية، 
العظام  تجميع  يتم  حيث  ال��ع��الج��ات،  بعض 
كمصدر  واستخدامها  وطحنها،  وتكسيرها 
م��ص��درا غنيا  ال��ع��ظ��ام، الع��ت��ب��اره��ا  ل��ت��ق��وي��ة 
تدخل  التى  الجالتين  مادة  وايضا  بالكالسيوم 
مساحيق  وبعض  الطبية،  االستخدامات  فى 
ال��دول��ة  مطالبا  األظ��اف��ر.  وط��الء  التجميل، 
لتعظيم  حديثة  م��ج��ازر  إن��ش��اء  ف��ى  بالتوسع 
ويعود  الذبح  مخلفات  من  الكاملة  االستفادة 
للمربين  األع��الف  لتوفير  أرباحها  من  ج��زء 

بسيطة. بأسعار 

الضمان« »أسعار  بـ  المنوفية..مطالب 
ال��رك��ود  األس��ب��اب  ت��ع��ددت  المنوفية،  وف��ى 
استقرار  وع��دم  األع��الف  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  بين 
باالتجاه  الحكومة  سياسة  بسبب  األس���واق، 
الحية  اللحوم  من  كبيرة  كميات  استيراد  نحو 

والدواجن وزيادة المعروض عن الطلب.
لأللبان  المنتجة  مواشيه  لبيع  المربي  ويلجأ 
فشكارة  ال��ت��رب��ي��ة  تكلفة  ث��م��ن  ارت��ف��اع  بسبب 
النخالة 40 كجم ب� 150جنيها ال تكفى أسبوعا 
أكلة  بمتوسط  ب� 200 جنيه  البرسيم  وقيراط 

العجلة فى اليوم ما بين20و30جنيها.
وأضاف د إيهاب الخولى، طبيب بيطرى، أن 
يتراوح  للعلف  يعد  الذي  المواشي  مولود  سعر 
خسارة  وهي  اآلن،  جنيه  ب��ي��ن1300و1500 
هائلة للفالح الذي ظل يتحمل عبء تغذية األم 
أطرافها  تتساوى  لن  معادلة  وهي  كاملة،  سنة 

اال بدعم الدولة لألعالف.
بصرف  تقوم  كانت  ال��دول��ة  أن  إل��ى  مشيرا 
توقف  وال��ذي  الزراعية  الحيازة  على  النخالة 

منذ ما يقرب من 5 سنوات.
ي��رف��ض م��ح��م��د علومة  ع��ل��ى ج��ان��ب آخ���ر، 
األعالف  أسعار  ربط  أع��الف،  تاجر  العربى، 
األعالف  أسعار  أن  مؤكدا  المربين،  بخسارة 
األع��الف  فأسعار  مرتفعة،  ليست  ومكوناتها 
حيث   2017 لعام  بالمقارنة  انخفاضا  تشهد 
وكان  جنيه  يتعدى8000  األع��الف  طن  ك��ان 
الف  إل���ى40  يصل  ال��واح��دة  الماشية  سعر 
جنيه  ال��ط��ن5000  يتعدى  ال  وال��ي��وم  جنيه، 

ووصل سعر الماشية إلى15000 جنيه.
خ��س��ارة  وراء  الحقيقى  ال��س��ب��ب  أن  مبينا 
المزارعين والمربين وركود السوق هو استيراد 
والدواجن  واللحوم  الماشية  من  كبيرة  كميات 
المجمدة مما أدى لكثرة المعروض عن الطلب.

رعاية  أس��ت��اذ  غنيم،  محمد  إل��ه��ام  د.  أم��ا 
بكلية  الحيواني  اإلنتاج  قسم  ورئيس  الحيوان 
أسعار  تراجع  أك��دت  ال��ك��وم،  بشبين  ال��زراع��ة 
فسعر  األخ��ي��رة،  شهور  الثالث  خ��الل  اللحوم 
الكيلو جرام القائم يتراوح ما بين 50 إلى 52 
مقابل 60 إلى 65 جنيها فى الفترة نفسها من 

الماضى. العام 
وأرج��ع��ت أس��ب��اب االن��خ��ف��اض إل��ى ارت��ف��اع 
الزمن  م��ن  الفترة  ه��ذه  ف��ى  ال��ح��رارة  درج��ات 
خاصة  الحيوانات،  نفوق  من  المربين  وخشية 
خشية  التسمين  عملية  بعد  أوزانها  ازدياد  مع 
من خسارة الوزن عالوة على عدم قدرة المربى 
فيها  ب��دأ  طالما  التربية،  ع��ن  التوقف  على 

شأنها فى ذلك شأن أى منتج زراعى.
استيراد  عملية  بتقنين  »إل��ه��ام«  وط��ال��ب��ت 
عددا  وقدمت  الحية،  الحيوانات  أو  اللحوم 
زراعة  فى  التوسع  منها  مقترحة  الحلول  من 
م��ح��اص��ي��ل األع����الف م��ن��ع اح��ت��ك��ار إس��ت��ي��راد 
األعالف وقصرها على جهة واحدة مثل جهاز 
أن  بشرط  المسلحة،  للقوات  الوطنية  الخدمة 
تقوم بتوفير األعالف للمربين بأسعار مقبولة، 
وتفعيل القوانين التى تحرم ذبح العجول األقل 
م��ن 300 ك��ج��م م��ع ض����رورة ت��دخ��ل ال��دول��ة 
واألس���واق  األس��ع��ار  اس��ت��ق��رار  ع��ل��ى  للحفاظ 

وحمايتها من التقلب من خالل.
العجول  ب��ش��راء  ال��دول��ة  ق��ي��ام  طالبت  كما 
محددة  بأسعار  اختياريا  المربين  من  البلدية 
للمربى  تضمن  والتى  الضمان،  أسعار  تسمى” 
ال��س��وق  وس��ع��ر  التكلفة  ب��ي��ن  ال��ف��رق  ت��ع��وي��ض 
وأزم��ات  األس��ع��ار  تقلبات  من  المنتج  لحماية 
اإلصابة  مثل  ك��وارث  ألى  التعرض  أو  السوق 
بما  أسوة  وذلك  القالعية  كالحمى  باألمراض 
يتم فى قيام الدولة بشراء محصول القمح من 
وش��ددت  زراع��ت��ه،  على  لتشجيعهم  الفالحين 
المحلية  للحيوانات  ال��وراث��ى  التحسين  على 
إنتاج  فى  المتخصصة  السالالت  تواكب  حتى 
وال��ت��ى  البيطرية  ال��خ��دم��ات  وت��ط��وي��ر  ال��ل��ح��م 
البيطرية  للخدمات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تقدمها 
للوحدات  التحتية  البنية  وتحديث  كفاءة  ورفع 
البيطرية على مستوى الجمهورية. وحذرت من 

ارتفاع  تتوقف  حيث  الحالى،  الوضع  عواقب 
إلى٥   ٤ غضون  فى  أخرى  مرة  اللحوم  أسعار 
ويقل  المستوردة  اللحوم  تقل  عندما  شهور 

أيضا المنتج من اللحوم البلدية.
اإلسكندرية.. ركود األسواق

باإلسكندرية  المواشى  بيع  أس��واق  شهدت 
انخفاضا كبيرا خالل الشهر الحالي وصل إلى 
سعر  انخفض  حيث  الماضى  األسبوع  ال��ذروة 

العجل إلى 10 آالف جنيه فقط.
يقول السيد متولى، أحد مربى المواشى فى 
حيث  أفلسوا،  المربين  معظم  أن  أبيس،  قرية 

تراجع سعر الرأس الماشية بنسبة 25%.
وي��ض��ي��ف أح��م��د م��ح��م��ود، ص��اح��ب م��زرع��ة 
اللحم  كيلو  سعر  إن  ال��ع��ام��ري��ة،  ف��ى  ماشية 
جنيها،  ب���40  ويباع  جنيها   50 حاليا  يتكلف 
ويتضمن   %  20 إل���ى  ت��ص��ل  خ��س��ارة  وه���ى 
جنيهات   5 يبلغ  ال��ذى  العلف  ش��راء  التكلفة 
والعالئق الخضراء  السوائل  للكيلو، فضال عن 
والتحصين وغيرها على مدار فترات التثمين.

وأرج����ع ال��م��ه��ن��دس م��ص��ط��ف��ى ال��م��ح��م��دى، 
فى  ال��زراع��ي��ة  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو 
ب��م��ن��ط��ق��ة بنجر  إس��م��اع��ي��ل  م��ص��ط��ف��ى  ق��ري��ة 
العامرية  لحى  التابعة  باإلسكندرية  السكر 
فى  ال��رك��ود  فقد  للمواشى،  مزرعة  وصاحب 
هو  األول  السبب  أسباب،  لعدة  الماشية  سوق 
كبيرة  كميات  مصر  استوردت  حيث  االستيراد 
العام  بداية  الحمراء، خصوًصا مع  اللحوم  من 
كبير  عدد  لجوء  هو  الثاني  والسبب   .2019
بالبيع  مواشيهم  م��ن  للتخلص  المربين  م��ن 

الرتفاع تكلفة التربية بصفة عامة.
المؤسسات  ب��ع��ض  دخ���ول  أن  إل��ى  م��ش��ي��را 
وللتخفيف  واالح��ت��ك��ار  االس��ت��غ��الل  م��ن  للحد 
على المواطنين كطرح القوات المسلحة للحوم 
التموين  وزارة  ط��رح  وك��ذا  والمجمدة،  الحية 
الخيرية لحوم باألسواق  والنقابات والجمعيات 

بسبب رئيسي فى االنخفاض.
مدير،  زيد  أبو  دكتور  محمود خميس  ويقول 
محطة البحوث الزراعية بالنوبارية، إن حوالى 
50 % من خامات األعالف ومدخالت اإلنتاج 
التسمين  ع��ج��ول  أع���الف  بتصنيع  ال��خ��اص��ة 
العملة  بسعر  وت��ت��أث��ر  ال��خ��ارج  م��ن  م��س��ت��وردة 
ارتفاع  إل��ى  ي��ؤدى  ما  وه��و  العالمى،  وال��س��وق 

أسعار األعالف وظهور السوق السوداء.
المعروض  ال��زي��ادة فى  أن ه��ذه  إل��ى  وأش��ار 
الوزاري  القرار  أهمها  أسباب،  عدة  إلى  تعود 
إلى  العجول  وتسمين  البتلو  ذبح  بمنع  القاضى 
إلى  أدى  وال��ذي  األق��ل،  على  كجم   400 وزن 
زيادة الناتج من اللحوم من نفس عدد الرؤوس 
تقريبا  أضعاف   5 إلى  كبتلو  تذبح  كانت  التى 
على  البتلو  ي��ذب��ح  ك��ان  حيث  تسمينها،  بعد 
متوسط وزن 100 كجم تقريباً بنسبة تصافى 
أصبح  التسمين  بعد  أم��ا   ،%  50 م��ن  أق��ل 
يذبح على وزن 400 كجم على األقل، وبنسبة 

تصافى تصل إلى 60 %.
الفالح أسيوط..ظلم 

فالحين  نقيب  المعطى،  عبد  حسين  وأك��د 
ظلم  الفالح  أن  المستقلة،  النقابة  بأسيوط، 
ولم  المواشي  أسعار  تدني  بسبب  العام  هذا 
بأسعار  من  للبيع  اضطره  مما  تعويضا،  يجد 
وأيضا  العلف  أسعار  ارت��ف��اع  رغ��م  منخفضة 
بالمقارنة  المزمنة  باألمراض  الماشية  إصابة 
أوقف  مما  األسعار  وارتفاع  السابق  العام  عن 

السعر. وانخفاض  الشراء  حركة 
ثمن  إن  ماشية،  مربى  عمران،  محمد  وقال 
جنيه  آالف   7 ح��وال��ى  الماشية  م��ن  العجل 
 100 وي��س��ت��غ��رق  التسمين  م��رح��ل��ة  ل��دخ��ول��ه 
قيمة  جنيه،  أل��ف   30 إل��ى  وي��ح��ت��اج  ي��وم��ي��ا، 
فى  إنتاجه  تكلفة  لتصل  والبروتين،  األعالف 
بيعه  يتم  لكن  جنيه،  ألف   36 إلى  المتوسط 
خسائر  وه��ي  المتوسط،  ف��ى  أل��ف  بنحو15 
ف��ادح��ة ون��زي��ف ل����رؤوس أم����وال ال��ف��الح��ي��ن 
الثروة  تربية  أن  إلى  الفتا  بها.  يعملون  التي 
الحيوانية كانت أحد المصادر التي تدر دخال 
البطالة  من  يعاني  الذي  الشباب  من  للعديد 
احتياجات  لتدبير  المجال  ه��ذا  ف��ى  ويعمل 
فى  كليا  اعتمادا  الفالح  يعتمد  كما  أسرته، 
دخله  لتحسين  الماشية  تربية  على  ال��زراع��ة 

للعيش. الضرورى  واقتصاده 
الخسائر  فالح،  عبدالمالك،  محمد  وأرجع 
مع  التنسيق  وع��دم  الفالح  توعية  غياب  إلى 
الزراعة  ك��وزارة  المختصة  الدولة  قطاعات 

والتموين.

تواصل أسعار المواشي الحية انخفاضها منذ عيد األضحى، رغم ارتفاع 
أسعار األعالف وتشير التقارير الرسمية إلى انخفاضها بنسبة 15 % الي 
20 %. فيما يؤكد المربون ومنتجو المواشي أن األسعار انخفضت بنسبة 

50 % فسعر العجل كان يتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف جنيه انخفض 
إلى 15 و17 ألف جنيه فقط بمتوسط 45 جنيها للكيلو قائم. كما يتراوح 

سعر البقر ما بين 12 إلى 13 ألفًا بسعر 38 جنيها للكيلو قائم.. مما 
أنهك الفالح ماديا خاصة أصحاب المزارع البلدية الصغيرة، وأدي إلى تراكم 

الديون، حيث يعتمد اغلب المربين فى توفير األعالف على نظام تسديد 
قيمة األعالف بعد اكتمال دورة اإلنتاج وبيع الرؤوس وتسديد ثمنها للتاجر.

■ عشـوائية القرارات.. عدم التنسيق بين األجهزة.. وارتفاع أسعار األعالف.. السبب 

قيام الدولة بشراء العجول البلدية من المربين اختيارًيا بأسعارالضمان

■ تفعيل القوانين التى تحرم ذبح العجول األقل من 300 كجم.. 

شارك فى امللف
اإلسكندرية: أحمد سالمة ودينا صمائويل الفيوم: حسن أحمد `ـ 

املنوفية: عادل شحتينو كفر الشيخ: منتصر النجار أسيوط: سويفى رشدي 
القليوبية: رشا عبداهلل

عز الدين أبو ستيت



أكد الناشر مصطفى الشيخ، مؤسس دار آفاق للنشر 
لهذه  التصدي  ف��ى  القانون  تفعيل  ض���رورة  وال��ت��وزي��ع، 
الظاهرة، فكيف يتم بيع الكتب املزورة جهاراً نهاراً، فأين 
دور الدولة ودور شرطة املصنفات الفنية، وأضاف نحن 
يجب  كما  يتحرك،  أحد  ال  ولكن  بالغات  بتقدمي  نقوم 
أقصي  علمي  حد  فعلي  التزوير،  عقوبة  تغليظ  أيضاً 
حالة  فى  وه��ذا  غرامة،  جنيه  آالف  خمسة  هي  عقوبة 
الوصول للمزور وحتويله للقضاء. أنا شخصيا شاهدت 
كتبي تباع بعد تزويرها مع الباعة على الرصيف وقمت 

بالعديد من البالغات دون جدوي فال أحد يهتم. 
جهل القاريء

وأضاف الشاعر والناشر، فارس خضر، قائاًل فى كثير 
من األحيان ال يكون لدي القارىء علم بأن الكتاب الذي 
قام بشرائه مزور، وذلك بسبب تقارب درجة جودة هذه 
الُكتب املزورة من الٌكتب األصلية وفى كثير من األحيان 
السعر  هو  الوحيد  الفارق  ويكون  اجل��ودة،  فى  تطابقها 
الزهيد الذي تٌباع به هذه الكتب املزورة مقارنة بأسعار 
بعض  فيها سعر  يصل  أحياناً  التي  الكبري،  النشر  دور 
الُكتب ملائة ومائتني جنيه، فكرة تزوير الُكتب هي صحيح 
احلقيقة  فى  لكن  النشر،  ودور  املؤلفني  حلقوق  سرقة 
فى  رئيسي  بشكل  املتسببة  هي  الكبري  النشر  دور  أن 
هذه األزمة، ألنها ال تقبل بهامش ربح معقول أومنطقي، 
فعندما تكون تكلفة بعض الُكتب خمسة عشر جنيه وهي 
تبيعه مبئتني جنيه فهذا أمر فيه شيء من املغاالة، ولهذا 
ال يجب أن نلوم ونصوب بنادقنا إلى القاريء الذى يدفع 
كل  له  القاريء  هذا  م��زورة،  نسخة  فى  جنيها  عشرين 
احلق، ألن النسخة فى الواقع تكلفتها ال تتعدي اخلمسة 

عشر جنيهاً.
ويستطرد خضر قائاًل نعم هناك حقوق للمؤلف ولكن 
نحن نتكلم عن السعر املبالغ فيه والسعر املنطقي للسلعة 
فالكتاب فى حالة البيع والشراء يتحول إلى سلعة، وهذه 
أضعاف  بعشره  وتُباع  سعرها  فى  يُبالغ  عندما  السلعة 
سعرها، ال ننتظر أن يكون القاريء مثاليا ويراعي حقوق 

املؤلف ودار النشر. 
مطابع بير السلم

الكتب  تزوير  مع  أنني  يعني  ال  ه��ذا  خضر  وأض��اف 
لكن  القانون،  على  خارجة  ظاهرة  أي  أنا ضد  بالعكس 
نحن نتحدث عن ظاهرة موجودة بالفعل.ولكن ملاذا يدفع 
القاريء مبلغ 200 جنيه فى نفس الكتاب الذي ممكن 
أن يشتريه بعشرين جنيها وفى نفس الوقت فكرة اجلودة 
املتواضعة  فاملطبعة  يذكر.  ف��رق  هناك  ليس  وغيرها 
املوجودة حتت بير السلم تنتج جودة تكاد متاثل املطبعة 

الكبري.
وح���ول دور امل��ؤل��ف ف��ى امل��ش��ارك��ة ف��ى م��ح��ارب��ة هذه 
سعر  فى  املغاالة  عدم  الناشر  من  يطلب  بأن  الظاهرة 
فى  النشر  عقود  أوالً  خضر  يقول  احللول  كأحد  كتابه 
مصر هي تقريباً ما لم يكن الكاتب كاتباً كبيراً وله أسمه 
ويستطيع أن ٌيلى شروطه فهي "عقود إذعان" اليد العليا 
أو  أو متوسطاً  مبتدئا  كاتباً  أن  أتصور  للناشر وال  فيها 
إنه من  وليس جنم  حتي متحقق بشكل عادي وطبيعي، 
املمكن أن يلى شروطه على دار النشر بل بالعكس دار 
قمة  فى  وهو  يوقع  وهو  العقد  تُصيغ  التي  هي  النشر 
السعادة والفرح ويكاد يرقص فى امليدان، فاملسألة هي 
ليس لدينا الكاتب الذي يستطيع أن يلى شروطه على 

دار النشر مالم يكن جنماً.
احللول املنطقية

الظاهرة  لهذه  تتصدي  أن  يكن  التي  احللول  وحول 
فى  الكبري  النشر  دور  مبالغة  عدم  أوالً  فارس  أضاف 
ضد  أنا  احلقيقة  بإصدارها.  تقوم  التي  الكتب  أسعار 
املصادرة، وال أستطيع أن أقترح مصادرة الكتب املزورة. 
ألن ماذا تعني املصادرة؟ وأين ستذهب هذه الكتب هل 

ستٌحرق مثاًل؟،
فاألزمة من املمكن أن حتل إذا قامت دور النشر بإصدار 
الُكبري الغالية التي تستطيع أن تبيعها  نسخ من الكتب 
فى املعارض العربية وفى املعارض الكبري أن تصدر منها 
طبعات شعبية على ورق وغالف أقل جودة بتكلفة أقل، 
وبالتالى إذا هي أصدرت طبعات شعبية ستكون النسخة 
سعر  نفسه  هو  سعرها  يكون  تكاد  ال��دار  عن  الصادرة 
والقاريء  ستكسب  النشر  دار  وبالتالي  امل��زوة،  النسخة 
شعبية،ولكن  طبعة  ولكنها  أصلية  نسخة  على  سيحصل 
السائد ال جند دور نشر  الرأس مالى  التجارى  باملنطق 
عشر  فى  صدر  كتاب  من  شعبية  طبعات  تصدر  كبري 
وترفع  أخ��رى  طبعة  عشرين  تطبع  أن  تريد  بل  طبعات 
السعر، وهذا يؤكد أن الهدف فى النهاية ليس هدف نشر 
قيمة أو ثقافة ولكن الهدف هو املكسب املالي فى النهاية 
بالنسبة لها، وطاملا الهدف ربحي فالقاريء من حقه أن 
يشتري ماهو فى مقدرته. بصرف النظر إذا كان أصليا 

أم مزيفا فهو يريد أن يقرأ محتوي الكتاب.
تواطوء املؤلف

وعلي جانب آخر، قالت ليلي يوسف، مدير عام سابق 
فى  دور  للمؤلف  يكون  أن  البد  للكتاب،  العامة  بالهيئة 
يعني  املؤلف  سكوت  ألن  والتزييف  التزوير  هذا  وقف 
أيضاً  يصبح  احلالة  هذه  وفى  التزوير  هذا  فى  تواطؤه 
املؤلف  معرفة  دون  يتم  الفعل  هذا  كان  إذا  متهما،أما 
دور  تفعيل  م��ن  والب���د  منظمة  ج��ري��ة  األم���ر  فيصبح 
املصنفات بكل جهدها ألن فى هذه احلالة تصبح سرقة 
جلهد املؤلف الذي تعب فى هذا العمل وبذل فيه وقته 
وجهده وفكره حتي وصل العمل إلى النشر،ثم يأتي من 

يستغل كل هذا اجلهد على اجلاهز ويستفيد منه.
وأضافت هناك شق أخر مهم فى هذه الظاهرة وهي 
من  حترمه  التي  للقاريء،  االقتصادية  احلالة  استغالل 
أن  يجب  الشق  وهذا  الثمن  باهظة  الكتب  بعض  ق��راءة 
يوضع فى االعتبار، أيضاً البد من معرفة من الذي يطبع 

نشر  إلى  تهدف  ال  بالتأكيد  فهي  وأي��ن؟  األعمال  هذه 
الثقافة ولكن الهدف ربحي فى املقام األول!وأكيد املُنتج 
املزيف اليرتقي لنوعية املُنتج األصلي من ناحية اخلامات 
الورق  املستخدمة فيه، أكيد هناك فروق كبيرة فى نوع 
والغالف واألحبار املستخدمة. فالبد من قيام احلكومة 
بدورها فى مالحقة من يقوم بهذا العمل، فهذه الظاهرة 
كانت منتشرة بعد حرب 67 وكان التزوير يتم فى دول 

■ محمد فاضل: قصص حقيقية من الممكن أن 
تترجم إلى أعمال درامية تشابه فيلم الممر

خارجية وينسب ألسماء غير مؤلفيها.
الشروط املجحفة

فيما قال الناقد والكاتب الروائي أحمد محمد جلبي: 
كثيراً ما أشتري كتبا وأشك فى إنها مزورة بسبب تطابقها 
مع الكتاب األصلي بنسبة %99 فهي تكون نفس خامة 
الورق واملحتوي والغالف والفروق تكاد تكون ضئيلة جداً 
بني الكتاب األصلي واملزور فى أغلب األحيان، وبالنسبة 
لي كنت أشتريها، عندما أحتاج لكتاب و أذهب لشرائه 
من  أشتريه  احلالة  ه��ذه  فى  أج��ده  وال  النشر  دور  من 

الباعة اجلائلني ألني اعتبرهم مالذي األخير.
الشق األخالقى

هناك  بالتأكيد  قال  األخالقية  بالقضية  يتعلق  وفيما 
شق أخالقي عندما يكون املؤلف هو الذي يصدر الكتاب 
على نفقته اخلاصة، لكن بالنسبة للناشر ال أعتقد إنها 
قضية أخالقية بسبب أن بعض دور النشر تسرق املؤلف 
كما أنها من املمكن أن تصدر طبعات أخري عندما ينفد 
لديها الكتاب دون إخطار املؤلف مبعني آخر تقوم بتزوير 
طبعة جديدة لصاحلها هي شخصياً، وهذا حدث معي 
أنا شخصياً فى كتابي "عاشقة الليل" عندما قام الناشر 
بطبع نسخة أخري دون معرفتي. وعرفت هذا من خالل 
اختالف ضئيل بني النسخة األصلية واملزورة حيث كان 
هناك بعض الغلطات املطبعية قام الناشر بتصويبها فى 
النسخة اجلديدة. واملفترض أن هناك عقدا بيني وبني 
الكتاب  سعر  وفق  الغالف  من  نسبة  على  ينص  الناشر 
بل  لم حتدث معي فقط  الواقعة  لم يحدث.وهذه  وهذا 
حدثت أيضاً مع أديب سويدي هو الذي قام بطبع كتابه 
بطبع  تقوم  النشر  دور  من  فكثير  اخلاصة.  نفقته  على 

الُكتب مرة أخري دون العودة إلى املؤلف.
16 دور رابحة 

هي  نش�ر  دور   6 حوالي  هن��اك  اجللب��ي:  وأض��اف 
 100 بنسبة  الكتب  من  تربح  أن  تستطيع  ال��تي  فقط 
% و200 % لسبب بسيط وهي إنها أكبر وأقوي دور 
نشر،لذلك معظم املؤلفني يتمنون التعاقد معهم ويقبلون 
تتحكم  التي  الدور  هذه  تضعها  التي  املجحفة  الشروط 
فى السعر وفقاً لنظرية العرض والطلب وهي أيضاً التي 
تتحكم فى أجر املؤلف وإعادة الطبع ووضع الكتاب فى 
سلسلة  عدمه،  من  اخل��ارج  فى  وتسويقه  ال  أم  املعرض 
من الشروط يتم التحكم فيها وجميعها ليست فى صالح 

املؤلف فى شيء.
للُكتب  النشر ال تضع أسعارا مرتفعة  ولكن معظم دور 
وهذا لسبب بسيط ألن لديهم كما كبيرا جداً من املخزون لم 
يتم توزيعه إضافة إلى أن عددا كبيرا جداً من املؤلفني الكبار 
أم رحلوا أو أقلعوا عن الكتابة. هذه الدور تعمل فقط على 
نشر عدد من العناوين كل عام وتوزيع ما لديها من مخزون 

وال تضع أسعارا كبيرة ومع ذلك هناك حالة ركود.
حتكم فى السوق

وأشار »اجللبي« أن دور النشر القوية تضع السعر الذي 
تراه لقدرتها على التوزيع وحتكمها فى السوق ألن ليس لها 
بديل وعندما تخرج للعرض فى أبو ظبي أو الدول العربية 
وأغلب  بالفعل  عليها  مرتفعة وحتصل  أسعارا  تضع  فهي 
من  طويلة  فترة  اصداراته  حماية  على  ق��درة  لديه  الظن 
الوقت إلى أن يحدث له تشبع فال يهتم بتزويرها من عدمه.
أو التخلي عن ما لديه من مخزون ليفسح املكان ملخزون 

من كتب أخري.
وأحيانا يكون هناك بعض الكتب بها بعض العيوب سواء 
فى الطباعة أو غيره تتخلي عنها دور النشر للباعة على 
النشر  دار  شعار  عليها  ويكون  لسمعتها  حماية  الرصيف 
والبار كود اخلاص بها. وفيما يتعلق باملصنفات فهي بالطبع 

تهتم وتتحرك عندما يكون هناك بالغ محدد فقط.

■ حتقيق: أمل خليفة 

09ثقافة وفنون

a l a h a l y g a t e . c o m

■  أحمد محمد الجلبي: شرطة 
المصنفات تتحرك عندما 

يكون هناك بالغ
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تفعيل القانون وتغليظ عقوبة 
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فى أسعار الكتب هي السبب 
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األسبوع الثقافى
جنازة جديدة لعماد حمدي

 « لعماد حمدي  » جنازة جديدة  رواي��ة  الشروق ص��درت  دار  عن 
للروائي وحيد الطويلة وهي الرواية اخلامسة للمؤلف بعد » ألعاب 

الهوى » و« أحمر خفيف » و« حذاء فيلليني » و« باب الليل ». 
وتنقلنا الرواية إلى عوالم سفلية غامضة، عالم غرائبي من القتلة 

واملخبرين والبلطجية ومسجالت اآلداب. 
تساؤالت كثيرة تثيرها الرواية التي تدور حول » فجنون« الضابط 
ما  بقدر  كآبتهما  تضايقة  وال  معاً،  والفساد  اإلج��رام  يواجه  ال��ذي 
يضايقه سجنه الداخلي وعذابه بني ميوله الفنية وبني إجبار أبيه له 
على االلتحاق بكلية الشرطة، بينما تبحث روحه عن حريتها وسط 

عالم ملئ باجلرية واحلب والفن. 

الزجاج فى دمي 
عن الهيئة املصرية العامة للكتاب صدرت مختارات روائية لألديب 
السكندري محمود عوض عبد العال، حتت عنوان » الزجاج فى دمي 
» وتضمنت مجموعة من أعماله الروائية ومنها » سكر مر » و« عني 
سمكة » و« قارئ فى الشارع » و« ضابط احتياط » و« الزجاج فى 

دمي ». 
عام  اإلسكندرية  محافظة  مواليد  من  املؤلف  أن  بالذكر  جدير 
والفنانني  ل��ألدب��اء  الصحوة  أق���الم  مجلة  حت��ري��ر  ورأس   1943
السكندريني، من عام 1974 وحتى 1984، وصدر له أيضا عدة 
مجموعات قصصية منها » حتت جناحك الناعم » و« حس البيت« و« 

فى صحن مصر » وغيرها. 

قبور زجاجية
عن الهيئة العامة للكتاب صدرت مختارات شعرية للشاعرة جناة 
على حتت عنوان » قبور زجاجية » وتضمنت مجموعة من القصائد 
منها » قرب حائط مشقوق » و« فى انتظار مرورهم هنا » و« ضرورة 
أن تعرف فرويد والكان » و« الطريق إلى طلعت حرب » و« ملاذا ال 

يذبحها مرة واحدة ». 
وقد صدر للمؤلفة من قبل » كائن خرافى غايته الثرثرة » و« مثل 
شفرة سكني » و« املفارقة فى قصص يوسف إدريس » و« الراوي فى 

روايات جنيب محفوظ«.

إمرأة المطر والقهوة والضجر 
للكاتبة  ص���در  ل��ل��ك��ت��اب  امل��ص��ري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن 
جديد  شعر  دي��وان  حلمي  منى  الدكتور  والشاعرة 
أهدته  والضجر،  والقهوة  املطر  إمرأة  عنوان  حتت 
إل��ى ع��اط��ف ح��ت��ات��ة : أخ��ي ال��وح��ي��د ع��ل��ى كوكب 
األرض، فى زمن ما كنا ال نفترق اآلن يسكن قريبا 
من مكاني وال أراه، أحبه أكثر مما تصوره الكلمات، 
كل فرحتي أن أجزل له العطاء لكنه عنه دائماً فى 

استغناء. 

الشاعر العراقي نبيل ياسين 
فى ضيافة »أدب ونقد«

 « ون���ق���د  أدب   « م��ج��ل��ة  أق���ام���ت 
ندوة  للنشر  أروق��ة  دار  مع  بالتعاون 
العراقي  الشاعر  فيها  استضافت 
دعوني   « ديوانه  ملناقشة  ياسني  نبيل 
 « املترجم  وكتابة   « العالم  هذا  أعبر 
مختارات  الغابة..  ه��ذه  ضجة  أكثر 
الرفيقة  وقصص  املجري  الشعر  من 
عيد  الشاعر  اللقاء  أدار   ،« الواحدة 
ع��ب��د احل��ل��ي��م رئ��ي��س حت��ري��ر مجلة 
 « أن  على  أك��د  وال���ذي  ون��ق��د،  أدب 
جيل  شعراء  أبرز  أحد  يعد   « ياسني 
وال��ع��ال��م  ال���ع���راق  ف��ى  السبعينيات 
الشعرية  جتربته  ب��دأ  فقد  العربي، 
مبكراً بإصداره لديوان » البكاء على 
وهو   »1970 ع��ام  األح���زان  مسلة 
تبعه  ثم  عاما،  العشرين  يتجاوز  لم 
 « امللوك  يهجون  الشعراء   « بديوان 
بعد  وتعددت إصدراته  عام 1978، 
و«   « عراقية  ف��ص��ول   « ومنها  ذل��ك 

اإلخوة ياسني« و« أوجاع الوردة ». 
 « أن جتربة  احلليم  عبد  وأض��اف 
باجلرأة  متيزت   « الشعرية   « ياسني 
التحوالت  ع��ن  والتعبير  واالق��ت��ح��ام 
العراق  فى  والسياسية  االجتماعية 
بشكل  العربي  والوطن  خاص  بشكل 
مميزة  جتربة  صاحب  أنه  كما  عام. 
والفكرية  االجتماعية  الكتابة  ف��ى 
ول��ه ف��ى ذل��ك ع��دة إص����دارات منها 
 « من��وذج��اً  ال��ع��راق  املحرم  التاريخ   «
والفكرية  االجتماعية  األص���ول  و« 

للتيارات اإلسالمية املعاصرة ». 
ترجمته  عن  ياسني  نبيل  وحت��دث 
قائاًل  املجري  الشعر  من  ملختارات 
املجرين  الشعراء  من  املئات  هناك   :
األح��ي��اء، وه��ن��اك ط��وال نصف قرن 
إلى  انضمت  األقل مئات أخرى  على 
تاريخ الشعر املجري، وجنباً إلى جنب 
فيض  هناك  ال��واف��ر،  الكم  ه��ذا  م��ع 
فى  الرفيع  املجري  الشعر  من  زاخر 
مختلف العصور، وهذا الفيض غالباً 
ك��ب��رى شهدتها  ب��أح��داث  إرت��ب��ط  م��ا 
ب���الد امل��ج��ر  ال���ق���ارة األوروب����ي����ة أو 
أران  يانوش   « الشاعر  منذ  نفسها، 
ميهاي  و«   ،1882 ع��ام  املتوفى   «

ف��ورش��م��ات��ي » أش��ه��ر ش��اع��ري��ن فى 
حقبة  املجرية،  الكالسيكية  احلقبة 
املجري  الشعر  شارك  وقد  النهضة، 
ف���ى ص��ي��اغ��ة امل��ش��اع��ر ال��س��ي��اس��ي��ة 
كما  للمجريني،  واإلنسانية  والقومية 
شارك فى صياغة املوقف من احلياة 

والعالم.  والطبيعة 
والظاهرة العامة التي متيز الشعر 
املجري هي أن االنعطافات السياسية 
والفكرية واالجتماعية هي انعطافات 

شعرية أيضاً. 
ف��ال��ش��ع��ر وال��س��ي��اس��ة ف���ى امل��ج��ر 
الشعر  لعب  فقد  ببعض،  مرتبطان 
عشر  ال��ث��ام��ن  ال��ق��رن  منتصف  منذ 
دوراً تنويرياً شارك فى النهضة التي 
الفكري  الصعيد  على  املجر  شهدتها 

بشكل فعال وبارز. 
منذ   : ق���ائ���ال  ي���اس���ني  وأض������اف 
جيل  ظهر  امل��اض��ي  ال��ق��رن  ستينات 
الغرب  إلى  أكثر تطلعاً  شعري جديد 
وإلى » الليبرالية » يقف فى طليعتهم 
الذي كان  الشاعر » شاندور جوري« 
احلزب  تأسيس  فى  املساهمني  من 
ال���دي���وق���راط���ي امل���ج���ري ال��ق��وم��ي 
امل��ج��ر ف��ى أول  ال���ذي حكم  االجت���اه 

انتخاابت بعد النظام االشتراكي. 
الرومانتيكية  تأثيرات  دخلت  وقد 
ال��ت��ي تصاعد  ال��ف��ت��رة  األمل��ان��ي��ة ف��ى 
تطورت  امل��ج��ري،  القومي  امل��د  فيها 
م���ش���ك���الت ال����ن����ض����ال م�����ن أج���ل 

االستقالل، وتصفية اإلقطاع. 
الهيغلية   « تأثيرات  كذلك  وظهرت 
فى  وانعكست  اإلص��الح  فترة  فى   «
أردي��ي،  ليانورش  اجلمالية  األعمال 
العمالية  احلركة  رواد  كتابات  وف��ى 
التاسع  ال��ق��رن  نهايات  ف��ى  األوائ���ل 
عشر. وشهدت الندوة مداخالت من 
السنوسي  صالح  د.  الليبي  الروائي 
والشاعر اليمني د. على عبد الكرمي، 
أم��ج��د محمد  ال��ع��راق��ي  وال��ش��اع��ر 
هاني  د.  اليمني  وال��ش��اع��ر  سعيد 
ياسني مجموعة  نبيل  وقرأ  الصلوي. 
دعوني   « اجلديد  ديوانه  من قصائد 

أعبر هذا العالم ». 

»السمسمية« ملحمة مقاومة شعبية ببورسعيد وتحرير السجناء فى معركة العش
أشاد النقاد باملجموعة القصصية "السمسمية" 
من تأليف د. عادل وديع، خالل مناقشة املجموعة 
أين  بحضور  للثقافة  األع��ل��ى  املجلس  بقاعة 
سالمة "كاتب السيناريو " ومحمد فاضل "مخرج 
مسرحى " ومحمد قطب "روائى " ومدير اجللسة، 

وشوقى عبد احلميد "ناقد".
حول  القصصية  املجموعة  أح���داث  وت���دور 
بطوالت حقيقية من واقع املقاومة الشعبية ملدينة 
السويس خالل املائة يوم من احلصار وحصدت 
املجموعة القصصية على جائزة املسابقة الثقافية 
للشئون املعنوية للقوات املسلحة عام 2018 ومن 
أبرزها " ملح األرض" و"نوستالوجيا" و"ياورد مني 

يشتريك"و إبليس فى أجازة.
فى  إن  املسرحى،  املخرج  فاضل،  محمد  قال 
أن  املمكن  من  حقيقية  قصص  املجموعة  ه��ذه 
تترجم إلى أعمال درامية تشابه فيلم املمر الذى 
املجتمع،  فئات  مستوى  على  كبير  جناحا  حقق 
وتقدم املجموعة القصصية مناذج مشرفة، يكن 

أن نقتدي بها ويحاول كل منا أن يلتصق 
ويصبح  املجموعة  شخصيات  بأحد 
من الشخصيات اإليجابية ملصر التى 
فى قصة هجرة النوارس ترمز إلى 
مصر  أج��ل  م��ن  استشهدت  شباب 
األع����داء لكن  وأص����روا على ط��رد 

قدموا تضحيات كبيرة بدمائهم.
وقصة إبليس فى أجازة 

ت���دور أح��داث��ه��ا ح��ول 
بالهدنة  إبليس  قرار 
ملدة، ويرى ما الذى 

العالم دائما يحمل  يحدث للعالم بعد غيابه وأن 
تفوق  العالم  أن  النتيجة  فكانت  خطاياه  إبليس 

بأخطائه على إبليس.
يقول د. عادل وديع فلسطني "مؤلف املجموعة 
من  السمسمية   " السمسمية  بعنوان  القصصية 
املمكن أى ناقد ينتقد على عدم اإللتزام بقواعد 
القصة القصيرة وال بالرواية ألنها مجرد أحداث، 
فعندما إنتهيت من كتابتها عرضتها على صديقى 
بالقصة  وال  ب��ال��رواي��ة  ل��ي��ت  السمسمية  ق��ال��ى 
جتمع  التى  الشخصية  بها  يوجد  وال  القصيرة 
ملتزم  إلن��ى  درام���ا  بها  يوجد  وال  القصص  ب��ني 
املسابقة،  فى  والكلمات  ال��ورق  من  معني  بعدد 
مثل  بالضبط  هى  كما  أضعها  أن  فأضطررت 
لكن  املسلحة  للقوات  املعنوية  للشئون  ماقدمتها 
هناك السمسمية املوازية التي يوجد بها الدراما 
عاطفية  مواقف  وفيها  كتيرة  انسانية  وأح��داث 
وفيها شخصية رابطة دكتور من األول إلى األخر 

لم أستطع وضعها. 
لكن  فيلما مم��ت��ازا  ك��ان  امل��م��ر  فيلم  وأض���اف 
ي��وض��ح ص���ورة ص��غ��ي��رة ج���دا م��ن املعركة 
بالرغم  معني  ج��زء  فى  املعركة  واخ��ت��زل 
تسليط  يجب  ك��ان  كثيرة  م��ع��ارك  ف��ى 
القصص  بعض  عليها خصوصا  الضوء 
ببورسعيد  الشعبية  املقاومة  فى ملحمة 
العش،  معركة  ف��ى  السجناء  وحت��ري��ر 
فالكتاب يعكس صورا كثير لم 
يشاهدها القارئ من قبل، 
مجموعة شجرة الزيتون 
ح������ول االس���ت���ع���م���ار 

اإلسرائيلي واغتصاب القرية الفلسطينية واملعاناة 
التي عانها هؤالء السمسمية وقاوم شعب السويس 
ض��د اإلح��ت��الل اث��ن��اء امل��ائ��ة ي��وم��اً حلصار حرب 
اسماء جميع  ذك��ر  القصه  ه��ذه  وح��رص فى   ٧٣
تخليداً  باالسم  جداً  البسطاء  حتى  الشخصيات 
لهم حتى عم شرابي العربجي الذي استعمل عربة 
أخرى  أح��داث  وهناك  اسعاف،  كسيارة  الكارو 

الذي  املجهول  اجلندي  عن  األرض  ملح  وأخيرا 
امتنى ان نحتفل به كل عام.

مع  وتعاونهم  سينا  عرب  دور  أيضا  وأب��رزت   
وختام  الغالية  وتضحياتهم  امل��ص��رى  اجل��ي��ش 
يصاب  شخص  قصة  "نوستالوجيا"  السمسمية 
املاضى  إل��ى  احلنني  وه��و  "نوستالوجيا"  مب��رض 

وأختتم كلمته بقراء قصة "ملح األرض"

على  تسلم  مل��ا  ح��اس��ب  قلبي  ع��ل��ى  "ح��اس��ب 
فأيدي  قلبي  حلسن  حاسب  ي��دي  على  حاسب 
األي��ادي  ذوي  من  يرددها  لواحد  أغنية  كلمات 
بالعرق  ونبت  اخشوشنت  التي  القوية  السمراء 
فرعوني  النسان  قوية  وعضد  سواعد  حتركها 
فى  السنني  االف  من  منقوشة  لوحة  من  خ��رج 
ازوري��س  البعث  ال��ه  ال��روح  فيه  بث  عتيق  معبد 
عطا فالح صعيدي قبطى ال ندري أن كان مسلم 
ام مسيحي الديانة لكنه مصري تطوع للعمل فى 
يكن  لم  السويس  لقناة  اجلديدة  بالتفريعة  حفر 
اخلديوي  أي��ام  القناة  حفر  ال��ذي  كسابقه  حاله 
العمل  من  يبكي  وهو  يعمل  كان  الذي  إسماعيل 
تعلم  وال  وامل��رض  اجل��وع  يعاني  واإلذالل  الشاق 
تستطيع متييزه  يعود ال  متى  وال  اين هو  اسرته 
يرتدي اجللباب األزرق ويحمل  الكل  عن اخوانه 
فأسه فوق كتفه وفى وقت الراحة يجلس يستريح 
به  كبيراً  مندياًل  أم��ام��ه  وي��ف��رش  األرض  على 
طعامه خبز بتاو قطع من اجلنب القدمي والبصل 
ثم يحصل على اجلائزه الكبرى كوب من الشاي 
املغلي اعده فى براد عتيق من الصاج. من انت؟؟ 
كم بقيت حتت الثرى؟؟ من أهال عليك التراب؟؟ 
معك  دفنوه  هذا سالحك  ل��ك؟؟  زميل  ام  ع��دوا 
عطا  وق��ف  زم��الئ��ك  ه��م  اذاً  ب��ج��ل��دك  ملتصق 
طاقيتى  انها  القبعه  لك  أرف��ع  الشهيد  يخاطب 
املبللة بالعرق سأقدم لك التحية العسكرية رغم 
الصوت:  وياتي  البطل  أيها  يا  لست جنديا  انني 

ال بل أنت البطل؟

■ أحمد جبر

 انتشار ظاهرة تزوير الكتب

أط����ل����ق ات���ح���اد 
ال���ن���اش���ري���ن م�����ب�����ادرة ب���ع���ن���وان 

"ش���ه���ر ل���ح���م���اي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة" 
بالحقوق  القراء  لتعريف  شهر  لمدة  تستمر 

ال���ف���ك���ري���ة وح���ق���وق ال���ن���ش���ر، ح���ي���ث ان���ت���ش���رت ف��ى 
اآلون������ة األخ����ي����رة ظ����اه����رة ت����زوي����ر ط���ب���اع���ة ال��ك��ت��ب 
ل��ع��دد م��ن ال��ك��ت��اب ف��ى م��ص��ر وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، وق��د 
إل��ى حد  ال��ت��زوي��ر  ف��ى كثير م��ن األح��ي��ان ه��ذا  يصل 
ال  وهذا  والمزورة،  األصلية  النسخة  بين  التطابق 
ونوعيته  ال���ورق  وزن  م��ث��ل  ف���روق  وج���ود  ع��دم  يعني 

الفروق  هذه  ولكن  المستخدمة..الخ،  واألحبار 
يجذبه  ال��ذي  البسيط  ال��ق��اريء  يدركها  ال 

ال���ث���م���ن ال����زه����ي����د، ح���ي���ث ت����ب����اع ه���ذه 
األرصفة  على  ال��م��زورة  الكتب 
ب��أث��م��ان زه��ي��دة ت��ت��راوح من 
ع������ش������رة إل��������ى ع���ش���ري���ن 

ج����ن����ي����ه ع����ل����ى أق���ص���ي 
تقدير. 

 ضياع حقوق المؤلف ودور النشر وحق القارئ فى المعرفة بأسعار مناسبة

مصطفى الشيخ فارس خضر

أحمد محمد

محمد فاضل



تحول الحلم إلى حقيقة على أرض 
الواقع، هذا ما حدث فى فرع األكاديمية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحرى، بمدينة العلمين الجديدة، الذى 

أصبح واقًعا، بعد بدء الدراسة بـ3 كليات 
هى »طب األسنان والصيدلة والذكاء 
االصطناعى«، وذلك ضمن المرحلة 

األولى لتشغيل الفرع.
األكادميية  رئيس  عبدالغفار،  إسماعيل  الدكتور 
أكد  البحرى،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
أن فرع األكادميية مبدينة العلمني اجلديدة هو أول 
مشروع وكيان علمى يعمل فى املدينة اجلديدة التى 
تعد أحد أهم مدن اجليل الرابع، الفًتا إلى أن هناك 
أكثر من 430 طالًبا وطالبة بدأوا الدراسة فى الفرع 
اجلديد، موضًحا أنه مت توفير كل سبل الراحة لهم 
ملساعدتهم على التحصيل العلمى والدراسى بداية 
التدريس  ق��اع��ات  وحتى  والسكن  االن��ت��ق��االت  م��ن 

ومراكز العصف الذهنى.
ووجه الدكتور إسماعيل عبدالغفار، الشكر للرئيس 
مدبولى  مصطفى  والدكتور  السيسى،  عبدالفتاح 
رئيس الوزراء، ووزير اإلسكان الدكتور عاصم اجلزار 
العلمني  جهاز  رئيس  عبدالغنى،  أسامة  واملهندس 
العربية  لألكادميية  ودعمهم  جلهودهم  اجل��دي��دة، 

مبدينة العلمني اجلديدة.
وأش����ار ع��ب��د ال��غ��ف��ار، إل���ى أن ال��ف��رع اجل��دي��د 
مساحته  تبلغ  اجلديدة  العلمني  مبدينة  لألكادميية 
»الكليات،  62 فداًنا يضم 34 مبنى تشمل مبانى 
املكتبة،  اإلب���داع،  مركز  الرئيسى،  املبنى  اإلق��ام��ة، 
الكافيتريات«.، الفًتا إلى أن الفرع اجلديد من املقرر 
أن يستوعب نحو 10 آالف طالب وطالبة مع بدء 
الدراسة ب�8 كليات أخرى منها »الهندسة، احلاسبات 
وتكنولوجيا املعلومات، اللوجيستيات والنقل الدولى، 
االستزراع  اإلع��ام،  اللغات،  والتكنولوجيا،  اإلدارة 

املائى«.
أن  إل��ى  الغفار،  عبد  إسماعيل  الدكتور  وأش��ار 
على  تعتمد  األكادميية  داخ��ل  العمل  استراتيجية 
اجل��ودة والتميز من خال أه��داف ورؤي��ة واضحة 
يتوافق  مب��ا  األك��ادمي��ى  العمل  ك��ف��اءة  رف��ع  قوامها 
التقدم   العلمى   وث���ورة   تكنولوجيا   املعلومات   م��ع 
 واالتصاالت   التى   يشهدها   العالم، منوًها إلى وجود 
1400 عضو هيئة تدريس بالفرع اجلديد، موضًحا 
أن فرع األكادميية فى مدينة العلمني اجلديدة من 
املقرر أن يصبح أحد عناصر استدامة احلياة مبدينة 
بفرع  نفتخر  أن  »الب��د  ق��ائ��ًا:  اجل��دي��دة،  العلمني 
األكادميية اجلديد، ألنه أول مشروع يعمل فى مدينة 
العلمني.. ويعد نقطة مضيئة قائمة على بناء اإلنسان 

على أرض العلمني«، مضيًفا åأن األكادميية بفرعها 
اجلديد باتت أول كيان علمى يتخذ خطوة االنتقال 
اجلديدة  العلمني  مدينة  ف��ى  كاملة  حياة  إلق��ام��ة 
لتحقيق حلم القيادة السياسية وحلم مصر فى إقامة 

مدينة مستدامة على ساحل البحر املتوسط.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إن األكادميية 
تسعى  البحرى  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
فى  للمعرفة  كمنارة  األساسية  مهمتها  ألداء  دائًما 
املعالم  وأب��رز  أهم  أحد  مثلت  حيث  العربى،  عاملنا 
املشترك،  العربى  العمل  فى مجال  الناجحة  املهمة 
إلى  مشيًرا  عام 1972،  فى  تأسيسها  منذ  وذلك 
أن الدور األساسى لألكادميية يقوم على املساهمة 
فى بناء القدرات بالدول العربية عن طريق التعليم 
والتدريب وجتهيز الكوادر الوطنية التى تؤهل لبناء 
االستشارات  تقدمي  العربية، فضًا عن  املجتمعات 
املجاالت  فى  البحوث  وإج��راء  بالدراسات  والقيام 

العلمية التى تتميز بها.
عن  ال��غ��ف��ار،  عبد  إسماعيل  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 
امليزة التى سيضيفها فرع األكادميية العربية ملدينة 
العلمني اجلديدة، وقال سيتيح لها أن تقدم خدمات 
استشارية باملنطقة مبختلف املجاالت العلمية والفنية 
التى تتميز بها محلًيا وإقليمًيا، مشيًرا إلى أن أبناء 
األكادميية هم من وضعوا تصميم املبانى، وهم من 
أن  مؤكًدا  أساتذتهم،  مبساعدة  تنفيذها  يتابعون 
األكادميية تعد نقطة مضيئة فى مصر، إذ تستهدف 
بناء اإلنسان، وهو أول كيان علمى يتخذ قرار االنتقال 
إلى مدينة العلمني اجلديدة إلقامة حياة كاملة داخلها 
املصرى  والشعب  السياسية  القيادة  حلم  لتحقيق 

بإنشاء مدينة مستدامة على ساحل البحر املتوسط، 
لتكون منارة للمعرفة وقلعة شامخة وعامة بارزة فى 
عاملنا العربى، وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الغفار، 
رأينا أن العلمني اجلديدة متثل مجتمًعا متكامًا وبيئة 
الدولية،  املعايير  أعلى  على  لتعليم عصرى  خصبة 
وهو ما يوفر لألكادميية إمكانية أن تقدم خدمات 
استشارية باملنطقة مبختلف املجاالت العلمية والفنية 
وإقليمًيا، ما يدعم األنشطة  بها محلًيا  تتميز  التى 
على  العاملة  واملؤسسات  للشركات  االستراتيجية 
إعمار مدينة العلمني اجلديدة اقتصادًيا وصناعًيا، 

وحرصت األكادميية على إنشاء مركز إبداع وابتكار 
.»Innovation Center« للطاب والشباب

أن  على  الغفار،  عبد  إسماعيل  الدكتور  وش��دد 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية 
البحرى، منظمة رائدة فى الوطن العربى فى مجال 
واالستشارات،  العلمى  والبحث  والتدريب  التعليم 
الدولى  املستويني  على  معادلة  شهاداتها  وجميع 
مقر  إن��ش��اء  خطوة  أن  أعتقد  مضيًفا  وامل��ح��ل��ى، 
األكادميية بالعلمني، توضح كيف حتولنا إلى مركز 
إبداع علمى، إذ أننا حريصون دائًما على التطوير، 

لذا مت إنشاء الفرع اجلديد مبا يحقق تطلعات أولياء 
تعليمية  وأبنائهم فى احلصول على خدمة  األمور 
وطرح   »Smart Campus« خ��ال  من  متميزة 
فى  العلمى  التطور  تواكب  جديدة  دراسية  برامج 
مجاالت الصناعة والعلوم الطبية واإلدارية املتنامى 
األكادميية  األخ��ي��رة.. وحت��دث رئيس  اآلون���ة  ف��ى 
عن  البحرى  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
أول  إنها  وقال  بالفرع اجلديد،  األسنان  كلية طب 
كلية ضمن ٤ كليات بدأت الدراسة فعلًيا بها بالفرع 
اجلديد، وتقدم بكالوريوس طب األسنان، وتهدف 
إلعداد وتأهيل طابها ليكونوا محترفني فى مجال 
الدراسة  وتعتمد  املجال،  هذا  فى  الطبية  الرعاية 
بني  التفكير  فى  التنوع  مبدأ  إرس��اء  على  بالكلية 
التدريس لدعم األفكار اإلبداعية،  الطاب وهيئة 
ونعلم الطاب مبدأ املسؤولية األخاقية فى رعاية 
املرضى، كما تعمل الكلية على توفير املنح الدراسية 
حرصت  الكلية  أن  إلى  الفًتا  للدارسني،  والبحثية 
على مجاراة تطور التعليم فى مجال طب األسنان، 
ال��ع��ل��وم الطبية  ب��ني  ال���ذى أص��ب��ح يجمع وي��دم��ج 
والتكنولوجيا احلديثة من جانب واحتياجات املريض 
ذات مستوى  بيئة  لطابنا  ونوفر  آخر،  جانب  من 
تأثير  له  وه��ذا  التطبيقية،  األبحاث  تتبنى  عاملى 
للمصريني..  العامة  الصحة  على  بالطبع  إيجابى 
وتهتم الكلية، وفًقا للدكتور إسماعيل عبد الغفار، 
بجذب أفضل العناصر من الطاب وأعضاء هيئة 

التدريس، لتتمكن من تقدمي خدمة تعليمية متميزة، 
رئيسية  مجاالت  أربعة  فى  التميز  على  للحفاظ 
هى: »التعليم الشامل لألسنان، والبحوث املتطورة، 
والرعاية اجليدة للمرضى، واخلدمة العامة«، وميتد 
واألسنان  الفم  جراحة  فى  البكالوريوس  برنامج 
على مدار 5 سنوات دراسية »10 فصول دراسية 
مختلفة«، ويتم تنفيذ التدريب العملى فى الفصول 
الصيفية بني العامني الدراسيني الرابع واخلامس، 
إضافة إلى املقررات األساسية اإللزامية التى تغطى 
احلد األدنى من املتطلبات لتلبية النتائج التعليمية 

املستهدفة للبرنامج.
الدكتور  ق��ال  االصطناعى،  الذكاء  كلية  وح��ول 
إسماعيل عبد الغفار، إن الدراسة بها جترى مببنى 
جامعى ذكى وتقدم للطاب برامج دراسية جديدة 
العلمى فى مجاالت الصناعة  التطور  تتماشى مع 
والعلوم الطبية واإلدارية، ومدة الدراسة 4 سنوات 
»8 فصول دراسية«، موضًحا أن الذكاء االصطناعى 
من أهم العلوم التى شهدت تطوًرا وانتشاًرا سريًعا 
فى جميع أنحاء العالم فى اآلونة األخيرة، كما يعتبر 
إحدى أهم الركائز التى تعتمد على محاكاة التفكير 
صنع  فى  يساعد  مبا  البشرى،  املعرفى  والسلوك 
واتخاذ القرار وحل املشكات املعرفية، وقال åمن 
املتوقع أن يحل الذكاء االصطناعى محل العنصر 
بحلول  العمل  م��ج��االت  م��ن  العديد  ف��ى  البشرى 
الذكاء  كلية  تأسيس  أصبح  ولذلك   ،2060 عام 
االصطناعى ضرورة ملحة من أجل مواكبة التطور 

العاملى فى هذا املجال.
للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة  األك���ادمي���ي���ة  رئ��ي��س  وأش�����ار 
األكادميية  أن  إلى  البحرى،  والنقل  والتكنولوجيا 
لتحقيق  ال��س��ع��ى  ع��ل��ى  ح��رص��ت  تأسيسها  م��ن��ذ 
التعليمية  االب��ت��ك��ارات  مجال  فى  كبيرة  إجن���ازات 
والتنمية، واليوم تعد كلية الصيدلة أحدث إجنازات 
األكادميية، حيث تهدف إلى تخريج صيادلة مدربني 
بشكل صحيح طبًقا ألحدث النظم العلمية فى هذا 
املجال، ما يجعلهم قادرين على التعامل مع التحديات 
املحلية واإلقليمية  املمارسة  إع��دادات  اليومية فى 
للرعاية  املناسبة  امل��ب��ادئ  م��ع  يتوافق  نحو  على 
البكالوريوس  درج��ة  الكلية  تقدم  حيث  الصحية، 
فى  التكامل  حتقيق  وتستهدف   ،»B. Pharm«
جميع اخلدمات التعليمية املقدمة عبر تنفيذ مفهوم 
التحسني املستمر، واحلفاظ على توازن دقيق بني 
تدريس أساس متني من العلوم الصيدلية، واعتماد 
التطورات األخيرة فى مجاالت املمارسة الصيدلية 

والعناية باملرضى.
من  نخبة  الكلية  ف��ى  ال��ت��دري��س  مهمة  ويتولى 
األساتذة على درجة عالية من الكفاءة، إلى جانب 
خال  من  الطاب،  لقبول  مبعايير  الكلية  التزام 
ي��ه��دف إل��ى ج��ذب ال��ط��اب ذوى  ن��ظ��ام تنافسى 

اإلمكانيات العالية.
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رئيس األكاديمية: بدأنا الدراسة فى 3 كليات بفرع مدينة العلمين الجديدة.. ووفرنا سبل الراحة ألكثر من 430 طالبًا وطالبة
.. أول مشروع وكيان علمى يعمل فى المدينة الجديدة التى تعد إحدى أهم مدن الجيل الرابع

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحول الحلم لحقيقة فى »العلمين الجديدة«

الدكتور إسماعيل عبدالغفار

a l a h a l y g a t e . c o m

بقلم:
ماجدة موريس

هليوبوليس..
أم مصر الجديدة

الفيلم أوالبرنامج الوثائقي، نوع فني مهم يقدم لنا 
الحاضر  ايضا  لنا  ويقدم  نعرفه،  الذي ال  المستقبل 
فيبدو  متعددة،  أم��ور  عنا  تخفيه  نستغربه،او  ال��ذي 
باد  فى  أو  آخ��ر،  بلد  من  وكأننا  عيوننا  فى  غريبا 
كل شيء  اال  الواحد عنها  يعرف  التي ال  نيام  النيام 
والبرنامج  الفيلم  اط��ار  فى  المستقبل  ام��ا  جميل، 
أو  كمشاهدين،،  بها  نحلم  التي  الجنة  فهو  الوثائقي 
والمناسبة هي  المسئولين،،  من  اآلخرون  يراها  كما 
هذا البرنامج الوثائقي الذي عرضته قناة )تن( مساء 
يتسع  ولَم  الجديدة(  )مصر  بعنوان  الماضي  األحد 
قدم  ال��ذي  مخرجه،  اس��م  لكتابة  النهاية  فى  وقتها 
هذا  عن  المهمة  والمعلومات  المشاهد  من  الكثير 
الحي الشهير من أحياء القاهرة الذي أنشأه البارون 
أمبان البلچيكي فى فترة هجوم األوربيين على مصر، 
بداية من الحملة الفرنسية،، ثم االحتال اإلنجليزي، 
وحيث تحدث بعض قدامي سكان الحي عن كرامات 
البارون الذي أراد إقامة منطقة سكنية على الطراز 
ينس  ل��م  ولكنه  األورب���ي���ون،  فيها  ليقيم  األوروب����ي 
)عزبة  سميت  سكنية  منطقة  لهم  فأقام  البلد  أبناء 
بدايات  فى  المصريين  كل  تضم  كانت  المسلمين( 
مصر الجديدة، قال أحدهم ايضا إن شقق الحي زمان 
كانت تفيض عن حاجة سكانه، وبالتالي فإن من أقام 
عشرين عاًما فى أحد الشقق تصبح ملكه! أما حياة 
انتعشت بفضل أمور عديدة  الناس االجتماعية فقد 
وقتها أولها سهولة التنقل بفضل المترو الذي أدخله 
للمباني  الفريدة  المعمارية  والطرز  البلچيك،  ابن 
والساحات  والحدائق  للبيوت  الواسعة  والمساحات 
لدرجة  البعض  ببعضهم  الناس  ومعرفة  وال��ش��وارع، 
المناسبات،  وكل  واألعياد  األف��راح  العائات  تقاسم 
وايضا تقاسم حراسة مداخل الحي لمنع الغرباء من 

الدخول با ضرورة.
أين نساء مصر الجديدة؟

أخ��اًذا،  جماالً  للبرنامج  أعطت  المصورة  الوثائق 
ل��ل��م��ب��ان��ي ال��ف��ري��دة ف��ى م��ص��ر ال��ج��دي��دة، وك��ذل��ك 
م��ث��ل مضمار  ال��ت��اري��خ  ذات  األم��اك��ن  ب��ع��ض  ص���ور 
إليه،  يحضر  ف��اروق  الملك  كان  ال��ذي  الخيل  سباق 

سينما  ومبني  الطراز،  المتفردة  البازيليك  وكنيسة 
هذه  أضعاف  البرنامج  يقدمه  لم  ما  لكن  غرناطة،، 
غير  أخري،  وقصص  الجميلة،،  وقصصها  األماكن، 
ضمن  كان  الذي  القديم  المترو  إيقاف  عن  جميلة، 
العرض  دور  أغلب  وإغاق  للحي،  المعماري  التراث 
الميرياند،،  وقصة  والشتوية،  الصيفية  السينمائي، 
فى الحقيقة ما استفزني فى البرنامج أمور عديدة،، 
كان  سكانه  من  الحي  عن  تحدث  من  كل  ان  أولها 
قادرة  واح��دة  ام��رأة  توجد  ال  وكأنه  فقط،،  الرجال 
على طرح وجهة نظرها عن المكان الذي عاشت فيه 
أما  فيه!  أسرتها  أعباء  وتحملت  وأنجبت  وتزوجت 
االمر الثاني فهو اكتشاف ان البرنامج أنتج من أجل 
الدعاية لمشروعان مهمين، األول هو )چراچ روكسي( 
الجديد، والذي تحدث عنه رئيس الحي، كما تحدث 
اخيراً،  إنجازها  تم  مترو  محطة  وأكبر  أح��دث  عن 
فى مصر الجديدة، وسميت باسم)هليوبوليس(، وهو 
ومعالم  بها مستشفى  الحي  مناطق  من  منطقة  اسم 
عرض  حديًثا  البرنامج  استعاد  وقد  عديدة،،  أخري 
والمواطنات  المواطنين  لبعض  أخ��ري  ق��ن��وات  ف��ى 
طريقة  على  شديدة  بسرعة  الجديدة  المحطة  عن 
مهمة  وقفة  يستحق  ال|أم��ر  أن  مع  وبس(،  )كلمتين 
ومامح  معمار  بيوتنا،  فى  كمواطنين،  جميعا  لنري 
أنها  خاصة  المتعددة،  ومزاياها  الجديدة،  المحطة 
ستحل مشكلة المواصات لآلالف منا لكونها مركًزا 
القاهرة  ف��ى  وبعيدة  ع��دي��دة  مناطق  ال��ي  للوصول 
المشروعين  عن  المسئولون  أدرك  ولو  المزدحمة، 
اللذان يخدمان ركاب المواصات العامة، وأصحاب 
السيارات الخاصة، أنهما أنجاز متكامل فى حي كبير 
لما بخلوا عليهما، وعلينا كمواطنين ببرنامج أو فيلم 
خاص، قوي، به جرعة عالية من المعرفة، والجمال 
ندرك  يجعلنا  محترف  عمل  فريق  خال  من  الفني 
أهمية وقيمة ما يتم إنجازه لتصبح حياتنا أفضل فى 
بلدنا،، ولكن يبدو ان أفضل الطرق للوصول للناس لم 
تعد كذلك فى عيون المسئولين، مع ان لدينا اجيال 
مبدعة فى صناعة االفام الوثائقية تنتظر الفرصة،، 

واالعتراف. 

ال نيه لبيع الحديقة ألنها مسجلة كأثر
بالضفة  ف��داًن��ا   80 مساحة  على 
حيوان  حديقة  أنشأت  للنيل  الغربية 
المكان  ع��ام��ا،   130 م��ن��ذ  ال��ج��ي��زة 
األرحب للجميع، والذي ال يخلو ذهنا 
برائحته،  تمتزج  ذكريات  من  مصريا 
بجوار  التقطت  التي  الصور  من  كثير 
حيوان  حديقة  داخل  والزرافة  الفيل 
ووعى  وج��دان  الجيزة، ص��ورا شكلت 
مقدس  بمكان  أشبه  الحديقة  جعلت 
وال��ص��غ��ار،  للكبار  وال��م��رح  للطفولة 
من  تخلو  ال  للفسحة  بسيطة  تكلفة 
يفصلها  كائنات  ومجالسة  البهجة 
سياج حديدي عن البشر تنتظر يوميا 
التاسعة  م��ن  تفتح  الحديقة  أب���واب 
وح��ت��ى ال��خ��ام��س��ة ف��ى روت��ي��ن يومي 
أيام أحد  دافئ، الحديقة فقدت منذ 
أهم أعضائها وهى الفيلة نعيمة دون 
والكثير  الفيلة  عن  لها،  بديل  وج��ود 
د.  مع  ح��وار  لنا  ك��ان  المشكات  من 
محمد رجائى رئيس اإلدارة المركزية 
ل��ح��دائ��ق ال��ح��ي��وان ي���روي ل��ن��ا رؤي��ت��ه 

ل��خ��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر 
ال�����م�����وض�����وع�����ة 
ل���ل���ح���دي���ق���ة وم���ا 
يأمله  وم��ا  تعانيه 

لها.
■ مـــا مــابــســات 
مــــــــــــــوت الـــــفـــــيـــــلـــــة 

نعيمة ؟
كانت  “نعيمة” 
أك��ت��وب��ر   5 ي�����وم 
ح���ال���ت���ه���ا ج���ي���دة 
وت���واج���دت وس��ط 
هو  كما  الجمهور 
م���ع���ت���اد، ودخ��ل��ت 
أى  دون  ال��م��ب��ي��ت 

فوجئنا  أكتوبر   6 وفى صباح  مشكلة 
السابعة  حتى  جنبها  على  تنام  بها 
غير  وهو  القيام  تستطع  ولم  صباحا 
ألم شديد  معتاد، وعانت من مظاهر 
باالتصال  فقمنا  التنفس،  خال  من 
بجهات أخري بجانب أطباء الحديقة، 
واس��ت��ع��ن��ا ب��ج��ه��ات م���ن ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
البيطري جامعة القاهرة، ورئيس قسم 
ودكتور  المعدية  واألم���راض  الباطنة 
الجراحة،  علماء  م��ن  سعده  اش��رف 
للقوات  البيطري  المستشفى  وأطباء 
المسلحة، بجانب مركز بحوث صحة 
الحيوان واتفقنا على بروتوكول عاج 
أدت  القلب  فى  مشكلة  بسبب  معين 
الفيلة  جسد  ف��ى  أخ��ر  تضخم  إل��ى 
بها  النهوض  وحاولنا  ل��ه،  كتداعيات 
الحاج  عنها  العامل  بسؤال  أن  حتى 
أن  منه  طلبنا  اليها  واألق��رب  محمد 
للتجاوب معه وبالفعل  يسمعها صوته 
تجاوبت لكنها لم تستطع القيام حتى 

نفقت.
الفيلة  مــشــكــلــة  أن  الـــواضـــح  مـــن   ■
نــعــيــمــة مـــتـــكـــررة بــالــحــديــقــة، وهــنــاك 
أزمة  تصنع  بمفردها  تعيش  حيوانات 

مشكلة  لجنة  حضور  من  الب��د  النقل 
ومعاينة  االتفاقية  عن  المسؤلين  من 
وحضرت  الفيل،  له  المنقول  المكان 
وأوص��وا  عامين  منذ  الهند  من  لجنة 
حيوان  بحديقة  الفيل  مكان  بتطوير 
طبقا  أنشئ  الفيل  بيت  ألن  الجيزة 
للمعايير القديمة فى حين أن المعايير 
وج����ود ملعب  ت��س��ت��وج��ب  ال��ج��دي��دة 
الفيل  طبيعة  لماءمة  طمي  وبحيرة 
الذي يقوم برمي الطين لتبريد جسمه 
باللجنة  المختص  الكام  نفس  وه��و 
أشبه  الجيزة  حيوان  حديقة  الدولية، 
بحديقة حيوان لندن، ولكن االخري تم 
تطويرها ونحن مازلنا نقف فى نفس 

المكان. 
فــيــل  اســــتــــيــــراد  اشــــتــــراطــــات  إذن   ■

جديد غير موجودة؟
االشتراطات  تلك  لدينا  ليس  نعم 
لعدم وجود موارد مالية، قمنا بوضع 
التي  للحيوانات  حقيقية  إكثار  خطة 
واستطعنا  عددها،  زي��ادة  إلى  نحتاج 
المعلومات  وحدة  خال  من  التوصل 
ل��دي��ن��ا وه���ى ن��ش��ي��ط��ة ت��واص��ل��ت مع 
حيوانات  وت��ب��ادل��ن��ا  عالمية  ح��دائ��ق 
بأخرى، لدينا زيادة متصدق عليها من 
وزير الزراعة والبدل يحل مشكلة ألن 
الزيادة تستهلك طعام وزيادة الوالدات 
مع  ح��دث  مثلما  لمشاحنات  ت���ؤدى 
فرس البحر وبالتالي فالبدل كان حا 
وإحضار  الزيادة  من  للتخلص  جيدا، 
ما ينقص الحديقة وال يمكننا شراؤه، 
حيواناتي  أن  ضمنية  شهادة  أنه  كما 

جيدة وصحتها جيدة.
■ ومـــا الــحــيــوانــات الــتــي تـــم ضمها 

للحديقة بناء على تلك الخطة ؟
أح��ض��رن��ا ال��ك��ان��ج��رو األح��م��ر من 
والمها  ال��روس��ي،  وال���دب  سلوفينيا، 
مصر،  يدخل  م��رة  أول  وه��و  العربي 
ولكن تلك الخطة ال يمكن استخدامها 
فى الفيلة، والفيل ليس له سعر محلى 
كانت  ونعيمة  ال��ت��داول،  ممنوع  ألن��ه 

هدية للرئيس جمال عبد الناصر.
■ هل هناك نية لهدم بيت الفيل؟

ألنه  هدمه  يمكنني  وال  بالطبع  ال 
وقد  كمبيت  استخدامه  ويمكن  أثري، 
ت��م ت��ط��وي��ره م��ن ال��داخ��ل ف��ى الفترة 
نفوق  قبل  بالطمى  وفرشه  األخ��ي��رة 

نعيمة.
المركزية لحدائق  لــإدارة  ■ كمدير 

الحيوان ما مشاكلها؟
اختصارا “عايزة فلوس”، وقد طلبنا 
كان  ولكن  المالية  وزارة  من  بالفعل 
الرد أنه ال توجد ميزانية، وأنا اخشي 
صرف مليم على التطوير من ميزانية 
ال��ح��دي��ق��ة ن��ف��س��ه��ا وأج����د ن��ف��س��ي ال 
يمكنني إحضار أكل والتزامات أخرى.
■ كــم مــيــزانــيــة الــحــديــقــة الــتــي يتم 

صرفها على طعام الحيوانات؟
مليون جنيه سنويا  ندفع 9 ونص   
أك���ل ل��ل��ح��ي��وان��ات م��ن ع��ل��ف ول��ح��وم 
ودري��س  وفاكهة  طازجة  وخ��ض��راوات 
األكل  أن��واع  كل  للتدفئة،  ال��رز  وق��ش 
تأتى حتى اآلدمي، المتحف أيضا تم 
بنا،  الخاصة  الميزانية  من  تطويره 

مكانه  وإع��ادة  الدولة  تدخل  من  البد 
الحديقة ومفترض أن هناك وعدا من 
مجلس الوزراء للتصديق على ميزانية 

للتطوير الفترة القادمة.
■ وما خطة التطوير؟

مهندسين  من  كبيرة  لجنة  شكلنا 
الحديقة  ألن  ومصممين،  وبيطريين 
ك��ب��ي��رة  80 ف���دان���ا وه����ي م��س��اح��ة 
ت��ص��ورا  وض��ع��ن��ا  ك��ث��ي��رة،  متطلباتها 
ال��ح��ي��وان��ات وتطوير  ل��ع��رض  ج��دي��دا 
البنية التحتية للحديقة، وهي متهالكة 
ن��ف��اج��أ  ف���ت���رة  وك����ل  األرض،  ت��ح��ت 
عمر  لقدم  تأكلها،  أو  ماسورة  بكسر 
بجانب  ع��ام��ا،   130 منذ  الحديقة 
ت��ص��ور ج��دي��د ل��م��ي��ادي��ن ال��ح��دي��ق��ة 
اإلسفلت  عن  واالستغناء  واألرض��ي��ة 
ي��ؤدى إلى ارتفاع درج��ة حرارة  ال��ذي 
الحديقة، ورفع كفاءة المبيت الخاصة 
بالحيوانات وتطوير منطقة الفيل على 
مساحة 2 فدان، ومنطقة السباع من 
خال وضعهم فى بيئة شبيهة ببيئتهم 
ممرات  فى  ال���زوار  وجعل  أس��ر  دون 
اش��ت��راط��ات  تنفيذ  ب��ه��دف  زج��اج��ي��ة 
بالحديقة  والنهوض  الدولي  االتحاد 
 350 م��ن  تحتاج  والخطة  لألفضل 

الي 400 مليون جنيه.
لتطوير  الــحــاجــة  عـــن  الــحــديــث   ■
البعض  يعيد  الجيزة  حــيــوان  حديقة 
لـــلـــحـــديـــث عــــن بــيــعــهــا هــــل يــمــكــن أن 

يحدث وتخصخص؟
ال أع��ت��ق��د ذل����ك ول����م ي��ث��ر ه��ذا 
كأثر  مسجلة  ألنها  نهائيا،  الموضوع 
وهو ما يضمن أال يأتي أحدهم ليقول 
“يا نبيعها” هو أمر غير وارد تماما.

■ لماذا لم يتم شــراء زرافــة جديدة 
بعد نفوق إحدى الزراف منذ فترة؟

ن��ق��ل ال�����زراف م��ش��ك��ل��ة، ون��ح��اول 
الموضوع  وعطل  حدث  وما  بالفعل، 
جنوب  ألن  الوقائي  الطب  اع��ت��راض 
أفريقيا بها حاليا موقف وبائي ونبحث 
عن أماكن أخري نستورد منها زرافة، 

ألن مشكلة وحدة الزرافة مقلقة
الــــمــــعــــرضــــة  الــــــحــــــيــــــوانــــــات  مـــــــا   ■
الــخــســارة وعــدم  أو  لــانــقــراض لديكم 

وجود بديل؟
ذك���ران وال  البحر  ال��زراف��ة وس��ب��ع 
أن��ث��ى، وك���ان ال��ف��ي��ل وال��خ��رت��ي��ت وت��م 
اح��ض��ار ال��ن��م��ور ب��ال��ب��دل ذك��ر وأنثى 

شباب.
■ الحديقة منذ إنشائها كانت تضم 
عــــددا كــبــيــرا مــن الــنــبــاتــات واألشــجــار 
بينكم  فيما  التنسيق  يتم  هل  الــنــادرة 

وبين مركز البحوث الزراعية حولها؟
كل  للعمل  بروتوكول  بالفعل  هناك 
وعمل  المشتل  على  للمرور  شهور   6
هناك  ك��ان  ال��ن��ب��ات��ات،  لبعض  اك��ث��ار 
الزائرين  على  األشجار  من  خطورة 

لسقوط بعضها.

■ حوار: نسمة تليمة 

■ ليس لدينا اشتراطات 
فيل بديل للحديقة 

وخطة التطوير تتكلف 
400 مليون جنيه

■ نقوم بتبادل مع 
حدائق أخرى بالعالم 

ا  ونشترى طعاًما سنوّيً
للحيوانات بـ9 ماليين 

جنيه

املركزية حلدائق احليوان: ■ د. محمد رجائى رئيس اإلدارة 

■ »عايزة فلوس« ووزارة المالية ال تسمح لنا بشراء حيوانات
■ »نعيمة«.. كانت هدية للرئيس جمال عبدالناصر

فى حالة النفوق؟
إلى  تحتاج  كبيرة  الحديقة  مشكلة 
بداية  فى  تقريرا  كتبت  وق��د  تدخل، 
عملي وتولى اإلدارة رفعته إلى جهات 
ك��ث��ي��رة ب��أن��ه ل���دى ح��ي��وان��ات ع��ج��وزة 
الجهات  أخبرت  أفعل؟  ماذا  ووحيدة 
ب��ال��م��ش��ك��ات وك���ن���ت “ح���ام���ل ه��م” 
الحيوانات  أح��د  لموت  اللحظة  تلك 
كما  الفيل،  مثل  بالحديقة  الوحيدة 
حدث للخرتيت الذي نفق، الحيوانات 
الحديقة عجوزة وال بديل  الهامة فى 
مع  وال���زراف���ة،  وح��ي��دة،  الفيلة  ل��ه��ا، 
أي  بشراء  المالية  وزارة  سماح  عدم 
حاولنا  الماضية  الفترة  ح��ي��وان��ات، 

مخاطبة جهات أخرى.
الــتــي تخضع لها  ■ مــا االتــفــاقــيــات 

الفيلة؟
الفيل  لها  يخضع  سايتس  اتفاقية 
الحيوانات  ف��ى  االت��ج��ار  تنظم  وه��ى 
العالم،  دول  بين  باالنقراض  المهددة 
وتحافظ على الحياة البرية فى العالم 
اتجار  ال  أن��ه  منها  ج���داول  لها  كله، 
يكون  الوحيد  واالستثناء  األفيال  فى 
الحيوان وحتى يخرج أمر  مع حدائق 

تصوير: خالد سالمة



a l a h a l y g a t e . c o m

11رياضة العدد 1947
30 أكتوبر 2019

اتحاد المالكمة يدعو كل الدول 
للمشاركة فى البطولة العربية

ب��رئ��اس��ة محمد  اس��ت��ق��ر احت�����اد امل��اك��م��ة 
عبدالعزيز غنيم على توجيه الدعوة جلميع الدول 
للشباب  العربية  البطولة  فى  للمشاركة  العربية 
وأكد  بالقاهرة،  املقبل  فبراير  شهر  لها  املحدد 
غنيم أنه من املقرر توجيه الدعوة جلميع الدول 
تأكيدات  لتلقى  املقبل  نوفمبر  شهر  م��ن  ب���دءاً 

املشاركة فى البطولة.
املركز  فى  البطولة  إقامة  إل��ى  غنيم  وأش��ار 
النسخة  استضاف  ال��ذي  ب��امل��ع��ادي  األوليمبي 
جناحاً  وحققت  امل��اض��ي،  العام  خ��ال  املاضية 

كبيراً مبشاركة عدد كبير من الدول العربية.
اجلمهورية  بطولة  تقام  مختلف  سياق  وف��ى 
للشباب خال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر املقبل 

باإلسكندرية مبشاركة عدد كبير من الاعبني.

سوبر الهوكي الجمعة
بملعب نادى القناة

باإلسماعيلية  القناة  ن��ادي  ملعب  يستضيف 
بعد  الهوكي  وس��ي��دات  ل��رج��ال  املحلى  السوبر 
إيهاب  أك��د  جهته  وم��ن  نوفمبر،   1 اجلمعة  غد 
إقامة  لإلحتاد  التنفيذي  املدير  العابدين  زي��ن 
فى  وال��ش��م��س  الشرقية  ب��ني  ال��س��ي��دات  س��وب��ر 
نادي  الثالثة عصراً، فيما يواجه فريق الشرقية 
الطائرات فى اخلامسة مساًء فى سوبر الرجال.

انطاق  املقرر  من  أنه  العابدين  زين  وأضاف 
املقبل،  نوفمبر   15 ي��وم  الهوكي  رج��ال  دوري 
مشيراً   ،8 يوم  السيدات  مسابقة  تنطلق  بينما 
لألندية  املنافسة  موعد  إرس��ال  سيتم  أن��ه  إل��ى 
خال الساعات املقبلة.. من ناحية أخرى تشهد 
اجلمعية العمومية املقبلة لاحتاد غداً اخلميس 
يحيى  املرشحني  ب��ني  ال��رئ��اس��ة  مقعد  انتخاب 
دعبس وشريف كمال، بينما يتنافس على مقعدي 

العضوية الشاغرة 7 مرشحني آخرون.

» روابط « تجهز السباح
على خلف اهلل لألوليمبياد

وقع العب منتخب مصر للسباحة على خلف 
اهلل لروابط الرياضية كوكيل ومسوق حصري له 
الدكتور  العقد  بتوقيع  وقام   2020 نهاية  حتى 
وليد املاح رئيس مجلس إدارة روابط الرياضية 
بحضور أسرة الاعب املتمثلة فى والده ووالدته 

وشقيقته.
يُعد واحداً  اجلدير بالذكر أن على خلف اهلل 
من أفضل السباحني فى تاريخ مصر فى املسافات 
فى  املصري  القياسي  الرقم  وميتلك  القصيرة 
ثانية  بزمن قدرة 21.97  مترا حرة  سباق 50 
ميتلكون  ال��ذي��ن  ال��واع��دي��ن  السباحني  م��ن  وه��و 
أفضل  ومن  واألوليمبي  العاملي  السباح  مقومات 
دورة  فى  البرونزية  امليدالية  حتقيق  إجن��ازات��ه 
ألعاب البحر املتوسط فى أسبانيا وبطل أفريقيا 
فى 50 مترا ومن أفضل 12 سباحاً فى العالم 
فى 50 مترا حرة وصاحب العديد من امليداليات 
فى دوري اجلامعات األمريكية، وتأهل على خلف 
اهلل بالفعل ألوليمبياد طوكيو 2020 وتعقد عليه 
ميدالية  حتقيق  ف��ى  اآلم���ال  املصرية  السباحة 

أوليمبية مع سمكة مصر الذهبية فريدة عثمان.

أبطال مصر يتألقون فى دورة األلعاب العسكرية بالصين

البدري يضرب
بيدمن حديد

الطريق إلى طوكيو
ينطلق من أرض الفراعنة

فى الساحة
بقلم:
حسن عثمان

االستقالة كانت فى جيبه ؟!
أن  املصرية  القدم  كرة  على  مكتوب  وكأنه 
تظل حبيسة النفق املظلم الذي دخلته "بفعل 
فاعل" على يد أصحاب املصالح دون أن يجدوا 
احلبل  فتركوا  يحاسبهم  أو  لهم  يتصدى  من 
وموهبة  ق��درات  ميلكون  ال  ملن  الغارب  على 
املجنونة صاحبة  املستديرة  هذه  إدارة شئون 
كل  ألنفسهم  فاستباحوا  اجل��ارف��ة  الشعبية 
فى  مستغلني  الشخصية،  أطماعهم  مايحقق 
ذلك الائحة اخلاصة التي متنحهم احلصانة 
ضد أي تدخل حكومي وجعلوا منها "الفزاعة" 
التي يشهرونها حلماية أنفسهم وقت اللزوم. 

من  له  مبا  ري��ده  أبو  هاني  استطاع  هكذا 
مختلف  م��ع  التعامل  ف��ى  مكتسبة  خ��ب��رات 
امل��واق��ف واألزم����ات، جن��ح ف��ى تفويت موجة 
الغضب واالستنكار التي سيطرت على جموع 
الشعب املصري، وكانت حديثهم الشاغل فى 
التى  املتتالية  الهزائم  على  تعقيباً  مكان  كل 
خاضها  التي  مبارياته  فى  املنتخب  بها  منى 
كأس  بطولة  فى  التمهيدي  األول  ال��دور  فى 
العالم األخيرة فى روسيا، واختتمها بالهزمية 
املوجعة أمام نظيره السعودي الذي حقق فوزه 
ذكرى  ليستعيد  املجموعة  ه��ذه  فى  الوحيد 
النتيجة  وبتلك  حققه،  أن  سبق  ال��ذي  الفوز 
والتي  باملكسيك  القارات  بطولة  فى  الثقيلة 
اجلوهري  محمود  امل��رح��وم  إق��ال��ة  إل��ى  أدت 
مجلس إدارة االحتاد الذي كان يرأسه املرحوم 
اجلنزوري،  الدكتور  وزارة  أي��ام  زاه��ر  سمير 
فى  ح��دث  م��ا  بكل  القى  ري��دة  أب��و  أن  املهم 
روسيا مبا فى ذلك فضائح املعسكر وما جرى 
املدير  على  انضباط  وع��دم  تسيب  من  فيه 
واستبدله  كوبر،  هيكتور  األرجنتيني  الفني 

باملكسيكي خافير أجيري!!. 
ليس فى  الشهير..  املثل  يقول  وكما  لكن.. 
أن استضافة  كل مرة تسلم اجلره، خصوصاً 
مصر  تقدمت  التي  األفريقية  األمم  بطولة 
فى  إقامتها  تعذر  أن  بعد  تنظيمها  بطلب 
املطلوبة  املنشآت  استكمال  لعدم  الكاميرون 
بعد زيادة عدد املنتخبات املؤهلة من التصفيات 
لم  التعديل..  هذا  بعد  أجريت  التي  األخيرة 
حساباته،  وضمن  ري��دة  أب��و  رغبة  على  تكن 
ترشيحه  على  شاهد  خير  سيظل  والتاريخ 
لدولة املغرب الشقيقة وقبل أن تعلن احلكومة 
مدبولي  مصطفى  الدكتور  برئاسة  املصرية 
بطلب استضافتها.. ذلك  عن تقدمها رسمياً 
ما حظى به االحتاد من دعم إعامي وشحن 
الباهر الذي  النجاح  لتكرار  جماهيري تطلعاً 
التي أقيمت 2006 وكانت  البطولة  كان فى 
البطوالت  التربع على عرش  فاحتة خير فى 
التالية 2008 2010 فى إجناز يظل يضرب 

به املثل لسنوات قادمة.
وفى املقابل سيظل سقوط منتخب أبو ريده 
تغتفر  لن  التي  العار  أجيري، وصمة  وخافير 
استقالة  أينما ذهبا. رغم  وستظل تاحقهما 
نتائج  فى قضية  املدان  الثاني  وهروب  األول 

مباريات األندية فى أسبانيا.

 ي��ص��ن��ف م���ن اف��ض��ل امل���درب���ن ف���ى ال�����دوري امل��ص��ري 
خ���ال ال��ف��ت��رة االخ���ي���رة، ه����ادىء ال��ط��ب��اع، ل��دي��ه خبرة 
بعض  م��ع  كمساعد  عمله  خ��ال  م��ن  اكتسبها  طويلة 
املدربن االجانب ثم قيادته لعدد كبير من فرق الدوري 
امل��م��ت��از، ل��ك��ن وج����وده ع��ل��ى رأس اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ل��ن��ادي 
االحتاد السكندري له مذاق خاص له ولكل أبناء زعيم 
الثغر الذين يأملون فى استعادة أمجاد قلعة الشاطبي 

على يد طلعت يوسف الذي كان له معنا هذا احلوار..
● ه��ل ت��أث��ر ف��ري��ق االحت����اد بسبب ت��أج��ي��ل م��ب��اري��ات 

الدوري وما رأيك فى التأجيل بشكل عام؟
 حزنت جدا لتأجيل مباريات الدوري الذي بالطبع 
سيضعف البطولة ويكون له مردود سلبى على قدرات 
الاعبني فى كل الفرق مهما كانت قوتها وامكانياتها، 
ليس االحتاد فقط الذي تأثر بالتوقف بل كل الفرق، 

ولكن ليس فى االمكان أفضل مما كان.
● هل كان لديك طموح معن فى الدوري وهل تأثر 

بهذا التوقف؟
الطبيعي ان تتنافس االندية الشعبية واجلماهيرية 
االهلي  بخاف  واملصري  واالسماعيلي  االحتاد  مثل 
لديهم  فهم  االول��ى،  االربعة  املراكز  على  والزمالك 
االندية،  باقي  مع  توجد  ال  كبيرة  جماهيرية  قاعدة 
املادية  االمكانيات  لكن  الفرق  هذه  ينصف  والتاريخ 
هذه  استقرار  ام��ام  الفترات  اغلب  فى  عائقا  تقف 
الفرق، أما عن طموحي هذا املوسم فهو التواجد فى 
املربع الذهبي، وبخصوص تأثر هذا الطموح بتوقف 

الدوري فاعتقد ان اجلميع تأثر بذلك.

● وماذا عن البطولة العربية؟
ال أريد ان اسبق األحداث، فنحن نسير فى البطولة 
“تصريح  اق��ول  أن  أري��د  وال  بخطوة،  خطوة  العربية 
العربية، البد  بالبطولة  اننا سنفوز  عنتري” وأخبرك 
ان نحسبها بهدوء فمازال لدينا مشوار طويل وهناك 
فرق كبيرة مشاركة فى البطولة، وبالطبع نحن نسعى 
للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة فى البطولة العربية، 

وملاذا ال نحصل عليها فلدينا اجلماهير واالمكانيات 
اجليدة من الاعبني، لكننا نسير خطوة بخطوة فدعنا 
اوال نتخطى املحرق البحريني فى دور ال� 16 ثم نفكر 

فى اخلطوة املقبلة.
● ه����ل ت�������رددت ف����ى ق���ب���ول م��ه��م��ة ت����دري����ب االحت�����اد 

السكندري؟
من  قلقي  بسبب  املهمة  قبول  رفضت  البداية  فى 

كانت  فقد  االحت���اد  ب��ن��ادي  السابقة  ت��ك��رار جت��ارب��ي 
ومع  الضغوط،  بعض  مع  لكن  ج��دا،  مرهقة  جت��ارب 
وجود محمد مصيلحي فى رئاسة النادي قررت قبول 
النادي  يعيشها  التي  االستقرار  حلالة  نظرا  املهمة 
فهناك تنظيم مختلف وتوزيع مناسب لادوار لم يكن 

موجودا من قبل.
ومل��اذا ال ينجح ابناء النادي او ابناء االسكندرية   ●

عادة فى قيادة نادي االحتاد السكندري؟
تولي مسئولية تدريب نادي االحتاد السكندري ألي 
ابن من ابنائه مسألة صعبة للغاية، بخاف ان يكون 

املدرب من خارج االسكندرية.
● ما الفارق بن املدرب االجنبي واملدرب املصري؟

فكر  لديه  يكون  ان  املفترض  من  االجنبي  امل��درب 

جديد غير موجود فى مصر ويكتسب ذلك من خال 
ودراسته مختلفة وممارسته  بيئة مختلفة  اقامته فى 
للعبة تكون بني اوساط مختلفة، ومن املفترض ان ينقل 
لنا جتربته ونتعلم منه، وأنا أرى ان الشرط االساسي 

للتعاقد مع املدرب االجنبي ان يقوم بعمل اضافة.
اي  او قدموا  وه��ل هناك مدربون أجانب أضافوا   ●

جديد لنادي االحتاد؟
جاء  اجنبي  م��درب  اي  يوجد  ال  نظري  وجهة  من 
أجنبي  مدرب  اضافة سوى  اي  وقدم  االحتاد  لنادي 
التدريبي  بداية مشواري  تعلمت منه فى  واحد فقط 
بتدريب  ق��ام  ال��ذي  بوكير  ثيو  األمل��ان��ي  امل��درب  وه��و 
االحت���اد ال��س��ك��ن��دري مل��دة 3 س��ن��وات وك��ن��ت مدربا 
ع��ام��ا معه وك��ان��ت ل��ه جت���ارب اخ���رى ف��ى مصر مع 
هذه  خال  معروفا  يكن  لم  انه  ورغ��م  االسماعيلي، 
الفترة فى قارة أفريقيا أو فى املنطقة العربية، لكنه 
وضع اسسا فى اسلوب التدريب وفى مدرسة التعامل 
مع الاعبني، وقد تعلمت منه كيفية اتخاذ القرار فى 
القرارت  فى  وباألخص  الاعبني  مع  املناسب  الوقت 

التأديبية، ومازلت متواصا معه حتى االن.
● وهل على مستوى الدوري املصري هناك اي مدرب 

اجنبي حقق اجنازا او قدم اضافة؟
اعتقد ان مانويل جوزيه املدير الفني االسبق لاهلي 
هو اخر مدرب اجنبي قدم اجلديد للكرة املصرية، لكن 
بالطبع البد أن أؤكد ان جوزيه خدمته ظروف وجود 
مجموعة كبيرة من النجوم السوبر فى االهلي فى ذلك 

الوقت وهو ما ساعده كثيرا فى حتقيق االجنازات.

ال���ب���دري امل��دي��ر الفني  أص����در ح��س��ام 
على  ص��ارم��ة  تعليمات  م��ص��ر  ملنتخب 
الاعبني املشاركني فى املعسكر احلالي 
وتنفيذها  بتعليماته  االلتزام  بضرورة 

وضعه  ال��ذي  النظام  واتباع  حرفيا 
مؤكدا لهم ان الاعب الذي ينفذ 

التعليمات ويلتزم مبا قوله املدير 
الاعب  من  عنده  اهم  الفني 
ص��اح��ب امل���ه���ارة امل��ت��خ��ازل 

وغير امللتزم.
الستار  البدري  وأسدل 
الكابنت  ش��ارة  ازم��ة  على 
الوضع  إبقاء  قرر  بعدما 
نظام  أن  مؤكدا  هو،  كما 

األق���دم���ي���ة ه����و ال��ف��اص��ل 
وسيتم  املنتخب،  ق��ي��ادة  ش��ارة  أم��ر  ف��ى 
االعتماد عليه خال املرحلة املقبلة، دون 

تغيير، ليبقى احمد فتحي هو القائد فى حالة تواجه 
باملنتخب.

يوم  كينيا  ملواجهتي  املصري حاليا  املنتخب  ويستعد 
14 نوفمبر املقبل على ستاد برج العرب ثم يطير فى 
اليوم التالي على منت طائرة خاصة الى جزر القمر 
التصفيات  اط��ار  فى  ملعبه  على  منتخبها  ملواجهة 
ستقام  ال��ت��ي  االف��ري��ق��ي��ة  االمم  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ؤه��ل��ة 

بالكاميرون 2021.

والقارة  مصر  فى  املستديرة  الساحرة  عشاق  ينتظر 
افريقيا حتت 23  بطولة  منافسات  انطاق  السمراء 
القادم،  العام   2020 طوكيو  الوملبياد  املؤهلة  سنة 
قليلة  أي��ام  بعد  ستبدأ  التى  املباريات  خ��ال  من 
ثمانى  مبشاركة  املقبل  نوفمبر   8 ي��وم  وحتديدا 
منتخبات أفريقية قسموا على مجموعتني االولى 
حني  فى  والكاميرون،  وغانا  ومالى  مصر  تضم 
وزامبيا  دي��ف��وار  وك��وت  نيجيريا  الثانية  تضم 
منتخبات  ثاث  أول  ويتأهل  افريقيا،  وجنوب 

من الثمانية املشاركني إلى أوملبياد طوكيو.
يأمل منتخب مصر فى الظهور فى األوملبياد 
للمرة 12 فى تاريخه بعد أن لعب 9 مرات حني 
كانت املشاركة بالفريق األول، ثم مرتني فقط 
عندما كانت املشاركة باملنتخب األوملبي.. وكان 
تاريخ  فى  املصري  للمنتخب  األكبر  اإلجن��از 
مشاركاته باألوملبياد هو احلصول على املركز 
وطوكيو   ،1928 أمستردام  دورة  فى  الرابع 
عام 1964، كما كان آخر ظهور ملنتخب مصر 
األوليمبي فى منافسات كرة القدم بدورة لندن 

2012 وودع من دور الثمانية.
يرسم  تاريخًيا  س��ج��ًا  الفراعنة  ومي��ل��ك 
املتنافسون  الثاثة  املنتخبات  على  تفوقهم 
املسابقات  صعيد  على  املجموعة  ف��ى  معه 
بأن  “االهالى”،علًما  تستعرضه  األوليمبية، 
قبل  األول  بالفريق  تلعب  كانت  املنتخبات 
األولى  هى  برشلونة  أوملبياد  وكان   ،1991

للمنتخبات حتت 23 سنة.
نسور مالي

واجهت مصر مالي 4 مرات منها مرتني فى تصفيات 
أوملبياد 2000، وتعادال 1/1مبالي، وفى القاهرة حقق 
كما  هدف،  مقابل  أهداف  الفوزبثاثة  املصري  املنتخب 
لعبت مصر مع مالي فى دورة األلعاب األفريقية 1991 
وفازت  وتعادال1/1،  والسادس  اخلامس  املركزين  على 
مصر بركات الترجيح 5 – 4، وفى الدورة الفرانكفونية 

2001، فازت مصر 3/1 فى كندا.
اسود الكاميرون

لم تواجه مصر الكاميرون فى تصفيات األوملبياد ولكن 
على صعيد املنتخبات األوملبية واجهت األشبال 3 مرات، 
2001،وف���ازت  بكندا  الفرانكفونية  ال��دورة  فى  األول��ى 
مصر 3/0 أحرز حسام غالي هدفني ووائل رياض هدف، 
كما واجهت مصر الكاميرون فى دورة األلعاب األفريقية 
الترجيح  بركات  مصر  وف��ازت   ،1/1 وتعادال   1987
4/3، وفى 2003 وفازت الكاميرون 3/1 وأحرز جمال 

حمزة هدف مصر الوحيد.
النجوم السمراء

 ،1960 أوملبياد  تصفيات  فى  غانا  مع  مصر  لعبت 
كما   ،2/0 وخسرتبأكرا   2/1 بالقاهرة  مصر  وف��ازت 
تواجها فى دورة األلعاب األوملبية 1964 بطوكيو، وفازت 
مصر 5/1أحرزها مصطفى رياض هدفني ومحمد بدوي 
مع  مصر  لعبت  كما  الفناجيلي،  ورفعت  حسني  ومحمد 
غانا األوملبي فى دورة األلعاب األفريقية 1973 وفازت 

مصر 2/1 بهدفى بازوكا وعلي أبوجريشة.

لماذا ال يحصل االتحاد السكندرى 
عـلـى البطــــولـة العـــربيـــــة

■ تولى مسئولية تدريب زعيم الثغر ألى ابن من أبنائه مسألة صعبة للغاية

هداية ماك

■ تأجيل الدورى كارثة.. 
والمربع الذهبى طموحنا

■ اليوجد أى مدرب أجنبى له 
بصمة فى مصر سوى بوكير

طلعت يوسف لـ »األهالى « :

؟

ستاد الرعب 
يتحول إلى بيت للرعب

يعاني ستاد دمياط العريق من اإلهمال منذ عدة 
لكل  ص��وت��ه  بأعلى  ي��ص��رخ  جعلته  ل��درج��ة  س��ن��وات 
املسئولني فى الدولة، الى متى سأظل مهجورا.. الى 
متى ساظل مأوى للحيوانات الضالة وأكوام القمامة 

ومتعاطي املخدرات؟
أرضه  كانت  الذي  العريق  االستاد  اصبح  بالفعل 
الستينات  فى  القدم  كرة  عمالقة  اق��دام  تهتز حتت 
دمياط  جماهير  وكانت  والثمانينات،  والسبعينات 
تكتظ فى مدرجاته وحول أسواره ملشاهدة مباريات 

او  االسماعيلي  او  الزمالك  او  االهلي  مع  فريقها 
الرعب  ستاد  كان  فقد  وغيرها،  واملصري  االحت��اد 
وقبلة الرياضيني مبحافظة دمياط بأكملها لكنه االن 
يد مسئولني مبحافظة  للرعب على  بيت  الى  حتول 
انتماء وال احساس  لديهم اي والء وال  دمياط ليس 
باملسؤولية، فعلى مدار سنوات كلما تسألهم متى يبدأ 
تطوير االستاد ليس لديهم سوى اجابة واحدة “قريبا 
ان شاء اهلل”.. فهل من مسئول يستطيع ان ينقذ هذا 

الصرح التاريخي الكبير؟.

مبابى على رادار الملكى
الرياضي  املدير  كامبوس  لويس  أكد 

العب  مبابي  كيليان  أن  موناكو،  لنادي 
سان  ب��اري��س  ومهاجم  السابق،  الفريق 
ريال  لصفوف  سينضم  احلالي،  جيرمان 
كامبوس  وق���ال  املستقبل.  ف��ى  م��دري��د 
خال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت 
“كيليان مبابي سيلعب يوما ما فى ريال 
تكون  أن  أردت  “إذا  وأض��اف  م��دري��د”. 
العالم، فعليك  الاعبني فى  من أفضل 
التوقيع لصالح ريال مدريد”. ويعد كيليان 
مبابي واحًدا من أهم الاعبني الشباب 

فى كرة القدم خال الوقت احلالي، وأبرز 
أهداف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ماك  هداية  املتألقة  النجمة  فازت 
ب��امل��رك��ز  ال��ت��اي��ك��ون��دو  منتخب  الع��ب��ة 
وزن  فى  البرونزية  وامليدالية  الثالث 
67 كجم بعد الفوز على بطلة منتخب 
إيطاليا بنتيجة 8/4 فى دورة األلعاب 
وتختتم  بالصني  تقام  التي  العسكرية 
األوليمبية  البطلة  أعربت  وقد  اليوم، 
إلى  وأش��ارت  بامليدالية  سعادتها  عن 
فى  ملشوارها  إض��اف��ة  وأن��ه��ا  أهميتها 
قوية  منافسات  ظ��ل  ف��ى  التايكوندو 
اإلع���داد  ط��ري��ق  ف��ى  متميزة  وخ��ط��وة 

ألوليمبياد طوكيو 2020.
نحو  مبشاركة  ال���دورة  أقيمت  وق��د 
أكثر من 100  رياضي من  آالف   10
دول����ة أع��ض��اء ف��ى االحت����اد ال��دول��ي 
بعثة  وت��ش��ارك  العسكرية  ل��ل��ري��اض��ة 
منتخب مصر العسكري فى ألعاب كرة 
واملاكمة  واملصارعة  والسباحة  القدم 
القوى  وأل��ع��اب  والتايكوندو  واجل���ودو 

جهاز  ق��ام  وق��د  احل��دي��ث،  واخلماسي 
ب��اإلع��داد  املسلحة  للقوات  ال��ري��اض��ة 
قام  كما  للمشاركني،  اجليد  والتجهيز 
باختيار أفضل العناصر للمشاركة فى 
الرياضية  املعسكرات  وعقد  ال���دورة 

املختلفة لرفع مستوى الاعبني.
التايكوندو  لعبة  لتفوق  واستمراراً 
عيسى  سيف  أيضاً  حقق  ال���دورة  فى 
فى  البرونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
وزن 80 كجم، وتوج عبدالرحمن وائل 
بامليدالية البرونزية أيضاً فى منافسات 
نور  الاعبة  وحققت  كجم،   68 وزن 
حسني املركز الثاني وامليدالية الفضية 

فى وزن 46 ك.
اخلماسي  منتخب  ي��خ��ص  وف��ي��م��ا 
باملركز  أمي��ن  سلمى  ف���ازت  احل��دي��ث 
ال��ب��رون��زي��ة بعدما  ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ة 
حققت 1335 نقطة، وحقق “الزوجي” 
إسام حامد وسلمى أمين املركز األول 

وامليدالية الذهبية فى منافسات التتابع 
للزوجي املختلط، كما حقق عبدالرحمن 
املركز  املاكمة  منتخب  الع��ب  عرابي 
الثاني وامليدالية الفضية وحقق محمد 
وامليدالية  األول  املركز  كيشو  إبراهيم 
الفوز على  بعد  الذهبية فى املصارعة 
الاعب الروسي صاحب فضية بطولة 
بعد  كجم،   67 حتت  وزن  فى  العالم 
قبل  فى  صربيا  الع��ب  على  تغلب  أن 
منيع  زميله عبداللطيف  وفاز  النهائي، 

باملركز الثالث وامليدالية البرونزية.
العسكرية  املؤسسة  العبي  أن  يُذكر 
ح���ق���ق���وا ال���ع���دي���د م����ن اإلجن�������ازات 
وال��ب��ط��والت خ���ال ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة 
وساهموا فى رفع العلم املصري عالياً 
اإلقليمية  الرياضية  املحافل  كافة  فى 

والدولية.
■ أحمد هديب

مورينيو يقترب من الدورى اإلنجليزى
البرتغالي  أن  إجنليزية،  صحفية  تقارير  ذك��رت 
ملانشستر  السابق  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه 
اإلجنليزية  الفرق  أحد  تدريب  يتولى  قد  يونايتد، 
شبكة  وبحسب  املقبلة.  الفترة  خ��ال  الكبيرة 
“س���ك���اي س���ب���ورت���س”، ف��ق��د ش��وه��د امل����درب 
ستاد  م��درج��ات  ف��ى  ع��اًم��ا(   56( البرتغالي 
اإلمارات، االسبوع املاضى، خال فوز آرسنال 
بطولة  فى  البرتغالي  جيمارتش  فيتوريا  على 
اليوروبا ليج. وكان مورينيو قد كشف فى وقٍت 
سابق،عن رغبته فى العودة للتدريب من جديد، 
فى  يونايتد  مانشستر  تدريب  من  إقالته  بعد 
ديسمبر املاضي، بعد حتقيقه ل�7 انتصارات فقط 

فى أول 17 مباراة.

البارسا يراقب نجما السامبا
اإلس��ب��ان��ي،  برشلونة  ن���ادي  وج��ه 
فى  برازيليني،  العبني  إل��ى  أن��ظ��اره 
كأس  بطولة  م��ن  احلالية  النسخة 
لصحيفة  ووف���ًق���ا  ل��ي��ب��رت��ادوري��س. 
برشلونة  ف��إن  ديبورتيفو”،  “م��ون��دو 
ي���راق���ب رودري����ج����و ك���اي���و م��داف��ع 
ف��ام��ن��ج��و، وإي���ف���رت���ون س���واري���س 
ج��ن��اح ج��رمي��ي��و.. وت���واج���د رام���ون 
ب��ان��ي��ز ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة فى 
م��ب��اراة فامنجو  ب��رش��ل��ون��ة، خ��ال 
وجرمييوفى إياب نصف نهائي كأس 
بفوز  انتهت  وال��ت��ي  ل��ي��ب��رت��ادوري��س، 

زماء كايو بنتيجة 5-0.
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نوبة صحيان
لن تصل إلى جهتك أبًدا إذا توقفت لتلقى حجًرا على كل كلب ينبح

ونستون تشرشل
بقلم:
أمينة النقاش

بقلم:
د. إسماعيل صبرى عبد الله 

.. والعنوان أعاله، ال عالقة له بواحد من أجمل األفالم المصرية، وهو 
فيلم »خرج ولم يعد« للمخرج المجدد »محمد خان«، الذي يروي فيه عبر 
نخبة من كبار الممثلين، قصة موظف بسيط الحال، يعمل فى أرشيف إحدى 
الوزارات ودائم التذمر من عمله وحياته، ويسكن فى منزل آيل للسقوط، 
ويخطب فتاة بسيطة مثله، وال يستطيع تدبير نفقات الزواج منها، فيذهب 
إلى القرية ليبيع قطعة أرض فى حوزته، ليتزوج من عائدها، وهناك يغير 
الحب حياته، حين تحتضنه األسرة التي تعرف عليها، وتكرم ضيافته وسط 
أجواء يفتقدها، ويكتسب ثقة فى نفسه، بمعاونة رب األسرة فى االعتناء 

بزراعة حقولها، وحين يقع فى غرام االبنة الوحيدة لتلك األسرة. 
ليست عالقة العنوان هي فقط بالصديق والزميل الغالي »أسامة حراكي« 
عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، الذي القى القبض عليه قبل شهر 
من اآلن وال نعرف نحن أو أسرته شيئا عنه، بل هي أيضا وثيقة الصلة، 
العنوان منذ سنوات، ونشره فى كتابه  بما كتبه »يحيي حقي« تحت نفس 

»فكرة.. فابتسامة«.
يصف يحيي حقي حالتي، وحالة كثير من األمهات واألسر هذه األيام، 
بعد أن قاد الحظ العثر، أحد أبناء األسرة للسير فى الطريق العام، فيفاجأ 
بمن يستوقفه من قوات الشرطة ويأخذ منه الموبايل الخاص به، ليقرأ ما 
به من رسائل وبوستات، وال يتوقف األمر عند هذا الحد، بل يتم احتجاز 
الشاب، ويختفى عن عيون أسرته، التي باتت ال تعرف أسباب احتجازه، وال 
وتقديم كل أشكال  تتمكن من االطمئنان عليه،  لكي  به،  المحتجز  المكان 

العون القانوني والمادي له. 
األخيرة،  الفترات  فى  األسر،  من  كبيرة  أع��داداً  طالت  السابقة  الحالة 
بعض األمهات استغثن بي، ظنا منهن أن عملي بالصحافة سوف يسهل لي 
على  واالطمئنان  بزيارة  فقط  ليس  تسمح  التي  العليا،  بالجهات  االتصال 

أبنائهن، بل كذلك باإلفراج عنهم.
لهم، أن فى حلقي  أقول  أن  داريت خجلي، وأخفيت حسرتي، ولم أشأ 
غصة، وفى قلبي لوعة، وأسى، ألنني أقف فى نفس الخندق، الالتي أٌجبرن 

على البقاء فيه. 
» من منزل  » أسامة حراكي  زميلي  القبض على  ألقى  وقبل نحو شهر 
خالته بالهرم، وأخذت المجموعة التي القت القبض عليه جهاز الالب توب 
الخاص. ومنذ 26 سبتمبر، لم نعد نعرف أي شئ عن مصير أسامة، وال 
رد ال من  ولم نحصل على  القبض عليه،  أسباب  احتجازه، وال  عن مكان 
النيابة العامة، وال من وزارة الداخلية على أسئلتنا، وبالغتنا لكلتا الجهتين، 
ونحن اآلن فى انتظار الرد على طلب اإلحاطة الذي تقدم به رئيس الحزب 

ونائبه فى البرلمان سيد عبد العال. 
فى مقاله يقول «يحيي حقي« أن عنوان »خرج ولم يعد« حين يقرأه فى 
الصحف، يورثه رهبة غامضة تتخفى وراء قناع ناطق باألسى وتحوله من 
نور إلى عتمة، وتذكره بأنين إمرأة تجول األحياء الشعبية بشبشب زحافى 
تكسر  بفجيعة،  التائه،  ابنها  عن  مناد  مع  لتبحث  ومقهورة  منهكة  وهي 

القلوب، وهي تردد وراءه »عيل تايه يا أوالد الحالل«! 
األس��وار  وراء  ابنها  يقبع  أم  كل  وه��ى  أن��ا  هي  المفجوعة  المرأة  ه��ذه 
التعرف عنه شيئاً، ليتراكم الحنق والغضب واالحتقان فى البيوت وخارجها، 

وتتصاعد المشاعر السلبية ضد البلد ومن فيها!. 
فمن هي ياترى الجهات المستفيدة من هذا االحتقان المجتمعي ؟ وما 
هو المصير الذي تتصور الجهات المسئولة أنه سوف يلحق بهؤالء الشباب 
حين يتم اإلفراج عنهم، غير شد الرحال للهجرة إلى الخارج، والتحول من 
المجروحة، برغم ما  لكرامته  الثأر  إلى شباب يرغب فى  شباب غاضب، 

تقره القوانين والدساتير من حقوق لصيانة الكرامة اإلنسانية؟. 
فى  البائس  الموظف  حياة  حولت  الدافقة،  اإلنسانية  والمشاعر  الحب 
فيلم »خرج ولم يعد« من العتمة إلى النور، وما نحن فيه اآلن سيقودنا من 

ظالم إلى ظالم، لذا لزم التنويه.

 « الكامل  »االنفتاح  إلى  السائد  واالقتصادي  السياسي  الرأي  يدعو 
أو ما يسميه البعض االندماج الكامل فى النسق االقتصادي العالمي، 
ويساعد على دعم هذا االتجاه أحكام اتفاقية الجات 1994 ومنظمة 
سيادة  فوق  والتنفيذية  التشريعية  الصالحيات  ذات  العالمية  التجارة 
الدول األعضاء، ويقول أهل العلم باألمور إن هذا التوجه يقتضي بذل 
إزاء كل أطراف  تنافسية  جهد جبار ليكتسب االقتصاد المصري قوة 
النسق، فال حماية ألي سلعة وال قيد على دخول وخروج رأس المال 

األجنبي أو المصري. 
واألمر الغريب هو إصرار دعاة هذه السياسة عندنا على أن يؤكدوا 
إزاء كل أزمة كبيرة فى جزء من النسق العالمي بأن مصر لن تتأثر بتلك 

األحداث ذات الهزات العالمية. 
وكأن مصر مغطاة » بصوبة » تقاوم الرياح بل والزوابع مع أنها فى 
الواقع قد فتحت كل منافذ الريح، فهذا رجل كان يرأس أحد البنوك 
الكبرى ثم تولى وزارة االقتصاد وصرح قبل أن يخرج منها » إن مصر 
ستلحق بالنمور األسيوية فى خالل سبع سنوات » ثم وقعت النمور فى 
بأن  نفسه  الرجل  البرق، وصرح  تلو األخرى بسرعة  واحدة  األقفاص 
مصر قد تستفيد من أزمة األسيويين ألن األموال الهاربة من سومطرة 
وجاوة ستأتي إلى البورصة المصرية، ولم أقرأ للرجل رأيه فى تدهور 

أسعار هذه األخيرة. 
هذا وقد تجاهل دعاة االنفتاح » السداح مداح » أزمة اليابان ثاني 
أكبر اقتصاد فى العالم بعد الواليات المتحدة مباشرة، فل يتفضل أحد 
بمحاولة شرح أسبابها ناهيك عن أثرها على مصر، إذ أن البحث فى 
أسباب هبوط أسعار القطن المصري إلى كشف أن من بينها إنخفاض 

مشتروات اليابان منه. 
أزمة  روسيا  فى  تفجرت  أهمية  األم��ور  أق��ل  ذل��ك  وليس  وأخ��ي��راً، 
رأس  فإنتاب  والتعقيد،  العمق  بالغة  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية 
المال الكوكبي الذي ينتقل بين األسواق المالية بسرعة البرق فعال ال 
تشبيها، واهتزت لهذا بورصة نيويورك أكبر سوق مالية فى العالم ثالث 
سنوات، وصاحب هذا كله تقلبات سريعة فى أسعار الصرف ال ندرك 
مداها ألننا لذنا بالدوالر وحده وربطنا سعر الجنيه بسعر الدوالر، كما 
كان الجنيه المصري قبل 1949 مربوطاً بسعر االسترليني. والفرق 
إلى حد كبير، أما الدوالر فهو كل  أن االسترليني كان سعره مستقراً 

يوم فى حال. 
والمتشابكة  المتتابعة  األزم��ات  كل  فإن  المسئولون  إذا صدق  ولكن 
التي يؤثر بعضها فى بعض لن تمس مصر، وال تفسير لذلك إال باإليمان 
المطلق بأن مصر » محروسة« من كل ضر بفضل أولياء الله السبعة 

المدفونين فى ثراها، أو لهم مشهد فيها وإن لم يضم الجسد. 
»األهالى« 1998/9/30

خرج ولم يعد

المحروسة

»الكرمة« تصدر »رحلتنا مع الفن« غضب فى الهندسة اإلذاعية بـ»ماسبيرو«..

قرار نقل العاملين بمركز معلومات 
األمانة العامة.. وإخالء المكان يثير الجدل

د.  لعائلة  الفنية  المقتنيات  على  يحتوى  مصور  فنى  كتاب 
محمد أبو الغار

جامع  وكتاب  التشكيلية..  للفنون  ومحمول  متنقل  “متحف 
وراصد لكل األجيال التشكيلية”

نوعية من الكتب ال تشبع منها أبًدا... كتاب الفذ 
أصدرت الكرمة هذا األسبوع كتابا فنيا فاخرا ومصورا عن 
مقتنيات عائلة الدكتور محمد أبو الغار، من الفنون التشكيلية، 
والتى تؤرخ للفن المصرى الحديث فى 
القرن العشرين من خاللها عرض ألكثر 

من ثالثمائة عمل فنى.
سمير  الناقد  الكتاب  مقدمة  كتب 
غ��ري��ب، وك��ت��ب د. م��ح��م��د أب���و ال��غ��ار 
فيها  يحكى  وال��ت��ى  ال��م��ؤل��ف،  مقدمة 
بالفن  تعلقه  صاحبت  التى  ال��ظ��روف 
التشكيلى وزيارته للمعارض والمتاحف 
للفن  اقتنائه  والعالمية، وبدء  المصرية 
حتى  العشرين  القرن  ستينيات  خالل 
عمال.   350 حوالى  إل��ى  اآلن  وصلت 
كل  عن  نبذة  بكتابة  الغار  أبو  د.  وق��ام 
فنان وأهميته ونوعية الفن المتأثر به، 
اقتناء  وزمن  بطريقة  متعلقة  وحكايات 

بعض اللوحات، وكذلك عالقته بعدد كبير من الفنانين.
محمد أبو الغار، من مواليد عام 1940 بشبين الكوم. وهو 
أدخل  من  وأول  القاهرة،  بجامعة  والتوليد  النساء  طب  أستاذ 
السياسى  العمل  إلى مصر. شارك فى  األنبوب  التخصيب فى 
التشكيلى  الفن  مقتنيى  أهم  من  ويعتبر  والثقافي،  والجامعى 

المصري.

ترددت اخبار تفيد بأن “حسين زين” رئيس 
حسن”،  و”ميرفت  ل��الع��الم،  الوطنية  الهيئة 
بماسبيرو،  اإلذاعية”  “الهندسة  قطاع  رئيس 
العاملين  نقل  ق���رار  ج��دى  وبشكل  ي��درس��ان 
االول،  بالدور  العامة  االمانة  معلومات  بمركز 
الستغالل  الهيئة،  بمبنى  االلى  الحاسب  إدارة 
المكان فى وضع ماكينة للشرائط، االمر الذى 
تسبب فى اثارة الغضب بين العاملين بالقطاع 
تماما، مؤكدين  القرار  والذين رفضوا  بأكمله، 
ان “ميرفت حسن” اخلت بالفعل اكثر من قاعة 
بالتصحيح  التراث  قاعات  منها  ال��دور،  بنفس 
هذا  فى  منهم  االستفادة  ويمكنها  والمكتبه، 

الشأن.
بالقطاع،  العاملين  من  كبير  ع��دد  وتجمع 
االلى  الحاسب  ب��ادارة  زمالئهم  مع  للتضامن 
مركز معلومات االمانه العامة، مؤكدين ان هذه 
االدارة تنتج ارباحا بالدوالر للهيئة، عالوة على 

الجوائز الذهبية والفضية التى حصلت عليها 
المنتظر الحصول ايضا  من جوجل، وكان من 
ماسبيرو،  ذاك��رة  لقناة  الفضية  الجائزة  على 
االلى  الحاسب  ادارة  قدمته  ما  الى  مشيرين 
وبحث  طباعة  من  العاملين  لكل  خدمات  من 
فى  المشاركة  ال��ى  باالضافة  معلومات،  عن 
الدولة  تخص  وحفالت  واجتماعات  مؤتمرات 
وليس على مستوى مبنى ماسبيرو فقط، واالهم 
هو دور االدارة فى صيانة االجهزة التى كانت 
يقوم بها عمال االدارة بأنفسهم ووفرت للهيئة 
ماليين الجنيهات، بدال من التعاقد مع شركات 
بهذه  العاملون  اكد  االجهزة،فيما  لهذه  صيانة 
كلفت  المكان  لهذا  تجهيزات  تمت  انه  االدارة 
الماليين،فهل من المقبول انهاء ذلك من اجل 
ميرفت حسين  من  وطالبوا  االشرطه؟!،  نسخ 

وحسين زين بالتراجع عن القرار. 

■ رضا النصيرى

ضد التيـار

من ذاكرة األهالى

ت 
وميا

ي

بقلم:
فاطمة خير

خاليا »داعش« االبتدائية.. مجانًا وبوفرة
م����درس����ة..  “األم  إن  ي���ق���ول���ون 
طيب  شعباً  أع����ددت  أع��ددت��ه��ا  إذا 
األع��راق”، والمقولة بالطبع هي بيت 
الكبير  للشاعر  ج��داً  شهير  شعري 
ح��اف��ظ إب��راه��ي��م، أس��ت��ع��ي��ره ه��ن��ا ال 
ألت��ح��دث ع��ن إع����داد األم، ول���و أن 
ما،  بشكٍل  بذلك  يتعلق  أيضاً  األم��ر 
ولكن ألتحدث عن إعداد “المعلمة”، 
المرحلة  معلمي  أغلب  أن  تعرفون 
االبتدائية هم من النساء، خاصًة فى 
أي  االبتدائية،  المرحلة  سنين  أول��ى 
السنوات  تلك  فى  الطفل  تشكيل  أن 
األهم فى تكوينه، يتم تماماً على أيدي 
البيت والمعلمة فى  النساء، األم فى 
المدرسة، ولسنوات طويلة ظل البيت 
يسلم زمام األمور المتعلقة بالتدريس 
للمدرسة، ذلك على اعتبار أنها أمينة 
أم��ر مفترض  وه��و  ال��ت��الم��ي��ذ،  على 

بطبيعة الحال.
أما وأن الحال قد أصبح غير 
كثيرة  ال��ح��ال، ألس��ب��اب 
جعلت من غير المسلم 
ب��ه أم��ان��ة ال��م��درس��ة أو 
التلميذ؛  على  المعلم 
ص�����ار م����ن ال����ض����رورة 
ال��ت��رك��ي��ز م���ع س��ل��وك 

المعلمين تجاه الطالب فى كل مرحلة، 
واالنتباه جيداً لما تنقله المدرسة من 
وغير  مباشر  بشكل  أبنائنا  إلى  قيم 
إنقاذ  ه��و  هنا  يعنينى  وم��ا  مباشر، 
أبنائنا من كل تصرف يؤدي بهم إلى 
األمر  وه��و  داعشية،  لبذور  التحول 
ن��درك جميعاً حقيقة  ال��ذي أصبحنا 
وجوده بل وتجذره فى مدارسنا على 
تنوعها الحكومية والقومية والخاصة.

هذا  التعليم  وزارة  فعلت  وحسناً 
معلًما،   1070 عدد  باستبعاد  العام 
ثبتت ميولهم المتطرفة، لكن هل يكفى 
أكبر من  العدد  أن  المؤكد  ذلك؟ من 
ذلك بكثير، وكلنا يعرف أسباب ذلك، 
التيارات  ان��ف��ردت  طويلة  فلسنوات 
كليات  بطالب  المتطرفة  اإلسالمية 
التربية، من خالل السماح لها بتشكيل 
األسر الطالبية والتصرف كما يحلو 
بشكل  الجامعات  أس���وار  داخ��ل  لها 
عام، كانت هذه الجامعات تعي تماماً 
لها  م��ن سمح  عكس  على  تفعل،  م��ا 
بل  جيل  بتأسيس  سمح  فقد  بذلك 
أجيال من المعلمين اإلرهابيين، الذين 
يربون عقول أبنائنا، فى كل المدارس 
على  يسيطرون  تجدهم  الحكومية 
مادتي اللغة العربية والدين على األقل، 

وحتى فى المدارس الخاصة لكم أن 
العثور  عن صعوبة  أصحابها  تسألوا 
يكون  أن  دون  للمادتين  معلم  على 
متطرفاً فى آرائه، لذا لم يكن غريباً أن 
توقف تلك “المعلمة” الطالبة لتهينها 
أمام زميالتها ألنها ال ترتدي الحجاب 
وتلتزم بارتداء الزي المدرسي دون أن 
تحوله إلى نسخة مشوهة “مهرولة”، 
ب���ل وت���ه���دده���ا ب��ال��م��ن��ع م���ن دخ���ول 
معلمة  تتوقعه  لم  ما  لكن  المدرسة، 
لها  تتصدى  أن  الحكومية  المدرسة 
والدة التلميذة وتشتكيها فى المدرسة، 
وأن تسألها بأي حق تفعلين ذلك؟ وهل 
هذا هو قرار وزارة التربية والتعليم أن 
تفرضي الحجاب و زي من اختيارك 
المعلمة  أرب��ك  مما  الطالبات؟  على 
وإهانتها  تهديدها  التي استمرت فى 
للفتاة، مما دفع األم إلى نشر قصتها 
على “الفيسبوك” عسى أن تصل إلى 

وزارة التربية والتعليم.
كغيرها  المتطرفة  “المعلمة”  هذه 
من أيادي الجماعة المحظورة، وعيون 
وأيادي الجماعات المتطرفة بأنواعها، 
تعمل على تنشئة جيل من الدواعش، 
بل  للتخفى  حاجة  ف��ى  ليست  وه��ي 
تفعل ذلك على مرأى الجميع، وتمارس 

بلطجتها برعاية رسمية فهي موظفة 
بل وفى وزارة التربية والتعليم، هؤالء 
هم خطر على األمن القومي المصري، 
ويجب استبعادهم فوراً من التدريس 
أو أي وظيفة تتعلق بالعملية التعليمية 
حمايًة ألبنائنا، وأرجو من وزارة التربية 
مثل  البالغات عن  استقبال  والتعليم 
هذه النوعية من المعلمين والتحقيق 
فيها بسرعة وجدية، واألكثر من هذا، 
الخاصة  ال���م���دارس  على  التفتيش 
بأنواعها، والتي أصبحت تتاجر بالدين 
فى إطار المنافسة فيما بينها، بتزويد 
حصص الدين من خارج منهج الوزارة، 
وإجبار الطالب على الصالة جماعة 
يقودهم معلم باستخدام الميكروفون 
وهو األمر الذي منعته وزارة األوقاف 
فى المساجد وقررت أن الميكروفون 
للصالة وحسب، وكل ذلك بحجة أن 
وباطن  األم��ور،  أولياء  هو طلب  هذا 
األم���ر “ال��ج��م��ه��ور ع��اي��ز ك���ده وإحنا 

عايزين نكسب”!.
أرجو أيضاً إجراء اختبارات كشف 
االبتدائية  المرحلة  لمعلمات  هيئة 
وماقبلها، للتأكد من أهليتهن للتدريس 
لهذه الفئة العمرية، ومن خلوهن من 

مرض “التطرف”.

المياه  منسوب  ارت��ف��اع  تسبب 
ب��ف��رع رش��ي��د م���ؤخ���ًرا، ب��ح��دوث 
االف��دن��ة  آالف  أغ����رق  ف��ي��ض��ان 
كبير  بعدد  النهر  طرح  الزراعية 
م��ن ق���رى وم���راك���ز ال��م��ح��اف��ظ��ة، 
خ��ل��ف��ت وراءه����ا خ��س��ارة ف��ادح��ة 
المحاصيل  كبير  ع��دد  بتدمير 
وبرسيم(  وف��اص��ول��ي��ا  )ب��ط��اط��س 
المنازل  م��ن  كبير  لعدد  إض��اف��ة 

واألشجار. 
 تم تدمير ما يزيد على1400 
ف���دان ب��ق��رى م��رك��ز اش��م��ون فى 
عزبة شاهين وكفر منصور ومنيل 
وأبو  واش��م��ون  والبرانية  ع��روس 
ومونسه  وطهواى  وجريس  عوالى 

جريس. ومنشية 
 وف���ى م��رك��ز م��ن��وف، أغ��رق��ت 
فدان  على800  يزيد  ما  المياه 
وبمركز  رزين  وزاوية  جزى  بقرى 
ت��دم��ي��ر م��ا يزيد  ال��ش��ه��داء وت���م 
بشتامى  بقرية  ف��دان  ع��ل��ى300 
على  المطلة  ال��ق��رى  م��ن  وع���دد 
فرع رشيد كما تم اغراق ما يزيد 
نشابة  اب��و  بقرية  ف��داًن��ا  ع��ن80 

السادات.  مركز 

شكاوى  بتقديم  األهالى  أسرع 
واس��ت��غ��اث��ات ل��ل��رق��اب��ة االداري����ة 
المنوفية  ولمحافظ  بالمحافظة 
لتحرير  إض��اف��ة  ال����رى  ووزارة 
الشهداء  شرطة  بمركز  محاضر 
 5958 برقم  منها  قضية  قيدت 
إحالتها  وتمت  الشهداء،  ادارى 

لجنة  تشكيل  طلب  التى  للنيابة 
تكون مهمتها معاينة االرض محل 

الواقعة وإعداد تقرير مفصل.
وق����ال اب��راه��ي��م خ��ل��ي��ف ن��ائ��ب 
دائرة الشهداء تال، إنه قدم طلبا 
عليه  الموافقة  تمت  الرى  لوزير 
االيجارية  القيمة  تحصيل  بوقف 

ل���6000ج��ن��ي��ه  ت��ص��ل  ال���ت���ى  و 
هيئة  ل��ص��ال��ح  س��ن��وي��ا  ل��ل��ف��دان 
للخسارة  مراعاة  وذلك  األم��الك 
ه��ؤالء  لها  تعرض  التى  الكبيرة 
و  أراضيهم  تلف  من  المزارعون 

الزراعية. محاصيلهم 
وأص�����در م��ح��اف��ظ ال��م��ن��وف��ي��ة 
ب��رئ��اس��ة  ل��ج��ن��ة  بتشكيل  ق�����راًرا 
االراض����ى  ح��م��اي��ة  إدارة  م��دي��ر 
بالمحافظة  ال��زراع��ة  ب��م��دي��ري��ة 
إلجراء معاينة على الطبيعة محل 
والحائز  مساحتها  لبيان  الواقعة 
كانت  التى  والحالة  لها  والمالك 
من  ال��واق��ع��ة  ع��ن  وم��ان��ت��ج  عليها 
وحصرها  لقيمتها  وصوال  تلفيات 
وبيان المسئول عنها واآللية التى 
الضرر  جبر  خاللها  م��ن  يمكن 
ال���واق���ع واإلج��������راءات ال��واج��ب 
تلك  مثل  تفادى  حيال  اتخاذها 
تقرير  وإع��داد  مستقبال  الواقعة 
مؤيدا  الفحص  بنتيجة  مفصل 
اللجنة  رئيس  يقدمه  بالمستندات 

الشهداء. لنيابة 

■ عادل شحتينو

فيضان فرع رشيد يتسبب بغرق وتدمير أراضى طرح النهر بقرى ومراكز المنوفية

محمد أبو الغار

االحتفال باليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
للمرأة  ال��ع��ام  االت��ح��اد  اح��ت��ف��ل 
السبت  ب��ال��ق��اه��رة،  الفلسطينية 
للمرأة  الوطني  باليوم  الماضي، 
السفير  بحضور  الفلسطينية،و 
الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، 
ف��رن��ان��دي��ز سفيرة  إج��ي��ار  وان��ي��ا 
مغاوري  وعاطف  كوبا،  جمهورية 
نائب رئيس حزب التجمع، وماجدة 
عبد البديع القيادية باتحاد النساء 
نائب  الحفناوي  كريمة  التقدمي، 
رئيس الحزب االشتراكي المصري 
والشخصيات  الضيوف  من  وعدد 

العامة المصرية والفلسطينية.
فلسطين  دول���ة  سفير  وأع��ت��ب��ر 
لدى  الدائم  مندوبها  القاهرة،  فى 
ان  اللوح،  دي��اب  العربية  الجامعة 
القاهرة  من  اليوم  بهذا  االحتفال 
المرأة  بين  عربية  شراكة  بمثابة 
أرض  على  والمصرية  الفلسطينية 
المصرية  للمرأة  وتقديرا  مصر، 
ال���ت���ي وق���ف���ت دوم�����ا ال����ى ج��ان��ب 

شقيقتها الفلسطينية.
الفلسطينية،  ال��م��رأة  أن  وأك���د 
رفيقة الرجل فى النضال من أجل 
كرامة وحرية وإعالء كلمة فلسطين 
والدولية،  العربية  المحافل  بكل 
موجها التحية الى خنساء فلسطين 
تعتقل  التي  حميد،  أب��و  ناصر  أم 
أبنائها  م��ن   5 االح���ت���الل  ق����وات 
وهدم  السادس،  نجلها  واستشهد 

منزلها 5 مرات.

وأع�����رب ال��س��ف��ي��ر ال���ل���وح، عن 
شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح 
ال��س��ي��س��ي ول��ل��ح��ك��وم��ة وال��ش��ع��ب 
دعمهم  ع��ل��ى  الشقيق  ال��م��ص��ري 
ال��م��ت��واص��ل ل��ش��ع��ب��ن��ا ورع��اي��ت��ه��م 
الفلسطينية،  للمصالحة  التاريخية 
مع  ش��ري��ك��ة  فلسطين  أن  م��ؤك��دا 

مصر فى مكافحة ااٍلرهاب.
أش����ادت رئيسة  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، 
االتحاد العام للمرأة عبلة الدجاني، 
بقرار الحكومة باعتماد 26 أكتوبر 
للمرأة  وطنيا  ي��وم��ا  ع��ام  ك��ل  م��ن 
تضحيات  م��ؤك��دة  الفلسطينية، 
مختلف  على  الفلسطينية  المرأة 

مراحل النضال الوطني.
ال��م��رأة كانت  إل��ى أن  وأش���ارت 

الكفاح  ف��ى  للرجل  شريكا  دائ��م��ا 
ال���وط���ن���ي وال���ن���ض���ال ال��س��ي��اس��ي 
واإلع������الم������ي وال���دب���ل���وم���اس���ي 
ال��ن��س��اء  آالف  وأن  وال��ع��س��ك��ري، 
زالت  وما  دخلن سجون االحتالل، 

العشرات يقبعن فيها.
ومن جانبه، قال أمين سر حركة 
إن  غريب،  محمد  بالقاهرة  “فتح” 
وتلعب  لعبت  الفلسطينية  ال��م��رأة 
حركة  ف��ى  وم��ح��وري��ا  مهما  دورا 
ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي م��ن��ذ ان��ط��الق��ة 
الثورة وحتى يومنا هذا، فهي رمز 

التحدي والصمود.

■ أحمد مجدى


