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فى الصالون السياسى الثانى لتنسيقية شباب األحزاب بـ»التجمع«

سيد عبدالعال: التضييق على األحزاب السياسية خطر على األمن القومى

80% من فواتير االتصاالت 
المقدمة للجمارك مزورة

■ رانيا نبيل
وزير  مستشار  عبدالعزيز  مجدى  كشف 
التى  الفواتير  من   80% أن  لقطاع  المالية 
ملف  يخص  فيما  الجمارك  لمصلحة  تقدم 
وق��ط��اع االت��ص��االت م��ض��روب��ة وغ��ي��ر معبرة 
القيمية  ُع��ش��ر  تمثل  وال  الحقيقية،  ع��ن 
اجتماع  خ��ال  وأض���اف  الحقيقي،  والسعر 
ال��ن��واب  بمجلس  وال��م��وازن��ة  ال��خ��ط��ة  لجنة 
قسم  أن  عيسي؛  حسين  ال��دك��ت��ور  ب��رئ��اس��ة 
االكسسوارات كانت فى مقدمة األقسام التى 
يتقدم أصحابها بفواتير مضروبة وال تعبر عن 
القيمية الحقيقية لألسعار، وقال إن مصلحة 
الجمارك المصرية قامت بعمل ترشيح وفلترة 
لكافة التعريفات الجمركية وتم عرضها على 
وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات 

بتلك األمور.

إفرجوا 
عن أسامة حراكي

بباغ  الثاثاء  أم��س  التجمع  ح��زب  تقدم 
العام  النائب  الصاوى  حمادة  المستشار  إلى 
حول واقعة اختفاء الزميل أسامة عبدالحميد 

حراكى عضو المكتب السياسي.
كشف الحزب عن قيام قوات األمن الوطنى 
اسامة  على  القبض  بالقاء  الجيزة  وشرطة 
 26/9/2019 الخميس  ي��وم  منذ  حراكى 
وحتى اآلن لم يتم توجيه اتهام له أو اإلفراج 
ع��ن��ه ك��م��ا أن ك��اف��ة ال��م��ح��اوالت ال��ت��ى تمت 
فى  بما  تنجح  ل��م  اح��ت��ج��ازة  م��ك��ان  لمعرفة 
اللواء  ذلك قيام الحزب بإرسال برقية بإسم 
محمود توفيق وزير الداخلية لإلستفسار عن 
موقف الزميل؛ خاصة أنه يعانى من مشاكل 

صحية فى القلب. 
المكتب  أن  بالحزب  مسئول  مصدر  أك��د 
قرار  ص��دور  يترقب  هيئته  بكامل  السياسى 
فورى باإلفراج عن أسامة حراكى خاصة فى 

ظل عدم توجيه اتهام محدد له. جهود مصرية للتوصل إلى اتفاق جديد غير مالى مع صندوق النقد الدولى 
■ مخاوف الحروب التجارية والتوترات السياسية تسيطر على اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين

■ واشنطن- عبداللطيف وهبة: 
للتوصل  جهودها  من  تكثف  مصر  أن  األهالى«   « علمت 
إلى اتفاق جديد« غير مالى« مع صندوق النقد الدولى فًى 
اندالع  منذ  تتبناها مصر  التًى  االحترازية  اإلج��راءات  اطار 
العالم  فى  مناطق  عدة  فى  والتجارية  السياسية  التوترات 
لضمان استمرار برنامج اإلصاح االقتصادًى وكذلك التنميه 

خال الفترة القادمة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر ستجرى مشاورات 
حيث   2020 يناير  فى  الرابعة  للمادة  وفقاً  معه  جديدة 
أوضاع  على  الرقابة  مجال  فى  بجهوده  الصندوق  يشارك 
االقتصاد الكلى للدول بشكل دوري، أى إجراء فحص لسامة 
كما  الرابعة«  »المادة  بمشاورات  يعرف  ما  وهو  االقتصاد 
سيقدم المساعدات لمصر من خال توفير المساعدة الفنية 

وأنشطة تنمية القدرات فى عدد من المجاالت. 
وطبقا للمصادر، فإن الصندوق يعطى األولوية فى المرحلة 
تنفيذ سياسات سليمة  فى  استمرار مصر  لضمان  الراهنة 
النجاح  على  والحفاظ  االقتصادى  االستقرار  على  للحفاظ 

الذى تحقق بجهد كبير. 

المصرية  الحكومة  ق��ررت  ما  إذا  أنه  الصندوق،  وكشف 
إصاحاتها  لترسيخ  معه  جديد  برنامج  فى  الدخول  طلب 
فى  وشعبها  مصر  لدعم  استعداد  على  فإنه  االقتصادية، 
أجل  من  االقتصاد  فى  تحول  إلح��داث  المستمر  سعيهما 

تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائى وخلق فرص العمل.
كان المدير التنفيذى للصندوق النقد، حازم البباوي، قال 
المشاركة  المصرية ستواصل  الحكومة  إن  وقت سابق،  فى 
الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، بغّض النظر عن شكل هذه 

المشاركة المستقبلية. 
ووسط مخاوف من تباطؤ نمو االقتصاد العالمى وتوقعات 
والركود بدأت أمس ولمدة ستة  نوع من االنكماش  بحدوث 
صندوق  محافظى  لمجلسى  السنوية  االج��ت��م��اع��ات  اي���ام 
االجتماعات  هذه  وتأتى  الدوليين.  البنك  ومجموعة  النقد 
المشتركة، فى ظل أزمات سياسية تجتاح العالم مثل الحرب 
التحاريه بين الواليات المتحدة والصين وتوترات فًى منطقة 
االوروب��ى  االتحاد  من  بريطانيا  خ��روج  ومحادثات  الخليج 
والتى من المتوقع ان تحتل جانبا كبيرا من المناقشات خال 

اجتماعات الخريف. 

»الزراعة« تعلن حالة الطوارئ لمنع دخول حمى الوادى المتصدع إلى مصر
أعلنت وزارة الزراعة واستصاح األراضي، حالة 
الطوارئ ورفعت درجة االستعداد على طول الحدود 
الجنوبية وفى المحافظات المجاورة بسبب انتشار 
ش��م��ال شرق  ف��ى  المتصدع  ال����وادى  حمى  م��رض 

السودان لمنع دخول المرض إلى مصر. 
الزراعة  وزي��ر  ستيت  أب��و  الدين  الدكتورعز  ق��ال 
وإستصاح األراضى إن هناك تنسيقا مع المحافظين 

الماشية  نقل  حركة  لتقييد  الحدودية  المناطق  فى 
المدون  التسجيل  ببطاقة  ومصحوبة  المرقمة  غير 
بها التحصين ضد المرض باإلضافة إلى التنسيق مع 
وزارة التنمية المحلية لرشح السيارات وما نحمله من 

حيوانات ومنع التهريب إلى الداخل. 
الهيئة  رئيس  الحكيم محمود  عبد  الدكتور  وقال 
تم  ال��ط��وارئ  حالة  إن  البيطرية،  للخدمات  العامة 

إعانها داخل المعامل الحدودية وبين أطباء المحاجر 
الصحية وهناك تنسيق مع معهدى الحشرات والصحة 
الحيوانية لتصنيف الحشرات الناقلة للمرض وفحص 
عينة منها للتأكد من عدم وج��ود » الفيروس » مع 
مطالبة وزارة الصحة برش أماكن تجمع وتكاثر تلك 
على  التأكيد  مع  المحافظات  جميع  فى  الحشرات 

محافظات الجنوب المتاخمة للسودان.

محمد نصر عالم : سد النهضة ليس األخير.. ومصر والسودان يجب أن تتفقا

د. عبد المنعم عبيد.. ضيف 
الندوة الشهرية لـ»األهالى«

■ كتبت : شيماء محسن 
تعقد جريدة األهالى اليوم األربعاء، 
كتاب  لمناقشة  لها،  الشهرية  الندوة 
فى  مصر  أم��ل  والموت  الحياة  »لغز 
الدكتور  لألستاذ   « األعضاء  زراع��ة 
التخدير  أستاذ  عبيد،  المنعم  عبد 
والرعاية المركزة بكلية طب القاهرة، 
الساعة 1 ظهرا، بقاعة خالد محيى 

الدين، بحزب التجمع. 

اليوم.. »اإلعالم المصري.. 
المشكلة والحل« بالتجمع

ينظم منتدى خالد محيى الدين بحزب 
التجمع ندوة حول:«اإلعام المصرى.. 
مساء  السادسة  فى  والحل«،  المشكلة 
اللواء  فيها:  يتحدث  األرب��ع��اء..  اليوم 
أرك���ان ح��رب / ط���ارق ال��م��ه��دى وزي��ر 
اإلعام األسبق، والدكتور طارق سعدة 
المصريين،  اإلعاميين  نقابة  رئيس 
والدكتور محمد المرسى أستاذ اإلعام 
بجامعة القاهرة، وإبراهيم الصياد وكيل 
أول وزارة اإلعام ورئيس قطاع األخبار 
األسبق، واإلعامى أيمن عدلى عضو 
مجلس نقابة اإلعاميين ورئيس لجنة 
التدريب والتثقيف بالنقابة، ونخبة من 
والصحفيين..  واإلعاميين  الخبراء 
منسق  الكيانى  خ��ال��د  ال��ن��دوة  ي��دي��ر 

المنتدي.

سرقة مقر التجمع 
فى بورسعيد

فى  التجمع  ح���زب  م��ق��ر  ت��ع��رض 
سرقة  لحادث  بورسعيد،  محافظة 
مساء أمس األول االثنين وتم تحرير 
الشرق  قسم  ف��ى  بالواقعة  محضر 
سليمان  نجيب  ق��ال  بالمحافظة. 
بالمحافظة،  الحزب  مساعد  أمين 
ع��ن��د ال��ت��وج��ه ل��ف��ت��ح ال��م��ق��ر أم��س 
الباب  تحطيم  اكتشاف  تم  الثاثاء 
من  الداخلية  المحتويات  وإت���اف 
أوراق حزبية وغيرها واختفاء بعض 
األجهزة اإللكترونية وأدوات العرض، 
وت���م إب����اغ ال��ش��رط��ة ال��ت��ى ق��ام��ت 
السرقة.  ح��ال��ة  وإث��ب��ات  بالمعاينة 
وأضاف سليمان، أن الحزب تعرض 
لحاداثة مشابهة منذ عام تقريباً ولم 

يتم الكشف عن الفاعل حتى اآلن. 

■ كتبت رضا النصيري:
أكد د. محمد نصر عام وزير الموارد المائية األسبق أن 
سد النهضة ليس السد األول واألخير بالنسبة للسدود على 
حوض النيل، فهناك مخطط أثيوبى إلقامة عدد من السدود 
اع��ت��داء على  يوجد  ترفضه مصر طالما ال  لم  ال��ذى  األم��ر 
حقوقها المائية، وأشار عام إلى أنه من أهم أهداف أثيوبيا 
إلقامة هذا السد هو إجبار مصر على التوقيع على اتفاقية 
التفاوض بناء عليها وإع��ادة تقسيم حصص  عنتيبى وإع��ادة 

المياه، وأضاف عام أن كفاءة سد النهضة فى توليد الكهرباء 
لتوليد  معاً  العالى  والسد  أس��وان  خ��زان  ق��درة  مع  تتساوى 
الكهرباء. وأكد عام ضرورة االتفاق بين مصر والسودان فى 
أوجه االختاف وتسويتها بما يؤكد التزام الدولتين ) مصر 
والسودان( بإتفاقية 1959 وكل ما جاء فيها ومنها أن تجتمع 
دولتا المصب فى حالة وقوع أى خاف مع طرف آخر واالتفاق 
على ما يناسبهما معا. األمر الذى يتطلب أن تتفاوض مصر 

والسودان بصوت واحد. 

مصطفى مدبولى

محمد نصر عالم

الوساطة هى الحل

بقلم:
أمينة النقاش
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التجمع يرفض العدوان التركى على سوريا 
عمرو الجنايني: البدرى لم يكن بديال لجالل وحسام حسن 

اقتصاد ينمو.. 
وفقر يزيد 

إجراءات الحماية 
االجتماعية محدودة 

جودة عبدالخالق : 
الحكومة تضحى بالفقراء
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التركي  العسكري  العدوان  التجمع  حزب  رفض 
ال��دول  ودع��ا  س��وري��ا،  شرقي  شمال  على  اجلديد 
واملؤسسات العربية واإلقليمية والدولية إلى ضرورة 
التحرك العاجل لوقف هذا العدوان التركي السافر 

على األراضي السورية. 
ووصف التجمع العملية العسكرية التركية اجلديدة 
على شمال شرقي سوريا، ب� »العدوان الصارخ« على 
أن  مؤكدا  أراضيها،  على  السورية  الدولة  سيادة 
العدوان انتهاك صريح للمواثيق واالتفاقيات الدولية 
تركية  عربدة  كونه  عن  فضاًل  ال��دول��ى،  والقانون 

حتركها املطامع التركية فى اقتطاع وضم واحتالل 
أو  العراق  فى  س��واء  العربية،  األراض��ى  و»تتريك« 
أردوغ��ان��ي��ة عثمانلية  أح��الم  إل��ى  استنادا  س��وري��ا، 
غابرة، ولذلك لم تكف املخططات األردوغانية عن 
امليليشيات اإلرهابية الستعادة السيطرة على  دعم 
التركية  القوات  وتوغلت  سبق  وقد  سوريا،  شمال 
مراراً وتكراراً فى األراضي السورية باجتاه املناطق 
التي يدور فيها القتال بني اجليش العربي السوري 
قوى  صنيعة  الداعشية،  االره��اب��ي��ة  والعصابات 
والدولية، فى محاولة  واإلقليمية  الرجعية  العدوان 

السيادة  فرض  دون  واحليلولة  وإنقاذها،  لنجدتها 
هذا  ويأتي  أراضيها،  كامل  على  السورية  الوطنية 
الغزو العسكري التركي اجلديد الستكمال العدوان 
الشمالية  املناطق  واحتالل  السوري  الشعب  على 
دعوى  السورية، حتت  الوطنية  الدولة  أراض��ي  من 
الكردية  الدميقراطية  سوريا  ق��وات  على  القضاء 
عازلة  منطقة  ببناء  ح��دوده��ا  وحماية  املسلحة، 
حان  أنه  »التجمع«  وأك��د  السورية.  األراض��ي  على 
السوري فى  الشعب  تكوينات  كل  تعلم  لكي  الوقت 
أكراد سوريا  مناطق شمال سوريا، وبصفة خاصة 

أن خالصهم وحتررهم ومستقبلهم ال يأتي إال عن 
طريق احلفاظ على وحدة وسالمة الشعب السوري، 
الوطنية  ال��دول��ة  وح���دة وس��الم��ة  واحل��ف��اظ على 
فى  السورية  األراض��ي  وسالمة  ووح��دة  السورية، 
مواجهة كل أشكال وصور العدوان والغزو واالحتالل، 
وبصفة خاصة فى مواجهة األطماع التركية وأحالم 
الزعامة األردوغانية. وأعلن »التجمع« رفضه وإدانته 
لهذا العدوان التركي اجلديد، وأكد دعمه ومساندته 
فى  املسلحة  وقواتها  السورية  العربية  للجمهورية 
على  الوطنية  السيادة  استعادة  سبيل  فى  كفاحها 

كامل أراضيها، وناشد كل القوى والدول واملؤسسات 
العربية واإلقليمية والدولية، املحبة للسالم وحرية 
لدعم  التحرك  إع��الن  الوطنية،  ال��دول  واستقالل 
أشكال  لكل  والتصدي  ال��دول��ي��ني،  والسلم  األم��ن 
الوطنية  السيادة  والغزو واالحتالل، ودعم  العدوان 
السورية، ويطالب جامعة الدول العربية باتخاذ قرار 
إلى  السورية  الدولة  بإعادة  وعاجل،  فوري  سريع، 

مقعدها باجلامعة العربية.
 عاشت سوريا بشعبها وجيشها الوطني
ودولتها الوطنية املوحدة كاملة السيادة

تزايدت املخاوف من هروب أعضاء تنظيم داعش املحتجزين فى 
السجون، التى تشرف عليها قوات سوريا الدميقراطية، بعد العدوان 
التركى على شمال شرق سوريا، خاصة بعد هروب خمسة داعشني 
املعارك  خ��الل  السجن  استهداف  مت  بعدما  السجون،  أح��د  م��ن 

املستمرة اآلن.
وكشف دونالد ترامب، الرئيس األمريكى، أنه مت نقل بعض أخطر 
سجناء داعش ووضعهم فى مناطق أخرى آمنة، وعندما سئل عن 
املخاوف من هروب أعضاء تنظيم داعش من السجون قال »حسًنا 

سوف يهربون إلى أوروبا«!.
كان اجليش األمريكى قد أعلن احتجاز عضوين بارزين من خلية 
داعش بريطانية، بحسب ملا ذكره مسئولون أمريكيون فى تصريحات 
ملوقع سى ان ان، وقال أحد املسؤولني األمريكيني أن هناك خططا 
الي  الشيخ  والشافعي  كوتي  الكساندا  وهما  داعش،  لنقل عضوي 
الواليات املتحدة، وكان االثنان احتجزتهما قوات سوريا الدميقراطية 
الواليات األمريكية فى شمال سوريا ألكثر من عام،  املدعومة من 

وهما جزء من خلية لداعش أطلق عليها اسم “البيتلز”.
وكشفت »الوشنطن بوست« عن استالم أمريكا لهما، وتتهم وزارة 
أنه شارك  املحتمل  “من  بأنه  كوتي  الكساندا  األمريكية  اخلارجية 
فى عمليات إعدام جماعية وتعذيب الصحفيني األجانب والرهائن 
العاملني فى اإلغاثة. فيما اكتسب الشافعي الشيخ شهرة فى مجال 

اإلغراق باملياه، واإلعدام الوهمي، والصلب.
م��ن ضعف  ف��ت��رة طويلة  األم��ري��ك��ي��ون منذ  امل��س��ؤول��ون   وح���ذر 
 12 إل��ى  أل��ف   11 نحو  تضم  التي  للسجون  األمنية  اإلج���راءات 
ألف إرهابى داعشى مت اسرهم فى ساحة املعركة، منهم ألفان من 

األجانب، خاصة من أوروبا.
نازح من  ألف  أكثر من 70   وتضم منطقة شمال شرق سوريا 
واألطفال  النساء  من  داع��ش  عليها  تسيطر  كانت  التى  األراض��ى 
العمليات  وت��ه��دد  احل���ول،  مخيم  منها  مخيمات  ف��ى  محتجزين 

الكردية  ال��ق��وات  وحت���اول  املعسكرات،  تلك  استقرار  العسكرية 
أبوبكر  حث  نفسه  الوقت  وفى  الوضع،  على  السيطرة  الضعيفة 

البغدادي اتباعه على حترير رفاقهم. 
إن  إن«  إن  »س��ي  لشبكة  األمريكيني  املسؤولني  من  اثنان  وق��ال 
بعض مقاتلي قوات الدفاع الذاتى تركوا مواقعهم بالفعل فى سجون 
العملية،  بدء  مع  وتوجهوا شماالً  التركي  الهجوم  بدء  قبل  مختلفة 
وعلقت قوات الدفاع عملياتها املضادة لداعش للتركيز على الهجوم 
السجون  أحد  إن  الدميقراطية  سوريا  قوات  قالت  فيما  التركى، 
التي حتتجز معتقلي داعش أصيبت فى غارة جوية تركية ووجهت 
اتهامات لتركيا بأنها حتاول افشال اجلهود واالجنازات التي حققت 

خالل قتال الدولة االسالمية.
وقال املسؤولون األتراك إن أهدافهم من الهجوم مزدوجة، وهى 
من  كإرهابيني  اليها  تنظر  التي  املسلحة  الكردية  اجلماعات  دفع 
فروا  الذين  السوريني  ماليني  لنقل  آمنة  منطقة  وإنشاء  حدودها 
من  العديد  وهناك  املاضية.  ال�8 سنوات  فى  الدامي  الصراع  من 
السيناريوهات حال هروب أعضاء تنظيم داعش من السجون، منها 
انضمامهم لقتال قوات سوريا الدميقراطية، أو الفرار إلى العراق.

فى  مسئول  وقال  تهديدا خطيرا،  داعش ميثل  تنظيم  يزال  وال 
على  اإلره��اب  مكافحة  خفض ضغط  أن  األمريكية  االستخبارات 
داعش، “سيضع الظروف الحتمال عوده ظهورها بطريقه قوية جدا 
“. وأكد أنهم ال يزالون تهديداً قابل لالستمرار على الصعيد العاملي. 
ونشرت جريدة العالم األملانية تقرير حتت عنوان »اتباع اردوغان 
فى حرب ضد األكراد« لعده أشهر، أشارت فيه إلى تهديد اردوغان 
آمنة،  منطقة  وإنشاء  سوريا  شمال  فى  األك��راد  ضد  هجوم  بشن 
بداية صراع طويل  التركي ميثل  الغزو  مؤكدا:  واحد  وقالت شيء 
أردوغان  عنوان”  اردوغان حتت  اجلريدة خطاب  ونشرت  ودموي. 
كلمة  “تعقيبا على  بفتح احل��دود لالجئني  األوروب��ي  يهدد االحت��اد 
التركي  والتنمية  العدالة  حزب  مع  موسع  اجتماع  خالل  اردوغ��ان 

باالحتالل،  السالم  نبع  عملية  وصف  حاولتم  “إن  فيه:  قال  الذي 
فإن عملنا سهل جدا، نفتح أبوابنا ونرسل إليكم 3.6 مليون الجئ”.

واستكمل: “االحتاد األوروبي يقول إنه لن يرسل الدفعة الثانية من 
املساعدات لالجئني السوريني والبالغة قيمتها 3 مليارات يورو، أنتم 
لم تفوا بوعودكم أبدا ونحن لم نعتمد عليكم، سنتدّبر أمورنا ولكن 
فى الوقت نفسه نفتح األبواب أمام الالجئني”. حذرت وزارة الدفاع 
الروسية من هروب محتمل ملسلحي تنظيم “داعش” املحتجزين لدى 

قوات سوريا الدميقراطية “قسد”، وتدهور األوضاع فى املنطقة.
“حميميم”  س��وري��ا  ف��ى  ال��روس��ي  املصاحلة  مركز  رئيس  وق��ال 
اللواء أليكسي باكني: “فى املناطق التي تسيطر عليها إدارة احلكم 
سبعة  هناك  الشرقية،  الشمالية  املناطق  فى  )الكردية(  الذاتي 
أماكن احتجاز، تضم مؤيدي داعش، وثمانية معسكرات على األقل 
للنازحني مؤقتا، مبا فى ذلك زوجات وأطفال املتطرفني”، مضيفا أن 
العدد اإلجمالي للمحتجزين واملعتقلني هناك، حسب األمم املتحدة، 

قد يبلغ نحو 120 ألف شخص “.
م��ن 36 دول��ة  إل��ى أن ممثلني ع��ن 72 جنسية  ب��اك��ني،  وأش���ار 
حترسها  التي  االحتجاز،  وأماكن  املعسكرات  هذه  فى  موجودون 

قوات سوريا الدميقراطية املدعومة من قبل الواليات املتحدة.
وقال: “نحث جميع األطراف على وضع إجراءات عاجلة ملنع وقوع 
واملدنيني  الالجئني  إنقاذ  فى شرق سوريا.. قضايا  إنسانية  كارثة 

تتطلب حلوال عاجلة”.
متشددو  يخرج  أن  فى  يكمن  التهديد  أن  إلى  باكني  أش��ار  كما 
داعش من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الدميقراطية، 
األمر الذي قد يؤدي إلى تدهور حاد فى الوضع األمني فى املنطقة 
بأسرها، مضيفا: “يجب على جميع أطراف التسوية السورية اتخاذ 

إجراءات ملنع مثل هذا السيناريو”.

■ ترجمة: مارسيل سمير

 كان من املمكن أن مير االتفاق دون مشاكل، 
إال أن وجود بروتوكول سرى ملحق باالتفاق 
هو الذى جعل منه وثيقة كان لها أثر بعيد 
امتد لفترة ما بعد انهيار االحتاد السوفيتى، 
البروتوكول السرى مناطق نفوذ  وحدد هذا 
أوروبا  فى شرق  السوفيتى  واالحت��اد  أملانيا 
حال قيام أى عمليات إعادة تقسيم جغرافى 

فى مناطق شرق أوروبا. 
وأقر مجلس السوفيت األعلى االتفاق بعد 
البروتوكول  إخفاء  ومت  توقيعه،  من  أسبوع 
اإلض���اف���ى ال���س���رى ع���ن أع���ض���اء مجلس 
السوفيت األعلى، ولم يتم إقراره ولم يصدق 

عليه مجلس السوفيت األعلى.
االت��ف��اق  توقيع  م��ن  واح���د  أس��ب��وع  بعد   
أملانيا  ق��ام��ت  سبتمبر   1 ي��وم  وبالتحديد 
نصوصه  فى  االتفاق  أن  رغم  بولندا،  بغزو 
الصريحة املعلنة عبارة عن اتفاق عدم اعتداء 

بني أملانيا واالحتاد السوفيتى.
ال��ق��وات األمل��ان��ي��ة ح��رص��ت ع��ل��ى تنفيذ 
ال��ب��روت��وك��ول اإلض��اف��ى ال��س��رى، ال���ذى مت 
السياسى  املكتب  أرشيف  فى  عليه  العثور 
السوفيتى  الشيوعى  للحزب  املركزية  للجنة 
تدخل  ف��ل��م  ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات،  منتصف  ف���ى 
األغلبية  ذات  املناطق  إلى  األملانية  القوات 
البيلوروسية واألوكرانية فى شرق بولندا، ولم 
تدخل كذلك إلى جمهوريات البلطيق الثالث: 
حيث  وتركتها  وإستونيا،  والتفيا  ليتوانيا 
دخلتها القوات السوفيتية معتمدة على قوى 
اليسار فى تلك املناطق. وأعطى البروتوكول 

اإلضافى السرى فنلندا كإحدى مناطق النفوذ 
السوفيتى، فاقتطع السوفيت جزءا من كاريليا 
القريبة من منطقة لينينجراد. ووفق حتليالت 
الغربيني، فقد كسب االحتاد  الدبلوماسيني 
الهدوء  من  عامني  االت��ف��اق،  من  السوفيتى 
على حدودهم الغربية، حيث بدأ هتلر غزو 
األراض��ى السوفيتية عام 1941، أما هتلر 
فقد كسب تأجيل احلرب على جبهتني ملدة 
االحت��اد  على  الهجوم  حتى  ك��ذل��ك،  عامني 

السوفيتى.
مصير  على  كبير  تأثير  له  ك��ان  االت��ف��اق 
مصير  وعلى  بعد  فيما  السوفيتى  االحت��اد 
العديد من الدول الصغيرة املجاورة لالحتاد 
السوفيتى وأملانيا، حصل االحتاد السوفيتى 
على منطقة شرق نهر بيسا فى بولندا، ثم 
ضمها فيما بعد ألوكرانيا أو غرب أوكرانيا، 
فى  بريدنستروفيا  على  كذلك  سيطر  كما 
بولندا تسعى الستعادة  مولدوفا، وإذا كانت 
فإن  تكاملية  بطرق  أوكرانيا  غرب  أراض��ي 
منطقة  مازالت  بريدنستروفيه  أو  بيسرابيا 
ورومانيا  ناحية  من  روسيا  بني  ن��زاع  محل 
ومولدوفا من ناحية أخرى، وكما قال الرئيس 
بوتني عندما أثيرت موضوعات األراضى التى 
بعده  ومن  السوفيتى  االحت��اد  عليها  سيطر 
روسيا أو التى انتزعت منهما، وفقاً التفاقيات 
أو نتيجة احلرب، فإننا سندخل فى حروب 
ال نهائية وأكد أنه من األفضل بقاء األوضاع 

واحلدود احلالية كما هى.
وفى الوقت الراهن ظهر ما يعرف بصيغة 

شتاينماير، وهو وزير خارجية أملانيا السابق 
صيغة  أملانيا،  رئيس  منصب  اآلن  ويشغل 
 ،2016 ع��ام  اقتراحها  ومت  شتاينماير، 
كإحدى األوراق العامة اخلاصة مبفاوضات 
وتعتبر  األوكرانية.  األزم��ة  لتسوية  مينسك 
صيغة شتاينماير، خطة تنفيذ التفاق مينسك 
الذى لم يتم تنفيذه منذ توقيعه عام 2016، 
فقد اقترح اجلانب األملانى إجراء انتخابات 
صيغة  تكتف  ول���م  ال��دن��ب��اس،  منطقة  ف��ى 
وزير اخلارجية األملانى حينها بعملية إجراء 
انتخابات فى الدنباس وحسب، بل تطرقت 
إلى قضية مثيرة للجدل وهى ض��رورة منح 
“وض��ع  عليه  أط��ل��ق  م��ا  ال��دن��ب��اس  منطقة 
خاص” بعد إجراء االنتخابات فى دنيتسك 
ولوجانسك واعتراف مجلس األمن والتعاون 

األوروبى بنزاهة االنتخابات. 
من  شتاينماير  صيغة  أوكرانيا  ورفضت 
أوال  تريد  املبدأ ألنها على حد قولها  حيث 
السيطرة على احلدود حتى ال متثل مقاطعتى 
دنيتسك ولوجانسك جيوب روسية ذات وضع 
خاص داخل أوكرانيا، أى أن كييف ترغب فى 

السيطرة على أج��زاء احل��دود التى تفصلها 
عن روسيا، كما ترغب كييف فى عملية لفصل 
القوات فى منطقتى بتروفو وزولتوفو، وتبادل 
للمساجني من اجلانبني على أساس اجلميع 
انترفاكس  وكالة  وفق  لكن  اجلميع.  مقابل 
الروسية، تصر كييف على إعطائها السيطرة 
الكاملة على جزء احلدود الذى يفصل بني 
ودنيتسك  لوجانسك  املتمردتني  املقاطعتني 
حديث  أى  وقبل  أوال  )ال��دن��ب��اس(  وروس��ي��ا 
عن أى شيء، كما تطلب كييف كذلك بنزع 
سالح املقاتلني اإلنفصاليني فى الدولتني غير 
املعترف بهما، وفقط بعد هذا ميكن إجراء 

انتخابات فى هذه املناطق.
أى  ه��ن��اك  ليس  شتاينماير  صيغة  ف��ى   
حدودها  على  أوكرانيا  سيطرة  ملسألة  ذكر 
م��ع روس��ي��ا، وال��ن��ص على ال��وض��ع اخل��اص 
للدنباس فى الدستور األوكرانى قبل إجراء 

االنتخابات.
رباعية  اجتماع  عقد  ينتظر  اجلميع  كان 
جبهة  على  املستجدات  ملناقشة  نورماندى 
ال��دن��ب��اس، وه���و االج��ت��م��اع ال���ذى ك���ان من 
املفترض أن يجمع الرئيسني الروسى بوتني 
واألوكرانى زيلينسكى ألول مرة وجهاً لوجه، 
وكأن أوكرانيا كتب عليها أن تعانى من اتفاق 
صيغة  ومن  الغرب  فى  مولوتوف  ريبنتروب 
رئيس أملانيا أو وزير خارجية أملانيا السابق 
احلالتني  كلتا  وف��ى  الشرق  فى  شتاينماير 
هو  وجغرافى  ح��دودى  لوضع  تهديد  هناك 

قلق فى األصل.

يسعى ال��رئ��ي��س األوك���ران���ى ف��ى ال��وق��ت 
اق��ت��راح من  أو  ب��أى ح��ل  التمسك  احل��ال��ى 
اجل��ان��ب األوروب����ى، وي��ح��اول إدخ���ال تعديل 
عليه حتى ال يبدو وكأنه استسالم للرغبات 
الروسية، فى نفس الوقت أوروبا بدأت متل 
على  اقتصادية  عقوبات  ف��رض  مسألة  من 
لكن  اقتصادياً،  أيضاً  تخسر  ألنها  روسيا، 
ل��م متل  ال���دول  بعض  هناك  يبدو  م��ا  على 
بعد من فرض العقوبات على روسيا، ومنها 
املستشارة ميركل التى قالت إن تنفيذ صيغة 
شتاينماير ال يعنى رفع العقوبات عن روسيا، 
سنرى لكن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه ورغم 
اختالف الوجوه إال أن أملانيا شريك لكن هذه 
املرة بدون ستالني، وهذه املرة حتاول القيادة 
األوكرانية مجرد احلفاظ على وحدة أراضى 

الدولة فقط وتبقى أمامها معركة القرم.
أوكرانيا لصيغة شتاينماير،  وأمام رفض 
رباعية  اجتماع  لعقد  أم��ل  أى  هناك  ليس 
جديد  من  األم��ل  يخبو  ثم  ومن  نورماندى، 
فى إيجاد حل لالزمة األوكرانية على األقل 
فى منطقة الدنباس فى الوقت احلالى، أما 
سنوات  بشانها  التفاوض  سيتطلب  القرم 
طويلة، وال أعتقد أن روسيا على استعداد 
فهى  اخل��ص��وص،  بهذا  ت��ن��ازل  أى  لتقدمي 
فى  وأه���م  أم���س.  أول  روس��ي��ة حتى  أرض 
اعتقادى ما ميكن أن تسفر عنه رباعية هى 
لقاء بوتني وزيلينسكى وجًها لوجه ألول مرة 
وهو ما ميكن ان يكون انفراجة فى األزمة 

األوكرانية.

التجمع يرفض العدوان التركى على سوريا.. ويدعو القوى 
العربية واإلقليمية والدولية لدعم السيادة الوطنية السورية

مخاوف من عودة تنظيم داعش.. وتركيا تهدد بفتح الحدود للمهاجرين إلىأوروبا

تخلى ترامب عن أكراد سوريا يثير غضب الكونجرس

80 عامًا على اتفاق ريبنتروب - مولوتوف

■ أردوغان يدعم الميليشيات اإلرهابية..ومطامع تركية القتطاع واحتالل أراٍض عربية

■ االتفاق.. ال يسمح ألوكرانيا بالسيطرة على حدودها الدولية مع روسيا قبل إجراء انتخابات فى اإلقليمين المتمردين

كان الممكن أن تمر الذكرى 
الثمانون على توقيع اتفاق 

ريبنتروب مولوتوف، دون اإلشارة 
إليه من قريب أو بعيد، غير أن 

األحداث فى منطقة االتحاد 
السوفيتى السابق، وخاصة النزاع 

الروسى األوكرانى، وظهور ما 
يعرف بصيغة شتاينماير، رئيس 

ألمانيا، إلى الوجود للتنفيذ 
وقبول الرئيس األوكرانى 

زيلينسكى لهذه الصيغة من 
حيث المبدأ رغم اعتراض 

القوميين األوكران عليها، جعل 
بعض المحللين يعودون إلى 

اتفاق عام 1939 أى ريبنتروب 
مولوتوف، الذي تم توقيعه بين 

وزير خارجية االتحاد السوفيتى 
فياتشسالف مولوتوف، ويواكيم 

فون ريبنتروب وزير خارجية 
ألمانيا النازية.

بوتين

شجون مصرية
بقلم:
د. عادل وديع فلسطين

البطل محمود عواد
البطل محمود عواد، قائد الفدائيين 
فى  الشعبية  المقاومة  أبطال  وأح��د 
 73 ح��رب  خ��الل  السويس  محافظة 
قائد  وه��و  االستنزاف،  ح��رب  وفترة 
على  حصل  العربية،  سيناء  منظمة 
األول���ى  الطبقة  م��ن  االم��ت��ي��از  ن���وط 
وهو  ال��س��ادات،  الراحل  الرئيس  من 
خلف  الفدائية  العمليات  أبطال  من 
النكسة  عقب  بسيناء  العدو  خطوط 
بأسير  أوق��ع  م��ن  وأول   ،1967 ف��ى 
إسرائيلي فضال عن إحراقه وإتالفه 
ع��ددا م��ن م��درع��ات ودب��اب��ات العدو 
ش��وارع  ف��ى  تركها  التي  اإلسرائيلي 
وزم���الءه  وتتبعهم  وه���رب،  المدينة 
النماذج  أح��د  ع��واد  ويعد  وقتلوهم، 
المدنيين  ح��ول��ت  ال��ت��ي  ال��م��ش��رف��ة 
وفدائيين...  مقاتلين  إلى  بالسويس 
فى  ونصر  بطولة  ملحمة  وس��ط��روا 
معركة قسم شرطة األربعين ومقاومة 
فى 24  السويس  عن  والدفاع  العدو 
محمود  البطل  ك��ان   .1973 أكتوبر 
خاصة  اإلسرائيلي  العدو  يكره  عواد 
دهستهم  ال��ذي��ن  ض��م��ن  شقيقه  أن 
رمال  فى  ودفنتهم  الصهاينة  دبابات 

سيناء. 
ك��ان ه��ذا ال��ش��اب قبل ح��رب 67 
مذهل..  حد  إل��ى  عمله  فى  متفانيا 
ه��ذه  ت��ك��ن شخصيته  ول���م  ه���ادئ���ا.. 
توحي بأنه سيأتي يوم يقوم فيه بعمل 
بداخله  تفجرت  لحظة  وفى  خ��ارق.. 
عاش  االس��ط��وري،  البطل  سلوكيات 
عتاقة  وج��ب��ال  ودي���ان  بين  ورف��ق��اؤه 
يتدربون على كيفية قتال العدو وكيفية 
زرع األلغام وطرق القنص واستخدام 
السالح األبيض، وكانت أول عملية له 
ولزمالئه التسلل خلف خطوط العدو 
إسرائيلي  ج��ن��دي  وأس���ر  سيناء  ف��ى 
والعودة به إلى القيادة فى البر الغربي 
سباحة بعد أن رفعوا العلم المصري.

تشكيل  خرج  عسكرية  مناورة  وفى 
م���ك���ون م���ن م��ج��م��وع��ت��ي��ن م���ن أج��ل 
مهاجمة اإلسرائيليين فى رأس سدر، 
العدو  اكتشف  وحين  زن��ي��م��ة..  وأب��و 
المجموعة األولى، كانت الثانية بقيادة 
ع���واد ج��اه��زة ل��ض��رب آل��ي��ات العدو 

واإلجهاز عليهم. 
تلك  شجاعة  وأي  ه��ذه  بطولة  أي 
وزم��الؤه  البطل  ه��ذا  بها  اتسم  التي 
م����ن ش���ب���اب ال���س���وي���س أع����ض����اء ) 
( ممن منحهم  العربية  منظمة سيناء 
ال��ل��ه ج��ي��ن��ات ال��ش��ج��اع��ة وال��ب��ط��ول��ة 

واالستبسال من أجل مصر. 
العظيم  الفدائي  الفارس  وقد رحل 
يناهز  وه��و  مضى  شهر  ق��راب��ة  منذ 

الثمانين من العمر. 

بقلم:
نبيل رشوان

العالم فى كلمات
تونس قيس  لالنتخابات فى  المستقلة  الهيئة   •
سعيد حصل على أكثر من %72 من األصوات.

العقوبات  تستهدف  بأن  ترجيحات  بلومبرج:   •
األمريكية عدداً من المسئولين األتراك.

األوربية  ال��دول  من  عدد  إلى  تنضم  التشيك   •
وتوقف تصدير السالح إلى تركيا.

شرق  شمال  فى  عملياتها  تعلق  إغاثة  وكالة   •
سوريا وتجلي موظفيها الدوليين.

الجيش  من  : وحدات  السوري  النظام  إعالم   •
ري���ف حلب  ف��ى  ت��دخ��ل م��دي��ن��ة منبج  ال���س���وري 

الشمالى.
• منظمة اليونسيف 70 ألف طفل نزحوا منذ 

بدء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.
• إعالم النظام :الجيش السوري ينتشر فى بلدة 

عين عيسي قرب مدينة الرقة.
• سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق األمن 

واالستقرار ومحاربة اإلرهاب.
من  السعودي  الروسي  التنسيق  بدون   : بوتن   •
تأمين  و  المنطقة،  فى  التنمية  تأمين  الصعب 

االستقرار فى الشرق األوسط.
• السعودية وروسيا توقعان 20 إتفاقية مختلفة 

بحضور الملك سلمان والرئيس بوتن.
السعودية  بين  ال��ت��ع��اون  سلمان:  ب��ن  محمد   •

وروسيا فى مجال الطاقة سيحقق االستقرار.
• سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل مسئولين 

فلسطينيين فى القدس.
مفاعل  لتحديث  إيران  فى  بريطانيون  خبراء   •

“أراك” النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.

■ أمل خليفة

طالب ترامب تركيا بضمان أمن املدنيني وسائر األقليات 
فى شمال شرق سوريا. كما يحملها مسئولية معتقلي داعش 
الذين كانوا داخل السجون بسوريا. و جاء فى تغريداته عبر 
تويتر قائاًل: ال يبدو أن تركيا تخفف من أثر األزمة اإلنسانية 
بأنه  لشمال شرق سوريا.كما صرح  اجتياحها  عن  الناجمة 
بفرض عقوبات على مسئولني  تنفيذياً  أمراً  سيصدر قريباً 
على  االستعداد  أمت  على  أنه  وسابقني.وأكد  حاليني  أتراك 
تدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق اخلطر 
واملدمر.. وقال إنه أوضح ألردوغان أن على العملية التركية 
أال تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا وأن هذا الهجوم 
أن  عليها  املنطقة.وإن  فى  واالستقرار  واألمن  السالم  يهدد 

تتوخي احلذر فى تهديد اإلجنازات األمريكية ضد داعش.
وأشار أنه سيوقف محادثات مع تركيا بشأن اتفاق جتاري 

ب100 مليار دوالر. 

رئيسة مجلس  بيلوسي”  “نانسي  أعلنت  آخر  علي جانب 
النواب األمريكية فى مؤمتر صحفى إنها اتفقت مع جمهوريني 
على ضرورة اصدار قرار يلغي قرار الرئيس دونالد ترامب 
تشن  حيث  س��وري��ا  شمال  م��ن  ال��ق��وات  بسحب  “اخلطير” 
القوات التركية هجوما ضد املقاتلني األكراد. وقالت بيلوسي 
ميضون  الكوجنرس  فى  واجلمهوريني  الدميوقراطيني  ان 
تركيا  على  واسعة  عقوبات  فرض  ق��رار  مشروع  فى  قدما 
بسبب عمليتها العسكرية، مؤكدة أن االجراءات التي يخطط 
بفرض  ترامب  كافية. حيث هدد  ليست  األبيض  البيت  لها 
عقوبات على تركيا لدفعها لوقف هجومها فى شمال سوريا 
ولكن دون فائدة. وفى نفس السياق عبر السيناتور اجلمهوري 
ليندسي أولني جراهام” أحد أقوى املدافعني اجلمهوريني عن 
الرئيس دونالد ترامب فى الكونغرس” عن استيائه من قرار 
الرئيس ترامب بسحب القوات األمريكية قبيل استعداد تركيا 

وأضاف السيناتور اجلمهوري قائاًل إن قرار الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب باالنسحاب من سوريا أثار 
حماس تنظيم الدولة اإلسالمية فى العراق والشام أو 
ما يُعرف ب�”داعش” الفتا إلى أن ذلك أدى إلى هجوم 

منبج الذي راح ضحيته أربع أمريكيني.
وأضاف أن دونالد ترامب أمام حلظة حاسمة فيما 

يتعلق بامللف السوري حيث أن فرض العقوبات 
األمريكية على تركيا ينتظر موافقة ترامب 

“بلومبرج”  أنباء  وكالة  أكدته  ما  وه��ذا 
اجلمهوري  احل��زب��ني  أن  إل��ى  وأش���ار 
من  الكيل  بهما  ف��اض  والدميقراطي 

تصرفات أردوغان جتاه سوريا.

ترامب■ أمل خليفة
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تنقيب تركيا عن النفط والغاز فى شرق البحر المتوسط بلطجة وانتهاك للقانون الدولى
ضد التيار

بقلم:
أمينة النقاش

ال أحد يجادل فى حق إثيوبيا األصيل فى استخدام مياه نهر النيل فى 
توليد الطاقة الكهرومائية، وخدمة خططها التنموية. إذ أن ذلك هو الهدف 
الذى أعلنته من وراء بناء سد النهضة، فمن المعروف أن االعتماد الرئيسى 

فى إثيوبيا فى المشاريع الزراعية، هو على مياه األمطار الغزيرة لديها.
وال أحد يعترض على أن بناء إثيوبيا للسد، هو من حقوق السيادة، لكنها 
حقوق تظل مشروطة بااللتزام بالقانون الدولى، الذى يقضى بأال يتعارض 
الدول  او مصالح  النيل،  دول حوض  من  دول��ة  أى  مع مصالح  الحق  هذا 
المتشاطئة على األنهار بشكل عام.كما هو مشروط كذلك بالبند العاشر 
فى اتفاق المبادئ الموقع فى الخرطوم فى 23مارس 2015 بين الرؤساء 
المصرى والسودانى واإلثيوبى و ينص على »جواز طالب الوساطة الدولية 

لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا«.
اإلثيوبية  الخارجية  وزارة  بها  عبرت  التى  اللهجة  بدت  ماسبق،  ولكل 
الرى  ووزارت��ى  المصرية  الرئاسة  تصريحات  على  يعترض  لها،  بيان  فى 
وأنها  النهر،  مياه  فى  حقوقها  حماية  على  ستعمل  مصر  بأن  والخارجية 
لن تقبل بفرض األمر الواقع، وان مفاوضات الخرطوم األخيرة قد وصلت 
لطريق مسدود،،بدت تلك اللهجة عدائية، وتنطوى على تهديدات، تسعى 
األسلوب  االعتبار  فى  تضع  ال  كما  حلول،  عن  البحث  وليس  للتصعيد 
الدبلوماسى للتعبير عن القلق المصرى، فى نفس الوقت الذى أبدت فيه 

القاهرة تقديرها لالحتياجات والمصالح اإلثيوبية.
وفى بيانها قالت الخارجية اإلثيوبية إن مصر رفضت خطة ملء خزان 
سد النهضة طبقا لتوصيات علماء المياه فى مدة تتراوح بين 4 و7 سنوات 
ووصفت ذلك بأنه مثال أخر على ما أسمته التكتيك التخريبى الذى تعتمده 
مصر » من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي واالجتماعى للسد،..وأن 
الجانب المصرى تمسك بموقفه فى قبول جميع مقترحاته«.وانتقل البيان 
من الوصف العدائى للموقف المصرى، إلى تهديده، بقوله إن إثيوبيا ستتبع 
نهجا »ال يؤدى إلى االعتراف المباشر أو غير المباشر، بأى معاهدة سابقة 
مصر  بين  المياه  تقاسم  التفاقية  واضحة  إش��ارة  »فى  المياه  لتخصيص 
التى   1929 عام  اتفاقية  محل  حلت  والتى   ،1959 عام  فى  والسودان 
كانت تنظم استخدام مياه نهر النيل إبان سيطرة بريطانيا على البلدين. 
ولقد رفضت الحكومات اإلثيوبية المتعاقبة، القبول بتلك االتفاقية، بزعم 
الدعوة  أن  القول  إلى  ذهابها  االستعمارى،.فضال عن  العهد  فى  إقرارها 

المصرية لجلب وسيط دولى »سابقة ألوانها، وال مبرر لها »!
المشكلة فى الموقف اإلثيويبى، كما يعكسها البيان السابق، أن القضية 
تبدو وكأنها صراع إرادات، دون النظر إلى حقيقة المخاطر التى تتهدد مصر 
التى تعتمد على 90 % مياه النهر، ومع الزيادة السكانية، لم تعد تفى تلك 
النسبة بتلبية احتياجاتها. باإلضافة لقبول مصر بتحمل جانب من األضرار 

المحتملة للسد، بشرط االتفاق على إجراءات تضمن التحكم بها.
سوى  ومصر  إثيوبيا  أم��ام  ليس  الشائكة،  الحيوية  القضية  هذه  وفى 
اإلدارة  م��ع  طيبة  عالقة  الطرفان  ويمتلك  ال��ت��ف��اوض.  طريق  مواصلة 
فحسب،  موقفها  يضعف  ال  الدولية،  للوساطة  إثيوبيا  ورفض  األمريكية، 
التزامها  م��دى  فى  ال��دول��ى،  والمجتمع  جيرانها  ل��دى  الشكوك  يثير  بل 

باالتفاقيات التى توقع عليها.
واإلعالمية  الرسمية  ال��دع��وات  أب��اب��ا  وأدي���س  القاهرة  ف��ى  ولتتوقف 
كما  ملتزمة،  المصرية  فالدولة  الحرب،  طبول  وقرع  للتصعيد،  الداعية 
الدولى،  القانون  مع  تتفق  التى  السياسية  بالطرق  السيسى،  الرئيس  قال 
وهو طريق متسع تحظى فيه مصر بدعم عالمى كبير، وربما يكون مفيدا 
أن تدخل الكنيسة األرثوذكسية المصرية طرفا فى تلك المفاوضات، لما 
منذ  عميقة  ووشائج  ممتد  تاريخ  من  واإلثيوبية  المصرية  الكنيستين  بين 
القرن الرابع الميالدى وصوال للوقت الراهن، و حتى بعد انفصال الكنيسة 
الكنيسة المصرية عام 1959، بعد مفاوضات  اإلثيوبية بطلب منها عن 

استمرت نحو أربعين عاما.

الوساطة هى الحل

■ التأمين الصحي وعدم 
توافر األسمدة وارتفاع 

أسعار البذور.. أهم المشاكل 

السلع التموينية فى البطاقات التموينية عن 
السوق الحر، وقال فى طلبه، إن األسعار فى 
التموين مضاعفة، وهذا ال يتناسب مع قيام 
الدعم  منظومة  مع  ويتنافى  التموين،  فكرة 
الفتا الى أن وزارة التموين يتم التوريد ليها 
بكميات كبيرة والمفترض أن تكون أقل من 
سعر السوق الحر، كما تقدمت النائبة »منى 
منير«بطلب إحاطة أخر بهذا الشأن مؤكدة 
ان ارتفاع اسعار السلع التموينية يمثل ضربة 
واضحة لمستحقي التموين وطالبت بضرورة 

مواجهة هذا االمر من قبل الحكومة.
وم����ن ن��اح��ي��ة اخ������رى، اش��ت��ك��ى بعض 
المواطنين بمناطق الظاهر وفيصل وحلوان 
التموينية  ال��س��ل��ع  ب��ع��ض  ج���ودة  ع���دم  م��ن 
واهمها  التموين،  بطاقات  على  المربوطة 
صرفه  يتم  الذى  »الذهبى«  التموينى  االرز 

على البطاقات.
واكدعدد كبير من اهالى منطقة الظاهر، 
المجمعات  من  الذهبى  أرز  اش��ت��روا  انهم 

هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب 
مصطفى  الدكتور  ال���وزراء  رئيس  بيان 
جاء  ال��ع��ام��ة،  الجلسة  خ��الل  م��دب��ول��ي، 
بسبب  الحكومة  لرئيس  ال��ن��واب  هجوم 
دعمه  وكيفية  »ال��ف��الح«  بيانه  تجاهل 
ومساعدته للخروج من المعاناة التي يمر 
محمد  النائب  قال  حيث  زم��ن.  منذ  بها 
تجاهل  الحكومة  بيان  إن  الحناوي  هانى 
دعم الفالح وتقديم حلول للمشاكل التى 
التأمين  غياب  رأسها  وعلى  منها،  يعانى 
باألسعار  األسمدة  توافر  وعدم  الصحى 
العادلة وارتفاع أسعار المبيدات والبذور.
واضاف الحناوى، أن دعم الفالح يعتبر 
حيث  االن��ت��اج،  ق��ط��اع��ات  لجميع  دع��م��ا 
انتاج  فى  تدخل  الزراعية  المنتجات  أن 
الموجودة  السلع  م��ن   %  80 م��ن  أكثر 
باألسواق. وأشار إلى أن الفالح من بين 
لم  التى  القليلة  المصرى  المجتمع  فئات 
تتظاهر عقب أحداث 25 يناير بحثا عن 
بعض المكاسب، وانهم يعملون فى صمت 
ويقدمون إنتاًجا حقيقيا بتوفير المنتجات 

 اش��ت��ك��ى ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن 
ارتفاع  من  التموينية،  البطاقات  اصحاب 
أس���ع���ار ال��س��ل��ع ال��ت��ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا على 
إلى  السكر  سعر  يصل  حيث  البطاقات، 
بقالى  بعض  ويصرفه  للكيلو،  قرًشا   950
أن  حين  فى  جنيهات،   10 بسعر  التموين 
سعره تراجع بالسوق الحر فيباع لدى محال 
البقالة والسوبر ماركت بسعر 750 قرشا، 
وارتفع سعر االرز التموينى الى 12 جنيًها 
بينما سعر االرز الحر يتراوح بين 9 و15 
و10   8 ب�  يباع  سائب  ارز  وهناك  جنيًها 
جنيهات، اما سعر الزيت التموينى فيتراوح 
لتر، فى  بين 19و22 جنيها للزجاجة زنة 
 18 ب�  يباع  الخليط  الحر  الزيت  ان  حين 
جنيها للزجاجة زنة لتر،وزيت عباد الشمس 
يصل الى 20 جنيها للزجاجة.. وهو االمر 
عام  الديب«سكرتير  »محمد  أك��ده  ال��ذى 
بالغرفة  والبقالة  الغذائية  ال��م��واد  شعبة 
اسعار  ان  ال��ى  مشيرا  بالجيزة،  التجارية 

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي 
مشروعات قوانين األحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء 
مناقشة  استئناف  بشأن  التشريعية،  اللجنة  رئيس  شقة  أب��و 
مشروعات قوانين األحوال الشخصية فى ظل إعالن جهة األخذ 

بالرأي عدم قيامها بالرد.
القانون  مشروع  إلى  »إيماء  خطابه:  نص  فى  »ف��ؤاد«  وق��ال 
المقدم من جانبنا بشأن تنظيم األحوال الشخصية وكذا عدة 
والتي  آخرين  زم��الء  من  مقدمة  الشأن  ب��ذات  أخ��رى  مشاريع 
أحيلت اليكم من جانب الجلسة العامة والتي بدوركم أرسلتموها 
عمال  فيها  ال��رأي  إلب��داء  المختصة  وال����وزارات  الجهات  إل��ى 
بأحكام نصوص الدستور ولم يرد رسميا سوى رد وزارة العدل 
حتى اآلن؛ ووزارة الصحة بشأن رأي أمانة الصحة النفسية فيما 
علميا  باألصلح  وإفادتنا  جانبنا  من  المقدم  المشروع  فى  ورد 

بشكل عام. 
ب��ع��دة طلبات  وأش���ار »ف���ؤاد« أن��ه ف��ى ه��ذا اإلط���ار تقدمنا 
الستعجال المناقشة وتم تحديد جلسة 19 يناير باللجنة سالفة 
الذكر؛ وانتهت الجلسة بمنح األزهر الشريف مهلة لبداية فبراير 
2019 للرد وإال ستستأنف اللجنة مناقشة المشروع دون إنتظار 
لرأي األزهر ومخاطبة األزهر بذلك دون أي نتيجة. وتابع »فؤاد« 
 2018\12\4 بتاريخ  األزه��ر  شيخ  إل��ى  بخطاب  تقدم  أن��ه 
أننا فوجئنا بوجود  القانون إال  الرد على مشروع  بشأن سرعة 
تصريحات تفيد بوجود لجنة باألزهر تضع مشروعا كامال دون 
أن يلتزم بنصوص الدستور التي أشارت إلى أن دوره يقتصر على 
إبداء الرأي فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من األزهر مشرعا 

بما يخالف أحكام الدستور.
خطابا  أرسلت   2019\9\30 بتاريخ  أنه  »ف��ؤاد«  وأضاف 

الخطيرة  المجتمع  فيه تطورات  األزهر عارًضا  إلى شيخ  آخر 
على أثر واقعة الطفلة »جنة« التي تستوجب سرعة إبداء الرأي 
خاصة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت فى بيان 
رسمي لها أن السبب الرئيسي فى تعليق مناقشة القوانين هو 

األزهر الشريف.
واستطرد »فؤاد« أنه صدر بعد ذلك بيان رسمي من المكتب 
اإلعالمي لألزهر الشريف بتاريخ 1 أكتوبر الجاري يوضح فيه 
حقيقة تأخر رد األزهر والذي أفاد فيه »باستقباله فعليا لعدد 
لجنة  يشكل  أن  ارت��أى  ثم  كلها  بحثها  القوانين  مشروعات  من 
إلعداد مشروع كامل معتبرا مشروعه هو الرد على المشروعات 
سالفة الذكر«، بما يتضح جليا عدم وجود نية لدى األزهر بالرد 

على المشروعات المقدمة فعليا.
■ رانيا نبيل

فعاليات  ال��ث��الث��اء،  أم��س  انطلقت 
النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات 
»مصر  عنوان  تحت  تستطيع«  »مصر 
والتي  والتنمية«،  باالستثمار  تستطيع 
وشئون  للهجرة  الدولة  وزارة  تنظمها 
المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة 
اإلداري،ع���ل���ى  واإلص����الح  التخطيط 
م����دار ي��وم��ي��ن، وذل����ك ت��ح��ت رع��اي��ة 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد 
من   65 وبحضور  الجمهورية،  رئيس 
نجاحات  حققوا  ال��ذي��ن  المصريين 
فى بالد المهجر فى مجاالت التنمية 
ويتولون مناصب مرموقة  واالستثمار، 
فى مؤسساتة دولية معنية باالستثمار 
وال��ت��ن��م��ي��ة وال��م��ن��ح وال��م��ش��روع��ات 

الصغيرة والتعليم والرقمنة.
وزيرة  مكرم،  نبيلة  السفيرة  وقالت 
المصريين  وش��ئ��ون  للهجرة  ال��دول��ة 
ب��ال��خ��ارج، إن ال��م��ؤت��م��ر ف��ى دورت���ه 
باالستثمار  تهتم  ال��ت��ي  ال��خ��ام��س��ة، 
وال��ت��ن��م��ي��ة، ي��أت��ي ف��ى ظ��ل االه��ت��م��ام 
الشديد الذي يوليه السيد الرئيس عبد 
وللتنمية  لالستثمار  السيسي  الفتاح 
والتخطيط  ومجاالتها  أنواعها  بجميع 
للمستقبل، بشكل يمكننا من االستفادة 
من تجارب اآلخرين سواء على مستوى 
الدول، أو على مستوى األشخاص مع 
التركيز على تجارب المصريين الذين 

حققوا نجاحات فى الخارج.
وأش�������ارت وزي������رة ال���ه���ج���رة، إل��ى 
ح����رص ال�������وزارة دائ���م���ا ع��ل��ى رب��ط 
وربط  ال��خ��ارج  فى  المصريين  جميع 
بقضايا  المهاجرة  والطيور  العقول 
ال��وط��ن األم م��ص��ر، واالس��ت��ف��ادة من 
تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف 
وهو  المستدامة،  التنمية  استراتيجية 
جزء من األهداف التي حققها المؤتمر 

فى دوراته األربع الماضية.

ال��م��ؤت��م��ر  أن  ال����وزي����رة،  وأك������دت 
الفرص  لتعريف  عامة  بصورة  يهدف 
ب��ال��خ��ارج،  للمصريين  االس��ت��ث��م��اري��ة 
وي��ن��اق��ش دع���م ال��ت��واج��د ال��م��ص��ري 
العالمية،  االس��ت��ث��م��ار  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
مصر  لخريطة  الترويج  يناقش  كما 
الواعدة  القطاعات  فى  االستثمارية 
ب��م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���االت، م��ض��ي��ف��ة أن 
المصريين بالخارج هم سفراء وجنود 
المفاهيم  لتصحيح  بالخارج  للدولة 
لها، قائلة  الترويج  يتم  التي  المغلوطة 
»ف��ال��ي��وم ج���اء دور أب��ن��ائ��ن��ا ب��ال��خ��ارج 
للوقوف بجانب وطنهم األم فهم سفراء 

لنا بالخارج«.
هالة  الدكتورة  قالت  جانبها،  ومن 
السعيد وزيرة التخطيط، إنه فى إطار 
السعي لتقديم كل أنواع الدعم الالزم 
إتاحة  سيتم  الصناعي،  القطاع  لحفز 
حوافز إضافية للمصنعين مثل تقسيط 
 7 فائدة  بنسبة  الصناعية  األراض��ي 
الصناعي،  القطاع  دعم  أجل  من   %
أنه فى إطار تحفيز المشروعات  كما 
الصغيرة والمتوسطة، جهزت الحكومة 
ج��اه��زة  ص��ن��اع��ي��ة  وح�����دة   4500
صناعية  وح��دة   750 منها  ومرفقة، 
فى العاشر من رمضان، مرغم والبحر 
الوحدات  باقي  طرح  وسيتم  األحمر، 
أم��ام  ف���وًرا  تجهيزها  بعد  المرفقة 

المستثمرين.
من  الكثير  أن  ال���وزي���رة،  وت��اب��ع��ت 
الدول تعاني من هجرة عقولها، وهذا 
استثمار  من  مكننا  الذي  هو  المؤتمر 
مضيفة  المهاجرة،  المصرية  العقول 
من  تعمل  م��رة  وألول  اليوم  مصر  أن 
خالل خطط تنموية حقيقية، حيث يتم 

العمل على خطة طويلة المدى.

■ محمد مختار

بيان  الزراعة على  لجنة  وكيل  النائب مجدي ملك  علق 
وزراء الخارجية والري واإلسكان بشأن ملف سد النهضة 
الذي ألقاه الوزراء نهاية االسبوع الماضي، مطالًبا بإقالة 
ملف  فى  لفشله  الخارجية،  وزي��ر  شكري  سامح  السفير 
لجنة  وكيل  النهضة على حد قوله.. وقال  مفاوضات سد 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  إدارة  فى  نثق  إننا  الزراعة؛ 
التى  اإلج���راءات  جميع  فى  ونفوضه  النهضة  سد  لملف 
يراها مناسبة، كما نثق فى قدرة الدولة المصرية وأجهزتها 
السياسية فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه 

الخارجية سامح شكري أضاع كل  النيل، إال أن وزير  نهر 
هذه السنوات فى المفاوضات على مدى هذه السنوات دون 
أي نتيجة تذكر فى هذا الملف سوى الفشل الذي ظهر.. 
إلى  النواب رسالة  نادية هنرى عضو مجلس  فيما وجهت 
البرلمانية  اللجنة  ورئيس  المجلس  وكيل  وهدان  سليمان 
الخاصة والمكلفة ببحث ومتابعة ملف سد النهضة، وقالت 
هنري؛ وزارة الخارجية واإلدارة المسئولة عن قضايا المياه 
بإعالن  تحمسوا  من  هم  ألنهم  المسئولون  هم  ب��ال��وزارة 
ال��م��ب��ادئ، وف��ى ه��ذا اإلع���الن ث��غ��رات أدت إل��ى إضعاف 

هذا  سحب  يتطلب  مما  التفاوض  فى  المصري  الموقف 
وأوراق  جديدة  بأساليب  التفاوض  فى  والتحرك  اإلعالن 
ضغط جديدة، فالمادة ١٠ تضع مصر تحت رحمة موافقة 
إثيوبيا والسودان فى طلب الوساطة ألن المادة تنص على 
أنه يمكن للدول الثالث مجتمعة فى طلب الوساطة، ومادة 
٥ تجعل اثيوبيا ترضخ للتفاوض فى مرحلة الملء وسياسة 
التشغيل أثناء الملء فقط، ومادة ٣ تحدثت عن التعويضات 
فما هي التعويضات للتي ترضي مصر! وغاب عنهم وضع 

مادة تؤكد أننا يمكن لنا سحب إعالن المبادئ.

واأللبان  والفاكهة  الخضار  من  الزراعية 
الفالح  دعم  أن  كما  واللحوم،  والدواجن 
واج��ب  ب��ل  ل��ه،  الحكومة  م��ن  م��ّن��ة  ليس 
االقتصاد  فى  الفعال  دوره  على  وطنى 
القومى. مستنكًرا؛ أن تجاهل الفالح فى 
بيان الحكومة يعد سقطة كبرى البد من 
يتضاعف  حتى  عاجل  بشكل  تصحيحها 
االن��ت��اج وت��ت��راج��ع ال��ف��ج��وة ال��ك��ب��رى بين 

االستيراد والتصدير.
مجلس  وكيل  وه���دان،  سليمان  وق��ال 
تستجيب  ال  الحكومة  »لألسف  النواب، 
ل��ل��ن��واب وال ي��وج��د أي ت��ع��اون، وال��ف��الح 

المصري ال يسمعه أحد«.
ووص����ف ال��ن��ائ��ب ه��ش��ام ال��ح��ص��ري، 
الفالح  حال  والزراعة  الري  لجنة  رئيس 
المركزة«،  العناية  »دخل  بأنه  المصري، 

بسبب ما يعانيه من مشكالت.
وقال الحصري، إنه وفقا لنص المادة 
٢٩ من الدستور، فالدولة ملتزمة بشراء 
بهامش  الفالح  من  الزراعية  الحاصالت 
ربح مناسب، إال أن ذلك ال يحدث، حيث 

فى  نظيرتها  م��ن  اع��ل��ى  التموينية  السلع 
السوق الحر وخاصة السكر واالرز.

سمير  ال��ن��ائ��ب  ت��ق��دم  ذل���ك  ع��ل��ى  وردا 
النواب عن  رشاد أبو طالب، عضو مجلس 
محافظة المنيا، بطلب إحاطة للدكتور على 
مصيلحي، وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار 

وراءها  حقيقية  مأساة  يعيش  الفالح  أن 
وزراء الزراعة والري والتموين.

كانت  الذي  المصري  القطن  وأضاف: 
يتم  ف���دان،  مليون   2 منه  ت���زرع  ال��ب��الد 
ومع  ألف فدان فقط حالياً،  زراع��ة 50 
توجه الدولة لالهتمام بزراعته، وتحديد 
ب����٢٧٠٠  الماضي  ال��ع��ام  للقنطار  سعر 
تحدد سعًرا  لم  الحكومة  أن  نجد  جنيه، 
إلى  أدى  م��ا  الحالي،  ال��ع��ام  للمحصول 
انخفاض السعر إلى ١٨٠٠ جنيه للقنطار، 
فادحة  خسائر  الفالح  يكبد  الذي  األمر 

بسبب زيادة تكاليف اإلنتاج.
إلى قضية  الزراعة  ولفت رئيس لجنة 
قصب السكر، مشيرا إلى أن لدينا فجوة 
التوسع  يتطلب  ما  طن،  ألف   ٨٠٠ بنحو 
فى  العجز  لسد  بالتنقيط،  زراع��ت��ه  فى 
حل  ض���رورة  إل��ى  أيضا  مشيرا  السكر، 
أزمة قيود االرتفاعات بالقرى، نظًرا ألنها 
بالقرى  األهالي  منها  يعاني  كبيرة  أزمة 

بكافة المحافظات.
■ رانيا نبيل

للكيلو،  جنيها   12 بسعر  التموين  وبقالى 
وعند استعماله اكتشفوا ان رائحته غريبة، 

وطعمه سئ جًدا.
للبقال  أن��ه��م ع��ن��دم��ا ع����ادوا  وأض���اف���وا 
الذى  االرز  أكياس  استبدال  منه  وطلبوا 
لالستعمال  صالح  غير  النه  عليه  حصلوا 
ال��ى  أدى  ال���ذى  االم���ر  وه���و  رف���ض،  لكنه 
البطاقات  اصحاب  من  كبير  عدد  ع��زوف 
ع��ن ش���راء االرز خ���الل ص���رف م��ق��ررات 
وجوده  الى  ادى  مما  الجارى  اكتوبر  شهر 
المواطنين  وتساءل  بالمخازن..  وتكدسه 
عن دور وزارة التموين فى حماية المواطنين 
وعن  الصالحة  غير  التموينية  السلع  من 
السلع  استالم  يتم  التى  الجودة  مواصفات 
وفقا لها مؤكدين ان الشركة المصرية التى 
بقالى  على  التموينية  السلع  بتوزيع  تقوم 
التموين ال تهتم بجودة السلع وتستلم السلع 

الرديئة دون تحليل عينة منها.
■ جنوى إبراهيم

السلع التموينية أغلى من السوق الحر!

»نادية هنرى« تطالب باالنسحاب من إعالن المبادئ

 أزمة بين األزهر والنواب بسبب قانون األحوال الشخصية

 65 خبيًرا مصرًيا بالخارج يناقشون دعم 
التواجد المصرى على خريطة االستثمار العالمية

نواب: بيان الحكومة يتجاهل الفالح

بعد استبعاد غير المستحقين من الدعم..

فى قضية سد النهضة..

أكد خبراء البترول أن تنقيب تركيا عن النفط والغاز 
فى المياه اإلقليمية لقبرص »انتهاك للقانون الدولي«، 
أعمالها  تركيا  بإنهاء  وقبرص  مصر  مطالب  وأي���دوا 
ذلك  فى  بما  المتوسط  البحر  شرق  فى  االستفزازية 
أعمال  هامش  على  ذل��ك  ج��اء  النفط.  ع��ن  التنقيب 
البحر  العاشر لدول حوض  الدولى  المؤتمر والمعرض 
الثالثاء  أمس  فعالياته  بدأت  والذي  )موك(  المتوسط 

باإلسكندرية.
نائب  العال،  أب��و  د.رم��ض��ان  البترولى  الخبير  ق��ال   
رئيس جامعة فاروس باإلسكندرية، أن تأسيس منتدى 
له  كان  مصر  برئاسة  بالقاهرة،  المتوسط  شرق  غاز 
دول  وخاصة  الجميع  احترام  على  ح��از  دول��ى  م��ردود 
مناخ  التوقيت  هذا  فى  يعكس  ألنه  األوروب��ي  االتحاد 
العالمية  للشركات  ويعطى فرصة  بالمنطقة  االستقرار 
األوروبية واألمريكية المهتمة بالبحث عن الغاز بمنطقة 
شرق المتوسط باالستثمار، لتوفير الطاقة المتمثلة فى 
الغاز الطبيعي لجميع دول أوروبا كمصدر قوى لتوفير 

احتياجاتها.
السلبى  ال��م��ردود  له  ك��ان  ه��ذا  أن  أبوالعال  وأوض��ح 

على تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة من وقت آلخر تمارس 
البلطجة السياسية معتمدة على كونها حلقة وصل لمرور 
وأوروب��ا  الشرق  بين  وصل  وحلقة  ألوروب��ا  روسيا  غاز 
فى  يطمع  وتارة  المهاجرين  بموضوع  تارة  تهدد  لذلك 
لتركيا  الجغرافى  الوضع  األكراد مستغلة  القضاء على 
أن  إلى  مشيرا  روسيا،  مع  بالتواصل  الغرب  ومداعبة 
وتحرشاتها  سوريا  شمال  على  باعتدائها  يتضح  هذا 
بعض  من  داعشية  أس��ر  وه��روب  بالمتوسط  بقبرص 
التجمعات التى يسيطر عليها األكراد لتركيا، ثم الخطة 
والتوتر  القلق  م��ن  ن��وع  لعمل  لتهجيرهم  الموضوعة 
بليبيا وتوتر الجانب الغربي لمصر، ولذا نالحظ عدم 
اعتراض حكومة الوفاق الليبية وقطر على االعتداءات 
السياسي  التنسيق  من  نوع  لوجود  على سوريا  التركية 
منتدى  عقد  إن  وق���ال  لمصر،  وت��وت��ر  بلبلة  إلح���داث 
ولدعم  قويا  دوليا  سياسيا  موقفا  لمصر  أعطى  الغاز 

مجموعتها قبرص واليونان.
البنية التحتية لمصر المتمثلة  وأضاف أبو العال أن 
محطة  إلى  العميقة  المياه  من  الغاز  نقل  أنابيب  فى 
ونقلها لمصنعى  ببورسعيد  الجميل  بمنطقة  اإلستقبال 

الوروب��ا  بتصديرها  تمهيدا  دمياط  فى  بأدكو  اإلسالة 
جعلت االتحاد إالوروبى يهتم بمصر ولذلك فاالجتماع 

االخير للمنتدى حضره وزير الطاقة األمريكي.
اتفاقية  مع مصر  وقع  األوروب��ي  االتحاد  أن  مضيفا 
يتأكد  لكى   ،2018 ع��ام  الطاقة  مجال  ف��ى  ش��راك��ة 
البترول  لشركات  التحتية  البنية  تتيح  سوف  مصر  أن 
العالمية، ألن بدون مصر لن يتم تصدير متر مكعب غاز 

الوروبا سيظل الغاز بمكمنه.
جمال  الدكتور  البترولى  الخبير  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
القليوبى، يعقد المؤتمر فى وقت تحتاجه منطقة شمال 
والتنمية  التنقيب  ملف  على  ويركيز  المتوسط،  شرق 
البحث  نسبة  زيادات  المتوسط فى ظل  بمنطقة شرق 
والتنقيب فى مناطق بعينها كشمال اإلسكندرية وغربها 
االكتشافات خالل  لعدد من  باإلضافة  الدلتا،  ومنطقة 
الفترة المقبلة والتي تعتمد اعتمادا مباشرا على توجه 
للتنقيب  استثمار  ف��رص  إيجاد  فى  المصرية  الدولة 

والبحث عن الغاز الطبيعي.
دعم حجم  على  يركز  المؤتمر  أن  القليوبى  وأوض��ح 
االنتهاء  بعد  وخاصة  األحمر،  البحر  فى  االستثمارات 

البحر  بمنطقة  امتياز  قطعة   18 مناقصة  ط��رح  من 
األحمر، والتى شملت شركات أجنبية جديدة وهذا يعنى 
التحتية  والبنية  المصرى  االستثمار  فى  ثقة  هناك  أن 

المصرية.
سوقا  أص��ب��ح  اآلن  ال��م��ص��ري  ال��س��وق  أن  موضحا 
األوروب��ي  واالتحاد  كقبرص  كثيرة  دوال  يشمل  دامجا 
وكذلك استقبال الغاز اإلسرائيلي لدعم وتنمية صناعة 
الغاز  ربط  عن  فضال  عالية  بسرعة  البتروكيماويات 
الغاز  خط  خالل  القبرصى  الغاز  الستقبال  المصري 
المصري القبرصي والذى تم بناء على برتوكول القمة 
السادسة بين الرئيس السيسي وقبرص واليونان لدعم 
الكهربائي  للربط  واي��ض��ا  المصري  ال��س��وق  وتطوير 
جديدة  استراتيجية  هناك  أن  موضحا  المنطقة  بهذه 
القادمة  الفترة  خ��الل  المصرية  ال��دول��ة  تستهدفها 
على  تعتمد  دولة  أننا  خاصة  مصر،  بقدارت  لالرتقاء 
االستثمار األجنبى، وأشار إلى أن وزارة البترول طالبت 
بانعقاد مؤتمر موك سنويا بدال من انعقاده كل عامين 

ولذلك لالرتقاء بتسويق الغاز.
■ ليلى العبد

المشاركون : الخطاب الدينى 
يواجه تحديات كبيرة

الدولة متوافقة 
على إصدار قانون المحليات

استدعاء 23 جهة حكومية ورقابية
لبحث خفض مدد اإلفراج الجمركى

قال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، إنه تم االتفاق مع مصلحة 
الجمارك المصرية على إعداد قائمة بال�23 جهة التى تتعامل معها، الفًتا إلى أنه سيتم استدعاء 
تلك الجهات لالستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد اإلفراج الجمركى بالموانئ 
المصرية وأوضح عيسى- خالل جلسة االستماع حول قانون الجمارك الجديد االثنين- أن 
الخطة  لجنة  لها  ستستمع  التى  الجهات  لقائمة  إضافتها  تمت  رقابية  أخرى  جهات  هناك 
باإلضافة  األسبوع  »هذا  قائاًل  الجديد،  الجمارك  قانون  بشأن مشروع  بالبرلمان  والموازنة 
إلى صياغة المواد البد من حسم قضية عالقة الجمارك بالجهات والهيئات األخرى«. وأكد 
والجهات  ال��وزارات  بين  والتنسيق  الجمركى  لإلفراج  الكلية  المدة  تخفيض  عيسى، ضرورة 
المختلفة باعتبار الجمارك موضوعا متشعبا. واستعرضت اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء 
بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، والتي استمعت خاللها إلى ممثلى أكثر من 20 وزارة 

وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال األعمال واالتحادات والغرف.
■ رانيا نبيل

العالمي  المؤتمر  فعاليات  األربعاء،  اليوم  يختتم 
بحضور  العالم،  فى  اإلفتاء  وهيئات  لدور  الخامس 
مستوى  على  دول��ة   85 من  العلماء  كبار  من  وف��ود 
التعايش  تدعم  إفتائية  بمبادرات  للخروج  العالم، 
وال��ح��وار  واالس��ت��ق��رار  السلمي 
اإلن����س����ان����ي، إل�����ى ج��ان��ب 
الفقهي  الخالف  استثمار 
فى كافة عصوره فى دعم 
االجتماعي..  التماسك 
وق�����ال ال���دك���ت���ور ش��وق��ي 
الجمهورية،  مفتي  ع��الم 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  إن 
لدفع  تهدف  العامة  األمانة 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ط��ور، الف��ت��ا إل��ى 
فى  الديني  الخطاب  تجديد 
يمر  الذي  اإلسالمي  عالمنا 
االجتماعية  المستويات  كافة  على  كبيرة  بتحديات 
بذل  منا  وتتطلب  والدينية،  والسياسية  واالقتصادية 
التطرف  تيارات  أخطار  لمجابهة  الجهد  من  المزيد 
واإلرهاب التي تهدد األمة فى حاضرها ومستقبلها.. 
واضاف أن العلماء المسلمين المعتَمدين قد اعتبروا 
مرونة  مدى  تعكس  صحية  ظاهرة  الفقهي  الخالف 
وحيوية الفقه اإلسالمي ومالءمته لكل زمان ومكان، 
ذلك كان سبًبا فاعاًل فى تكوين ثروة فقهية وتشريعية 
قلما توجد فى أمة من األمم.. وقال المستشار حسام 
عبدالرحيم وزير العدل، إن إدارة الخالف الفقهي هو 
من المحاور التي تنظر جماهير األمة اإلسالمية ان 
ان  الى  الفتا  جذرية،  بحلول  االم��ة  علماء  به  يخرج 
حقيقيا  خطرا  تمثل  اصبحت  المتطرفة  الجماعات 

على السلم العام الداخلي والعالمي.
■ منى السيد

وزير القوى العاملة: 
حريصون على إستصدارتراخيص 

العمل للشركات الروسية
سفيتالنا  العاملة،  القوى  وزي��ر  سعفان  محمد  التقى 
سوبوفا، القائم بأعمال سفارة روسيا االتحادية فى مصر، 
وسيرجي باكونيايف مستشار السفارة، بديوان عام الوزارة 
أمس الثالثاء، وذلك للتباحث حول أوجه وسبل التعاون 
الخاصة  الجانبين  بين  المشترك 
استخراج  إج����راءات  بتسهيل 
الروسيين  عمل  تراخيص 
بالشركات  يعملون  ال��ذي��ن 
ال���روس���ي���ة ف���ى م��ص��ر فى 
ال���م���ش���روع���ات ال��ق��وم��ي��ة 
الوزير  شدد  حيث  الكبرى، 
المصرية  الدولة  حرص  على 
إج����راءات  ك��ل  بتسهيل  ال��ت��ام 
عمل الشركات الروسية العاملة 
ف��ى م��ص��ر ف��ى ال��م��ش��روع��ات 
من  وغيرها  الكبرى  القومية 
الفتاح  عبد  الرئيس  من  بتوجيهات  وذلك  المشروعات، 
السيسي، بتذليل كل المعوقات أمام كل الشركات. وأشار 
جميع  تسهيل  على  تعمل  العاملة،  القوى  وزارة  أن  إلى 
الذين  للروسيين  العمل  تراخيص  استصدار  إج���راءات 
يعملون فى الشركات الروسية فى مصر، وخاصة الشركة 
القائمة على تنفيذ مشروع الضبعة، والعاملين بالمنطقة 
تعزيًزا  السويس،  قناة  بمنطقة  الصناعية  االقتصادية 

ألوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

■ محمد مختار

أكدت لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد 
السجينى، أن مشروع قانون اإلدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس 
إن  السجينى،  أحمد  المهندس  وقال  العامة..  الجلسات  فى  لمناقشته 
اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون اإلدارة المحلية فى وقت سابق 
بشأنه،  تقريرها  وأع���دت  عليه،  ت��واف��ق  وه��ن��اك 
برئاسة  المجلس  مكتب  على  سيعرض  والتقرير 
الدكتور على عبد العال، ليتم عرضه على الجلسة 
العامة لمناقشته، وليتم إصداره خالل دور االنعقاد 
أن  إل��ى  السجينى،  ولفت  للنور.  ويخرج  الحالي 
أهمية  على  متوافقة  مؤسساتها  بكافة  ال��دول��ة 
إصدار قانون اإلدارة المحلية، وهذا القانون البد 
من تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه. فى 
سياق آخر، شهد االجتماع مطالبة النواب للحكومة 
بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة فى العديد 
تؤرق  التي  المشكالت  حل  وسرعة  الملفات،  من 
الضالة،  الحيوانات  وانتشار  القمامة  مثل  المجتمع 
للتطبيق على أرض  قابلة  العمرانية، ووضع حلول جادة  وملف األحوزة 
الواقع، وفى هذا الصدد اتفقت اللجنة على عقد جلسات استماع خالل 
الفترة المقبلة، لالستماع إلى ممثلي الحكومة للتعرف على اإلجراءات 

المتخذة للتصدي لهذه المشكالت.

شوقى 
عالم

محمد 
سعفان

على هامش »مؤتمر موك« :

هشام المصرى محمد هانى

د. على مصيلحى

د. أحمد الطيب

خالل المؤتمر العالمى لهيئات اإلفتاء:

اإلدراة المحلية بالبرلمان تؤكد:

أحمد السجينى
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وقفة  التطبيقية،  الطبية  العلوم  كليات  وخريجي  طللاب  من  العشرات  نظم 
احتجاجية االثنين الماضي، أمام مقر وزارة التعليم العالي، اعتراضا على تحويل 
كلياتهم من “علوم طبية” مدة دراستها خمس سنوات إلى كليات “تكنولوجيا العلوم 
إن  والخريجون،  الطاب  وقال  أربع سنوات.  دراستها  “ مدة  التطبيقية  الصحية 
القرار يتسبب فى ضياع حقوقهم لخاصة بالمسمى الوظيفي، والدراسات العليان 
والتكليف، وأعلنوا عن اإلضراب عن الدراسة بجميع كليات العلوم الطبية بالجامعات 
الفتات  المحتجون  ورفع  القرار.  على  احتجاجا  والخاصة،  الحكومية  المصرية 
تستغيث برئيس الجمهورية، واتهموا وزير التعليم العالي بإتباع سياسة المحسوبية، 
المستقلة،  الصحية  العلوم  لنقابة  والتحيز  على حسابهم،  األطباء  نقابة  وإرضاء 
محذرين من ما وصفوه بتدمير مستقبل اآلالف من طاب وخريجي كليات العلوم 
الطبية. كما شنوا هجوما على نقابة العلوم الصحية المستقلة، واتهموها بالتسبب 
فى المشكلة، بمطالبتها بمساواة خريجي معاهد العلوم الصيحة “عامين” بخريجي 

الكليات، واستحداث مسمى أخصائي لهم.

■ شيماء محسن

وزارة  عنها  أعلنت  التى  المسابقة  أثللارت 
عبر  الللمللاضللى،  االربللعللاء  والتعليم،  التربية 
ألف   120 مع  للتعاقد  االلكترونية،  بوابتها 
معلم وإدارى وعامل لسد احتياجات المدارس 
المواطنين، حيث  بين  كبيرا  الحكومية، جدال 
اللللوزارة،  تمارسه  “بلليللزنللس”،  مللجللرد  يرونها 
متاعبة باحام العديد من خريجى الجامعات 
فى ظل  للعمل، خاصة  فرصة  ينتظرون  ممن 
وصفها  والتى  للقبول  وضعتها  التى  الشروط 

المواطنون 
بل “ التعجيزية”، عاوة على كونها مكلفة وتمثل 
عبًئا مادًيا، وال يجد البعض فيها ضرورة، هذه 
الشروط التى اعلن عنها دكتور”محمد عمر”، 
الحصول  شرط  المعلمين،  الوزيرلشئون  نائب 
على عضوية النقابة المهنية للمتقدمين للعمل 
كمعلمين بالوزارة، و وهى التزال موجودة رغم 
انها  عمر،  أكللد  ان  الللى  الغائها  عللن  اإلعلللان 
مازالت قائمة، مشيرا الى ان الوزارة اتفقت مع 
نقابة المعلمين على فتح باب االلتحاق بعضوية 

أعلللللنللت اللللللجللنللة الللعللللليللا الللمللشللرفللة على 
األطباء،  لنقابة  النصفى  التجديد  انتخابات 
أجريت  التي  لانتخابات  الرسمية  النتائج 
يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن فوز 
الدكتور حسين خيري، رسميا بمقعد النقيب 
العام لألطباء، بحصوله على 5.788 صوت 
المرشح  منافسه  عن  صوتا   1992 بفارق 

الثاني الدكتور أسامة عبد الحي.
رئيس  الشافعي،  نجوى  الدكتورة  وأعلنت 
نسبة  أن  النقابة،  النتخابات  العليا  اللجنة 
المشاركة ارتفعت على األعوام السابقة حيث 
النقابة  لمقاعد  وبالنسبة   ،9.36% بلغت 
العامة فوق السن حصل عليها كل من الدكتور 
والدكتور  صوتا،   6193 بل  الطاهر  إيهاب 
والدكتور  صوتا،   5672 بل  الزيات  إبراهيم 
رشوان شعبان بل3797 صوتا، ومقاعد تحت 
السن حصل عليها الدكتور أبو بكر القاضي 

النقابة وتذليل العقبات أمام الراغبين، على ان 
يتم سداد قيمة االشتراك السنوي اوال، والمقدر 
بل 135 جنيها، بحيث يحسب فرق السن من 
تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة، وتحسب 
الشهور سنة كاملة، مع االخذ فى االعتبار ان 
االنقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تحسب 
المدة مضاعفة + %10 غرامة + مبلغ 108 
جنيهات إعادة رسم القيد، هذا الشرط الذى 
لجنة  عضو  البرعي”،  دكتور”عبدالرحمن  اكد 
وبناء  للقانون،  مخالف  انه  بالبرلمان،  التعليم 
باالضافة  إللغائه،  إحاطة  بطلب  تقدم  عليه 
للمرة االولى 54  القيد  الى سداد قيمة رسم 
حصول  ايضا  اللللوزارة  اشترطت  وقللد  جنيها. 
 ”icdl teacher“ المتقدم على شهادة المعلم
وإجللراء  التخصصات،  كل  فى  للقبول  كشرط 
للحصول  أشهر   3 فرصة  ومنحت  اختبارات، 
المتقدمين  للمعلمين  المهارية  الشهادة  على 
للمعلمين،  المؤقتة  العقود  مسابقة  فى  للعمل 
بمبلغ  عليها  الحصول  يتم  التى  الشهادة  هذه 

بل  السيد  أحمد  والدكتور  صوتا،   7096 بل 
بل  عرفة  محمود  والدكتور  صوتا،   5648

4610 أصوات.
لللمللقللاعللد الللقللطللاعللات، قطاع  وبللالللنللسللبللة 

مالى يتجاوز االلف جنيه وفى االغلب يحصل 
والتعليم  التربية  مديريات  عبر  المتقدم  عليها 
المرة  هذه  الللوزارة  مسابقات  فى  والجديد   ،!
والذى يؤكد انها “سبوبة” وتجارة بالمواطنين، 
شرط دفع رسوم مراجعة البيانات والمستندات 

القاهرة فازت به الدكتورة رانية العيسوي بعد 
الدلتا  شرق  وقطاع  صوتا،   481 حصولها 
الدكتور أحمد الهوارى وحصل على 2028 
صوتا، وقطاع غرب الدلتا الدكتور أحمد نوار 
الدلتا  وسط  وقطاع  وحصل 1140 صوتا، 
الدكتور محمد األكشر وحصل على 1013 
الدكتور عماد  صوتا، وقطاع شمال الصعيد 
سمير وحصل 1281 صوتا، وقطاع جنوب 
الصعيد الدكتورة إيمان سامة وحصلت على 

1408 أصوات.
وأوضحت أن أعلى المحافظات فى نسب 
والفيوم  والسويس  دمياط  كانت  المشاركة 
تصويتا  واألقلللل  األحللمللر،  والللبللحللر  والمنيا 
والدقهلية  الجيزة  واإلسللكللنللدريللة  الللقللاهللرة 
وأسوان، مبينة أن االنتخابات تمت بإشراف 
مستشارا   59 بللمللشللاركللة  كللامللل  قللضللائللي 
فى  و6  للفرعيات  مستشارا   53 موزعين، 

بالمسابقة، والذى اكدت  المتقدمين  للمعلمين 
األخرى  للمراحل  لانتقال  اساسيا  انه شرطا 
فى المسابقة، واستكمال باقى إجراءات التقدم 
والتعاقد، موضحة أن المعلم يوقع على إقرار 
بصحة البيانات واألوراق المقدمة، ويتم الدفع 
عن طريق خدمة فورى، وفى هذه الحالة سيتم 
إرسال رقم مرجعى إلى رقم الهاتف المسجل، 
لفوري  مقدم خدمة  أقرب  إلى  به  التوجه  يتم 
والدفع من خاله فى مده أقصاها 72 ساعة، 
اإلئتمان،  بطاقات  خللال  مللن  الللدفللع  وثانيها 
شهادة  على  الحصول  اشتراط  الى  باالضافة 
طبية من مستشفى حكومى تفيد بأن المتقدم 
التقدم  علللللى  علللاوة  امللللراض،  اى  مللن  يخلو 
 200 الللل  رسومه  تتجاوز  والتى  عائلى  بقيد 
التربية  مدرسى  يخص  شللرط  وهناك  جنيه، 
الرياضية بأن يكون المتقدم عضًوا باالتحادات 

الرياضية!.

■ رضا النصيرى

اللجنة العامة.
النتائج، هو حصول  وأهم ما تكشفه هذه 
مقاعد   7 على   « االستقال  تيار   « قائمة 
العامة، مقابل 5  النقابة  من مقاعد مجلس 
يميز  مما  الفكر،  فى  لهم  مخالفة  مقاعد 
من  بنوع  الللجللديللد،  العامة  النقابة  مجلس 
ونهج  فكر  إتباع  من  بدال  النهج،  فى  التغيير 

تيار واحد. 
أمين  سمير،  خالد  الدكتور  أكللده  ما  وهللو 
صندوق نقابة األطباء األسبق والمرشح على 
االستقال  تيار   « قائمة  أن  النقيب،  منصب 
المجلس  فى  لهم  كانت  مقاعد  » خسرت 6 
السابق، وفازت بل 7 مقاعد فقط، وهو ما يدل 
المجلس  داخللل  المعارضة  زيللادة حجم  على 

الجديد، بنسبة من 30 إلى 40 %.

■ شيماء محسن

وادفللو  بقنا  الللورق  انتاج  بشركتي  عامل   7500 طالب 
العاجل لحماية صناعة  التدخل  الحكومة بضرورة  بأسوان، 
على  أسللاسللي  بشكل  صناعتها  فللى  تعتمد  والللتللي  اللللورق، 
رئيسى  إلللى  مذكرة  وفللى  السكر.  قصب  مصانع  مخلفات 
حمدي  عماد  الكيميائي  طالب  والنواب،  الللوزراء،  مجلسي 
مجلس  وعضو  بالكيماويات،  للعاملين  العامة  النقابة  رئيس 
بضرورة  الكيماوية،  للصناعات  القابضة  الشركة  ادارة 
تغطي  التي  الوطنية  الصناعة  لحماية هذه  العاجل  التدخل 
ثلث احتياجات السوق المحلي عن طريق انتاج 90 ألف طن 

لشركة ادفو، و 120 ألف طن سنوًيا النتاج شركة قنا.
ومن جانبه، أكد عبدالسام أمير، رئيس اللجنة النقابية 
للعاملين بشركة ادفو للورق، أن مصانع انتاج السكر، قامت 
برفع سعر المادة الخام التي تستخدم فى صناعة لب الورق، 
وهو أمر كارثي ألن مصانع الورق تعتمد بشكل رئيس على 
تلك المخلفات، كما أنها مقامة داخل مصانع السكر بغرض 
أن  معقول  غير  أمير،  السام  عبد  وقللال  االنللتللاج.  تسهيل 
نقوم باستيراد مواد خام من الخارج ونحن بلد غني بقصب 
السكر، مشدًدا على ضرورة تفعيل اللجنة الفنية النقاذ هذه 
الصناعة والتي سبق أن شكلها مجلس الوزراء، لتطوير هذه 
تمتلك  التي  الشركات  منح  قللرار  تفعيل  وأيًضا  الصناعة، 
مولدات كهربائية ميزة نسبية تتمثل فى خفض سعر الطاقة 
إلى 3 دوالر لمليون وحدة حرارية والذي لم يتم تفعيله حتى 
ارتفاع سعر  بسبب  المصانع  فى غلق هذه  يهدد  مما  األن، 

التكلفة والخامات.

■ محمد مختار

والبحوث  للرقابة  القومية  بالهيئة  مصدر  أكللد 
من  انتهت  الهيئة  أن  اسمه،  ذكللر  رفللض  الدوائية، 
 « مللادة  على  تحتوي  دوائلليللة  أصناف  ثاثة  تحليل 
تداولها  الصحة  وزارة  أوقللفللت  التي   « رانيتيدين 
تؤكد  دوللليللة  تقارير  جللراء  الللمللاضللي،  21سبتمبر 

إمكانية احتوائها على شوائب مسرطنة.
األصناف  مللن  فقط  دوائللي  صنف  أن  وأضلللاف، 
التي تم سحب عينات منها وثبت خلوه من  الثاثة، 
الصنفين  احتواء  ثبت  بينما  مسرطنة  شوائب  أي 
الصنفين  أن  مبينا  على شوائب مسرطنة،  اآلخرين 

مسرطنة،  شللوائللب  على  احتوائهما  ثبت  اللللللذيللن 
من  إنتاجهما  كافة  بسحب  قرارا  بحقهما  سيصدر 
المادة  جانب  إلللى  التوزيع  وشللركللات  الصيدليات 
وأشار،  المصنع.  من  واإلنتاج  بهما  الخاصة  الخام 
إلى أن هاتين الشركتين سيكون أمامهما خيار واحد 
للمادة  جديد  مورد  عن  البحث  وهو  لإلنتاج  للعودة 
المسرطنة  الشوائب  من  خلوها  من  والتأكد  الخام، 
بللوزارة  الصيدلية  للشئون  المركزية  اإلدارة  عبر 
من  خلللللوه  ثبت  الللذي  الوحيد  فالصنف  الصحة، 
تحليلها  تم  التي  األدويللة،  من  مسرطنة  شوائب  أية 

المهن  بشركة  الرانتيدين خاص  مادة  على  وتحتوي 
يتم إصدار  أن  متوقعا   ،“  MUP « لألدوية  الطبية 
قرار بالسماح بتداول منتج الشركة بتركيزاته خال 
القومية  الهيئة  أن  وتابع،  المقبلة.  القليلة  الفترة 
تحليل  فللى  مستمرة  الللدوائلليللة  والللبللحللوث  للرقابة 
البالغة  الدوائية  األصناف  لكافة  المتبقية  العينات 
21 مستحضرا والتي سيتم االنتهاء منها قبل نهاية 

المقبل. نوفمبر 

■ شيماء محسن

ُة )27(  ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ َيا َأيَّ
ًة )28(  ْرِضيَّ ِك َراِضَيًة مَّ اْرِجِعي ِإَلٰى َربِّ

َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي )29( َواْدُخِلي 
ِتي )30( َجنَّ

يتقدم أشرف شهاب، محرر 
االتصاالت وتقنية المعلومات، 
وأسرة تحرير جريدة األهالى 
بخالص العزاء ألسرة العالم 

الجليل المرحوم األستاذ 
الدكتور/ طارق كامل

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات األسبق.

نسأل اهلل أن يتغمده برحمته 
وأن يدخله فسيح جناته.

شهادة صحية وقيد عائلى وكارنيه النقابة..

بعد فوز د. حسين خيري بمقعد نقيب األطباء..

مطالب نواب الشعب من الحكومة: 

بعد انتهائها من تحليل عينات »الرانتيدين«  “ طالب العلوم الطبية “ يتظاهرون 
احتجاجا على تغيير مسمى الكلية

شروط تعجيزية فى مسابقة الـ120 ألف معلم 

ماذا سيحدث داخل النقابة بعد زيادة نسبة المعارضة لـ 40 %؟

خفض سعر أسطوانة البوتجاز.. رفع مستوى الخدمات الصحية.. تطبيق الحد االدنى لألجور

7500 عامل يطالبون 
بحماية صناعة الورق

»الرقابة الدوائية«: صنف دوائي فقط ثبت خلوه من شوائب مسرطنة 
البقاء هلل

طارق شوقى

حسين خيرى

رائف تمراز ايمان خضر

لقطات
بقلم:
جودة عبدالخالق

قالوا : مات “ شى “
فُقلُت ال : “ شى “ لم يمت،

فكل الناس جيفارا
*****

رجٌل مشى للحق
لنُصَرة الضعفا ء،

ِلئَااَّ ّيمَحَق الليُل النهارا
*****

فى الليل تعرفه
فى الفجر تسمعه

ّسَكَن الجبال، و يعبر األنهارا
*****

، ِللَْحقِّ جاء، و دونه َولىاَّ
 وال أقول إنتهى،

للرب مختارا
*****

يا قاتليه أفيقوا :
“ شى “ لم يزل َحياَّا
لكنه قد أبدل الدارا

*****
يا تابعيه إستميتوا

فالَوَغى َحَمٌم
ولنحيا أرنستو‘ أو نقضى جيفارا

يد  على  بقتله  علمت  عندما  للتذكرة: 
األمريكية  المركزية  المخابرات  عماء 
فى بوليفيا فى التاسع من أكتوبر 1967، 
و  رمللزا ملهما  كان  بكاء حللارا. فقد  بكيته 
األبيات  هللذه  كتبت  و  لجيلى.  أعلى  مثا 
الللشللعللريللة فللى رثللائلله. إنللله أرنللسللتللو تشى 
عنه  يعرفون  ال  الذين  للشباب  و  جيفارا. 
شيئا أقول: جيفارا الذى ولد فى األرجنتين 
فى 24 يونيو 1928، كان ثائرا ماركسيا و 
طبيبا و قائد حرب عصابات و دبلوماسيا و 
منظرا عسكريا فى آن واحد. و كان أيقونة 
و  المظلومين  من  الغابة  أجل  من  الثورة 
مكان.  كللل  فللى  المقهورين  و  المهمشين 
فللللليللجللِزيَللُه الللللله على مللا قللدم دفللاعللا عن 

المستضعفين.

مرثية... جيفارا

التجمع فى أسبوع

رئيس  ونائب  سعيد،  محمد  التجمع  لحزب  العام  األمين  التقى 
المهندس هاني مياد، مع  “الحزب”  الحزب عاطف مغاوري، وعضو 
ياسر عرمان القيادى والمناضل فى حركة تحرير السودان، وفى حركة 
المشتركة،  الملفات  مجمل  حول  نقاشات  دارت  والتغيير..  الحرية 

وكيفية التعاون خال الفترة القادمة بما يخدم القضايا المشتركة.

محمد  بحضور  اإلسكندرية،  بمحافظة  الحزب  لجنة  اجتماع  عقد 
العمل  وأملليللن  المساعد  الللعللام  واألملليللن  للحزب  الللعللام  األملليللن  سعيد 
الجماهيرى محمد فرج، وتم االتفاق على تنظيم فاعليات بالمناسبات 
الوطنية. عرض محمد فرج الموقف السياسي من خال منظور شامل 
للوضع العام قائًا: موقف حزبنا المبدئى والثابت والذى أكدناه ببيان 
للخروج  وطنية  روشته  من  عرضناه  وما  األخيرة  األزمة  الحزب خال 
من األزمة من خال عقد مؤتمرين أحدهما اقتصادى لمعالجة اآلثار 
واالخر  االقتصادى  للبرنامج  اإلصاحية  اإلجللراءات  بسبب  المترتبة 

سياسى لدراسة أفكار بناءه إلعادة الحياة الحزبية والسياسية.

الدندراوى  هال  بمتابعة  االقصر،  محافظة  ولجنة  أمانة  اجتمعت 
وتضمن  السياسى  المكتب  عضو  عثمان  وحسانى  الحزب  رئيس  نائب 
االجتماعات  وانتظام  والجديدة  الحالية  العضوية  مناقشة  االجتماعات 
واتحاد الشباب والنسائى، وتم مناقشة التنسيقات والتحالفات مع االحزاب 
واالعداد النتخاب المحليات والبرلمان، وأكد “هال نائب رئيس الحزب” 
الجماهير وااللتحام  العمل وسط  الى اهمية  اهمية هذا االجتماع ونوه 

بالشارع والتحضير النتخاب المحليات ومجلس الشيوخ.

النقاش  أمينة  مللن  بمتابعة  الجيزة،  محافظة  لجنة  اجتماع  عقد 
الفتاح مطاوع  عبد  الدكتور  وبحضور  الحزب  باسم  الرسمي  المتحدث 
النقاش، مواقف وبيانات الحزب  أمين عام المحافظة، وعرضت أمينة 
فى الفترة األخيرة، فى كل من األوضاع اإلقليمية والعربية، وركزت على 
مواقف الحزب فى مواجهة األوضاع الداخلية، االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية واإلعامية.

عقدت لجنة الحزب بمحافظة الغربية، اجتماعها برئاسة محمد 
عبد العظيم “ أمين المحافظة “ وسكرتارية صاح الشحات “ أمين 
التنظيم “ فى حضور أمينة النقاش عضو المكتب السياسي وعضو 
الجديدة  العضويات  االجتماع  وناقش  للحزب  الرئاسي  المجلس 

بالمحافظة، والتنسيق مع األحزاب األخرى بالمحافظة.

الدورى  اجتماعه  التقدمى  النسائى  لاتحاد  التنفيذى  المكتب  عقد 
السبت الماضى لوضع خطة مستقبلية لعمل االتحاد خال الفترة القادمة 
منهن،”سلمى  االتحاد  عضوات  وحضور  البديع”  عبد  “ماجدة  برئاسة 
مراد،”ضحى عاصى””وانتصار صابر “و”نهى السيد “..هدف االجتماع 
كيفية رفع  المحافظات فى  العضوات على مستوى  الى عرض خبرات 
اساليب  اعماله  وناقش ضمن جدول  المختلفة،  بالقضايا  المرأة  وعى 
تمكين المراة اقتصاديا لتكون منتجة وقادرة على تحقيق ذاتها، وتعليمها 

حرًفا بسيطة ومنحها قروض ميسرة.
وناقش االجتماع كيفية االستعداد النتخابات المحليات، وتم االتفاق 
فى  للمشاركة  نسائية  كلللوادر  وخلللللق  الللسلليللدات  تأهيل  ضلللرورة  على 

االنتخابات المحلية.

ياسر عرمان فى »التجمع«

اإلسكندرية: 

االقصر : 

الجيزة:

الغربية: 

االتحاد النسائى:

رئيس العالقات الخارجية بالنواب: 

االعتداء التركي على سوريا تهديد
 للسلم واألمن اإلقليمي والدولي

الللنللائللب كللريللم درويللللش، رئيس  اسللتللنللكللر 
النواب،  بمجلس  الخارجية  العاقات  لجنة 
سوريا،  شللرق  شمال  على  التركي  االعللتللداء 
القانون  وفق  يعد  التركي  الهجوم  أن  مؤكدا 

تعدًيا سافرا على وحدة  الدولي 
واسللتللقللال وسللليلللادة األراضللللي 
للسلم  تهديًدا  ويمثل  السورية، 

واالمن اإلقليمي والدولي.
تركيا  أن  “درويلللش”،  وأوضللح 
على  الهجوم  خللال  مللن  تللحللاول 
القوات الكردية فى شمال شرق 
سلللوريلللا اإلفللللللراج علللن عللنللاصللر 
داعللللش الللمللوجللود فلللى سللجللون 
الللقللوات الللكللرديللة وكللذلللك عمل 
تغيير ديمغرافى لطبيعة السكان 
التركية  الحدود  على  الموجودة 

انللتللهللاكللا صللريللحللا السللتللقللرار  وهللو مللا يمثل 
وأضاف  أراضيها.  ووحدة  وسيادتها  سوريا 
السورى  العدوان  أن  النواب  خارجية  رئيس 
ويعيق  والسوريين  سوريا  معاناة  من  يزيد 
لتحقيق  الراهنة  واالقليمية  الدولية  الجهود 
االستقرار فى سوريا وهو ما يهدف له النظام 

بالاجئين  متاجرته  فللى  ليستمر  الللتللركللى 
السوريين وويات الشعب السوري. 

والمنظمات  البرلمانات  جميع  مطالًبا 
الدولية بضرورة اتخاذ خطوات 
ملللن أجللللل وقللللف االعللللتللللداءات 
السورية  األراضي  على  التركية 
الرئيس  لتجاوزات  حد  ووضللع 
واستفزازاته  أردوغلللان  التركي 

لجيرانه. المستمرة 
محذًرا من أن الهجوم التركي 
خطير  انللعللكللاس  لللله  سلليللكللون 
فى  اإلرهابية  للعمليات  وزيللادة 
الللمللنللطللقللة مللن خلللال اإلفللللراج 
سوريا  فى  داعللش  عناصر  عن 
 12 عن  يزيد  بما  تقدر  والتي 
زعزعة  على  بالتأكيد  إرهابي سيعملون  الف 
االستقرار واألمن الدوليين وهو ما يستدعى 
السلم  لمنع تهديد  المتحدة  موقفا من األمم 
لمجابهة  مقرراتها  وفللق  الدوليين  واالملللن 

اإلرهاب الدولى.

■ رانيا نبيل

كريم درويش

ببيان عاجل  النائب هيثم الحريري،  تقدم 
موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض 

الطبيعي للمصانع،. البنزين والغاز  أسعار 
واختتم الحريري، بيانه الموجه لمصطفى 
إن  اللللوزراء  مجلس  رئيس  قللائللًا؛  مدبولي 
يخفض  وما  االجتماعية  العدالة  يحقق  ما 
أسعار  خفض  هللو  المواطنين  على  الللعللبء 
السوالر لما له من تأثير على خفض أسعار 
وخفض  عام  بشكل  والسلع  المنتجات  نقل 
خاص  بشكل  الللزراعلليللة  المنتجات  تكلفة 
وكللذلللك أسعار  الللسللوالر  أسللعللار  هللو خفض 
الفقراء  يستخدمها  التي  البوتجاز  أسطوانة 

الموطنين. من 
ووجهت النائبة إيمان خضر، طلب إحاطة 
بشأن  المالية،  ووزير  الوزراء  لرئيس  موجه 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  قللرار  تفعيل 
النائبة  بتطبيق الحد األدني لألجور، وقالت 

فى طلبها؛ إن مايين المصريين من العاملين 
بتطبيق  يطالبون  للدولة  اإلداري  الجهاز  فى 
االرتفاعات  ظل  فى  لألجور،  األدنللى  الحد 
تلبية  فى  ومعاناتهم  األسعار،  فى  المجحفة 
احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن 
من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز 

والمياه.
احاطه  بطلب  تمراز،  رائف  النائب  تقدم 
المائية إلهللداره  والللمللوارد  الللرى  وزيللر  ضد 
كبيرة  كميات  إهللدار  خال  من  العام  المال 

من المياه. 
وتساءل النائب؛ من الذي سيحاسب الوزير 
بدال  إهدارها  يتم  التي  الغالية  المياه  على 
خالد  النائب  قال  فيما  منها.  االستفادة  من 
نقًصا  تشهد  الصحية  الوحدات  إن  مشهور، 
وتردًيا فى الخدمات الصحية ، فبعضها غير 
المغلقة  ومنها  طبيب ،  بدون  واآلخر  مجهز،  

بعدة  والنجوع  القرى  بعض  فى  كما  تماًما، 
البحري،  والوجه  القبلي  بالوجه  محافظات 
والتي من المفترض أنها مجهزة بتخصصات 
البولية،  والللمللسللالللك  واألسللنللان،  الللبللاطللنللة، 

وأمراض النساء والتوليد. 
وحلللذر الللنللائللب طلللارق مللتللولللي، مللن بعض 

إعانات الطرق التي تقام بطريقة عشوائية 
ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، بما 
إلى  باإلضافة  اإلعاني،  التشبع  يتسبب فى 
تركيز  تُشتت  أن  بشأنها  اإلعانات  تلك  أن 

السيارة. قائد 
فيما استنكر النائب فايز بركات، أن وزارة 
األوقاف فقدت مايين الجنيهات كان يمكن 
والخدمة  المساجد  تطوير  فى  استغالها 
المتطوعين  وبيزنس  سبوبة  جراء  الدعوية، 
آل  خدمة  بزعم  المساجد  يخدمون  الذين 

البيت فى المساجد الكبرى. 
فلليللمللا حلللذر الللنللائللب مللحللمللد عللبللد الللللله 
خطورة  من  النقل  لجنة  وكيل  الللديللن،  زيللن 
خطوط  على  العشوائية  األسلللواق  انتشار 
حركة  سامة  يهدد  بما  الحديدية  السكك 
التعديات  أن  موضًحا  واألرواح،  القطارات 
علللللى حلللرم الللسللكللك الللحللديللديللة تللتللنللوع ما 

المزلقانات  وإقامة  العشوائى،  البناء  بين 
األسللواق  إقامة  إلى  وصللواًل  الرسمية،  غير 
ما  وهللو  العشوائية،  الشعبية،  والللمللواقللف 
الحديدية،  السكك  ألمللاك  إهلللداًرا  ل  يشكِّ
تللطللويللرهللا. وبللحللسللب وكيل  وعللائللًقللا أملللام 
األخيرة  األعللوام  خال  زادت  فقد  اللجنة، 
الحديد،  السكة  حللرم  على  التعدي  حللاالت 
المحطات،  بمحيط  سوق   500 حصر  وت 
ووصلت جميع التعديات من أسواق عشوائية 
شرعية  غير  ومللزلللقللانللات  خشبية  وعللشللش 
ومقاهي ومحات مخالفة إلى7500 حالة.

 وكللشللف الللنللائللب فللرج عللامللر عللن مدينة 
تسلم  لم  الدراسية  الكتب  أن  اإلسكندرية، 
اإلعللدادي  األول  الصف  لتاميذ  اآلن  حتى 
الرغم  على  اإلعدادية،  المرحلة  نهاية  إلى 
من أن الفصل الدراسي أوشك على االنتهاء.

■ رانيا نبيل
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»التجمع« يستضيف الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب األحزاب 

 الجلسة الثانية: تعزيز خطوات دمج وتمكين المرأة

إيمان طلعت: المرأة المصرية حصلت على العديد من االستحقاقات فى عهد السيسي

غادة على: تأهيل المجتمع لتقبل 
األسس الجديدة لتمكين المرأة

سها سعيد: إطالق عدد من 
المبادرات بشأن المرأة العاملة

محمد أبو النجا: ممارسة الديمقراطية سيد عبد العال: تطبيق النماذج الديمقراطية العابرة للقارات لم يحقق الديموقراطية
تستوجب ترتيب المنزل من الداخل

أحمد صبرى: إعالء ثقافة الحوار 
لتحقيق الديمقراطية السليمة

أحمد مشعل: الحرية مكفولة حال 
عدم تعارضها مع مصلحة الدولة

محمد عزمي: مبادرة “ست الكل” 
التي ستطلق خالل الفترة المقبلة

مارسيل سمير: تمكين المرأة مسئولية الجميع

■ الثقافة السائدة تعتمد 
على العصبية والقبيلة 

وتكرس للمال السياسي فى 
االستحقاقات االنتخابية

متابعة:
 أحمد مجدي - عالء عصام

سيد عبدالعال

خطوات  تعزيز  نحو  بعنوان  الثانية  الجلسة  وف��ى 
دمج وتمكين المرأة،وتضمنت الجلسة ثالث محاور 
عدة  ع��ن  واالع���الن  واجتماعي  اق��ت��ص��ادي  سياسي، 

م��ب��ادرات،م��ن��ه��ا وع���ي وس���ت ال��ك��ل واط����ار ل��م��ب��ادرات 
ريادة االعمال، وتفعيل دور الحضانة لدعم المرأة 

العاملة.

إيمان طلعت، عضو تنسيقية  من جانبها، قالت 
إن  الجمهورى،  الشعب  شباب األحزاب عن حزب 
خالل  من  عينيها،  نصب  المرأة  تضع  التنسيقية 
تثقيف  على  تعمل  التى  وال��دم��ج  التمكين  لجنة 

المرأة وثقل مهاراتها.
ال��م��ص��ري��ة ح��ص��ل��ت على  ال���م���رأة  وأك����دت أن 
فى  األخيرة  الفترة  فى  االستحقاقات  من  العديد 
أعطاها  الذى  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  عهد 
خالل  وم��ن  والتشريع،  الرقابة  ف��ى  أي��ًض��ا  الحق 
إيمان القيادة السياسية بدورها الرائد فى نهضة 

المجتمعات.
وأشارت إلى أن “التنسيقية” تسعى لرفع نسبة 
من  االنتخابية  االستحقاقات  فى  المرأة  مشاركة 
40 إلى 50 % والوصول إلى المرأة فى النجوع 

والقرى، وتأهيلها لخوض االنتخابات.
كناخبة،  المرأة  دور  تعزيز  أهمية  وشددت على 
المصرية،  الجامعات  فى  الطالبات  مع  والتواصل 
وصنع  السياسية  المشاركة  بأهمية  وتوعيتهم 

 قالت الدكتورة غادة على، عضو تنسيقية شباب 
األحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتبنى البرنامج 
القومي لتدريب وتأهيل الكوادر النسائية فى العمل 
تمكين  الدوافع من إستراتيجية  السياسي، وتستمد 
فجوات،  وجود  توضح  والمؤشرات   ،2030 المرأة 
تستلزم تغيير األسس والتشريعات، إلى جانب تأهيل 
المجتمع لتقبل األسس الجديدة لتمكين المرأة، حيث 
إن نسبة الناخبات %44 والمستهدف فى 2030 
القبة  تحت  الحالي  التمثيل  أن  كما   ،50% يصل 

%25؛ والمستهدف %35 وكذلك فى المحليات.
نقلة  تحقيق  هو  البرنامج  من  الغاية  أن  وأك��دت 
نوعية قبل التعددية للمشاركة السياسية، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة فى 
الوظائف الدبلوماسية %33 نساء، التمثيل األكبر منهم كملحق دبلوماسي، 

بينما %12 فقط كسفير.

للدولة  عام  توجه  المرأة  تمكين  أن  إلى  سعيد،  سها  وأش��ارت 
المصرية، وال خالف على ذلك، حيث ظهر هذا 
األمر جليا فى كل خطط الدولة االستراتيجية، 
تمكين  ويعقبها  ال��ك��ف��اءة  ل��رف��ع  ت��ه��دف  ال��ت��ى 
حقيقى على أرض الواقع، وهذا ما تم ترجمته 
فى العديد من الهيئات والمؤسسات والوزارات 

الحكومية، وفى البرلمان ايضا.
وأضافت، إن جدية بعض الدول فى التوجه 
ال��ت��ش��ري��ع��ات  ت��س��ن  جعلتها  ال���م���رأة  بتمكين 
الفعلى،  التطبيق  ولضمان  لتفعيلها  وتدعمها 
عملها  فى  ونجاح  تفوق  تحقق  العاملة  والمرأة 
وبسبب  واالنجاب،  الحمل  مرحلة  قبيل  حتى 
يجعلها  مما  وعملها  منزل  ورب  ك��أم  دوره��ا  بين  دوره��ا  تشتيت 
من  بمزيد  األمر  هذا  مناقشة  من  البد  ولهذا  صعبة،  مرحلة  فى 
وطالبت،  ال��واق��ع.  أرض  على  إيجابية  لحلول  للوصول  التفصيل 
بإطالق عدد من المبادرات بشأن المرأة العاملة، ومسألة الحضانة 
ورعاية األطفال، وكيف يمكن أن يكون هناك تشريع أو مبادرة قابلة 

للتطبيق على أرض الواقع.

رئيس  ال��ع��ال،  عبد  سيد  النائب  ق��ال 
حزب التجمع، إن الديمقراطية وممارستها 
بتطوير  مطالبا  ألخرى،  دولة  من  تختلف 
على  تطبيقه  نريد  للديمقراطية  نموذج 
أرض الواقع يتناسب مع مفرداتنا، مشيرا 
إلى أن هناك جماعة أرادت فى فترة من 
الفترات اختطاف الوطن، مؤكدا أن مصر 
لن تقبل بنموذج ديمقراطى عابر القارات، 
التى  ديمقراطيتنا  نصنع  من  نحن  ولكن 
الشعب  مصلحة  ع��ل��ى  للحفاظ  ت��ه��دف 

المصرى.
جاء ذلك خالل الصالون السياسي الثانى 
لتنسيقية شباب األحزاب والسياسية، والذى 
يعقد على مدار جلستين، األولى تحت عنوان 
“الديمقراطية وإعالء ثقافة الحوار”، والثانية 
رعاية  دور  تفعيل  “الموظفة:  عن  تتحدث 
العمل”واستضافها  م��ق��رات  ف��ى  األط��ف��ال 

حزب التجمع، األثنين الماضى.
ألبد  للديمقراطية  نموذج  أن  وأض��اف 
القوى  رؤي��ة  على  قائما  محليا  يكون  أن 
األس��اس  فى  يعتمد  مصر،  فى  الوطنية 
مشدًدا  السليمة،  الحزبية  المنافسة  على 
للثقافة  بديلة  ثقافة  نحتاج  أن��ن��ا  على 
السائدة التي تعتمد على العصبية والقبيلة 
وتكرس للمال السياسي فى االستحقاقات 
االنتخابية، والديمقراطية وحرية النقاش، 
مضمون  ل��ه��ا  م��ج��ردة  مصطلحات  ه��ي 

مختلف من دولة ألخرى،
 وأشار إلى أهمية تحديد أعداء الحوار، 
ووصفهم ب� »أعداء الديمقراطية«، السيما 
امتدادات  له  دولي  لطرف  ينتمون  وأنهم 
أنه يمكن تصدير  ويعتقدون  األوط��ان  فى 
يؤدي  مما  ال��ق��ارات،  عبر  الديموقراطية 

لفوضى عارمة.
الديمقراطية  النماذج  تطبيق  أن  وأكد 
الديموقراطية  يحقق  لم  للقارت  العابرة 
مستشهدا  الفوضى،  إل��ى  سيؤدى  وإنما 
األمريكى،  الغزو  بعد  العراقية  بالتجربة 
القوى  بين  ال��ح��وار  أهمية  على  م��ش��ددا 

المصرى  ح��زب  ممثل  ال��ن��ج��ا،  أب��و  محمد  وق���ال 
الديمقراطى االجتماعى، إن الديمقراطية كلمة يونانية 
الشعب،  سلطة  أو  الشعب،  حكومة  بمعنى  األص��ل 
بنفسه،  نفسه  يحكم  الديمقراطي  بالمفهوم  فالشعب 
يختار  الذي  فهو  الدولة،  فى  السلطات  مصدر  وهو 
الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة فى الدولة، 
بمعنى  واالجتماعية؛  واالقتصادية  منها  السياسية 
فى  السلطات  وأساس  الحكم،  أساس  هو  الشعب  أن 
الدولة. له  الذى تخضع  القانون  وهو مصدر  الدولة، 
وأضاف أبو النجا، أنه فى سياق أخر الديمقراطية هي 

كما  الشعب  سيادة  توكيد 
الطريق  على  مكتوب  هو 
بجوار  للبرلمان  ال��م��ؤدى 
وبناء  العينى،  قصر  شارع 
الشعب  ح��ق  ف��م��ن  ع��ل��ي��ه 
ب��اع��ت��ب��اره صاحب  دوم����اً 
تغيير  أو  تعديل  السيادة 
السياسي  ال��ن��ظ��ام  ش��ك��ل 
واالقتصادي  واالجتماعي 

داخل الدولة.
شباب  م��م��ث��ل  وأوض����ح 
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة ع���ن ح��زب 
الديمقراطى،  ال��م��ص��رى 
الديمقراطية  ممارسة  أن 
المنزل  ترتيب  تستوجب 

من الداخل، على أن يكون هناك جلسات بين السلطة 
لألهداف  للوصول  السياسية  واألح���زاب  التنفيذية 
يتم  ال��ت��ي  األرق���ام  ترجمة  يتم  أن  على  ال��م��ن��ش��ودة، 
ملموسة  ال��واق��ع  أرض  على  لنتائج  عنها  ال��ح��دي��ث 

للمواطنين.
سياسى  ح��وار  عملية  نجاح  ان  أبوالنجا،  وأض��اف 
حوار  إج��راء  منها،  المحاور،  من  مجموعة  حقيقى 
واألح��زاب  للدولة  التنفيذية  األجهزة  بين  مجتمعى 
السياسية المصرية والخبراء فى كافة االختصاصات 
ح��ول أول��وي��ات اإلن��ف��اق ال��ع��ام وال��س��ي��اس��ات العامة 
وشهرى  القومى  المستوى  على  س��ن��وى  رب��ع  بشكل 
مصلحة  وتلبية  لتحقيق  المحلى  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى 

بينما قال أحمد صبرى، أمين شباب حزب مستقبل وطن، 
إنه ال بد من إعالء ثقافة الحوار لتحقيق الديمقراطية السليمة.
مشيًرا إلى اختالف نماذج الديمقراطية عبر الدول، وهو ما يمنع 
تصديرها عبر القارات، إذ أن كل دولة تطبق سياسة مختلفة وفقا 
لألزمات التى تمر بها والثغرات التى لم تتخلص منها فى تطبيق 
الديمقراطية.وأكد صبرى أن نموذج الديمقراطية يحدده المناخ 
والظروف المحيطة، مشيًرا إلى أن دمج األحزاب يجب أن يكون 

وليد رغبة أعضائه، مضيفا أن مصر 
لديها المقومات لبناء الديمقراطية، و 
إنجاحها، وانتخابات البرلمان خير دليل 

على ذلك
وأض��اف “ص��ب��ري” ان��ه يجب على 
التشكيالت  لديها  يكون  ان  االح��زاب 
فى  لالنتشار  الحزب  داخ��ل  الكاملة 
الشارع وعندما يكون هناك استحقاق 
انتخابي معين يتم الدفع بأبناء الحزب 
من  أشخاص  على  باعتماد  يقوم  وال 
األح��زاب  أن��ه على  ال��خ��ارج، مضيًفا 
العمل على األرض فهناك ١٠٠ حزب 

سياسي عبارة عن رخص من بينهم حوالي ٢٠ فاعلين وليس 
هناك متابعة لتنفيذ برامج األحزاب التي حصلت على رخصة، 
مشدًدا على ضرورة فتح حوار مجتمعي على النظام االنتخابي 
األنسب للمرحلة الراهنة، مشيرا الى اننا أمام ظرف وطني 
استثنائي يحتاج التعامل معه وفق آليات معينة، وعلينا إتاحة 

الفرصة للوزراء وبعدها تقييمها.

أمين شباب  أحمد مشعل،  وطالب 
بوجود  األح����رار،  المصريين  ح��زب 
ق���ن���وات ش��رع��ي��ة ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا 
على  وع��رض��ه��ا  واآلراء  األف��ك��ار  ب��ث 
المواطنين. وأشار أن الحرية مكفولة 
حال عدم تعارضها مع مصلحة الدولة، 
مشيًرا إلى أنه يمكن الوصول إلى كل 
الصغيرة  ال��دوائ��ر  خ��الل  م��ن  اآلراء 

الممثلة فى النقابات العمالية.
ي��ح��ص��ر  ال����ب����ع����ض  إن  وق���������ال 
االستحقاقات  ف��ى  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
األهلية  الجمعيات  فى  تتمثل  انها  من  بالرغم  االنتخابية، 
واألحزاب، وتابع أنه بالرغم من اختالف األيدلوجيات داخل 
إلى  والوصول  الهدف،  فى  يتفق  الجميع  أن  اال  التنسيقية 
قرارات موحدة، مطالًبا بإدخال دماء جديدة داخل األحزاب 

من المواطنين إلضفاء الثقة بينها وبين الشعب المصري.

المصرى  المواطن  وهو  المعادلة  فى  األهم  الطرف 
مستدام.،  بشكل  به  الخاص  المعيشة  مستوى  ورفع 
المجال  فتح  إل��ى  أي��ًض��ا  يحتاج  السياسي  فالحوار 
اإلعالمى وخصوصا اإلعالم التابع للدولة مباشرة أو 
لكافة  للدولة  تابعة  ألجهزة  المملوكة  الشركات  عبر 
السياسية  األح���زاب  خصوصا  السياسية  ال��ت��ي��ارات 
اإلعالمى  الحديث  القيود فى محتوى  ورفع  الرسمية 
الدستورية  الضوابط  تفعيل  بشرط  العام  الشأن  عن 
الوحيدة فى هذا الشأن حظر التحريض على العنف أو 
التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض األفراد 
المادة  فى  ال��واردة 
الدستور،  من   67
إل��ى جزئية  وأش��ار 
اح�����ت�����رام ح���رم���ة 
الشخصية  الحياة 
س��واء  للمواطنين 
لمحتوى  بالنسبة 
اتصاالتهم الهاتفية 
أو  واإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
و  للمنازل  بالنسبة 
مقرات العمل وفقا 
الدستور  لمقدرات 
ف��ى ال��م��ادة 65 و 
بها  ورد  التى   57
صراحة أنه للحياة 
وللمراسالت  تمس،  ال  مصونة  وهى  حرمة،  الخاصة 
ال��ب��ري��دي��ة، وال��ب��رق��ي��ة، واإلل��ك��ت��رون��ي��ة، وال��م��ح��ادث��ات 
الهاتفية، وغيرها من وسائل االتصال حرمة، وسريتها 
أو  عليها،  االطالع  أو  مصادرتها،  تجوز  وال  مكفولة، 
رقابتها إال بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وأكد 
ضرورة االعتماد على نظام انتخابى جديد يقوم على 
عام  ح��دث  كما  المطلق  المغلق  ال  النسبي  التمثيل 
2015 فى غرفتى النواب والشيوخ للبرلمان ليعكس 
حتى  المصرى  المجتمع  فى  السياسى  الطيف  التنوع 
يتم  و  للشارع  بعد  فيما  شعبى  إلى سخط  يتحول  ال 
مؤسسات  فى  فعال  حقيقى  ح��وار  فى  عنه  التعبير 

البرلمان.

حرية  أن  إلى  مشيرا  للمجتمع،  المكونة 
االنتخاب والتمثيل فى البرلمان فى بعض 
األحيان قد يأتى بعناصر تمثل خطرا على 
الديموقراطية، كما حدث فى االنتخابات 
التى أتت بالمخلوع مرسى، ونجاحه أمام 

صناديق االقتراع.
 وأضاف » عبد العال« لن نتقبل النموذج 
المصدر عبر القارات، وأوضح أن فوضى 

المعارضة خطر عبر أنفسهم السيما عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، وقال إن أحد 
وجود  ع��دم  للديموقراطية  العوائق  أه��م 
لتطبيق  المتعاقبة  الحكومات  لدى  قناعة 
المعارضة  كبت  أن  كما  الديمقراطية، 
أهمية  م��ؤك��دا  أع��ظ��م،  خ��ط��را  المنظمة 
الديمقراطى  البناء  فى  الحزبية  التعددية 

للوطن.
الديمقراطية  أن  العال”  “عبد  وأضاف 
لبناء مؤسساته،  بالشعب كله  تتعلق  مهمة 
ال��دول��ة  س��الم��ة  على  الحفاظ  إط���ار  ف��ى 
المصرية، وهو موضوع ال يحتمل الخالف 
موضوع  مثل  السياسية،  القوى  كل  بين 
قضايا  هناك  أن  كما  اإلره��اب،  مكافحة 
اجتماعية مثل قضية الفقر ال تخص حزبا 
كلها  مصر  تواجه  مشكلة  ولكنها  بعينه، 
أن  إل��ى  مشيًرا  لها،  حلول  ايجاد  ويجب 
السماع  تتطلب  انتقالية  مصر فى مرحلة 
بل  التظاهر  حق  ضد  أح��د  فال  للجميع 
الحق فى  بتنظيمه، وال أحد ضد  نطالب 
تنظيم  تنظيمه، وحق  ولكن مع  االض��راب 
النقابات وغيرها، والحكومة نفسها إذا لم 
تأت الى ارضية الديمقراطية تكون عائقا 
نضرب  وهنا  الديمقراطية،  العملية  أمام 
لديها  التي  المصرية  ب��ال��وزارات  المثل 
ولكنها  بالنواب،  سياسي  اتصال  مسئول 
ال تتعامل بشكل مباشر مع األحزاب وكأن 
بمجموعة  ستأتي  السلطة  ت��داول  عملية 
وليس  دوائرهم،  فى  النواب  حول  نشطاء 
عن طريق األحزاب، فمثال وزارة الشباب 
معسكرات  لطلب  األح��زاب  إليها  يذهب 
حال  يوافقون  ولكنهم  فيرفضون،  شبابية 
مؤكًدا  نفهمه،  ال  أم��ر  وه��ذا  نائب  ج��اء 
الحكومة  ف��ى  ال��وزي��ر  ي��ك��ون  أن  أه��م��ي��ة 
الفنيين  قيمة  نقدر  ونحن  رجال سياسيا، 
واألكاديميين كخبراء لكن الوزير هي مهمة 
ال��ذي ال  سياسية فى األس���اس، وال��وزي��ر 
يرى فى نفسه سياسي ال يجب أن يتولى 

الوزارة.

قال محمد عزمي أمين شباب حزب الحركة 
الوطنية، إن قضايا المرأة ليست قاصرة عليها 
فقط بل الرجل أيضا، مضيًفا أن مبادرة “ست 
الكل” التي ستطلق خالل الفترة المقبلة، هدفها 
إحياء روح األم والسيدة المصرية خصوصا بعد 
دور  بتقوية  قامت  التي  الدستورية  التعديالت 
المرأة بشكل كبير فى الحياة السياسية.وذكر أن 
هذه المبادرة ستقدم حلوال فعلية لتحسين وضع 

المرأة على األرض بشكل عملي.

وق���ال���ت م��ارس��ي��ل س��م��ي��ر عضو 
التجمع،  لحزب  السياسي  المكتب 
الناحية  من  مهم  ال��م��رأة  تمكين  إن 
وهناك  واالجتماعية،  االقتصادية 
ال��ع��دي��د م���ن ال���م���ب���ادرات ال��دول��ي��ة 
وال��م��ح��ل��ي��ة ال���خ���اص���ة ب��ال��ت��م��ك��ي��ن 
االقتصادي للمرأة، مؤكدة أن تمكين 
المراة مسئوليةالجميع، دولة، مجتمع 
وثقافية  س��ي��اس��ي��ة  ون��خ��ب  م��دن��ي، 
واجتماعية، مشيرا إلى أن االشكالية 
هي  المتاحة  المبادرات  موضوع  فى 
للربط  منصة  أو  ال��ي��ة  وج���ود  ع��دم 
ب��ي��ن ه���ذه ال��م��ب��ادرات، ح��ت��ى تصل 
التقديم  آليات  او  عنها  المعلومات 
األعمال  ل��رائ��دات  فيها  واالش��ت��راك 
او الصحاب المشاريع الراغبات فى 
التوسع، وهذا يحتاج الي منصة تحت 

اشراف الدولة. 

 م�����ن ال������م������ب������ادرات ب���رن���ام���ج 
المبادرات  أحد  من   WomenUP

ال��م��ه��م��ة ل��رائ��دات 
األع��������م��������ال ف���ى 
التكنولوجيا  مجال 
واالت��������ص��������االت، 
تضامن  وم��ؤس��س��ة 
رائدة  مؤسسة  هي 
متناهي  ل��ل��ت��م��وي��ل 

الصغر فى مصر
ت������ه������دف ال�����ي 
النساء  دخل  زي��ادة 
م������ن ص����اح����ب����ات 
متناهية  المشاريع 
الصغر فى مختلف 
ال��م��ح��اف��ظ��ات فى 
م���ص���ر ل��ت��ح��س��ي��ن 

توفير  خ��الل  من  معيشتهن  مستوى 

ف���رص ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��خ��دم��ات 
التي  والمتنوعة  المستدامة  المالية 
تناسب احتياجاتهن. 
ساويرس  ومؤسسة 

للتنمية.
التالي  ال��ن��م��وذج 
ل���رائ���دات األع��م��ال 
ال������راغ������ب������ات ف��ى 
ال���ت���ص���دي���ر »ه���ي 
ب��ادرة  وه��ى  تتاجر« 
التجاري  مركز  م��ن 
مع  بالتعاون  الدولي 
عدد من المؤسسات 
والشركات  الدولية 
ل���رب���ط م���الي���ن من 
رائ������دات االع���م���ال 
العالمي  السوق  فى 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ف���ى س��الس��ل 

القيمة العالمية، والتوسع فى تصدير 
توفير  ال���ي  ب��اإلض��اف��ة  منتجاتهم، 
وبرامج  عمل،  وورش  تدريب  برامج 

تمويل 
تنسيقى  إط���ار  ب��وج��ود  وط��ال��ب��ت 
ل��م��ب��ادرات ال��ش��م��ول ال��م��ال��ي و منح 
بالمراة  الخاصة  المشروعات  تمويل 
بالتعاون  موحد  تنسيقي  اطار  هو  و 
مع كل الجهات المعنية تحت اشراف 
المبادرات  لحصر  ال���وزراء  مجلس 
على  تنفيذها  ومتابعة  االقتصادية 

غرار مكاتب التنسيق للجامعات.
تخفيض  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  واك�����دت   
متناهية  المشاريع  الفائدة الصحاب 
ال��ص��غ��ر، وق��ال��ت ن��م��وذج م��ن تأخذ 
جنيه  آالف  خمسة  قيمته  ق���رض 
تدفع   ل��م��اذا  خياطة  ماكينة  ل��ش��راء 

10 % فوائد.

الرئيسية  الشرعية  إن  وقالت  بالدهم،  مستقبل 
للحياة السياسية فى مصر هى األحزاب، ما يتطلب 

من رؤساء األحزاب وضع المرأة نصب أعينها.

شباب  تنسيقية  ع��ض��و  ط��ل��ع��ت  إي��م��ان  ق��ال��ت 
الشعب  ل��ح��زب  وممثلة  والسياسيين  األح����زاب 
الجمهورى، إن المرأة المصرية هى ذاتها المعنية 
الرجال،  من  بدعم  تحظى  كانت  وإن  بقضاياها 
ولكن يقع على عاتقها الحمل األكبر فى كيفية رفع 

الوعى السياسى للنساء على مستوى الجمهورية.
وأوضحت “إيمان طلعت” أن نسبة مشاركة المرأة 
المصرية فى التصويت وعمليات االنتخابات عالية 
جداً، وهذا يعكس وعى النساء وكيف وصلت لهذه 
القيادة  الهتمام  حقيقة  ترجمة  يعد  كما  الدرجة، 

السياسية بالمرأة وتمكينها على أرض الواقع.
األح��زاب  أن  إل��ى  التنسيقية،  عضو  وأش���ارت 
ثقافة  ورف��ع  زي��ادة  فى  كبير  دور  عليها  المصرية 
المرأة المصرية، وذلك من خالل إطالق حزمة من 
خالل  لديهن  الوعى  رفع  تستهدف  التى  البرامج 
أيضا،  دور  اإلع��الم  لوسائل  كما  المقبلة،  الفترة 
وجميع المؤسسات التعليمية يقع على عاتقها مهمة 

زيادة الوعى لدى المرأة المصرية.

أحمد مشعل

غادة على

محمد عزمى

ايمان طلعت

مارسيل سمير

سها سعيد

أحمد مشعل
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مليون فقير.. و30 مليونا 
يكافحون الفقر

تمكين المرأة اقتصادًيا لمواجهة نتائج اإلصالح االقتصادى 

التوظيف وحد أدنى لألجر وقوانين متزنة.. مطالب عمالية

خبراء اقتصاد: إصالح هيكل األجور ورفع الحد األدنى 

■ هانى الحسينى: زيادة 
الدعم العينى للسلع 

الغذائية وضبط األسعار
■ رضا عيسى: البعد 

االجتماعى غائب عن 
الحكومة

■ فريدة الشوباشى: يحول 
المرأة من مستهلك إلى منتج
■ داليا فكري: ضرورة حل 

مشاكل المشروعات والتسويق

■ إجراءات الحماية 
االجتماعية محدودة.. 

واألوضاع 
المعيشية صعبة

■ قانون عادل للعمل.. 
وحد أدني لألجور 

للقطاع الخاص

اقتصـــاد ينمو
.. وفقــر يزيـــــد

عقب تنفيذ قرارات اإلصالح االقتصادى، وتعالت 
األصوات بضرورة تنفيذ عدد من الخطط والبرامج 
القلب منهم  المواطنين وفى  التخفيف عن  من أجل 
العمال وخاصة عمال القطاع الخاص، والعمل على 
توفير فرص عمل لهم، وتحقيق مبدأ األمان الوظيفى 
وتكافؤ الفرص، لكى يشعر الشباب بالعدالة واهتمام 
الحكومة، إضافة إلى حد أدنى عادل لألجر يجعله 
الوظيفة، ويساعد هذا األجر على  راضًيا عن هذه 

تلبية احتياجاته.
تم  إنه  سعفان،  محمد  العامة،  القوى  وزي��ر  قال 
وضع استراتيجية لمواجهة البطالة بخطة انخفاض 
معدل  انخفاض  أن  مضيًفا   ،1.5% بمعدل  سنوى 
العديد  نتيجة  هو  إلى 7%،  البطالة من 13.4% 
مع  عليها  بالتركيز  ال��وزارة  قامت  التى  العوامل  من 
وضع فكرة المشروعات القومية فى االعتبار فضال 

عن ملتقيات التوظيف التى وفرتها الوزارة.
وفى هذا السياق، شدد وزير القوى العاملة، على 
ضرورة تغيير نظرة الشباب نحو العمل فى القطاع 
التي  للتشغيل  القومية  النشرة  أن  الخاص، موضًحا 
فرص  من  العديد  تتضمن  شهريا  ال��وزارة  تصدرها 
ومن  ناحية  من  للشباب  كريمة  حياة  لتوفير  العمل 
ودفع  البالد  البطالة فى  القضاء على  ناحية أخرى 

عجلة اإلنتاج االقتصادي.
قانون العمل

مليون   25 من  أكثر  يخاطب  ال��ذى  القانون  هو 
وبين  بينهم  العالقة  وينظم  الخاص،  بالقطاع  عامل 
قانون  إقرار  ضمان  فإن  ولذلك  األعمال،  أصحاب 
عمل متوازن هو أمر هام لتشجيع الشباب وطمأنتهم 

بأن هناك آليات وجهة ستحافظ على حقوقهم وفًقا 
لقوانين وبنود واضحة.

العاملة  القوى  وقالت سوالف درويش وكيل لجنة 
بمجلس النواب، إنه عندما يتم إقرار القانون بشكل 
نهائى، ويتم نشر الصيغة النهائية ويتأكد الشباب أن 
رأسها  وعلى  المميزات  من  العديد  به  القانون  هذا 
إلغاء استمارة 6، وكذلك المميزات الكبيرة التى تم 
أن  مؤكدة  العامل،  على  التأمين  م��واد  فى  إدخالها 
جذب  على  ستعمل  بالقانون  الموجودة  المميزات 
بوجود  وطمأنتهم  الخاص،  بالقطاع  للعمل  الشباب 
أرب��ع نسخ من  أم��ان وظيفى لهم، فضال عن وج��ود 
والعامل  العمل  صاحب  على  موزعة  العامل  ملف 
العامة، وذلك  القوى  ووزارة  والتأمينات االجتماعية 
بهذا  والمخاطبين  ال��ع��ام��ل  ح��ق��وق  على  للحفاظ 
القانون، متابعة أن المحكمة العمالية والتى أفرد لها 
العامل حيث  على  للحفاظ  مميزات عديدة  القانون 
أصبحت بدون مصروفات أثناء تقديم شكاوى ضد 
صاحب العمل، مما يعمل على زيادة األمان الوظيفى 
أصبح  الخاص  القطاع  عمال  أن  موضحة  للعمال، 
الفرق بينهم وبين العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة، 
بعد إقرار هذا القانون هو األجر مقابل العمل، فهذا 

هو الفيصل.
المجلس  جعل  تم  إن��ه  قالت  األج��ور،  بند  وح��ول 
األدن��ى  الحد  بتحديد  والمختص  ل��ألج��ور  األع��ل��ى 
لألجور، تحت مظلة مجلس الوزراء، وذلك إلحداث 
توازن فى األجر فى القطاع الخاص، مشددة على أن 
هذا المجلس لم ينعقد لسنوات كبيرة، ولذلك وضع 
انعقاده  الوزراء مباشرة لضمان  تحت مظلة مجلس 

واألوضاع  األسعار  متغيرات  لمراعاة  دورية،  بصفة 
العمل  يلزم صاحب  القانون  أن  مؤكدة  االقتصادية، 
القومى لألجور  المجلس  بقرارات  االلتزام  بضرورة 
لألجور  األدنى  الحد  هذا  لتطبيق  االلية  هى  وهذه 

على العاملين بالقطاع الخاص.
الحد األدنى لألجور

العمل  فى  لألجور  القومى  المجلس  دور  يتمثل 
معدالت  م��ع  متناسقة  ال��ع��م��ال  روات���ب  جعل  على 
التضخم من خالل احتساب األجر من خالل “سلة 
سلع” لمراعاة الزيادة فى أسعار السلع والخدمات، 
حيث أك��د م��ج��دى ال��ب��دوى، ن��ائ��ب رئ��ي��س االت��ح��اد 
يتم  لكى  األوان  آن  أنه  مصر،  عمال  لنقابات  العام 
يكون  وأن  ل��ألج��ور،  القومى  المجلس  دور  تفعيل 

هناك  فمازالت  األج��ور،  عملية  ضبط  فى  دور  له 
عشوائية فى منظومة األجور ويجب تنظيمها، ويجب 
تحديد حد أدنى للقطاع الخاص مثلما تم للعاملين 
للقانون  وتنفيًذا  ال��ع��ام،  األع��م��ال  وق��ط��اع  بالدولة 
على  لألجور  أدن��ى  حد  تحديد  عن  يتحدث  وال��ذى 
مستوى جميع قطاعات العاملين، وليس لفئة واحدة 
واألخرى ليست معنية بهذا األمر، مضيًفا أن الحد 
األدنى لألجور تم تحديده بناء على أسس اقتصادية 
واضحة، وهو بناء على سلة سلع، ومن هذا المنطلق 
يتم تطبيقه على جميع عمال مصر دون  أن  فيجب 
األدن��ى  ال��ح��د  تحديد  ال���ب���دوى،أن  وأك���د  استثناء. 
لألجور بالقطاع الخاص، لن يتم إال عن طريق فتح 
لألجور  القومى  المجلس  خالل  من  مجتمعى  حوار 
والتشاور بين أطراف العمل الثالثة، مؤكًدا أن توقف 
المجلس القومى لألجور عن أداء دوره يصيب عمال 

القطاع الخاص باإلحباط.
القومى  المجلس  دور  تفعيل  ضرورة  على  وشدد 
أن  موضًحا  االجتماعية،  العدالة  لتحقيق  لألجور، 
لها  وفًقا  ال��دول��ة  تسير  التى  المحاور  من  العديد 
الهدف منها تحقيق العدالة االجتماعية، ولكن غياب 
وجود  وعدم  المشهد  عن  لألجور  القومى  المجلس 
أى دور له فى تحديد الحد األدنى لألجور للعاملين 
محدة  آلية  وج��ود  غياب  وكذلك  الخاص،  بالقطاع 
يسبب  استحقاق  كل  عند  العالوت  ص��رف  تضمن 
فى  العاملة  القوى  غالبية  أن  وخاصة  كبيرة،  أزمة 

مصر تعمل بالقطاع الخاص.

■ محمد مختار

يرى خبراء االقتصاد، أنه البد من معالجة الوضع 
االصالحات  ظل  فى  ومراعاته  للمواطن  االجتماعى 

االقتصادية التى تقودها الدولة. 
االقتصادية  اللجنة  عضو  الحسينى،  هانى  وق��ال 
بحزب التجمع، إن ما تم من اجراءات اقتصادية حتى 
الكلية  المؤشرات  فى  يتمثل  مالى  اص��الح  هو  االن 
كالتضخم والبطالة وعجز الموازنة ورفع احتياطيات 
اى  له  وليس  الصرف،  المركزى وخفض سعر  البنك 
تاثير مباشر على المواطن عدا البطالة والتى شهدت 
ولذلك  ه��ى  كما  واالس��ع��ار  االج���ور  لكن  انخفاًضا، 
السياسات  ان تكون  القادمة  المرحلة  فالمطلوب فى 

االقتصادية للتعامل مع عناصر االقتصاد الجزئى.
واوضح الحسينى، ان االقتصاد الجزئى يتمثل فى 
تصحيح  من  البد  تشوهات  من  تعانى  والتى  االج��ور 
التشوهات الخاصة بهيكل االجور القائم فى الحكومة 
االعمال  وق��ط��اع  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع  المحلية  واالدارة 
ينعكس  بالحكومة  االج��ور  هيكل  تصحيح  حالة  وفى 
العمال  القطاع الخاص لمطالبة  على تصحيحها فى 

وهذه  الحكومى  القطاع  مع  بالمساواة  والموظفين 
مسئولية اتحاد العمال والمنظمات التى تمثل العاملين.

موضحا ان الحد االدنى قد تم رفعه من 1200جنيه 
االدنى  الحد  باعتباره  مطبق  لكنه  الى 2000جنيه، 

للدخل الشامل وليس لالجر الوظيفى.
االدنى  الحد  رفع  انه البد من  الحسينى،  واضاف 
بمعنى تصحيح تشوهات االجور كل فترة حيث اليوجد 
يبلغ 2000جنيه  والذى  االدنى  الحدين  بين  تناسب 
ألف   70 للقانون  طبقا  االجورالبالغ  فى  واالقصى 
جنيه، والفرق الشاسع بينهما يترتب عليه عدم زيادة 
يعد  وهذا  االجرين  بين  الوسطى  بالمنطقة  الدخول 

تشوها راسًيا. 
وعن التشوه األفقى قال الحسينى، إنه اليوجد اى 
المختلفة  بالقطاعات  واالجور  المرتبات  بين  تناسب 
كمحاسب بشركة بترول واخر بشركة عادية فالبد من 

وجود سيستم يوازى بين القطاعات المختلفة.
واوضح الحسينى، ان هناك مطالبات لتعديل الحد 
االدنى بما يتناسب مع مستوى المعيشة،ف�2000جنيه 

والصحة  والتعليم  االسعار  مع  تماما  متناسبة  غير 
يكون  ان  والبد  المصرية،  لالسرة  البسيط  والترفيه 
اكثر عدالة وانسانية وهذا يصحح من خالل خفض 

الحد االقصى وتوفيره لرفع الحد االدنى.
وما يخص القطاع الخاص قال الحسينى، إن الحد 
االدنى بالقطاع الخاص يتمثل فى العامل بال مهارات، 
عن  بتعاقدات، فضاًل  مرتب  فهو  االقصى  الحد  اما 
للسلع  العينى  الدعم  زيادة  من  والبد  معاشات  وجود 
الغذائية وظبط االسعار وكل هذه تعد سياسات بديلة 
جزئيئة وليست شاملة، كما ان هناك عناصر سياسية 
والصحة  والتعليم  والخدمات  العامة  كالسلع  مهمة 
فاالبد من زيادة االنفاق عليهم وتخفيف االعباء عن 
المواطنين ورفع كفاءة التعليم والحق فى سكن مناسب 

بمراعاة قدرات الشباب المالية.
عيسى،  رضا  االقتصادى  الخبير  قال  جانبه  ومن 
ان لالسف البعد االجتماعى والعلمى غائب والدليل، 
النقد  وصندوق  المتحدة  االمم  من  الصادر  التقرير 
والبنك الدولى عن “انعدام العدالة فى توزيع الدخول 

“ولدينا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الدخل 
واالنفاق بيؤكد ان %30 من سكان مصر تحت خط 
من   60% ب��ان  الدولى  البنك  تقرير  بجانب  الفقر 
المصريين تحت خط الفقر او على وشك االقتراب من 
خط الفقر،كل هذا يعنى وجود مشكلة كبيرة الن فى 
المقابل لمواجهة زيادة نسبة الفقر بنجد ان االغنياء 

فئة قليلة فى اتجاه آخر. 
واوضح عيسى، ان مؤشرات معدل العدالة فى توزيع 
التنمية الى االن غير مبشر فى هذه الجزيئية، فمثال 
لدينا بالفعل تنمية تمثل باكثر من %5، ومع ذلك تم 
تخفض  ولم  للمصانع  الغازالطبيعى  اسعار  تخفيض 
بالغاز،  العاملة  السيارات  وال  المنزلى  لالستهالك 
البنوك،زيادة  وفوائد  االقتراض  سياسة  عن  فضال 
وهذا  والخارجى،  الداخلى  الدين  لتسديد  الضرائب 

يعد خلاًل كبيرا فى المالية العامة وموزانة الدولة.
موضًحا ان هناك سياسات خاطئة اذا تم تعديلها 

وتصحيحها فال داعى لالقتراض.

■ ليلى العبد  هانى الحسينى

 فريدة الشوباشى

مدبولى

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، 
إن التمكين االقتصادي للمرأة أحد الطرق 
األوضاع  سوء  على  التغلب  فى  المساعدة 
الذي  والغالء  األسعار،  وارتفاع  المعيشية، 
من  المرأة  أن  خاصة  المواطنون،  يعيشه 

خالله تسعى لتوفير دخل خاص بها.
وأضافت:»أن التمكين االقتصادي للمرأة 
مصر  فى  الفقر  نسبة  فى خفض  يساهم 
تتم  بموجبه  ألن   ،32.5% بلغت  وال��ت��ى 
لذلك  المجتمع،  فى  األف���راد  دخ��ل  زي��ادة 
نالحظ أنه فى فترة حكم اإلخوان حاولوا 
ابتداع فتاوى تقول بأن المرأة عورة، األمر 
االقتصاد  على  آن���ذاك  سلًبا،  أث��ر  ال���ذي 

المصري«.
وأش����ارت ف��ري��دة ال��ش��وب��اش��ي، إل���ى أن 
نتائجها  أن  رغ��م  االق��ت��ص��ادي��ة  األوض����اع 
توجد  ال  أن��ه  إال  المواطنين،  على  صعبة 
االقتصادي  التدهور  لتجاوز  أخرى  حلول 
خاصة  سنة،   40 من  مصر  عاشته  التى 
بعد االنفتاح الذي قام به الرئيس الراحل 
الباب  فتح  فقد  ال��س��ادات،  أن���ور  محمد 
على مصراعيه للفساد وإهدار الصناعات 
عن  فضال  االستيراد،  وزي���ادة  المصرية، 
األراض���ي  على  وال��ت��ع��دي  األراض����ي  نهب 

الزراعية.

االقتصادي،  النمو  معدالت  ارتفاع  رغم 
والتوقعات بوصوله إلى 6 % خالل العام 
ال��دول��ي  ال��ب��ن��ك  ت��ق��ري��ر  بحسب  ال��م��ق��ب��ل، 
ح���ول االف�����اق ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��الق��ت��ص��اد 
غير  الحالي،  الشهر  ال��ص��ادر  المصري، 
أن ب��رن��ام��ج االص���الح االق��ت��ص��ادي ال��ذي 
النقد  صندوق  مع  باالتفاق  مصر  تطبقه 
الدولي منذ عام 2016، أدى إلى ارتفاع 
بانخفاض  ال��م��ص��ح��وب  ال��ف��ق��ر  م��ع��دالت 
ارتفاع  رغم  للمواطنين،  الحقيقي  الدخل 
تدهور  إلى  أدى  مما  والمعاشات،  األجور 

المعيشة.  مستويات 
الصادر  واالنفاق  الدخل  بحث  وبحسب 
واالحصاء  للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن 
5ر32 % من  نحو  الفقر  معدل  بلغ  فقد 
مليون   32 ي��ع��ادل  بما  السكان،  مجموع 
مواطن، منهم نحو 6،7 مليون مواطن فى 
فقر مدقع، باإلضافة إلى نحو 30 مليون 
فى  السقوط  لعدم  يكافحون  آخر  مواطن 
المصري  المواطن  تحمل  وقد  الفقر،  فخ 
ف��ات��ورة اإلص���الح االق��ت��ص��ادي رغ��م عدم 

الفاتورة.  لتلك  العادل  التوزيع 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة  اإلج�����راءات  وأدت 
االت��ف��اق  ف��ت��رة  خ��الل  الحكومة  اتخذتها 
م��ع ال��ص��ن��دوق إل���ى ت��ح��س��ن ال��م��ؤش��رات 
الوقود  أسعار  تحرير  بعد  خاصة  المالية، 
ورفع  لدعم  التدريجي  واإللغاء  والكهرباء، 
ومن  ناحية،  من  الخدمات  على  الرسوم 
ال��م��ش��روع��ات  ب��ع��ض  ن��اح��ي��ة أخ���رى أدت 
األراض��ي  أسعار  فى  ارتفاع  إلى  القومية 
والعقارات طالت حتى المناطق العشوائية، 

مما أصاب سوق العقارات بالجنون. 
ت��ح��ري��ر األس��ع��ار لضبط  إل��ى  االت��ج��اه 
أث����ر على  ل���ل���دول���ة،  ال��ع��ام��ة  ال���م���وازن���ة 
فإن  ال��دول��ي،  البنك  وبحسب  ال��م��واط��ن، 
تآكل  حيث  صعبة،  جتماعية  اال  األوض��اع 
التضخم  ارتفاع  بسبب  الحقيقي  الدخل 
مرة  االرت��ف��اع  يعاود  ولكنه  أنحسر  ال��ذي 
أخرى بعد تحرير أسعار الطاقة والمرافق 

وصدمات أسعار األغذية. 
خلق  صعوبة  إلى  أيضا  التقرير  ويشير 
ف���رص ع��م��ل ج��دي��دة، ف��ى ال��وق��ت ال��ذي 
ت��ح��ت��اج ف��ي��ه م��ص��ر إل��ى ن��ح��و 750 أل��ف 
ذلك  التقرير  وأرج��ع  سنويا،  عمل  فرصة 

مؤسسات  بين  العادلة  غير  المنافسة  إلى 
ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص، م��ش��ي��راً إل��ى 

انخفاض التوظيف منذ عام 2010. 
وق����ال ال��ت��ق��ري��ر إن���ه رغ���م » ت��ع��زي��ز » 
فى  بما  االجتماعية،  الحماية  إج���راءات 
ذل���ك ب��رن��ام��ج ت��ك��اف��ل وك���رام���ة وال��دع��م 
محدودة،  التدابير  هذه  أن  غير  الغذائي 
استمرار  من  قلقه  الدولي  البنك  وأب��دى 

للمواطن.  الحقيقي  الدخل  انخفاض 
التي  المخاطر  أن  إلى  التقرير  وأش��ار 
الكلي،  االق��ت��ص��ادي  اس��ت��ق��رار  على  تؤثر 
ونمو القطاع الخاص والنتائج االجتماعية 
فالمؤشرات  كبيرة،  الزال��ت  واالقتصادية 
األس���اس���ي���ة ل��الق��ت��ص��اد ال��ك��ل��ي ع��رض��ه 
مكاسب  وتتآكل  الصرف،  أسعار  الختالل 
االرتفاع  مع  تدريجياً  التنافسية  القدرة 
فارق  بسبب  الصرف،  سعر  فى  الحقيقي 
التضخم التراكمي، فى وقت كان فيه سعر 

األسمى مستقراً.  الصرف 
انخفاض  رغم  أنه  إلى  التقرير  وأش��ار 
يظل  األخيرة،  االون��ة  فى  الفائدة  أسعار 
سعر الفائدة المحلية أعلى بحوالي 4 % 
الصرف،  سعر  تحرير  قبل  مستوياتها  عن 
الموازنة  على  الضغوط  من  تزيد  وبالتالي 

من خالل ارتفاع تكاليف خدمة الدين. 
العامة  المالية  على  المخاطر  وتنبع 
المملوكة  الشركات  ميزانيات  ضعف  من 
المعاشات  فى  الحكومة  ومساهمة  للدولة 
وانخفاض  الكبيرة،  الفوائد  ومدفوعات 
إي����رادات ال��ض��رائ��ب، وأك���د ال��ت��ق��ري��ر أن 
ض��ب��ط أوض����اع ال��م��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة الي���زال 
العالمية  النفط  أسعار  لصدمات  عرضة 

أو التحركات الكبيرة فى سعر الصرف. 
كما اليزال نشاط القطاع الخاص يعوقه 
الوصول  وصعوبة  مرهق  تنظيمي  إط��ار 
باإلضافة  الرئيسية،  العوامل  أسواق  إلى 
البنك  وأب��دى  االجتماعية،  الحواجز  إلى 
الدولي مخاوف من الدور المتنامي للدولة 
وم��زاح��م��ة ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، وال��ت��ح��دي 
الرئيسي لمصر يكمن فى رفع هذه القيود 

الخاص.  للقطاع  الفرص  تكافؤ  وتهيئة 
تتفاقم  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
الشباب  بطالة  ع��ن  الناشئة  التحديات 
وان���خ���ف���اض م���ع���دالت ال���م���ش���ارك���ة ف��ى 
العمالة  مستوى  وارتفاع  العاملة،  القوى 
غ��ي��ر ال��رس��م��ي��ة، وت��ت��ف��اق��م ال��ص��ع��وب��ات 
ضعف  بسبب  واالقتصادية  االجتماعية 
التي تعاني من انخفاض  العامة  الخدمات 
الحكومية  واإلدارة  الموازنة  مخصصات 
الكافية.  غير  والشفافية  بالديون  المثقلة 
ت��ح��م��ل ال���م���واط���ن أع����ب����اء اإلص����الح 
االق��ت��ص��ادي أك��ث��ر م��ن م���رة، ك��ان أخرها 
اإلج���������راءات ال���ج���دي���دة، ل��ك��ن أح����وال 
أن  األوان  وآن  س���وءاً،  زادت  المواطنين 
تسقط ثمار التنمية على المواطن أو على 
األقل أن تخفف جزءا من معاناته بعد ما 
هذه  من  الشعب  من   %  60 نحو  عاني 

اإلجراءات.
و»األه����ال����ي» ت��ف��ت��ح ال��م��ل��ف.. وت��ط��رح 
اق���ت���راح���ات ل��ل��ح��ك��وم��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف عن 

المواطن.

قالت داليا فكري مؤسسة مبادرة صرخة 
التمكين  إن  اق��ت��ص��ادًي��ا،  النساء  لتمكين 
للمرأة ضرورة حتمية، خاصة  االقتصادي 
فى  مستهلكات  م��ن  السيدات  يحول  أن��ه 
المجتمع إلى منتجات، يتمكن من الصرف 

على ذواتهن وأسراتهن.
وأوضحت » أن البيروقراطية واإلجراءات 
اقتصادًيا«،  المرأة  تمكين  تعيق  التنفيذية 
أن  هو  االقتصادي  التمكين  أن  إلى  الفتة 
تعمل المرأة على مشروع منتج خاص بها، 
ويهدف لربح، األمر الذي يساهم فى عدم 

جعلها عبًئا على المجتمع.
ال��ق��روض  ُس��ب��ل منح  إل��ى أن  وأش����ارت 
أم��ام  عائقا  تمثل  ال��م��ش��روع��ات  وت��م��وي��ل 
مشروعات  إقامة  فى  الرغبات  السيدات 
خاصة بهن، خاصة أنه مع البداية لم يكن 
مضمون نجاح المشروع أو فشله، مضيفة:» 
أن المشروعات تواجه صعوبة فى التسويق 
لديهم  لم يكن  السيدات  أيًضا، ألن معظم 
الخبرة الكافية فى التسويق، لذلك يستعينوا 
المشروع  تسويق  مهمة  لتولى  ما  بجهات 

األمر الذي يتطلب تكاليف إضافية.
وأض��اف��ت ف��ك��رى: »أن���ه الب��د م��ن زي��ادة 
أقتصادًيا،  ال��م��رأة  تمكين  م��ب��ادرات  ع��دد 
لنشر الوعي بضرورة توفير النساء الدخل 

ال��خ��اص ب��ه��م، ع��ن ط��ري��ق إق��ام��ة العديد 
على  ال��م��رأة  ت��درب  التي  العمل  ورش  من 
الحرف التى تحبها، سواء تطريز أو صناعة 
إنشاء  آل��ي��ات  على  تدريبهن  ث��م  الحلوى، 

مشروع خاص بهن«.
بينما قالت نهى المأمون مؤسسة مبادرة 
االقتصادي  التمكين  إن  والمجتمع،  ه��ي 
للمرأة يساهم فى تحسين مستوى معيشة 
ارتفعت  اآلون��ة األخيرة  األف���راد، ألن��ه فى 
نسبة المرأة المعيلة، سواء بسبب الطالق 
بتوفير  يلزمها  الذي  األمر  ال��زوج،  وفاة  أو 

مصاريف أسرتها.
وأضافت:» أن التمكين االقتصادي ليس 
رؤس  ذات  مشروعات  يكون  أن  بالضرورة 
أموال ضخمة، فبعض الناس اليوم يلجأون 
لتسويق  االجتماعي  التواصل  مواقع  إل��ى 
منتجاتهم، ومن ثم توفير أموال خاصة بهم 

دون الحاجة إلى محالت أو مكاتب«.
التمكين  معوقات  أبرز  أن  إلى  وأش��ارت 
النساء  وعي  عدم  هو  للمرأة  االقتصادي 
بأهمية التسويق، وكيفية بداية المشروعات 
ال���خ���اص���ة ب���ه���م، خ���اص���ة ف����ى ال���ق���رى 

والمحافظات.

■ سلمى إسماعيل
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غياب الرقابة على سوق العقارات يرفع األسعار..

رفع أسعار الدواء يهدد حياة المرضى

القضاء على االحتكار وضبط األسعـــــار
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بعد حذف آالف المستفيدين من معاشات »تكافل وكرامة«

زيادة حصة الفرد فى التموين من 50 إلى 100 جنيه

غادة والى

جودة عبدالخالق

■ رئيس جمعية مواطنون ضد الغالء: تضارب قانون االستثمار مع حماية المنافسة ساعد فى زيادة االحتكار
أكد عدد من الخبراء االقتصاديين، أن الدولة 
باحتكار  يقومون  الذين  للتجار  السوق  تركت 
على  مشددين  ال��غ��ذائ��ي��ة،  السلع  م��ن  العديد 
ضرورة إصدار قانون يحدد هامش الربح حتى 
إضافة  والمنتج،  والتاجر  المستهلك  يُظلم  ال 
إل��ى ض���رورة وج���ود ف��وات��ي��ر رس��م��ي��ة، التوسع 
المجتمع  مشاركة  الجملة،  تجارة  سالسل  فى 
المدني، ومنع التخزين إلنهاء تلك األزمة التي 

ظلت قائمة لسنوات طويلة. 
جمعية  رئ��ي��س  العسقالني  م��ح��م��ود  وق���ال 
مواطنون ضد الغالء، إن الدولة تسير فى دوائر 
التجار  واحتكار  األسعار  ارتفاع  بشأن  مغلقة 
للعديد من السلع، مشدًدا على ضرورة التدخل 
باالستثمار  الخاص  القانون  بتعديل  القانوني 
على أن يسمح للدولة التدخل فى تحديد هامش 
الربح للتجار، على غرار ما تقوم به الكثير من 
الدول الليبرالية فى الشأن االقتصادي، حتى ال 
يتم ترك األمر للتاجر يفرض فيه ما يشاء من 
زيادة، خاصة أن معظم المساهمات واإلجراءات 
التي قدمت من الدولة بشأن انخفاض األسعار 
للمستهلكين،  سلع  إتاحة  أو  منافذ  فتح  س��واء 
األثر  ينتجه  الذي  بالقدر  إيجابًيا  أثرا  ينتج  ال 
يحظر  الحالي  القانون  أن  مضيًفا  القانوني، 

للحكومة تحديد هامش الربح للتجار.
المعروض  زي���ادة  أن  العسقالني،  وأض���اف 
خاصة  األس��ع��ار،  انخفاض  فى  أيًضا  يساهم 
أسعارها  انخفضت  غذائية  منتجات  هناك  أن 
سلعا  هناك  أن  إلى  الفًتا  اللحوم،  مثل  بالفعل 
وليس  إال صعوًدا  تتحرك  ال  مرنة سعريا  غير 
هبوًطا، مشدًدا على ضرورة تحديد هامش ربح 
أو أي حلقة  التاجر،  أو  المنتج  يتعداه  معين ال 

من حلقات التوزيع لضبط جميع السلع. 
ولفت، إلى أن قانون “حماية المنافسة ومنع 
ولكنه يجرم  االح��ت��ك��ار  ي��ج��رم  ل��م  االح��ت��ك��ار”، 

فرض  على  ينص  كونه  االحتكارية،  الممارسة 
األسواق  حركة  لضبط  المعنية  األجهزة  رقابة 
على  والعمل  األسعار،  ارتفاع  على  والسيطرة 
وخاصة  للمواطنين  األساسية  السلع  توفير 
المحتكرين  بدًءا من مالحقة  الدخل  محدودي 
حماية  جهاز  من خالل  باألسواق  والمتالعبين 
يجدي  ال  قائاًل:  التموين،  ومباحث  المستهلك 
بالنفع، متساًئال: كيف يتم رصد المخالفين من 
بينهم  مسبقة  باتفاقات  يقومون  الذين  التجار 
احتكار  أو  األسعار  بارتفاع  آخرون  تجار  وبين 
أثبات  عدم  نؤكد  يجعلنا  الذي  األمر  السوق؟، 
حالة  ثبت  إذا  موضًحا  االحتكارية،  الجريمة 
خمس  بعد  حكم  المتهم  على  يصدر  احتكار 
المحكمة،  ثم  بالنيابة  بالبدء  يتم  سنوات حيث 
نهاية  وف��ى  وغ��ي��ره،  ونقض  استئناف  ثم  وم��ن 

األمر سوف يكون المحتكر نعم باحتكاره.
الغالء،  ضد  مواطنون  جمعية  رئيس  وتابع 
بتطبيق  المعني  ال��ج��ه��از  على  القائمين  أن 
من  المصالح  أصحاب  من  هم  القانون  إحكام 
التجارية  الغرف  فى  والتجار،  األعمال  رج��ال 
بمجرد  أن  إل��ى  مشيًرا  ال��ص��ن��اع��ات،  وات��ح��اد 
سوف  لتعديله  النواب  مجلس  القانون  دخ��ول 
التعديل  أن  كون  له  حائط صد  النواب  يقفون 
يجعلهم  ال��ذي  األم��ر  مصالحهم،  مع  يتعارض 
يرفضون هذا التشريع، مطالًبا بضرورة وجود 
إرادة سياسية قوية للخروج بقانون عادل يحمي 
االحتكارية بشكل  الممارسات  ويمنع  المنافسة 
االجتماعية  العدالة  أن  خاصة  وحقيقي،  جاد 

للتجارة مفقودة.
المستهلك،  حماية  ج��ه��از  أن  إل��ى  وأش���ار 
ليس له عالقة باألسعار، ولكن المادة 10 من 
قانون حماية المنافسة تجيز للحكومة التدخل 
أكثر فى فترة معينة،  أو  لمنتج  السعر  لتحديد 
وه���ذه ال��م��ادة ت��ت��ع��ارض م��ع ال��ق��ان��ون الناسخ 

منع  لقانون  التنفيذية  والالئحة  لالستثمار، 
الممارسة االحتكارية ليس فيها ما يناظر هذه 

المادة على اإلطالق. 
المجمعات االستهالكية والمواطن

الخبير  ه��اش��م،  م��اه��ر  ال��دك��ت��ور  ق��ال  بينما 
االقتصادي، إن الدولة ساهمت بشكل كبير فى 
بفتح  وذلك  السوق،  وموازنة  األسعار  انخفاض 
رفعت  المنافذ  هذه  أن  خاصة  غذائية،  منافذ 
مستوى الجودة للسلع التي تقدم للمواطن، كونها 
مقدمة من مصادر ذات ثقة، باإلضافة إلنشاء 
إلنشاء  يسعى  ال��ذي  المستهلك،  حماية  جهاز 
فروع له فى جميع المحافظات واألحياء، ولديه 
المنافذ  جميع  على  ورقابية  قضائية  ضبطية 
وال��م��ح��ال ال��ع��ام��ة، إل��ى ج��ان��ب إن��ش��اء تشريع 
“المحال العامة الجديد”، والذي أتاح فى مادته 
نشاطها  ممارسة  فى  المحال  بإغالق   22 ال� 
أو  األسعار  فى  التالعب  س��واء  مخالف  بشكل 
ممارسة االحتكار، إضافة إلى ذلك عرض أكثر 
من الطلب، األمر الذي أثبت أن الدولة أصبحت 

شريك أساسي فى األمن الغذائي.
المجتمع  م��ؤس��س��ات  أن  م��اه��ر،  وأض����اف 
المدني عليها وأن تشارك فى استقرار السوق 
والحد من ارتفاع األسعار، بأن تقوم المجمعات 
األماكن  جميع  فى  سلع  بتقديم  االستهالكية 
يوجه  أن  ب��ض��رورة  مطالًبا  مناسبة،  بأسعار 
بالثقافة،  االيجابي  لالتجاه  المواطن  اإلع��الم 
ومنع سياسة النخرين والتخوف من المستقبل، 
واإلعالن عن أرقام األجهزة من خالل القنوات 
واإلعالنات المختلفة، باإلضافة لتقديم حمالت 

توعية باألماكن الغذائية.
ال��ت��وس��ع ف��ى سالسل  وش���دد على ض���رورة 
قنوات  للمزارع  يكون  أن  على  الجملة،  تجارة 
الحلقات  لتقليل  للمستهلكين،  مباشرة  توزيع 

بين المنتج والمستهلك بهدف انخفاض السعر 
أن  ض��رورة  جانب  إلى  الجودة،  على  والحفاظ 
كجهاز  الرقابية  األجهزة  مع  المواطن  يتواصل 
المحتكرين  ع��ن  ل��إب��الغ  المستهلك،  حماية 
وممن يرفعون األسعار، والشراء من المجمعات 
االستهالكية لترك السوق للمستغلين وإجبارهم 

على انخفاض األسعار.
تطبيق القانون

االقتصادي  الخبير  أك��د  ذات��ه  السياق  وف��ى 
الممارسات  ق��ان��ون  أن  ال���دم���رداش،  ش��ري��ف 
قائمة  التي ظلت  األزمة  ينهي هذه  االحتكارية 
لسنوات طويلة، موضًحا أن األمر ليس بوجود 
ال��ق��ان��ون،  بتطبيق  ب��ل  فحسب،  ق��ان��ون��ي  ن��ص 
“حبر  تنفيذه  بدون صالحية  ف�”القانون  قائاًل: 
األوروبية  الدولة  بعض  إلى  ورق”، مشيًرا  على 
بها  وتتحكم  االحتكارية  الممارسات  تكتشف 
جبرية  تسعيرة  ب��ف��رض  تقم  ول��م  بالقوانين، 

وخالفه.
صحيحة  المنافسة  تكون  حينما  وأض���اف 
والطلب،  العرض  ت��وازن  حسب  السعر  يفرض 
العرض  شريان  يفسد  مستتر  احتكار  ووج��ود 

والطلب.
رسمية  فواتير  وج��ود  ض���رورة  على  وش��دد 
حقيقية، لتفرض على التاجر تكلفته الحقيقية 
يمارس  من  كل  فى  الدولة  حق  على  للحصول 
التجارة، على أن يعمل السوق بموجب منظومة 
آللية  وف��ًق��ا  ش��يء  ك��ل  يتم  و  معتمدة،  رسمية 
العادل  السعر  يفرض  ال��ذي  والطلب  العرض 
أن جهاز حماية  إلى  الفًتا  والمستهلك،  للتاجر 
اآلليات  يفتقد  معنوية،  نفسية  جهة  المستهلك 
التي تفرض رؤيتها على  القانونية  واإلمكانيات 

السوق، وليست منظومة متكاملة وفعالة.
■ منى السيد

محمود العسقالنى شريف الدمرداش

■ اقتصاديون: تحديد 
هامش ربح ووجود فواتير 

رسمية.. والتوسع فى 
سالسل تجارة الجملة 

للخروج من األزمة

التضامن  وزارة  عكفت  الماضى  العام  اواخر  منذ 
االس��ر  الس��ت��م��رار  ال��واج��ب��ة  ال��ش��روط  تطبيق  على 
تكافل  برنامج  من  المالية  االعانات  من  المستفيدة 
شهرية  كمساعدات  ال���وزارة  تقدمها  وكرامة،والتى 
مؤقتة لحماية الفقراء من آثار اإلصالح االقتصادي، 
حيث  من  االجتماعية  للحماية  األكبر  البرنامج  وهو 
عدد المستفيدين وكذلك خطة التمويل، والتي تدعم 
البنك  يدعم  فيما  منه،  األكبر  الجزء  المالية  وزارة 
الدولي الجزء اآلخر..واثناء عملية المراجعة والتنقية 
للمستفيدين تم حذف نحو 172 الف مستفيد حيث 
فوجئ االالف من االسر المستفيدة من معاش تكافل 
وكرامة بوقف الفيزا كارت الخاصة بصرف معاشاتهم 
منذ عدة اشهر بدعوى انهم “غير مستحقين”،ورغم 
التضامن  لمديريات  بتظلمات  منهم  الكثير  تقدم 
بالمحافظات اال انه لم يتم البت فى هذه التظلمات 
ال��وزارة استقبال  حتى االن،م��ن ناحية اخرى ترفض 
طلبات جديدة للمواطنين الراغبين فى الحصول على 
معاش تكافل وكرامة،رغم تقديم كل االوراق التى تثبت 
احقيتهم فى المعاش، وقامت الو زارة مؤخرا بتشكيل 
لجنة  منها  المستفيدين  استحقاق  من  للتأكد  لجان 
وحذف  الكشوف  تنقيح  عن  مسئولة  وهى  المساءلة 
من  ميدانى  استقصاء  لجان  المستحق،وهناك  غير 
وقد  عدمه  او  االستحقاق  من  للتاكد  ال���وزارة  قبل 
البيانات  تحديث  لعدم  اللجان  قبل  من  الحذف  يتم 
لديه  او  زراعية  حيازة  المواطن  امتالك  اكتشاف  او 

مشروع او مؤمن عليه او سائق لتوك توك
ومن جانبه أوضح د”شريف الدمرداش “ الخبير 

من يحمينا من نار االسعار؟ سؤال يتكرر يوميا 
على السنة المواطنين الذين طفح بهم الكيل من 
االساسية  الغذائية  السلع  اسعار  ارتفاع  استمرار 
ماليين  استبعاد  الى  الحكومة  اتجاه  بعد  خاصة 
المواطنين من منظومة دعم السلع التموينية الذى 
الزير”لتزداد  تسند  التى  “النوايا  الكثيرون  يعتبره 

المعاناة..
ف��ف��ى ال��وق��ت ال����ذى ي��ئ��ن ف��ي��ه ال��ن��اس نتيجة 
ال��دول��ة  تتخذها  ال��ت��ى  االق��ت��ص��ادي��ة  السياسات 
وال��ت��ى ادت ال���ى ارت���ف���اع االس���ع���ار وان��خ��ف��اض 
الفقر يعيش نحو  مستويات المعيشة فحول خط 
وحسب  مدقع..وفقر،  فقر  بين  ما  السكان  ثلث 
إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء فإن 
نسبة الفقر فى مصر بلغت 32،5 %..فى ذلك 
الوقت اقدمت الحكومة على حذف عدد كبير من 
 3،5 نحو  بلغ  التموينية  للبطاقات  المستحقين 
مستحقين  غير  انهم  دع��وى  تحت  مواطن  مليون 
وذلك وفقا لشروط ومعايير وضعتها لجنة العدالة 
بأنها غير  االجتماعية، ووصفها خبراء االقتصاد 

عادلة..
خطة الحكومة

وتستهدف الحكومة أن يصل عدد المستحقين 
السلع  ل��دع��م  مستحق  مليون   63 ال���ى  للدعم 
ل�4  للمواطن  شهرياً  بمعدل 50 جنيهاً  التموينية 
ذلك 25  على  زاد  وما  بالبطاقة،  مقيدين  أف��راد 
مليون   70 من  ب��دالً  وذل��ك  شهرياً،  للفرد  جنيهاً 
مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية 
سوف  التموين  بطاقات  ع��دد  وح��ت��ى  السابقة، 
يتقلص الى 16 مليون بطاقة بدالً من 20 مليوناً 
للدولة  العامة  الموازنة  فى  ال��واردة  لالرقام  وفقا 

.2020/2019
وإا كانت الحكومة تنظر الي الدعم من الناحية 
ال��م��ال��ي��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ف��ض قيمة ال��دع��م فى 
االوض��اع  تتجاهل  فانها  للدولة،  العامة  الموازنة 
االجتماعية الصعبة الناتجة عن سياسات االصالح 
االقتصادي، فنحو 32 مليون مواطن فقير واكثر 
من 30 مليون مواطن معرضون تحت خط الفقر 
بحسب تقرير الدخل واالنفاق الصادر عن الجهاز 

المركزي للتعبئة واالحصاء.
دون وضع معايير واضحة لعمليات الخوف، مما 
ادي الي الحذف العشوائي، ومع تدهور االوضاع 
الحذف  وقف  الحكومة  على  فيجب  االجتماعية 
مؤقتا لحين وضع معيار واضح، وإعالن المواطن 

بسبب الحذف لتقديم ما يفيد ذلك قبل الحذف.
مقترح بزيادة الدعم

ال��ن��ائ��ب “سليمان  ت��ق��دم  اخ���ر  وع��ل��ى ج��ان��ب 
النواب -باقتراح لمجلس  وه��دان”- وكيل مجلس 
النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد فى 
 100 إلى  للفرد  جنيًها   50 من  التموين  بطاقة 

جنيه.
وأش���ار وه���دان إل��ى أن زي���ادة ال��دع��م الخاص 
األعباء  تخفيف  أج��ل  من  يأتي  التموين  ببطاقة 
الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل 

كبير على تحمل اعباء المعيشة.
وأكد أنه سيعمل على سرعة مناقشة االقتراح 
داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارتي التموين 
إق��رار  سرعة  أج��ل  من  الجهات  وكافة  والمالية 

القانون فى أقرب وقت ممكن.
رئيس  ط��ال��ب”  أب��و  “ال��ع��رب��ي  أعلن  جانبه  م��ن 
االتحاد العام للتموين، بأن زيادة حصة الدعم فى 
البطاقات التموينية 100 جنيه لكل فرد، بدال من 
50 جنيها أمر ال تتحمله الميزانية العامة للدولة، 
لكنه اكد أهمية تلك الخطوة لتخفيف العبء عن 
الدعم  تستحق  فئات  توجد  أن��ه  إال  المواطنين، 
ولالسف ال تحصل عليه ألنهم ال يملكون بطاقات 
تموينية،ومنهم االطفال منذ 13 عاما وهم مواليد 

2006 وحتى االن.
سياسات خاطئة

“–وزيرالتضامن  عبدالخالق  “ج��ودة  د.  ويؤكد 
أن  القاهرة  بجامعة  االقتصاد  واس��ت��اذ  السابق 
الدعم مرتبط بوجود الفقر فى المجتمع حتى فى 
المجتمعات الرأسمالية،فهو ليس بدعة مشيرا الى 
سياسات  اتباع  نتيجة  فى مصر  الفقر  اتساع  أن 
ونشاط  همة  بكل  فالحكومة  خاطئة،  اقتصادية 
تنفذ برنامج صندوق النقد الدولى والصفة العامة 

المجال  فى  الجديدة  الليبرالية  البرنامج  لهذا 
اجل  من  عديدة  االج���راءت  واتخاذ  االقتصادى، 
لن  البرنامج  هذا  ثمار  أن  اال  االقتصادى  النمو 
الحالية  الفترة  اما  طويلة،  فترة  بعد  اال  تتحقق 
فنجد اكثر الفئات معاناة هم الفقراء، وفى كل دول 
ثبت فشل هذه  البرنامج  التى طبقت هذا  العالم 
الموازنة  عجز  تخفيض  اجل  من  ولكن  الفلسفة، 
العامة للدولة سعت الحكومة للحصول على قروض 
من كل اتجاه، وحملت الطبقات الفقيرة تكاليف ما 
المخصصة  الميزانية  أن  بدليل  يسمى باالصالح 
لبند االجور فى موازنة العام الحالى تقدر ب� 262 
مليار جنيه ارتفعت عن العام الماضى بنحو 10 
الى  ارتفعت  التضخم  معدالت  ان  حين  فى   %
ان  يعنى  وه��ذا  المعلن،  وه��ذا   13% م��ن  اكثر 

وبالتالى  التضخم  معدل  من  اق��ل  االج��ور  زي��ادة 
فإن االجور الحقيقية التى يحصل عليها العاملون 
فى  يقدر  وال��ذى  الدعم  يخص  انخفضت،وفيما 
موازنة الدولة ب 330 مليار جنيه يمثل نحو 23% 
من المصروفات اى ان قيمته ثابتة مقارنة باالعوام 
السابقة وبالتالى فان قيمته انخفضت مع ارتفاع 
االسعار وزيادة معدالت التضخم، وهذا يعنى أن ما 
تقدمه الحكومة من دعم نقدى او عينى مشروط 
د”جودة”  قيمته.وأكد  انخفضت  مشروط  غير  او 
أن ما يحصل عليه الفقراء من دعم قيمته تتآكل 
الحكومة  تتبعها  التى  المالية  السياسة  من خالل 
وهذا يوضح تحيز الحكومة لالغنياء على حساب 
العام  الدين  لفوائد  المخصص  أن  مبينا  الفقراء 
أن  اى  جنيه  مليار  إلى 581  يصل  الموازنة  فى 
ما يدفع للدين اكثر من ضعف المخصص لالجور 
بطاقات  من  اف��راد  شطب  على  وتعليقا  والدعم. 
االجتماعى  الضمان  معاشات  واي��ق��اف  التموين 
المستحقين  للكثيرمن  وكرامة  تكافل  ومعاشات 
بدعوى مراجعة البيانات وحذف غير المستحقين 
قال د”جودة” :الحكومة تضحى بالفقراء فى سبيل 

سداد ديونها ودفع فوائد هذا الدين.
دراسة المقترح

و  االقتصادى  الخبير  عبد”  د”رش���اد  وأوض��ح 
االقتصادية،  للدراسات  المصري  المنتدى  رئيس 
تنفيذه  قبل  مقترح  اى  دراس���ة  ان��ص��ار  م��ن  ان��ه 
متسائال هل الحكومة المصرية تستطيع فى ظل 
عجز الموازنة الحالى توفير المخصصات المالية 
التموينية  البطاقات  دعم  فى  الفرد  لزيادة حصة 
؟وما تكلفة تنفيذ هذا القرار؟ وتابع:لدينا عجز فى 
موازنة الدولة فوق 450 مليار جنيه، ومعنى زيادة 
مخصصات الدعم يعنى زيادة العجز، ولذلك البد 
واقتراح  المقترح،  لهذا  متكاملة  دراس��ة  عمل  من 
مصادر تمويله حتى ال تزيد االعباء ونضطر الى 

االستدانة وزيادة القروض وزيادة الفوائد..
الفتاح”الخبير  عبد  د”ف��رج  اش��ار  جانبه  وم��ن 
زيادة على  أو  انه مع أى مكسب  االقتصادى-إلى 
التموين  بطاقة  على  للفرد  المقدم  الدعم  قيمة 
ألنها تصب فى صالح المواطن الفقير وتهدف الى 
ضرورة  موضحا  المواطنين،  عن  العبء  تخفيف 
المواليد،  باضافة  وعودها  التموين  وزارة  تنفيذ 
االس��رة  بطاقة  ال��ى  المحرومة  ال��زوج��ة  واض��اف��ة 
ال��زوج وأك��د ض��رورة إع��ادة النظر فى  او بطاقة 
أساسها  على  يجري  التي  االستبعاد  م��ح��ددات 

استبعاد غير المستحقين للدعم.
■ جنوى ابراهيم

ال�����وزراء فى  رئ��ي��س مجلس  أع��ل��ن 
انخفاض  عن  مؤخًرا،  النواب  مجلس 
نتيجة  ال��ح��دي��د واألس��م��ن��ت،  أس��ع��ار 
الصناعات  لبعض  الغاز  تسعير  إع��ادة 
فى  الحكومة  وافقت  حيث  الحرارية، 
مطلع الشهر الجاري على أسعار الغاز 
التي انتهت إليها اللجنة الوزارية، حيث 
وح��دة  مليون  لكل  دوالرات   6 ي��ك��ون 
حرارية لصناعة األسمنت، و5.5 دوالر 
لصناعات:  حرارية  وح��دة  مليون  لكل 
ال��ح��دي��د وال���ص���ل���ب، واألل���وم���ن���ي���وم، 

والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
لكن على الرغم من انخفاض أسعار 
أس��ع��ار  أن  إال  وال��ح��دي��د،  األس��م��ن��ت 
األسعار،  فى  أرتفاًعا  تشهد  العقارات 
أكتوبر  الجديدة فى  المدن  خاصة فى 
وال��ش��ي��خ زاي����د، وال��ق��اه��رة ال��ج��دي��دة، 

والتجمع الخامس.
العمدة  كريم  الدكتور  ق��ال  وب���دوره 
ال  العقارات  إن  االق��ت��ص��ادي،  الخبير 
تنخفض أسعارها فى مصر، ألن أغلب 
ثقافة االستثمار فى  لديهم  المصريين 
لحفظ  وسيلة  باعتبارها  ال��ع��ق��ارات، 
رأس المال بدال من البنوك، الفًتا إلى 
أن الطلب على العقارات زائد وبالتالي 
سيتم ارتفاع سعرها خاصة فى المدن 
الجديدة كأكتوبر والشيخ زايد والقاهرة 

الجديدة.

فى  يدخل  العقارات  :»أن  وأض��اف 
كعناصر  واألسمنت  الحديد  إنشائها 
ب��دائ��ي��ة، ل��ك��ن ه��ن��اك ع��وام��ل أخ��رى 
حصة  كوجود  العقار،  سعر  على  تؤثر 
األوراق،  وقانونية  األرض،  فى  للمالك 
حيث  من  العقار  تشطيب  عن  فضاًل 
المصريين  أن  إلى  الفًتا  البناء«،  مواد 
لديهم اعتقاد سائد بأن تأمين مستقبل 

أطفالهم يتم بشراء الشقق لهم.
وأشار إلى أن ارتفاع اسعار العقارات 
التضخم  معدالت  الرتفاع  مرايا  يعتبر 
االق��ت��ص��ادي، الف��ًت��ا إل��ى أن��ه ف��ى حالة 
بيع  المواطنون  يرفض  األسعار  رك��ود 
العقارات، وبالتالي يزيد الطلب مع قلة 
العقارات، ترتفع األسعار فى األسواق.

على  رقابة  ع��دم  هناك  أن  وأوض��ح 
البيع،  سعر  حيث  من  العقارات  سوق 
وام��ت��الك ص��اح��ب ال��ع��ق��ار حصة فى 
األمر  البناء،  فى  مخالفات  أو  األرض 
ال���ذي ي���ؤدي ل��ت��ذب��ذب س��ع��ر ال��وح��دة 
السكنية داخل العمارة الواحدة وبالتالي 

ينتج عنه ارتفاع معدالت التضخم.
لتعبئة  المركزي  الجهاز  أن   «: وتابع 
مليونا  أعلن عن وجود 12  واإلحصاء 
مغلقة،  سكنية،  وح���دة  أل���ف  و498 
سواء تلك التى تم إغالقها لوجود سكن 
لتشطيب  التى تحتاج  أو  آخر لألسرة، 
أو ت��رم��ي��م، األم���ر ال���ذذي ي��ؤك��د عدم 

انخفاض أسعار العقارات«.
ق�����ال رش������دي ال���ع���ج���وز ال��خ��ب��ي��ر 
رئيس  ت��ص��ري��ح��ات  إن  االق��ت��ص��ادي، 
إلى  للترويج  ت��ه��دف  ال����وزراء  مجلس 
الحكومة وليس لها عالقة بالمواطنين، 
جنوا  المواطنين  أن  أعلن  أن��ه  خاصة 
بعض  على  الغاز  أسعار  تخفيض  ثمار 
فى  والحديد،  كاألسمنت  الصناعات 
حين أن أسعار تلك الصناعات تأثيرها 

ضئيل على المنتجات.
أس��ع��ار  »أن  وأض������اف”رش������دي”: 
األس��م��ن��ت األس���ب���وع ال��م��اض��ي بلغت 
األس��ع��ار  أن  حين  ف��ى  جنيًها،   823
حققت اليوم 750 جنيًها، األمر الذي 
يعني تخفيض سعر طن األسمنت 75 
جنيًها، وهو تأثير ضعيف يحقق عائد 
أو  التاجر  وليس  فقط  المصنع  إل��ى 
ذاته  األم��ر   «: مستطرًدا  المستهلك«، 
البنتزين  أس��ع��ار  خفض  على  ينطبق 
االنخفاض  هذا  يحقق  لم  قرًشا،   25
عائد على المواطنين، خاصة أن أجرة 
المواصالت العامة لم تنخفض«. وأشار 
العجوز، إلى أن تعديل أسعار الغاز ينعكس 
أثره ببطء على أسعار البيع فى األسواق 
العقارات  أسعار  ب��أن  مدلال  المحلية، 
من  الرغم  على  تنخفض  لم  مصر  فى 

انخفاض سعر الحديد واألسمنت.
■ سلمى إسماعيل

السكان  م��ن   90% نحو  لدينا  وان  االق��ت��ص��ادى 
دخل  أن  معنى  االسعار،وليس  ارتفاع  من  يعانون 
االس��رة  ان  جنيه  الفى  أو  ال��ف  عن  يزيد  االس��رة 
الدعم  سواء  للدعم  تحتاج  وال  كريمة  حياة  تحيا 
المكونة  االسر  أن  نتفق  النقدى،فكنا  أو  السلعى 
شهرى  دخل  الى  تحتاج  اف��راد  خمس  أو  اربع  من 
الحد  توفير  يقل عن 5000جنيه،حتى تستطيع  ال 

الكريمة. الحياة  من  االدنى 
التى  الطاحنة  الظروف  ظل  فى  الدمرداش  وتابع 
أحد  استبعاد  يمكن  المصرى،ال  المواطن  بها  يمر 
أن  المشكلة  يحتاج،ولكن  فالكل  الدعم  منظومة  من 

ذلك،فهى  من  تمكنها  ال  للدولة  المادية  االمكانيات 
مضطرة لعمليات التنقية نظرا لعجز الموازنة العامة 
المطرقة  بين  الحالية  الحكومة  ان  موضحا  للدولة، 
معدالت  وت��زاي��د  الموازنة  عجز  والسندان،مطرقة 
الفقر،وسندان تدنى مستوى الموظفين القائمين على 

تنفيذ منظومة الدعم.
وتابع د”الدمرداش”عمليات التنقية البد أن تعتمد 
على قاعدة بيانات دقيقة نستطيع من خالل تحديد 
ضرورة  عن  المستفيدين،،فضال  وغير  المستفيدين 
وضع معاييرعادلة وواقعية تتناسب مع غالء االسعار 

لتحديد غير المستفيدين.
وطالب بضرورة اعادة كل من يتظلم من حذف اسمه 
من “تكافل وكرامه” ويثبت أن تظلمة صحيح،ومحاولة 
اعادة تأهيل الموظفين الذين يديرون منظومة الدعم 
فى مصر الن غالبية االخطاء تقع بسبب عدم جدية 

الهيكل االدارى.
وم����ن م��ن��ظ��ور ح��ق��وق��ى اك����د د”م����ج����دى عبد 
الحميد”رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية 
المساعدات  و  االج��ت��م��اع��ى  ال��ض��م��ان  شبكات  أن 
امر  هو  الفقراء  لبعض  الدولة  تقدمها  التى  النقدية 
حلول  مجرد  العالم،فهى  دول  كل  فى  عليه  متعارف 
االداة  ليست  متفجرة،ولكنها  ام��ور  لمواجهة  طارئة 
أن  االجتماعية،موضحا  العدالة  لتحقيق  الرئيسية 
تحقيق العدالة االجتماعية ومساعدة الفقراء يتطلب 
عمل  ف��رص  وتوفير  العمل  على  وتدريبهم  تعليمهم 

مناسبة باجر مناسب.

اإلص��الح  ق���رارات  تنفيذ  عقب 
االق��ت��ص��ادي، وم��ط��ال��ب��ة ال��خ��ب��راء 
الخطط  من  ع��دد  تنفيذ  بضرورة 
على  التخفيف  أجل  من  والبرامج 
الخدمة  ارت��ف��اع  بسبب  المرضى، 
المستشفيات  فى  المقدمة  الطبية 
أو  التعليمية  أو  الحكومية  س��واء 
الخاصة، فالمستشفيات الحكومية 
الخدمة  تقدم  والتي  والتعليمية، 
ب��أج��ر رم�����زي، أص��ب��ح ال��ح��ص��ول 
للغاية  مكلفا  ب��ه��ا،  ال��خ��دم��ة  على 
الطبية  المستلزمات  وج��ود  لعدم 
توافر  ع��دم  وأيضا  بها  األساسية 
األدوية، وهو ما يدفع المريض إلى 

الشراء على نفقته الخاصة.
حسن  محمد  أك��د  جانبه  وم��ن 
خليل، أن اإلصالح االقتصادي أثر 
الصحة،  قطاع  على  سلبي  بشكل 
تحويل  هو  التأثير،  هذا  أب��رز  وأن 
ال��خ��دم��ة ال��ص��ح��ي��ة إل����ى س��ل��ع��ة، 
عندما  الصحة  أن  بينهم  وال��ف��رق 
بالتكلفة  تقدم  كانت  خدمة  كانت 
تقدم  فالخدمة  اآلن  أم��ا  ف��ق��ط، 
الربح، حتى  إليها  بالتكلفة مضاف 
أصبحت  الحكومية،  بالمؤسسات 
فى  سعرها  بنفس  الخدمة  تبيع 

القطاع الخاص.

أصبحت  ال��ص��ح��ة  أن  وت���اب���ع   
يعنى  مما  السوق،  لقانون  خاضعة 
أن من يستطيع تحمل التكلفة على 
الخدمة،  له  تقدم  الخاصة،  نفقته 
الشامل،  الصحي  التأمين  فقانون 
ن��ص ع��ل��ى أن األط���ف���ال م��ن سن 
 18 سنة  وح��ت��ى  ال����والدة  حديثي 
ال��م��واط��ن،  تكلفته  يتحمل  ع��ام��ا، 
دول  ف��ى جميع  ي��وج��د  ال  م��ا  ه��و 
العالم، الفتا إلى أن قانون التأمين 
الصحة القديم، كان أفضل فى هذه 
الجزئية، حيت كانت تقدم الخدمة 

لألطفال مجانا.
الصحي  التأمين  أن  وأض���اف 
دائ���م���ا ك����ان م���ب���دأه، أن����ه ي��وج��د 
تمثل  ل��ل��م��واط��ن��ي��ن،  اش���ت���راك���ات 
وأيضا  للمريض،  الوحيد  االلتزام 
ب��ع��ض ال���رس���وم ال��م��ح��دودة، أم��ا 
م��ل��زم��ا  ال���م���واط���ن  أص���ب���ح  اآلن 
ب���االش���ت���راك���ات، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
 % 10 ب���واق���ع  ال��م��س��اه��م��ات، 
و5 ت��ح��ال��ي��ل،   % و10   ل���ل���دواء، 

إتاحة  يعيق  ما  وه��و  لألشعة،   %
القادرين  للمواطنين، غير  الخدمة 

على دفع هذه المساهمات.
وأكد أن مصطلح البنك الدولي، 
ومضمونه  الصحي،  اإلص��الح  هو 

والقيم  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ح��ري��ة  ه��و 
الليبرالية الجديدة، مبينا أن الحل 
دول  معظم  ف��ى  والمطبق  البديل 
صحي  تأمين  تطبيق  ه��و  العالم، 
المؤسسات  أن  بحيث  اجتماعي، 
ربحية،  غير  الخدمة  تقدم  التي 
ملتزمين  ي��ك��ون��ون  وال��م��واط��ن��ون 
ب��االش��ت��راك��ات ف��ق��ط، وف���ى حالة 
وجود مساهمات تكون رمزية، وفى 
عليه  ينص  ما  أما  المواطن،  قدرة 
الشامل،  الصحي  التأمين  قانون 
فالمشكلة  المواطنين،  قدرة  يفوق 
الصحية،  المنظومة  فى  األساسية 
سبب  وه��و  التمويل،  م��ص��ادر  ه��ي 
ت��ح��وي��ل م��ؤس��س��ات ال���دول���ة إل��ى 
بناؤها  تم  والتي  ربحية،  مؤسسات 

بأموال الشعب.
الله،  كما أكد الدكتور على عبد 
مدير مركز الدراسات الدوائية، أن 
ال��دوائ��ي ف��ى مصر، ليس  ال��وض��ع 
نسبيا،  أفضل  وإنما  مثاليا،  وضعا 
قبل  بما  الحالي  الوضع  بمقارنة 
قرار تعويم الجنيه، موضحا أن فى 
التعبئة  جهاز  أصدر   ،2015 عام 
واإلحصاء، تقريرا يفيد أننا بصدد 

مجاعة دوائية فى عام 2018.
 ■ شيماء محسن



منذ سنوات طويلة واهالي قري حضن الجبل الغربي يحلمون 
بكوب مياه نظيف يشربونه ويشتكي اهالي قرية حاجر مشطا 
ونزلة عمارة والطوالب والقاضي وتوابعها من سوء مياه الشرب 
للعمل  إلى تطوير ورفع قدرتها  المعالجة  حيث تحتاج وحدات 
وخاصة أن عدد سكان هذه المناطق زاد أكثر من ثالث أضعاف.

تقول سعدية صادق من حاجر مشطا منذ طفولتي وأنا احلم 
العمر ٤١ عاما والوضع كما هو  بكوب مياه نظيف وبلغت من 
توقعنا  كريمة  حياة  مبادرة  عن  اإلعللالن  تم  عندما   : مضيفة 

محملة  مياها  نشرب  ومازلنا  يحدث  لم  لكن  الوضع  تحسين 
من  مياه  لملء  ونضطر  العالية  والملوحة  والللصللدأ  باألتربة 
والحنفيات  والمياه  والطهي  الشرب  فى  نستخدمها  المدينة 

بالقرية نستخدمها فى االستعماالت اليومية األخرى.
أما على محمد من نزلة عماره يقول نسكن مناطق قريبة من 
إلى  يهتم بمطالبنا ونحتاج  الغربي أشبه بمنفى ال احد  الجبل 
كانت  القاضي  نزلة  قرية  مبارك  عهد  ففى  كاملة  تحتية  بنية 
مدرجة ضمن القرى التي تحت خط الفقر ووضعت لها ميزانية 

للتطوير ولكن حتى اآلن نشرب مياها عالية الملوحة ال يستصاغ 
طعمها حتى الفالتر المنزلية ال تستطيع تنقيتها تنقية كاملة.

المياه  معالجة  وحللدات  فى  بتطوير  أحمد  السيد  ويطالب 
ارتفع  القرى  لهذه  السكاني  فالتعداد  القرى  بمعظم  الموجودة 
ارتفاعا عاليا ووحدات المعالجة ال تستطيع تنقية المياه التي 

نستخدمها فقوتها ال تكفى الزيادة العددية فى السكان.

■ إبراهيم عبد الرؤوف

الرئيسي  الغاز  بخط  مفاجئ  عطل  تسبب 
يغذى  الذي  الغاز  انقطاع  فى  الفيوم  بمدينة 
الفيوم،مما  بمدينة  السيارات،  تمويل  محطات 
كما  األجرة  معظم سيارات  توقف  عليه  ترتب 
لمدة  المياه  بانقطاع فى  الفيوم  أهالى  فؤجئ 
أربعة أيام بسبب إصالح ماسورة مجاري فتم 
البالغ قطره  الرئيسي  كسر خط مياه الشرب 
الحادقة  بمنطقة  الملجأ  بللجللوار  مللم   450

بمدينة الفيوم، وأثرت على وصول مياه الشرب 
لبعض المناطق واألحياء داخل مدينة الفيوم.

أمام  :انتظرت  سائق  مكرم  مجاهد  يقول 
المحطة أكثر من 3 ساعات فى طابور ممتد 
عبد  منشآة  حتى  المحافظ  فيال  أمللام  مللن 
الله على بعد حوالى 2 كيلو متر من المحطة 
والوردية 8 ساعات وأنا أجر عملى عبارة عن 
كومسيون فى الوردية والتأخير يوثر على نسبة 

األجر الذي أتقاضاه.
الحواتم  أهالي  من  نبيل  ويضيف مصطفى 
لمياه  يومين  لللمللدة  المفاجئ  االنللقللطللاع  أن 
الشرب أثر على األهالي وألول مرة فى مدينة 
الفيوم نرى الجراكن فوق رؤوس السيدات فى 
طابور عند الجامع والمحافظة لم تتحرك إال 

بعد أيام.
وتؤكد تهانى الدوكش مدرسة من دار رماد 

أن المشكلة لم تحل إال بعد أربعة ايام وكانوا 
قضاء  فى  معدنية  مياه  شللراء  على  يعتمدون 

احتياجاتهم اليومية مما أرهقهم ماديا.
وتضيف تهاني انه بعد إصالح الخط بنصف 
ساعة فقط انفجر مرة أخري وتم قطع المياه 
وكنا فى حيرة كيف ندهب إلى العمل واألطفال 

للمدارس.

■ أحمد جبر

كفر  محافظ  طلله،  عبدالحميد  إسماعيل  الدكتور  حللذر 
الشيخ، من سوء استغالل مياه الشرب فى رش الشوارع أمام 
الشرب  مياه  معالجة  إن  قائاًل  والمنازل،  التجارية  المحال 
طبقاً  نقية  شللرب  مياه  إلنللتللاج  كبيرة  مبالغ  الللدولللة  تكلف 
غير  من  أنه  وأكد  المواطنين  لحاجة  تلبيًة  الدولية  للمعايير 
بعد  وإهدارها  الشرب  لمياه  الخاطئ  االستغالل  المسموح 
الشرب. مياه  استهالك  ترشيد  استراتيجية  المحافظة  تبنى 

لكل  جنيه   1000 غرامة  تطبيق  على  المحافظ  وشدد   

من يرش المياه بالشوارع سواء أصحاب المنازل أو أصحاب 
تكرارها،  عند  الغرامة  تتضاعف  وسوف  والمقاهي  المحال 
مشيرا إلى أن أعمال رش المياه تسبب أضراراً بالغة لرصف 
تكلف  التى  الطرق  وتهالك  الحفر  تكوين  الطرق وتساعد فى 

طائلة. مبالغ  الدولة  موازنة 
مغاسل  بإغالق  والمدن  المراكز  رؤسللاء  المحافظ  وكلف 
ومواجهة  العشوائية  المغاسل  وإزالللة  المخالفة  السيارات 
والفرعية  الللعللامللة  الللطللرق  على  الللمللركللبللات  غسيل  أعللمللال 

حيال  واإلداريللللة  القانونية  اإلجللللراءات  واتللخللاذ  والللشللوارع 
على  وحللفللاظللاً  للخطر  الللمللارة  تللعللرض  لتجنب  المخالفين 
التى  األضللرار  وتفادى  للقانون  وتطبيقاً  المواطنين  سالمة 
أنه ال  العشوائية، مؤكداً  الغسيل  تحدث للطرق جراء أعمال 
تهاون فى تطبيق القانون والحفاظ على المال العام وضمان 

المواطنين. سالمة 

■ منتصر النجار

الصحي  بالصرف  الللشللرب  مياه  اخللتللالط  نسبة  ارتفعت 
بالقليوبية وأضحي يهدد صحة المواطنين بسبب تلوث المياه 
ولجأ المواطنون الي محطات تنقية المياه األهلية فى القري 
وندد  الصحية  لالشتراطات  تخضع  وال  كالبديل  والمراكز 
المواطنون فى ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها 
المواطنون بتحمل شراء مياه الشرب على نفقتهم الخاصة بعد 
فقدان األمل فى كوب مياه نظيف رغم ارتفاع أسعار الفواتير 

وانقطاعها لفترات طويلة.
المياه  حالة  إن  تجاري  محل  سابق صاحب  عطية  يقول   
سيئة جدا ال تصلح لالستخدام اآلدمي على اإلطالق وقدمنا 
وكان  تنادي  لمن  حياة  وال  للمسئولين  الشكاوي  من  العديد 

مبررهم تآكل مواسير المياه.
مركز  فى  المياه  من ضعف  نعاني  عفيفى  محمد  أضللاف 
طوخ فهي ال تصل للدور الثاني ولها رائحة سيئة جدا تشبه 
يوم ثالثاء من كل أسبوع  المياه كل  وتنقطع  المجاري  رائحة 

بحجة تنظيف المواسير ونفاجئ باستمرار التلوث.
التلوث  المياه من شدة  لون  أن  إبراهيم  فاطمة  وأوضحت 
ومتشبعة  كريهة  ورائحتها  الثقيل  الصعيدي  الشاي  يشبه 

بالطفيليات.
المياه  انقطاع  نعاني  حسن  بكفر  أمللام  أحمد  أضللاف  و 
لفترات طويلة وبعد عودتها نضطر إلى تصريفها من الصنابير 
ساعة كاملة حتي يمكن استخدامها الختالطها بمياه الصرف.
بالمعاش  انجليزية  لغة  السالم موجه  أحمد عبد  ويضيف 
من  ببنها  الجزار  كفر  فى  الحكر  ومنطقة  بطا  بقرية  نعاني 
ساعة   12 من  ألكثر  يوميا  وانقطاعها  الشرب  مياه  تلوث 

متواصلة،
وأشار كامل السيد الي كارثة تهدد صحة المواطنين بمدينة 
الثلج  صناعة  فى  الملوثة  المياه  استخدام  يتم  حيث  بنها 

وتوزيعه على محالت العصائر مما يهدد صحة المواطنين.
وأكد نبيل محمد أن الناس تشتري المياه المفلترة خوفا من 
اإلصابة بالفشل الكلوي وأمراض أخري تسببها المياه الملوثة 

المختلطة بمياه الصرف.
أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب 
يرجع  الشرب  مياه  تلوث  أن  بالقليوبية  الصحي  والصرف 
الخطوط  على  بتعديهم  الخاطئة  المواطنين  سلوكيات  إلى 
الرئيسية وتركيب “ التوصيالت خلسة” بدون تصريح وتوصيل 

الرئيسية  الشبكة  على  عشوائي  بشكل  الحبشية  الطلمبات 
باإلضافة الي تصريف بعض النوادي واألبراج السكنية وبعض 
تحرير  ويتم  النيل  مياه  فى  مخلفاتهم  الحكومية  المصالح 
المحاضر ضدهم وقال إن تنقية مياه الشرب تتم باستخدام 
نسبة معينة من الكلور آمنة ومصرح بها صحيا والتضر بحياة 

المواطنين وهي ضرورية للقضاء على الطفيليات والبكتريا.
وأوضح أنه تم تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
بكفر مويس ومحطة معالجة سرياقوس وتطبيق جميع مراحل 
الصرف  لمحطات  المستدامة  الفنية  والمتطلبات  التشغيل 
وجللودة  المهنية  والصحة  السالمة  واشللتللراطللات  الصحي 
مراحل  لجميع  القياسية  التشغيل  تعليمات  وإتباع  المعامل 
وشبكات  محطات  وتجديد  احللالل  تم  أنه  المحطة،وأضاف 
مياه الشرب بقيمة48 مليون جنيه وتم وضع خطة مستقبلية 
مقترحة بتنفيذ مشروعات احالل وتجديد الصرف الصحي 

بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 53،5 مليون جنيه

■ رشا عبد الاله:

يللعللد مللحللصللول اللللرملللان فلللى الللصللعلليللد من 
المحاصيل القومية المنتشرة حيث تصل حوالى 
المساحة  مللن   %  20 يللعللادل  مللا  اى   6749
الزراعية والتى تدخل فى عملية التصدير لدخوله 
واالدويللة  العصائر  ومنها  متعددة  صناعات  فى 
الرمان  ويعرف  وااللوان  التجميل  ومستحضرات 
من  العديد  فى  زراعته  وتتركز  االحمر  بالذهب 
الللبللدارى  وأشللهللرهللا  أسلليللوط  محافظة  مللراكللز 
انللواع  اجللود  مللن  وهللو  ومنفلوط  وسللاحللل سليم 
الرمان والذى تغنى به الفلكلور الشعبى المشهور 
انتشار  فى االفراح الشعبية ولكن اختفى بسبب 
امراض المحاصيل وقلة دخله كما يدخل بعضه 
ويعرف  العربى  الرمان  وهو  االدويللة  فى صناعة 

برمان الشفا.
محلى  عضومجلس  عبدالناصرالزينى  يقول 
اهتمام  بعدم  مرتبطة  الرمان  مشكلة  أن  سابق 
لكبار  فريسة  وتللركللهللم  بالمزارعين  الحكومة 
بتراب  الرمان  على  يحصلون  الذين  المصدرين 
فيكسبون  ضخمة  بمبالغ  ويللصللدروه  الللفلللللوس 
الذى  الللمللزارع  بينما  وجيزة  فترة  فى  الماليين 
يظل عاما كامال يراعى زراعته حتى يأتى موسمه 

فاليجنى اال الخسارة.
وأضاف”الزينى” أن فدان الرمان يتكلف على 
من  يستاجر  الللذى  البسيط  التاجر  او  الللمللزارع 
رى  وتسميده  كايجار  سنويا  الللف   60 الللى   50
12طن  التصدير  انتاجه  متوسط  العادى  وفللى 

ب2500 جنيه بما يساوى 12 طنا بحوالى 30 
الف جنيه واحيانا 3أطنان للسوق المحلى بمبلغ 
الفدان  فى  يخسر  اللللزارع  يبقى  جنيه،  3االف 

حوالى 32الفا كلها ديون.
من  منفلوط  مللركللز  كللدوانللى  أشلللرف  ويكمل 
المنفلوطى  الللرمللان  صاحبة  الجناين  أصحاب 
بأشهر  الشعبى  الفلكلور  له  تغنى  التى  الشهير 
للجناين  بالنسبة  الللرمللان  زراعلللة  أن  االغللانللى 
بالنسبة  االملللراض  انتشار  بسبب  انللدثللرت  قللد 
لمحاصيل الجناين وزيادة مصروفاته من اسمدة 
ورى مبيدات وعمال كما يتم تبديل أغلب الجناين 
الى أرض زراعية لمحاصيل أخرى والقضاء على 
أن  بعد  بناء  الى  وتحويلها  المتبقية  المساحات 
كانت منفلوط فى المراكز االولى لزراعة الرمان.
فالحين  نقيب  عبدالمعطى  حسين  ويللذكللر 
اى  يوجد  لم  مللادام  المستقلة  بالنقابة  أسيوط 
المستورد  هو  المحتكر  فل  تعاقدات  أو  اتفاقات 
من  االقتصاد  هللذا  على  الللدولللة  سيطرة  وعللدم 
المحاصيل سواء عن طريق انشاء مصنع واعداد 
دراسة جدوى لذلك يظل الفالح مهددا بالخسارة
وعدم اهتمام الدولة من جانب وزارة االستثمار 
التجارية  الللغللرف  مللع  بالتعاقد  الللفللالح  لصالح 
النتاج  مصنع  وانللشللاء  للتصدير  سعر  وتحديد 
مركزات المواد الخام التى تدخل فى الصناعات 
العديدة وتصديرها بالدوالر يظل الفالح فريسة 

لرجال االعمال من شركات التصدير.

بالجمعية  زراعللى  مهندس  عطية  فللواز  وقللال 
الزراعية  الجمعية  إن  البدارى  بمركز  الزراعية 
دورها إشرافى على الزراعات والمحاصيل ومنها 
المبيدات  مللرات رش  بللاالرشللاد وعللدد  الللرمللان 
لمنع االصابة باالمراض التى تصيب المحاصيل 
واالشلللجلللار الللمللثللمللرة علللللى ملللدار الللمللوسللم لكل 
محصول وتوعية الفالحين بالدور الذى يقوم به 

للحفاظ على زراعتهم.
وصلللرح عللاطللف يللوسللف مللديللر علللام الغرفة 
التجارية بأسيوط لل “االهالللللللى” الذهب االحمر 
االنتاج االول فى أسيوط وهى المحافظة االولى 
فى زراعة وانتاجية الرمان حيث يزرع فى كل من 
البدارى وساحل سليم ومنفلوط حيث تقوم هذه 
المراكز بتصدير مايقرب من حوالى 4 مليارات 
جنيه مصرى سنويا حيث سبق وأن كانت هناك 
دراسة جدوى بعمل مصنع لتفريط الرمان حيث 
المثال  انها تحتوى على 18 منتجا وعلى سبيل 
فى  تستخدم  التى  الرمان  وبللذرة  الرمان  عصير 
بعض االدوية وقشرة الرمان تستخدم فى االلوان 
مواد  انتاج  فى  يستخدم  الرمان  ولب  الطبيعية 

التجميل.
محافظة  تواجهها  المشكلة  هذه  أن  وأضللاف 
اكثر من محافظ على  أسيوط سنويا وقد عجز 
حلها وهناك دراسة جدوى بانشاء مصنع للرمان 
داخل  الرمان  صناعة  تدوير  يتم  حتى  وتفريطه 

المحافظة على مدار العام.

فى  أن عدم وجود مصنع  الى  وأشار”يوسف” 
محافظة أسيوط يعرض الرمان للتلف حيث انه 
بعدها  يدخل  شهرين  من  اكثر  تخزينه  اليجب 
وبعض  شللهللريللن  عللن  زاد  أن  للتلف  ويللتللعللرض 
فى  بوضعه  االزمللة  تفادى  يحاولون  المزارعين 
ثالجات حفظ حتى يتمكن من االحتفاظ به لمدة 

أطول.
مللصللدرو محصول  فللوجللىء  الللعللام  هلللذا  وأن 
الجمركية  التعريفة  بزيادة  والمزارعون  الرمان 
فى الصادرات ومنها الرمان مما ادى الى ارتفاع 
االعلللوام  عللن  للللللخللارج  التصدير  وقلللللة  التكلفة 

السابقة.
وأشللللار ايللضللا اللللى أن الللحللل لللتللفللادى ذلللك 
والتصدير بما يعادل 4 مليارات جنيه رمان من 
متوسط  أن  حيث  بالمحافظة  المراكز  انتاجية 
مصنع  توفير  وأن  قريبة  هللى  زراعللتلله  مناطق 
لتشغيل  فللرصللا  يفتح  قللومللى  أملللن  هللو  للللللرمللان 
الشباب وانتاجية المادة الخام للتصدير وتشغيل 
شركات التجميل والصباغة التى تستورد موادها 

من الخارج.
مللن 2012  مللوجللودة  الللجللدوى  وأن دراسلللة 
بتاسيس  مقترح  هناك  وكللان  أسيوط  بمحافظة 
شركة مساهمة مصرية لعمل هذا المصنع داخل 

محافظة أسيوط.

■ سويفى رشدى

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

محافظات العدد 081945
16 أكتوبر 2019

سوهاج

الفيوم

كفر الشيخ

أسيوط

عشرات القري محرومة من المياه النظيفة

أزمة فى المياه بسبب كسر فى الماسورة الرئيسية

تطبيق غرامة على رش المياه فى الشوارع وإغالق مغاسل السيارات 

زراعة الرمان مهددة فى محافظات الصعيد

والمكتب  التجمع  حللزب  رئلليللس  يتقدم 
بخالص  بالفيوم  التجمع  وأمانة  السياسي 
زيدان  القوي  عبد  احمد  للزميل  التعازي 
محمد  وللزميل  السياسي  المكتب  عضو 
احمد بللدر لللوفللاة زانلله جللابللرابللو زيللد بدر 
الصبر  ولالسرة  الرحمة  للفقيدة  خالتهما 

والسلوان.

تلوث مياه الشرب.. والشركة تعتمد ماليين الجنيهات لتطوير الشبكات

عزاء

القليوبية

بـريــد 
إلى وزارة الداخلية

إلى محافظ كفر الشيخ

مصطفى  صللدام  المدعو  ضللد  لصالحي  جنائي  حكم  صللدر   
الكاللسة  الغابة  نجع  بناحية  ومقيم  »مزارع«  يعمل  محمود  صالح 
مركز قوص. فى القضية رقم 787 لسنة 2019 س جنح قوص 

المقيدة برقم 4341 لسنة 2018 جنح قوص. 
جنيه  و100  100ج،  وكفالة  الشغل  مع  أشهر  ستة  بحبسه 

والمصاريف.  أتعاب محاماه  مؤقت و50 جنيها  تعويض 
ثم استأنف الحكم وبجلسة 2018/12/17 حكمت المحكمة 
حصر  رقم  تحت  وقيد  االستئناف  قبول  بعدم  غيابيا  االستئنافية 

587 لسنة 2019 حصر حبس مستأنف جنح قوص.
الرغم  على  المذكور  على  القبض  يتم  لم  التاريخ  ذلك  ومنذ 
عن  تقاعسوا  الذين  األحكام  تنفيذ  رجال  أعين  أمام  تواجده  من 

الحكم.  ذلك  تنفيذ 
تنفيذ  نحو  قانونا  الللالزم  بإتخاذ  الداخلية  وزارة  من  التمس 

الحكم.  ذلك 
أم هاشم إبراهيم حميد
بندر قوص قنا 

بتوقيع  بدسوق  الصحية  باإلدارة  القانونية  الشئون  إدارة  تقوم 
وبدون  عشوائية  بطريقة  المرتب  من  بالخصم  جزائية  عقوبات 
اإلجلللازة  بللاحللتللسللاب  قللامللوا  وقللد  للللللقللانللون،  بالمخالفة  تحقيق 
من  أيللام   9 وتللم خصم  العمل  عللن  وانللقللطللاع  غلليللاب  االعللتلليللاديللة 

المرتب. 
المدينة  سنهور  بمستشفى  العاملين  عن 

حموده  حمد  حامد 
الشيخ  كفر  دسوق  العرب  كفر 

شكشكة
بقلم:
إقبال بركة 

الفنان  بطولة  هنديا  فيلما  مؤخرا  شاهدت 
»سيد هارت مالهوترا« »1985م« ومن إنتاج عام 
2018 عنوانه »AAYAARY « وموضوعه يدور 
حول بناء االبراج السكنية، والفساد بين المقاولين 
أغلب  منها  تعانى  مشكلة  وتلللللك  الللهللنللد.  فللى 
بين  االجتماعى  المستوى  متفاوتة  المجتمعات 
المواطنين. والقصة تدور حول مبنى من 6 أدوار 
الشهداء،  زوجللات  لُسكنى  الحكومة  خصصته 

وحوله الفاسدون الى برج من 20 دوًرا!
التى عولج  والمثير لإلعجاب تلك الصراحة 
بها الموضوع دون خشية من لوم رسمى أو من 
المقاولين محل االنتقاد. وقد أكد الفيلم مخاوفى 
من ظاهرة بناء األبللراج السكنية الشاهقة التى 
تفشت فى مصر مؤخرا. فلماذا يصر المقاولون 
مزدحمة  أراض  فللى  شاهقة  أبلللراج  بناء  على 
بالمبانى، و رغم وجود أماكن أخرى تحتاج الى 
التعمير؟! فى تقرير لجوجل حول األبراج السكنية 
يقول إن المقاولين يرون أن األبراج الشاهقة توفر 
عليهم أمواالً كثيرة، خاصة اذا أقيمت على أراض 
جديدة ورخيصة فى أطراف المدن. وأن هناك 
رأيا آخر يتعارض مع هذا الرأى يقول أصحابه أنه 
على الرغم من أن أسعار الممتلكات فى أطراف 
المدن أرخص بكثير من أسعارها فى قلب المدن، 
وسائل  مثل  العامة  المرافق  عن  بعيدة  أنها  إال 
النقل العام. ويقول التقرير إن األخطاء فى األبراج 
الشاهقة تراكمت فى فترة ما بعد الحرب العالمية 
و تحولت األبراج الشاهقة إلى أماكن غير محبذة 
للسكنى. وغالًبا ما تنخفض نسبة اإلشغال بها 

حتى تصل إلى 10%.
إلى  يللؤدى  السريع  الكسب  على  التلهف  إن 
وفللى  فالمصممون   – إنللشللائلليللة  خلللللل  حلللاالت 
يلتزمون  ال  التسليم،  بمواعيد  االلللتللزام  سبيل 
بالمواصفات السليمة ومع توالي إنشاء األبراج فى 
البالد، تتوالى األخطاء فى التصميم. وسرعان ما 
تظهر عالمات االضمحالل على الخرسانة فى 
كثير من األبراج الشاهقة، ثم ما تلبث أن تتكون 
الشقوق وتتشقق األسقف ويتآكل الفوالذ وتتسلل 
الرطوبة وتفقد المباني توازنها المطلوب. ولهذا 
أصبح يطلق على األبللراج الشاهقة »عشوائيات 
فى السماء«! وقد تفاقمت المشاكل االجتماعية 
مع التدني السريع فى مستوى األبراج الشاهقة 
توفر  وعلللدم  الصيانة  مللعللدالت  تللراجللع  بسبب 
تكون  فقد  المشتركة.  البيئة  تلك  فللى  األملللان 
األبراج الشاهقة بطبيعتها أكثر عرضة إلصابات 
ال  العليا  الطوابق  فى  يعيش  من  ألن  الحرائق 
يمكنه الهرب من الحرائق بسهولة وكذلك رجال 
العليا  إلى الطوابق  اإلطفاء ال يمكنهم الوصول 
بسرعة، إضافة إلى أشياء أخرى قد تحدث بها 
صعوبات بالغة مثل اإلخالء من ساللم الطوارئ 
أو من خالل المصعد.. الخ. وبصرف النظر عن 
األعطال المتكررة، أصبحت المصاعد المشتركة 
مصدر رعب لمن يتجول بمفرده. وقلما تدخل 
مصعًدا فتجده “طيب الرائحة أو حسن المنظر 
وقد أصبحت تلك األبراج الشاهقة تُشعر السكان 
فالتصميم  المجتمع،  عن  واالنللعللزال  بالوحدة 
السائد لألبراج يبث الخوف فى الصدور ويسبب 
فى هذه  السكنى  أمللد  وطللول  السكان  انللطللواء 

األبراج ربما يؤثر بالسلب فى صحتهم النفسية.
المدن تم رصللد مشكالت أمنية  وفللى بعض 
متكررة فى العديد من األبراج وصارت حوادث 
أمللًرا  والسلب  المتعمد  والتخريب  االقللتللحللام 
اعتيادّيا، وساعد على ذلك وجود مناطق مخفية 
الداخلية  الممرات  فى  ومتاهات  المباني  بين 
وأركان مظلمة. وكثيًرا ما يتم االتصال بالشرطة 
العالية، لكنهم لم يتمكنوا من  فى تلك األبللراج 
لعدم  األبللراج  تلك  الجريمة فى  تقليل معدالت 

وجود دوريات منتظمة بها.
هذا ما يحدث فى أوروبا و أمريكا فماذا عن 

الوضع فى مصر؟!

األبراج السكنية الشاهقة 
»عشوائيات فى السماء«

وفد بحزب التجمع يزور 
القنصلية السودانية للتهنئة 

بتشكيل حكومة انتقالية 

حمالت مشددة لضبط األسواق والمخالفات فى األوكازيون
أسوان

إلى  بللزيللارة  بللأسللوان  التجمع  مللن حللزب  وفللد  قللام 
إبراهيم  سعد  يتقدمهم  بأسوان  السودانية  القنصلية 
رضللوان  صديق  ومرافقوه  المحافظة  أمين  حسانين 
األمين المساعد وحلمي طه سعيد أمين التنظيم عضو 
عضو  صالحين  مصطفى  واللللللواء  المركزية  اللجنة 
المركزية  اللجنة  عضو  يسن  وأحمد  المركزية  اللجنة 

أمين مركز دراو.
وكللللان فللى اسللتللقللبللالللهللم مللحللمللد حللسللن مللحللمللد على 
القنصل العام باإلنابة عبد العظيم فضل الله المستشار 
التجمع  وفللد  وقللدم  الللعللام..  القنصل  نائب  بالقنصلية 
الله  كلل  والذي  ثورته  بنجاح  السوداني  للشعب  التهنئة 
جهودهم بالتوصل إلى تشكيل الحكومة االنتقالية، ودار 
بين  التكامل  بإعادة  وطالبوا  للقلب  القلب  من  حديث 
تطورات  مع  تتمشى  جديدة  بصيغة  والللسللودان  مصر 
العصر ومع وجود وسائل برية جديدة فى اآلونة األخيرة 
تساعد على سرعة الحركة بين مصر والسودان بالنسبة 
اجتماعات  فى  العقبات  كل  وتذليل  والبضائع  للركاب 

لجان المنافذ البرية. 
للشعب  التهنئة  بللاإلنللابللة  الللعللام  القنصل  قللدم  كما 
باعتبارها  اكتوبرة  انتصارات  ذكرى  بمناسبة  المصري 

انتصارا ورد اعتبار للعرب جميعاً. 
■ حلمي طه سعيد

قال إبراهيم عسقالنى مدير مديرية التموين والتجارة 
الداخلية بالقاهرة إن الحمالت التي قامت بها المديرية 
القاهرة  مناطق  معظم  شملت  الماضى  الشهر  خللالل 
مختلفة  لحوم  أسفرت عن ضبط 18.5 طن  وأحيائها 
االنتاج  تللاريللخ  مللدون عليه  فللاسللدة وجللزء غير  االنلللواع 
معروضة  مجمدة  كبدة  طللن   2 وحللوالللى  والصالحية، 
بدون  و  الصالحية  منتهية  ماركات  والسوبر  بالمحالت 
من  وأكثر  الحيازة.  على  الدالة  بالمستندات  االحتفاظ 
واحد طن من الدواجن المجمدة ومستحضراتها مجهولة 

المصدر، وغير صالحة لالستهالك اآلدمى. 

المحالت  مللن  عللدد  ضبط  فللى  الللحللمللالت  ونجحت 
المعلن  السعر  مللن  بللأزيللد  السجائر  لبيع  واألكللشللاك 
والمقرر، كذلك تم تحرير محاضر ضد عدد من الموالت 
الللتللجللاريللة ومللحللالت الللمللالبللس والللجلليللنللزات واألحللذيللة 
بالمخالفة  وهمى  اوكازيون  لعمل  والموسكى  بالمعادى 

الحكام القانون.
أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته 
الحمالت  بتكثيف  التموين  مديرية  لمدير  الللمللشللددة 
الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء 

األحياء على األسواق

حق الرد
أرسلللللللت الللشللركللة الللقللابللضللة 
الصحي  والصرف  الشرب  لمياه 
بللجللريللدة  ملللانلللشلللر  علللللللى  رداً 
ألف   15 عنوان  تحت  األهللالللي 
نللسللمللة بللللدون خللدمللات بللتللاريللخ 
مياه  شركة  أن   2019/7/31
اللللشلللرب والللللصللللرف الللصللحللي 
بسوهاج قد أفادت أن قرية على 
تتغذي من محطة  أبي طالب  بن 

الجوفية. البحرية  النزه  مياه 
المنطقة  من  عينات  رفللع  تم 
مللحللل الللشللكللوى يللللوم الللجللمللعللة 
 2019 يلللولللليلللو   24 بلللتلللاريلللخ 
طللبللقللا لللخللطللة رفللللع الللعلليللنللات 
العينات  جميع  الدورية،وجاءت 
مطابقة لمواصفات مياه الشرب 
فى  طفيفة  زيادة  عدا  الطبيعية 
والمنجنيز  الللحللديللد  عللنللصللري 
التؤثر على الصحة العامة وإنما 

واالستساغة. الطعم  على  تؤثر 
والجودة  المعامل  ويقوم قطاع 
جميع  مللن  دوريلللة  عينات  بللرفللع 
طبقا  المياه  ومصادر  الشبكات، 
الشهرية  الللعلليللنللات  رفللع  لخطة 
مطابقتها  مللدى  علللللى  للللللوقللوف 
توافرها  الللواجللب  للمواصفات 

الشرب. فى مياه 

أسوان



• ما أهم الروافد فى حياتك وتأثير األدب 
فى جتربتك احلياتية واإلبداعية؟

أو  حياتية  وأخ���ري  فكرية  رواف���د  ه��ن��اك 
فقد  الفكرية  الروافد  مستوى  إنسانية،علي 
يشكالن  وكتبه  موسي  سالمة  الكاتب  ك��ان 
طفل  وأن��ا  لي  بالنسبة  ج��داً  مهما  اكتشافا 
ص��غ��ي��ر، وذل����ك ع��ن��دم��ا ع��ث��رت ع��ل��ى كتبه 
لبيتنا  امل��ج��اور  الكتب  س��ور  عند  بالصدفة 
عبد  وأحسان  السباعي  يوسف  كتب  بجانب 
ال��ق��دوس ورواي�����ات أرس���ن ل��وب��ن وأج���ازة 
مازلت  وأن��ا  كتبه  أش��ت��ري  وب���دأت  كريستي 

تلميًذا من مصروفى.
• مل�����اذا ه����ذا اإلع���ج���اب ال���ش���دي���د ب��س��ام��ة 

موسي على وجه التحديد؟
فكريا  راف��دا  لي  بالنسبة  يشكل  كان  ألنه 
يجتذبني بشدة  أن  استطاع  حيث  مهما جداً 
للفكر اإلشتراكي، وهو يُعد أحد رواد التنوير 

املظلومن فى مصر فى مرحلة 
1902م  عام  الثقافية  النهضة 
"ف���ى ال��ع��ش��ري��ن��ي��ات" ول��ك��ن��ه لم 
يأخذ حقه حتي اآلن.حيث ظهر 
احلكيم،  وتوفيق  طه حسن  مع 
هيئة  إن  ه���ذا  ع��ل��ى  وال��دل��ي��ل 
كميات  من  الرغم  على  الكتاب 
لم  تطبعها  التي  الهائلة  الكتب 
تفكر مرة واحدة فى إعادة نشر 
أعماله. وبجانب سالمة موسي، 
وقعت  أن  إلى  كثيراً  أق��رأ  كنت 
بن يدي بالصدفة رواية لكاتب 
كولينز"  "ويلكي  أسمه  إجنليزي 
األب��ي��ض  ال�����رداء  ذات  أس��م��ه��ا 
لفتت  التي  ه��ي  ال��رواي��ة  وه��ذه 
كبيرا  أدبا  أن هناك  إلى  نظري 
األشياء  وم��ن  دور.  ول��ه  ومؤثرا 
تكويني  ف��ى  دوراً  لعبت  ال��ت��ي 
فى  مكتبة  وجود  أيضاً  الفكري 
الروسي  األدب  من  والدي  بيت 
وق��ت��ه��ا هناك  وك���ان  امل��ت��رج��م. 
الشام  فى  "اليقظة"  اسمها  دار 
كانت تترجم عيون أمهات األدب 
وكان جزء كبير منها من األدب 
مبكراً  ق��رأت��ه  وه���ذا  ال��روس��ي. 

وترك أثره فى تكويني.
• ماذا عن الرحلة أو الرافد اإلنساني لدي 

الكاتب أحمد اخلميسي؟
عندما كنت فى السادسة من عمري تفتح 
والدي  ليس  "ُمعتقل"  وال��دي  أن  على  وعيي 
فقط بل وإخوالي إيضاً ُمعتقلن، كنت طفال 
يفتح عينيه وال يجد أباه وعندما يسأل عنه 
معتقل  إنه  يقولون  ثم  مسافر  إنه  له  يقولون 
أباه كاتب ومعتقل ألنه صاحب  ثم يدرك أن 

رأي هذه التجربة هزتني جداً وأنا صغير.
إيجابي  وآخ��ر  سلبي  جانب  جتربة  لكل   •

ما األثر الذي تركته هذه التجربة عليك؟
له  الكاتب  أن  فكرة  لدي  غرست  التجربة 
هذا  سبيل  ف��ى  يعاني  أن  املمكن  وم��ن  دور 

الدور.
اعتقالي  جتربة  الفكرة  ه��ذه  عمق  ولقد 
حل��وال��ي  الطلبة  م��ظ��اه��رات  ف��ى   68 ع���ام 
لها  كان  أيضاً  التجربة  وهذه  سنوات  ثالث 
على  وضعتني  ما  ح��داً  إل��ى  ألنها  كبير  أث��ر 

الكتابة  إن  يبدو  وه��و  اإلدراك  حافة 
بال جدوي وإن كل القصة تتلخص 

ال��ق��وة وم��ع من؟  إي��ن تكون  ف��ى 
الكلمة.  ت��ك��ون  م��ن  م��ع  ول��ي��س 
ث���م س���ف���ري ودراس����ت����ي فى 
من  "ليس  السوفيتي  األحت��اد 
الناحية  ألن  العلمية  الناحية 
ولكن  آخر"  موضوع  العلمية 
م���ع���اش���رت���ي ل��ش��ع��ب آخ���ر 
و  تقاليد  فهم  أو  وإدراك 

خلق  ال��ش��ع��ب  ه���ذا  روح 
وعي  ليس  بداخلي 

فقط بل شعور 
ع��م��ي��ق ف��ع��اًل 
ال���ب���ش���ر  إن 

إلى  متشابهون 
ح��د ال��ت��ط��اب��ق ف��ى كل 

يكون  أحياناً  ألنه  مكان 
البشر  بإن  الوعي  لديك 

م��ت��ط��اب��ق��ون ول���ك���ن ه���ذا 
األح��س��اس  يخلق  ال  ال��وع��ي 

ال��ع��م��ي��ق ب��ه��ذه احل��ق��ي��ق��ة وم��ع��اش��رة 
الفكرة.  هذه  من  متأكدة  اآلخرين جتعلك 

لغته  أختلفت  مهما  اإلن��س��ان  هو  فاإلنسان 
وتقاليده...إلخ

• م���ت���ي ف���ك���رت ف����ى ال���س���ف���ر إل�����ى االحت�����اد 
السوفيتي؟

من  خروجي  بعد  بالصدفة  جاءت  الفكرة 
فى  ونحن  دراستنا  تعطلت  حيث  املعتقل، 
املعتقل، ولم يسمحوا لنا بخوض األمتحانات، 
أن  فقررت  دراسية،  سنوات  علينا  فضاعت 
عبد  وف��اة  بعد  ب��اخل��ارج  دراس��ت��ي  أستكمل 
ال��ن��اص��ر وأص��ب��ح م��ن ال��واض��ح إن��ه سيكون 
فى  درج��ة   180 بنسبة  كامل  تغيير  هناك 
والدي  يسافر  إن  وكانت مصادفة  السياسة، 
إلى لبنان وكنت معه ومن لبنان سافرت إلى 

"موسكو". 
ال��رح��م��ن  ال����وال����د"ع����ب����د  دور  ع����ن  م������اذا   •

اخلميسي" فى حياتك؟
حيث  بالعاصفة  أشبه  وال��دي  حياة  كانت 
ع��م��ل ف���ى ال��ت��م��ث��ي��ل واإلخ�����راج 
والصحافة  السينمائي  واإلنتاج 
وال��ش��ع��ر وك��ت��اب��ة ال��ق��ص��ة، ولقد 
قائاًل:  بعد  فيما  حياته  وص��ف 
ك��ن��ت أداف����ع ع��ن ق��ي��ث��ارت��ي فلم 

أعزف أحلاني!.
ه������ذه احل�����ي�����اة ال���ع���اص���ف���ة 
داخلي  تركت  الفنان  وشخصية 
لم  فهو  التوجيهه  وليس  أث���ًرا، 
فى  وج���وده  ولكن  يوجهني  يكن 
يوجهني  كان  الذي  هو  ذاته  حد 
وحياته  احلر،  الفنان  فكرة  إلى 
ال��ف��ن��ان  أن  ف��ك��رة  إل���ى  نبهتني 
تسحبه  لقوة  يخضع  أن  اليجب 
إلى ما ال يريده، وأنا رأيت هذا 
أٌُعتقل  عندما  الثورة  مطلع  فى 
ث���م ب��ع��دم��ا ُف��ص��ل م���ن ج��ري��دة 
اجل���م���ه���وري���ة م����ع ط����ه ح��س��ن 
ون��ع��م��ان عاشور  ف��رج  وأل��ف��ري��د 
مسرحية  ف��رق��ة  ب��ان��ش��اء  ف��ق��ام 
يجب  الكاتب  أن  لي  أك��د  وه��ذا 
وقع  كذلك عندما  يكون حراً  أن 
ديفيد"  "كامب  اتفاقية  السادات 
بشدة  مبهاجمته  وال���دي  ف��ق��ام 
موجه  ضمن  يهاجر  أن  وأضطر 
كان  الذين  املهاجرين،  املثقفن 
أحمد  ال��ع��ال��م،  محمود  األس��ت��اذ  بينهم  م��ن 
فرنسا.وهاجر  ح��ج��ازي،إل��ي  املعطي  عبد 
صالح  عباس  وأحمد  أسكندر  أمير  من  كل 
جتاور  فى  وأيضا  ال��ع��راق،  إل��ى  زك��ي  ونبيل 
ولم  مرة  وال  يكرم  فلم  عليه  العنيف  الدولة 
لم  أعماله  وحتي  الدولة،  من  جائزة  أي  ينل 
نفسها  حياته  النموذج  فهذا  طباعتها،  تُعاد 
أثر  بالتأكيد  وفنية  أدبية  كشخصية  ووجوده 
عدم  مثل  أخ��ري  أشياء  إل��ى  باإلضافة  فى 
رأي��ه.  أب��داء  فى  وشجاعته  باملال  اهتمامه 
ولقد أثرت فى بشدة شخصيته كفنان. ولكن 
وكانت  ل��ل��ق��راءة  ميولي  أكتشفت  ال��ذي  أن��ا 
لي  أب��دي  فمرة  ج��داً  قليلة  ل��ي  مالحظاته 
مني  وطلب  ألهميتها  اللغة  على  مالحظة 
التوحيدي،  حيان  ألبي  "األمتاع"  كتاب  قراءة 
ال��ب��دن واألدب  "ال���روح تعيش ف��ى  ل��ي  وق��ال 
يعيش فى اللغة" فالبد أن نعتني باللغة، لكن 
مالحظاته األدبية لي كانت قليلة. 
هناك كثيرون اعتقلوا ولكن 
تُ���ع���اد ط��ب��اع��ة أع��م��ال��ه��م 

واألمثلة كثيرة!. 
السبب  يكون  رمبا 
ه����و ت���ف���رق ج��ه��ده 
ف��ى أك��ث��ر م��ن نهر 
ج��دول،  من  وأكثر 
عشرات  فى  وبرز 
ال����ن����ق����اط ف��ل��م 
فى  يُصب جهده 
م���ن���ط���ق���ة 
واح����دة 
رمب�����ا 
ل��ه��ذا 

فى  طويلة  ف��ت��رة  ع��اش  ألن��ه  ورمب���ا  السبب 
ينفى  ال  هذا  ولكن  اخلارج حوالي 20 سنة 
جت��اه��ل ال��دول��ة ف��ى ك��ل األح����وال.الن هيئة 
لم  ألشخاص  الكاملة  األعمال  تطبع  الكتاب 
عبد  أعمال  قبل.أين  من  نهائيا  عنهم  أسمع 

الرحمن اخلميسي وسالمة موسي؟. 
الفنية  للحياة  قدم  ال��ذي  هو  األق��ل  فعلي 
يوسف  ق���دم  م��ن  أول  وه���و  س��ع��اد ح��س��ن��ي 

أدريس.
م��ث��ل فى  وق��د  وال���دي مم��ث��ال  ك��ان  فلقد 
وفى  جداً  شديدا  أثرا  وترك  األرض،  فيلم 
الشعر لديه قصائد من أجمل ما يكون فهو 
شاعر كبير. كتب عنه لويس عوض "إنه آخر 
إن  بالنص  عنه  وكتب  الكبار"  الرومانسين 
تضاهيها  ال  الشعر  فى  اخلميسي  عبقرية 
عبقرية، وكتب عنه كثيرون فى تقدير موهبته 
فى  عبدالصبور  عنه صالح  وقال  الشعرية، 
احلياة  غبار  ينجلي  "عندما  الثاني  البرنامج 
العربي  الشعر  فى  سيبقي  احلالية  الثقافية 
لعبد  "ال��ل��ي��ل"  قصيدة  منها  قليلة  قصائد 
القصيرة  القصة  وفى  اخلميسي.  الرحمن 
حطم  اخلميسي  "إن  ادري���س  ي��وس��ف  ق��ال 
الصحافة  وف��ى  القصيرة"  القصة  طبقية 
كان لديه لغته اخلاصة كصحفى وترك أثرا.
 ملاذا تصر على كتابة القصة ولم تفكر فى 

كتابة الرواية ونحن نعلم قدرتك على هذا؟
كبار  جن��م��ان  ه��ن��اك  ك��ان  الستينيات  ف��ى 
جداً فى احلياة الثقافية هما جنيب محفوظ 
بيوسف  تربطني  كانت  وأنا  إدريس.  ويوسف 

صغير  تلميذ  ع��الق��ة  إدري����س 
من  ع��الق��ة  وتربطني  ب��أس��ت��اذه 
وهي  محفوظ  بنجيب  آخر  نوع 
حضور ندواته فى ميدان األوبرا 
وبالتالي  ذل���ك  م��ن  أك��ث��ر  ل��ي��س 
بيوسف  األعمق  العالقة  كانت 
وكنت  أحبه  كنت  الذي  إدري��س. 
االستاذ  يكتب  ال  ملاذا  أستغرب 
ي��وس��ف إدري�����س رواي�����ات مثل 
دكتور  فسألت  محفوظ،  جنيب 
أغار  كنت  الذي  إدري��س  يوسف 
عليه ألن األستاذ جنيب محفوظ 
"واكل منه اجلو" وبيكتب روايات 
القصيرة.  القصة  يكتب  وه��و 
تلخص  التي  بالعبارة  فأجابني 
امل��وض��وع ف��ق��ال ل��ي "ي���ا أحمد 
بطل  وهذا  متر،  ألف  فى سباح 
وهذا  متر،   100 سباح  وهناك 
أي��ض��اً ب��ط��ل ول��ك��ن ال��ف��رق فى 
من  ميكنه  نفسه  ه��ذا  النفس، 
السباحة مائة متر فقط واآلخر 
ن��ف��س��ه مي��ك��ن��ه م���ن ال��س��ب��اح��ة 

1000 متر.
أكتب  ال  فأنا  ل��ي  وبالنسبة   
نفس  إل��ى  حتتاج  ألنها  ال��رواي��ة 
أط�����ول وأن�����ا ل��ي��س ل����دي ه��ذا 

الرواية  يكتبون  للذين  أنظر  فأنا  النفس. 
بأنبهار مثل األقزام الذين ينظرون جلاليفر. 
ف��ال��ق��اص ي���ري ال��ع��ال��م ف��ى حل��ظ��ة واح���دة 
العالم.  داخل  كلها  اللحظات  يري  والروائي 
أنا طبيعتي النفسية والعقلية أقرب إلى انني 
أري العالم فى ومضة، وكتابة القصة القصية 
كان  م��ا  وه���ذا  وعقلية  نفسية  طبيعة  ه��ي 
املرات كان  إدريس. فى ذات  يقصده يوسف 
شخص يجري مع حوار وكان يلقبني بالروائي 
فقلت له أنني لست روائًيا فقال بتلقائية "أنا 
أنا أكتب  أعرف واحد أصغر منك وروائي". 
رؤي��ة  ف��ى  طبيعتي  وألن  القصير  القصة 
كامال  بناء  ت��ري  ن��اس  فى  حلظات  العالم 
أري  أن��ا  اللحظات  مئات  وبداخله  مركبا 

العالم من داخل حلظة.
• ملاذا جاء النشر املنتظم متأخرًا رغم أن 

أول أبدعاتك كانت فى الستينيات؟

لم تكن لدي فكرة أن أكون كاتبا، لكن كان 
معرفة  مبعني  نفسي  عن  البحث  فكرة  لدي 
ما أستطيع فعله، لقد عملت فى شئون عامة 
وسياسية و جربت أشياء كثيرة مبا فى ذلك 
أن  البداية.إلي  منذ  رافقتني  التي  الكتابة 

جزء  ع��ن  أع��ب��ر  إن��ن��ي  أكتشفت 
فقط من نفسي فى كل األشياء 
الكتابة  فى  ولكن  أفعلها،  التي 
لقد  كاملة،  نفسي  عن  أعبر  أنا 
قطعت رحلة طويلة لكي أفهم إن 
هو  عمله  أستطيع  شيء  أحسن 

الكتابة.
صباح  فى  نشرتها  قصة  أول 
ثم  صغير"  "رج��ل  أسمها  اخلير 
مجلة  فى  لي  قصة  أول  نشرت 
"الكاتب"  مجلة  فى  ثم  "القصة" 
البداية  م��ن  رافقتني  فالكتابة 
املعتقل  تركها  التي  الفكرة  ولكن 
فى نفسي إن الكتابة بال جدوي.

وليس  بالقوة  خاصة  فاملسألة 
بالتعبير.

م���س���ت���ق���ب���ل  ت�����������ري  ك������ي������ف   •
القصة؟

فني  شكل  القصيرة  القصة 
شكل  أستقرار  بعد  وتبلور  نشأ 
سنة   150 ب��ح��وال��ي  ال���رواي���ة 
وت��ب��ل��ورت ع��ل��ى ي���د ث��الث��ة هم 
روسيا  ف��ى  تشيخوف"  "أن��ط��ون 
أمريكا  ف��ى  ب��و"  آالن  و"أدرج����ر 
فى  و"م����وب����اس����ان" 
ف��رن��س��ا ه���ؤالء هم 

التجربة  وهذه  الكبري  األعمدة 
التاسع  القرن  آواخ��ر  فى  كانت 
عشر، فإذا كانت الرواية تستطيع 
تشبعه  ال����ذي  االح���ت���ي���اج  س���د 
القصة القصيرة ما كانت القصة 
هي  القصيرة  فالقصة  ظهرت. 
مميزة  طبيعة  ل��ه  خ��اص  شكل 
أن  واعتقد  قائمة،  هي  وبالتالي 
القصيرة.أو  للقصة  املستقبل 
تختفي.  أن  ال ميكن  األقل  على 
وه���ي حت��ت��اج إل���ى أه��ت��م��ام من 
الصحف. فالقصة القصيرة فى 
االربيعنيات واخلمسينيات كانت 

جزءا رئيسيا فى الصحف.
ف��ن��ح��ن ل��دي��ن��ا وض���ع ث��ق��اف��ى 
كان  1965م  ع��ام  ففى  غريب 
ت���ع���داد ال��ش��ع��ب امل���ص���ري 30 
 15 لدينا  وك���ان  نسمة  مليون 
نحن  متخصصة،  ثقافية  مجلة 
ولدينا  اليوم 100 مليون نسمة 
أربع مجالت وهي أخبار األدب، 
ومجلة  وإب�����داع،  ون��ق��د،  وأدب 

الثقافة اجلديدة. 
امل��ه��رج��ان��ات  ت���ق���ام  مل�����اذا ال   •

للقصة القصيرة على غرار الرواية؟
للقصة  العاملي  اليوم  هناك  أصبح  مؤخراً 
الكاتبة  أن  مبهج  ح��دث  وه��ن��اك  القصيرة، 
جائزة  على  ح��ازت  م��ون��رو"  "أليس  الكندية 
مرة.  أول  وه��ذه  القصيرة  القصة  عن  نوبل 
ولكن لدينا األهمال يغطي مناطق كثيرة منها 
هذا اجلانب.واملفروض أن يكون هناك يوم أو 
مهرجان للقصة. ألنها موجودة على الساحة. 
مبدعن  ق��ص��ي��رة  ق��ص��ة  ُك��ت��اب  ه��ن��اك  وألن 
إبراهيم طه،  ومحمد  دياب،  منهم عزة  فعاًل 
ومحمد خير صاحب مجموعة "رمش العن" 

وعزة رشاد.وغيرهم كثيرين.
ف���ى اإلب�����داع  ال��ن��ق��د االي���ج���اب���ي  م���ا دور   •

والتطور؟
حكم  مجرد  وليس  فرز  عملية  ليس  النقد 
تشجيع  فكرة  يحكمه  أن  والبد  العمل،  على 
التعامل  ألن  الُكتاب،  محبة  وفكرة  العمل، 

فى العام املاضي لم يعلن اسم الفائز عن جائزة نوبل فى األدب بسبب بعض اإلتهامات 
التي وجهت ألعضاء جلنة حتكيمها ومنها اتهامات بالتحرش وتسريب النتائج، ولكن 
هذا العام وفى مرة نادرة مت االعالن عن اثنن من الفائزين باجلائزة، األول : الكاتبة 
البولندية " أوجلاتوكار تشوك " وهي من مواليد 1962، والكاتب النمساوي " بيتر 
هاندكه" من مواليد 1942.. والفائزان من األسماء البارزة فى احلياة األدبية املعاصرة 

ولهما إسهامات واضحة فى الكتابة السردية. 
ويعتبر" هاندكه " أحد الكتاب املولعن بوصف الطبيعة والوجود املادي، إستفاد كثيرا 
من مجاالت السينما والرسم والفنون التصويرية فى لغته السردية.. كما أنه قارئ جيد 
لكالسيكيات األدب والفن العاملي وله عبارة شهرية يقول فيها 
" الكالسيكيات أنقذتني " واعتماده على الطبيعة فى استلهام 
أعماله تعود إلى رغبته فى العودة إلى دور احلواس اإلنسانية. 
ولهاندكه ترجمات متنوعة من التراث القدمي ومنها التراث 
الفرنسية  من  وترجم  سوفوكليس،  أعمال  فترجم  اليوناني 
وباتريك  ش��ار،  ورينيه  بوفا  إلميانويل  أعمال  واإلجنليزية 

موديانو وفرانسيس يوجن وشكسبير وغيرهم. 
كل ذلك كان رغبة منه فى البحث عن احلقيقة حيث يصف 
ذلك قائال : " مشكلتي ليست احلقيقة، وإمنا رغبتي فى أن 
أكون حقيقياً " ويقول أيضاً " األدب أعمق ما ميكن أن نعيشه، 

األدب ال يغير احلياة لكنه يوقظها". 
ومن أهم أعمال " هاندكه " " أسكن فى برج عاجي" و" 
القيصر يريد أن يصير وصياً " و" اجتيار بحيرة بودنيزيه " و" 

الزنانبير " وغيرها. 
جوائر متعددة

وقد حصل "هاندكه" على عدة جوائز منها جائزة " ابسن 
الدولية " عام 2014، و" جائزة جورج بوتشر " عام 1973، 
وجائزة أمريكا عام 2003 " وجائزة جروبر األدبية " عام 

2008، وجائزة " كافكا " عام 2009. 
و" هاندكة " باإلضافة إلى كونه روائياً قديرا، فهو أيضا مترجم 
وكاتب مسرح مهم، وتعد روايته " سارقة الفاكهة " والتي صدرت 
عام 2017 آخر إصداراته األدبية.. كما أن لهاندكه أشعار 

تفيض بالعذوبة. 
تطور إبداعي

أما " أوجلاتوكار تشوك " فتعد أحد األسماء البارزة فى الرواية العاملية حاليا، وهي 
حاصلة على جائزة " البوكر " الدولية، وحصلت أيضا على أكثر من عشرين جائزة أدبية 

فى بولندا، ومن أهم أعمالها " العزف على طبول عديدة " و" رحالت ". 
البيئة  وحماية  امل��رأة  والدفاع عن قضاء  املمتع،  والسرد  باجلرأة،  كتاباتها  وتتميز 

والقضايا احلدودية، وتعبر رواياتها عن قضايا واضحة فى هذا االجتاه. 
وقد جاء فى حيثيات حصول " هاندكه " على جائزة نوبل أنه كاتب عنده اهتمام 

استثنائي باملناظر الطبيعية والوجود املادي للعالم. 
وفى حيثيات اجلائزة بالنسبة " ألوجلا توكار تشوك " أن األعمال األدبية محاولة 
شخصية للتوافق مع الصورة الوطنية للماضي، وحتاول أن جتعل من عاملها املصغر مرآة 

من العالم الكبير. 
■ عيد عبدالحليم 

صعب  موهبة  مع  التعامل  يعني  الكتابة  مع 
األولي  الثالثة  عليها،فالروايات  احلكم  جدا 
"ل��ف��ي��ودور دوس��ت��وي��ف��س��ك��ي" ص��اح��ب رواي���ة 
اجلرمية والعقاب ليست على مستوي أعماله 
إلى  دائماً  تظهر  ال  الكتابة  فبدايات  التالية. 
أي درجة أمكانيات الكاتب، فال يجوز تكسير 
الطير.  محاوالت  بداية  فى  وه��ي  األجنحة 
إل��ى  التنبيه  ع���دم  م��ع��ن��اه  ل��ي��س  والتشجيع 
الطريقة  املهم  ولكن  النواقص،  أو  األخطاء 
منطلق  م��ن  ت��ك��ون  أن  ف��الب��د  ال��ت��ن��ب��ي��ه  ف��ى 
منطلق  من  وليس  وتطويره  الكاتب  مساعدة 

اجللد. فالنقد البد أن حتكمه املحبة.
الثقافية عددها مناسب  املطبوعات  هل   •

وما رأيك فيها؟ 
بالتأكيد لها دور ولكن لألسف هذا الدور 
قاعة  فى  فيلم  عرض  يتم  فعندما  محدود، 
بها 5 أشخاص فهل هناك دور من العرض؟ 
من  ثالثة  هناك  وه��ل  بالطبع، 
وتغير  تأثير  لهم  حدث  اخلمسة 
لكن  بالطبع  أك��ي��د  ألف��ك��اره��م؟ 
التأثير،  محدودية  فى  املشكلة 
أخ��ري  مشكلة  ع��ن  ن��اج��م  وه��و 
وهي أن نسبة األمية عالية جداً، 
لم  التعليمية  املناهج  فى  وايضا 
الثقافة،  يدرسوا حب األدب وال 
املوضوعات  كل  يدرسوا  ولكنهم 
املعقدة  القصائد  مثل  املنفرة، 
ل���ذل���ك جن����د ال���ط���ال���ب ي��ك��ره 
فى  ف��امل��ف��روض  وال��ل��غ��ة.  الشعر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ي���ب���دأوا م��ن احل��اض��ر 
العكس  وليس  للماضي،  رجوعاً 
فى  التالميذ  أحبب  لكي  فمثال 
معهم  ن��ب��دأ  أن  ف��الب��د  ال��ش��ع��ر 
وصالح  جاهن  ص��الح  بأعمال 
ناجي  وإب��راه��ي��م  الصابور  عبد 
ومحمود حسن إسماعيل، وأعود 
ولكن  نضجوا،  كلما  للخلف  بهم 
القدمي  بالشعر  معهم  اب���دأ  ال 
وكذلك  يستسيغه  لن  فالطالب 
يُختير  أن  يفضل  النصوص  فى 
يوسف  أو  حقي  ليحي  قصة  له 
نفور  له  يحدث  ال  حتي  أدري��س 

من الثقافة.
• كيف ميكن تنفيذ ذلك ؟

والتعليم  التربية  وزارة  تنفرد  ال  أن  يجب 
ال���دراس���ي���ة. ح��ي��ث تتم  امل���ن���اه���ج  ب���وض���ع 
موظفن  كلمة  مبعني  مبوظفن  االستعانة 
الكبار  األدب��اء  من  جلنة  تشكيل  من  فالبد 
تشترك مع الوزارة فى وضع املنهج وحتديده 
لهم،  الصعبة  االختيارات  بتصويب  وتقوم 
حب  غ��رس  كيفية  على  املنهج  يبني  بحيث 
فى  سنظل  وإال  األطفال.  نفوس  فى  األدب 
نفس الدائرة، فلم أري تلميذ أو طالب أنهي 
دراسته.  خ��الل  من  الشعر  وأح��ب  دراس��ت��ه 
لألطفال  املناهج  وض��ع  ف��ى  أع��م��ل  لوكنت 
ألنه  السعدني  لهم نصوص محمود  الخترت 
مضحك وفكاهي ولطيف ومن خالل أعماله 
معهم  اب���دأ  أو  ال���ق���راءة  األط��ف��ال  سيحب 
فن"  "هكليبري  مثل  توين"  "ملارك  بنصوص 
" وقصائد لصالح  موم  "سومرست  وقصص 

جاهن.
أمنيته  اخلميسي،  أكد  احل��وار  ختام  وفى 
لقد  الثقافة،  أزده��ار  يري  أن  فى  الشديدة 
املاضي،  فى  متنوعة  الثقافة  مظاهر  كانت 
فعلي سبيل املثال كان يوجد زمان فى حديقة 
األزبكية أكشاكا للموسيقي أين ذهبت؟ نتمني 
عودتها مرة أخري بدالً من أكشاك الفتاوي، 
عربة  بها  يوجد  املترو  عربات  "موسكو"  فى 
انطون  ص��ور"  بها  يوجد  ل��ألدب��اء  مخصصة 
تشيخوف" "وتولستوي" ومقتطفات من كالمه 
وم��وج��ز ع��ن ح��ي��ات��ه ه��ذا يعطي امل��واط��ن��ن 
وبالثقافة،  ب��األدب  ال��دول��ة  باهتمام  شعورا 
هو  ك��ان  عبدالناصر  جمال   65 ع��ام  وف��ى 
ألم  بنفسه  الدولة  جوائز  بتسليم  يقوم  من 
اليوم  أين  حسن،  وطه  الوهاب  وعبد  كلثوم 
املظاهر التي تشعرنا بأن الثقافة ذات أهمية 
يكون هناك عربة مترو  ملاذا ال  الدولة.  عند 
لألدب.فهناك حديقة خالية أمام دار األوبرا 
لألدباء  حديقة  إلى  تتحول  ال  ملاذا  اجلديدة 
وعبد  إدري���س  يوسف  متاثيل  فيها  وت��وض��ع 
القادر املازني، فاملواطن يشعر بأن األدب له 
قيمة أم ال عندما يري أهتمام الدولة. لذلك 
الثقافة  أزدهار  على  أري عالمات  أن  أمتني 

واالهتمام بها.

09ثقافة وفنون

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

قد تضع الحياة أمامنا عددا من االختيارات، ولكن فى النهاية نحن من 
نحدد ماذا نختار، وأحيانا تكون هناك عامات مضيئة أو رسائل توجهنا 

نحو اتجاهات أو مسارات بعينها، هذه العامات قد تكون أشخاصا أو 
أشياء أو دوافع موجودة بداخلنا.. وفق هذا المفهوم أجرت "األهالي" 

هذا الحوار مع دكتور أحمد الخميسي الكاتب والقاص لنتوقف عند أهم 
المحطات فى حياته الثقافية واألدبية... فإلى متن الحوار..

أولجا توكارتشوك

بيتر هاندكه

ال أكتب الرواية ألنها 
تحتاج إلىنفس طويل

■ تعلمت من أبي أن يكون لى موقف واضح من الحياة

■ سالمة 
موسى

أحد رواد 
التنوير

■ أرشدنى 
يوسف 
إدريس

إلى 
حكمة 
الكتابة

أولجا توكارتشوك وبيتر هاندكه
نوبل لألدب بين التنوع الجيلى واإلبداعى

قضية للمناقشة
بقلم:
فريدة النقاش

ادخلوا مصر...
ادخلوا مصر إن شاء اهلل آمنن، زينت هذه اآلية من القرآن الكرمي مدخل 
انزعجت  وقد  ال��وادي،  إلى  الطريق من جنوب سيناء  نهاية  فى  السويس 
شأن الكثيرين من هذا اإلعالن االستشراقي الصريح الذي يرى أن سيناء 
قبل سنوات،  االنزعاج  هذا  عبرت عن  أن  وسبق  من مصر  ج��زًءا  ليست 
وناشدت املسؤولن أن يتنبهوا لهذا اخلطأ الفادح، وليضعوا هذه الالفتة 
فى كل مداخل مصر من " سيناء " إلى " النوبة" ولكن لم يستجب أحد، 
" يعمل بدهاء ونفس  لوبي   " ياترى هناك  الظنون، فهل  تراودني  وأخ��ذت 
طويل لترويج استراتيجية اإلمبريالية ومضمونها اخلاص بتفتيت األوطان 
على املدى الطويل، وفقا ملصاحلها؟ ولكنني عدلت عن هذا الظن ألنني ال 
أريد أن أنضم بأي صورة إلى القائلن بأن هناك مؤامرة كونية ضد بلداننا، 
ألن الركون إلى تفسير املؤامرة يحرر القائلن به من املسؤولية ولو اجلزئية 
عن تردي األوضاع، بل ويبرئ السياسات احلكومية اخلاطئة، إذ أن كل ما 

يحل بنا فى هذه احلالة هو من فعل األشرار اخلارجن. 
وقبل سنوات حن كان الشاعر الصديق الراحل " حلمي سالم " مديرا 
" التي رأست حتريرها اقترح أن نصدر كتاب  لتحرير مجلة " أدب ونقد 
"أدب ونقد" قائاًل نعم إنه " اقتراح مجنون " كعادة الشعراء، إذ كانت قضية 
متويل "أدب ونقد" نفسها متعثرة شأن كل مطبوعات احلزب، ومع ذلك بدأنا 
بعد مشاورة أصدقاء وعدوا باملساعدة، وكان كتاب الروائي الكبير"نيكوس 
كازانتاكس" عن رحلته إلى مصر، واحداً من كتب "أدب ونقد" وقد منحه 
الكاتب اليوناني صديق مصر واحلضارة املصرية عنوانا استشرافيا أيضا 
هو "رحلة إلى مصر وسيناء" وقمنا بتغيير العنوان وأصبح "رحلة إلى مصر: 
الوادي وسيناء" وكتبت أنا مقدمة للكتاب أفند فيها آراء املستشرقن الذين 
البدو وال  باعتبارها شبه جزيرة مستقلة يسكنها  تعاملوا مع سيناء  طاملا 
املالحة  وط��رق  السويس  بقناة  ارتباطها  حيث  من  إال  لها مبصر،  عالقة 
أن يدقق فى مدى  السائدة دون  بالفكرة  كازانتاكس متأثراً  العاملية، وكان 
"أدب ونقد" عن  ن��دوات  علميتها أي صحتها. ثم كان أن عقدنا ندوة من 
العنوان، وتطلعنا النتباه القطاعات  أُثرنا فيها قضية تغيير  الكتاب املمتع 
أخذتنا  ثم  القضية،  لهذه  واجلغرافين  واألثرين  املثقفن  من  األساسية 
القلق قد اعترى كل احلريصن على مستقبل  احلياة لدواماتها، وإن كان 
الوطن ووحدته من النفوذ املتزايد للمتاجرين بالدين الذين يستهدفون تفتيت 

األوطان، ويدمرون مفهوم ومبدأ املواطنة ووحدة األمة. 
إلى  عائدين من جنوب سيناء  الطريق  لنقطع  بعد سنوات  وحن عدنا 
القاهرة وجدنا أن الالفتة الكبيرة لم تبرح مكانها، "أدخلوا مصر إن شاء اهلل 

آمنن" وهي آية مقتطعة من سورة "يوسف" خارج سياقها القرآني. 
وألنني لم أستنجد باجلغرافى العظيم "جمال حمدان" فى املرة األولى التي 
قرأت فيها هذه الالفتة، فلم استنجد به فى املرة الثانية ألنه كان قد مات 
ميتة غامضة محترقا فى شقته. سوف يبدو أن إثارة هذه املسألة مجدداً هو 
نوع من الترف الفكري، ولكنني أرى غير ذلك، ألن اإلحلاح على هذا املعنى 
اخلبيث ال يقتصر على سيناء، وإمنا ميتد أيضاً إلى النوبة، وأقول ذلك ألنني 
كنت قد حضرت فى واشنطن قبل سنوات لقاء نظمه بعض نوبين مهاجرين 
له  يلمح  لكنه  وجدت فيه توجها غير صحي ال يدعو صراحة لالنفصال 
بقوة، وتذكرت فى ذلك الوقت تلك العملية طويلة املدى التي جرى إنضاجها 
على نار هادئة عبر مراكمة التفاصيل للتحضير النفصال جنوب السودان، 
وحن أسقطت طائرة "جون جرجن" نائب رئيس السودان أيقنت أن الظنون 
كانت صحيحة، ألن "جرجن " كان من أعلى األصوات رفضاً النفصال جنوب 
السودان، ولعب نفوذه الواسع ومواهبه دوراً كبيراً فى اإلجهاض املؤقت لفكرة 
االنفصال. وإذا عدنا إلى األسس األيديولوجية للفكر االستشراقي الذي 
مهد األرض فى القرنن الثامن عشر والتاسع عشر للغزوات االستعمارية 
الكبرى آلسيا وإفريقيا وأمريكا اجلنوبية، سوف جند أن رؤيته الثابتة قامت 
على أن سكان هذه البلدان ال يشكلون أمما بل هم مجموعات من القبائل 
والعشائر تضربها االنقسامات املذهبية والدينية، وليتذكر فى هذا الصدد 
شعار االستعمار البريطاني الذي اطلقته اإلمبراطورية التي لم تكن تغيب 

عنها الشمس: أي فرق تسد. 
ظلت انقساماتنا فضال عن صور االستبداد والفساد التي حكمت بلداننا 
سنداً لإلستعمار، وأخذ مفكرو املركزية األوروبية يطورون املفاهيم والرؤى 
أشكاال  اتخذ  الذي  االستعمار اجلديد  تالئم  األساسية لالستشراق حتى 
وانتشر  "التفكيك"  رؤية  راجت  الفلسفة  وعلى صعيد  واقتصادية.  ثقافية 
الذين أطلقوا  املصطلح وحده على غير هوى أو حتى توجهات الفالسفة 
بعض أفكار ما بعد احلداثة بحثاً عن مخرج لإلنسانية من املأزق الكبير 
الذي وضعتها فيه الرأسمالية فى طورها اإلمبريالي، بل وتوجهها العسكري 
طويل  نضال  عبر  البشر  أنتجها  التي  املشتركة  للقيم  وتدميرها  اجلديد، 

للخروج من البربرية إلى احلضارة واإلنسانية.
الذين  التقدمين،  واملفكرين  الفالسفة  جهود  التفكيك  دع��اة  ويتجاهل 
يواصلون فكر التفكيك فى اجتاه تركيب جديد يفتح الطريق أمام البشرية 

لبناء مملكة العدل واملساواة والكرامة اإلنسانية فى الظروف اجلديدة. 
وتنشط جهود تفتيت األوطان على قدم وساق، وجترى عمليات "منوذجية" 
من تفكيك يوجوسالفيا، إلى االحتاد السوفيتي ومن فصل جنوب السودان 
من  للمزيد  متهيدا  والعرقية  والطائفية  العنصرية  النزعات  إحياء  إل��ى 
"التفكيك" حتى يسلك املشروع االستعماري اجلديد طريقه كما رسمه عتاة 
الرجعين، وها هو اليمن االستعماري والشعبوي يحقق االنتصار تلو األخر 

فى أماكن كثيرة من العالم. 
يبدو  وال��ذي  الفادح  اخلطأ  لهذا  املصرية  السلطات  تنتبه  أن  أمل  كلي 

صغيراً، وقد تعلمنا أن معظم النار من مستصغر الشرر.. 
فليدخل القادمون إلى مصر آمنن من كل منافذها جنوبا وشماال وشرقا 
وغربا بحراً وبرا وجوا، ولنرفع هذا اإلعالن الزائف فى مدخل السويس الذي 

هو أول ما يواجه القادمن من سيناء التي حررها املصريون بدماء غالية. 
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الموسيقى؟

األسبوع الثقافى
فلسفة التاريخ

كتاب  صدر  للكتاب  العامة  املصرية  الهيئة  عن 
ومؤرخي  الغرب  فالسفة  بن   “ التاريخ  فلسفة   “
و” سلمى  إسماعيل  محمود  د.  تأليف   “ اإلس��الم 
للسمات  الكتاب  وي��ع��رض  إس��م��اع��ي��ل”..  محمود 
هذه  أه��م  وم��ن  وال��ت��اري��خ  الفلسفة  ب��ن  املشتركة 
تلك  اإلنسانية  احلضارة  ملوضوع  تناولها  السمات 
ومنها  والفلسفة،  التاريخ  بن  وسطاً  تشكل  التي 
أيضا التعويل على التعليل والتفسير حيث يشترك 

املؤرخ مع الفيلسوف فى البحث عن األسباب 
من  واألهم  البشر،  أفعال  تفسر  التي  والدوافع 
ذلك أن الفلسفة خصوصاً فى العصر احلديث 

تستمد رؤاها من معطيات الواقع التاريخي. 

جذور اإلبداع
ب��ن األص���ول واجل����ذور “  “ عملية اإلب����داع 
والذي  إبراهيم  فاروق  للدكتور  اجلديد  الكتاب 
يؤكد من خالله أن اإلب��داع حالة توهج، وحالة 
من اإللهام البشري ليس لها قاموس معرفى أو 

ثقافى ميكن القياس عليها. 
 “ القدمية  املصرية  احلضارة  مكتشف  ويعد 
شامبليون “ رائداً لفتح أيقونات وخبيئة املبدعن 

حسن،  سليم  بعده  وم��ن  القدماء،  املصرين 
وأح��م��د ف��خ��ري، وج��م��ال ح��م��دان، وال��ذاك��رة ال 
تنسى الظاهرة الفريدة واملبدع احلكيم العالم. 

املسرح الشعري احلديث
د.  للناقد  احلديث”  الشعري  “املسرح  كتاب 
األولى  العلمية  الدراسة  يعد  أبو طالب،  أسامة 
الذي  بالشعر احلديث  املكتوب  العربي  للمسرح 
لكن  باكثير  أحمد  على  بتجرية  مصر  فى  ب��دأ 
للتجربة جاء مع عبدالرحمن  اإلجناز احلقيقي 
إب��داع  ف��ى  الصبور،  عبد  ال��ش��رق��اوي، وص��الح 
عاصروهما،  شعراء  جتارب  به  حلقت  متزامن 
كتبت  التي  الدراسة  هذه  تطرحها  كثيرة  أسئلة 

علمية  محاولة  ف��ى  ع��ام 1981  ب��داي��ة  ف��ى 
لإلجابة عنها. 

غزل البنات
النسوي  ال��س��رد  ف��ى  كتابات  البنات”  “غ��زل 
والذي صدر  العسال،  زينب  د.  الناقدة  “تأليف 
والنشر  ل��ل��دراس��ات  ليفانت  مركز  ع��ن  حديثاً 
عن  ال��دراس��ات  من  مجموعة  الكتاب  ويضم   “

مبدعات مصريات وعربيات.
من  “أج��ي��ال  ق��ب��ل  م��ن  للمؤلفة  وق���د ص���در 
اإلبداع” و”النقد النسائي فى األدبي القصصي 
لطيفة  أدب  ف��ى  األن���واع  و”تفاعل  مصر”  ف��ى 
الزيات” و”عن املرأة وللمرأة” و” مبدعون حتى 

النهاية “ وغيرها. 

حوار - أمل خليفة

القاص »أحمد اخلميسى«:

سامة موسى
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بقلم:
مصطفى السعيد

غروب ُيسرع.. وشروق يتأخر
عالمات أفول الهيمنة األمريكية على العالم 
تزداد وضوًحا، حتى نكاد نشعر بهرولة التاريخ 
وأنفاسه تكاد تتقطع وهو يسرد وقائع التراجع 
األمريكي، من ديون تجاوزت الحافة الحمراء 
وتقترب من 23 ترليون دوالر، متجاوزة الناتج 
دوالر،  ترليونات   3 بنحو  اإلجمالي  المحلي 
لكن  تجاوزها،  ينبغي  ال  التي  الحافة  وه��ي 
ارتفاع اإلنفاق الحكومي، والعجز فى الميزان 
التجاري يؤكدان أن الديون سوف تظل ترتفع 
بأكثر من ترليون دوالر سنويا، وهو رقم كبير 
وخطير سيجر معه أزمة طاحنة، لكن أمريكا 
العالم  فى  مريض  اقتصاد  بأكبر  المختالة 
التي  العسكرية،  قوتها  على  تراهن 
أكتر من 720 مليار دوالر  تلتهم 
سنويا، تمثل نحو نصف ما تنفقه 
باقي دول العالم مجتمعة، لكن 
كل  فى  المنتشر  الجيش  ه��ذا 
وأساطيله  بقواعده  العالم  أرج��اء 
أي  يحقق  ل��م  طائراته  وح��ام��الت 
أفغانستان  ف��ى  وت��ع��ث��ر  ان��ت��ص��ار، 
إيران  أمام  عاجزا  ويقف  والعراق، 
جبوش  بينما  الشمالية،  وك��وري��ا 
تذهل  انفاق  األق��ل  وروسيا  الصين 
وتتفوق  تطورا  أكثر  بأسلحة  العالم 
ليس عجز  األم��ري��ك��ي..  ال��س��الح  على 
االقتصاد األمريكي عن المنافسة 
ه�����و أش������د ال���ع���الم���ات 
وض������وح������ا، ب�����ل ظ��ه��ر 
الجسد  على  االنقسام 
األم��ري��ك��ي، وت��ب��اع��دت 
جناحي  بين  المسافة 
األمريكي،  الرأسمالية 
القومية  فالرأسمالية 
األك�����ث�����ر ع��ن��ص��ري��ة 
وش�����راس�����ة ب���ق���ي���ادة 

رأسمالية  ضد  شرسة  حربا  تخوض  ترامب 
الحزب  بقيادة  للقوميات  ال��ع��اب��رة  العولمة 
حد  واالشتباك  االنقسام  وبلغ  الديمقراطي، 

التلويح بالحرب األهلية.
القلق م��ن ع��الم��ات أف���ول اإلم��ب��راط��وري��ة 
األمريكية يأتي من أنها لن تدع العالم يطوي 
صفحات هيمنتها بالغة الحلكة والقسوة بهدوء 
شراسة  أكثر  مقاومة  ستبدي  وإنما  وس��الم، 
من أي وقت مضى، فهي عازمة على الوقوف 
فى وجه حركة التاريخ، وتحدي القوى البازغة 
والسعي إلى عرقة تقدمها بكل الوسائل، وها 
تهدد  اقتصادية  ح��روب  إلى  العالم  تجر  هي 
العقوبات  تطبيق  فى  وتسرف  شاملة،  بأزمة 
الصين  مثل  خصومها  على  تقتصر  لم  التي 
وفنزويال  الشمالية  وك��وري��ا  وإي���ران  وروس��ي��ا 
وكوبا، بل امتدت إلى أوروبا وكندا والمكسيك 
بما  والحليفة،  الصديقة  البلدان  من  وغيرها 
يزيد من مخاطر األزمات والهزات اإلجتماعية 
والسياسية المصاحبة، لكن الواليات المتحدة 

ال تأبه بالنتيجة.
غروب آخر نرى عالماته وهو نهاية حقبة 
الفكر السلفى الجهادي بعد هزيمته فى سوريا 
أن  بعد  باقي،  فى  وتراجعه  ومصر،  والعراق 
باسم  وتسلطه  إره��اب��ه  م���رارة  شعوبنا  أذاق 
وجحيم  والقيامة  القبر  ع��ذاب  ورع��ب  الدين 
النار وثقافة الموت التي نشرها، وأخذ العقول 
على  الشكلي  والتدين  السحيق  الماضى  إلى 
والسلوك  والعمل  العلم  قيم  منظومة  حساب 
وع��دم  اآلخ��ري��ن  معتقدات  واح��ت��رام  القويم 
التعالي العنصري عليهم باسم الدين، ولم تكن 
واإلخ��وان  والنصرة  داع��ش  جماعات  هزيمة 
أخالقية  هزائم  بل  فقط،  عسكرية  وغيرها 
ودفعت  الشعوب  وجربتها  وفكرية،  وسياسية 
االنتهاء  على  توشك  التي  التجربة،  أث��م��ان 

بانهيار داعش واخواته.

التراجع  ه���ذا  ي���ؤدي  أن  األم���ل  ي���راودن���ي 
األم��ري��ك��ي وال��ت��ك��ف��ي��ري إل���ى يفتح ل��ن��ا ب��اب 
على  ط��وي��ال  جثما  كابوسين  م��ن  ال��خ��الص 
تتقدم  ما  دائما  أن مصر  أنفاسنا، خصوصا 
وتتراجع  الدولية،  األقطاب  تعدد  فنرات  فى 
عند وجود قطب واحد له مصلحة فى الهيمنة 
الدولي  اإلنفراج  ويأتي  دورها،  وتقزبم  عليها 
لشعوب  ترقب  مع  األمريكية  الهيمنة  بكسر 
أن  بعد  لدورها،  استعادة مصر  فى  المنطقة 
نزاعات  وخاضت  طويال  المنطقة  ترنحنت 
وحروبا وغاصت فى أزمات لم تكن ضرورية، 
واإلستقطاب  والضعف  التشظي  حاالت  لكن 
جعلتها عرضة للتعثر والسقوط، ودفعت ثمنا 
باهظا من دماء أبنائها وثرواتها لم يحدث له 
اكثر  مثيل، وتبحث عن دليل يقودها لشاطئ 
أمامنا بدل التضليل واالبتزاز التي تتعرض له 

من دول إقليمية وعظمى.
وأبحث عن  ذهني،  يلح على  الذي  السؤال 
تلك  نلتقط  أن  يمكن  ه��ل  ه��و  عليه  إج��اب��ة 
الفرصة التاريخية؟، وهل مصر جاهزة لدور 
قيادة المنطقة؟ تختلط هنا التمنيات البعيدة 
أكثر  جعلني  وه��ذا  المعاش،  المؤلم  بالواقع 
تمسكا بالحلم، ألتمنى أن أرى مصر متسلحة 
باستقالل قرارها، ومتخلصة من قيود اتفاقية 
كامب ديفيد، ومتصالحة مع شعبها بسياسات 
والعلم  العدالة  إل��ى  مستندة  حقيقية  تنمية 
تبناها  طالما  قيم  منظومة  وه��ي  وال��ع��م��ل، 
والحد  أجلها،  من  وكافح  المصري  اليسار 
األدنى من الحكمة يعيد االعتبار لتلك األفكار 
والقيم، التي سيكون لها فعل السحر فى تغيير 
التبعية  أدران  من  تغتسل  عندما  وجه مصر، 
التكفيرية،  الجماعات  وبشاعات  األمريكية 
والحضاري  اإلنساني  وجهها  لمصر  ليصبح 

الذي غاب طويال تحت هذه األوحال.

متابعات العدد 101945
16 أكتوبر 2019

ق��ال ش��ري��ف ع��ل��وى، ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك العربى اإلفريقى 
التحديات  جميع  من  الرغم  على  إنه  الدولى، 
والتحديث  الهيكلة  إع��ادة  لعملية  املصاحبة 
الشامل للبنية التحتية، متكن البنك من حتقيق 
العائد بلغت  منو فعلى فى صافى الدخل من 
من  األول  بالنصف  مقارنة   % 17.5 نسبته 

عام 2018.
م��ؤش��راً  تعد  النسبة  تلك  أن  إل��ى  وأش���ار 
حاسماً لنجاح اجلهود األولية على صعيد إعادة 
هيكلة جميع املوارد واإلمكانات بهدف تعظيم 
الربحية، مما يدل على حتسن ظاهر فى قدرة 
البنك على دفع منو األعمال األساسية املتمثلة 
فى عائد القروض واألعمال املشابهة. وأوضح 
االستثنائية  امل��ص��روف��ات  جميع  ظ��ل  ف��ى  أن��ه 
والتطوير  الهيكلة  إع��ادة  عملية  عن  الناجمة 
التكنولوجية والتى بدأ  البنك  الشامل ألنظمة 
احلالى،  العام  مطلع  منذ  تنفيذها  فى  البنك 
استبعاد  بعد  الفترة  أرب��اح  صافى  انخفضت 
بلغت  طفيف  بشكل  املتكررة  غير  اإلي���رادات 

ذاتها من  الفترة  باملقارنة مع  نسبته 2.4 % 
 2019 عام  أن  »علوى«  وأكد  املاضى.  العام 
األفريقى  العربى  للبنك  بالنسبة  محورى  عام 
البنك  فيه  كثف  ال���ذى  ال��ع��ام  فهو  ال��دول��ى، 
استثماراته فى التطورات التكنولوجية ليشهد 
إطالق املحفظة الرقمية لعمالء البنك العربى 
األساسى  املصرفى  النظام  وتفعيل  األفريقى، 
الفقرى  العمود  مبثابة  سيكون  الذى  اجلديد، 
جلميع عمليات البنك، ويتيح تدشني وحتديث 
عدد واسع من تطبيقات »التكنولوجيا املالية« 

لألفراد والشركات.
وقال »علوى«: »رغم التحديات التى واجهها 
البنك، استطعنا أن نستغل نقاط قوتنا ومواردنا 
لنحصد نتائج مجزية للنصف األول من العام 
طموحة  استراتيجيات  وضعنا  وقد  احلالى، 
للشركات  االئتمان  قطاع  مستوى  على  وجادة 
وقطاع  واملتوسطة  الصغيرة  كذلك  الكبيرة 
التجزئة املصرفية تستهدف التوسع فى خدمة 
وذلك  العمالء  قاعدة  وزي��ادة  جديدة  شرائح 
املحلية  الفروع  شبكة  بني  التنسيق  خالل  من 

واإلقليمية آخذين فى االعتبار حتمية التحول 
فى  التكنولوجى  ال��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة  ال��رق��م��ى 
املحمول،  الهاتف  وتطبيقات  التشغيل  أنظمة 
فى  التعامل  ديناميكيات  فرضته  الذى  األمر 
على  والشركات  األف��راد  مع  املصرفية  السوق 

حد سواء«.

»عامر جروب« تطلق أول كمباوند 
سكنى فى قلب مصر الجديدة

رغم إعادة الهيكلة.. 

البنك األهلى المصرى.. راعى التعليم فى محافظات مصر بنك القاهرة يتبرع بـ60 مليون جنيه لـ»أهل مصر« لعالج احلروق

جروب«،  »عامر  مجموعة  أطلقت 
وأرقى  أهم  فى  مشروعاتها  أح��دث 
يطل  وال��ذي  اجلديدة  مصر  مناطق 
مباشرة على شارع الثورة حتت اسم 
»بورتو هليوبوليس« والذي يتمتع بفكر 
جديد ومتميز فى روعة التصميمات 
املنطقة،  طبيعة  م��ع  يتماشى  مب��ا 
خ��اص��ة وأن����ه ي��ق��ع ف��ى ق��ل��ب مصر 
متميز  استراتيجي  مبوقع  اجلديدة 
وسط القاهرة الكبرى اجلديدة على 
ومطار  نصر  مدينه  من  دقائق  بعد 
اجلديدة،  والقاهرة  الدولي  القاهرة 
وذل����ك ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ي��ر ال��ذي 
السنوات  مدى  على  الشركة  حققته 
املاضية فى بناء املنتجعات السياحية 

والسكنية فى القاهرة وخارجها.
بعبقرية  امل��ش��روع،  موقع  ويتميز 
فى  ق��اط��ن��ي��ه  يجعل  وال����ذي  امل��ك��ان 
اإلستراتيجية،  املواقع  نقاط  أق��رب 
متميز  سكني  كومباوند  أول  ويعتبر 

فى قلب مصر اجلديدة، وهو مشروع 
متكامل على مساحة أرض 27 ألف 
السكنية  املساحات  بني  ويجمع  متر، 

الرائعة والتجارية واإلدارية والصحية 
يجعل  يجعل  مما  فندقية  وخدمات 
املشروع متكامل اخلدمات وفى نفس 

الوقت يتمتع باخلصوصية املطلقة. 
كما يتميز املشروع بإطاللة مباشرة 
داخلية  اطاللة  أو  الثورة  شارع  على 
التي   »Galleria« منطقة  ع��ل��ى 
املطاعم  حيث  امل��ش��روع  بها  يتميز 

والكافيهات الفخمة.
مشروع بورتو هليوبوليس يعتبر نقلة 
حضارية جديدة فى مجال االستثمار 
العقاري فى منطقة مصر اجلديدة، 
وموال  صحيا  منتجعا  يتضمن  حيث 
جتاريا وكافيهات وممشى فضال عن 
وجود حمامات سباحه وجيم، وأيضا 

مالعب سكواش وتنس.
تصميماتها  ف��ى  الشركة  وراع���ت 
ت��وف��ي��ر أك���ب���ر ق����در م���ن ال��ف��خ��ام��ة 
والرفاهية لعمالء عامر جروب حتى 
خدمة  على  احل��ص��ول  لهم  يتسنى 
مميزة  نقلة  املشروع  ليكون  ممتازة 
تلبي كل االحتياجات للتطور الطبيعي 

ملشروعات عامر جروب.

شريف 
علوى

»العربى اإلفريقى« يحقق 17.5 % نمًوا فى صافى الدخل خالل 6 أشهر

تعاون مع مؤسسة  بروتوكول  القاهرة  بنك  وقع 
أهل مصر للتنمية، للمساهمة فى تطوير وجتهيز 
املرضى  غ��رف  وقسم  املناظير  وح���دات  إح��دى 
واحل��وادث  احل��روق  لعالج  أهل مصر  مبستشفى 

باملجان وذلك مببلغ 60 مليون جنيه.
وق��ع ال��ب��روت��وك��ول ك��ل م��ن ط��ارق ف��اي��د، رئيس 
القاهرة،  التنفيذى لبنك  مجلس اإلدارة والرئيس 
مصر  أهل  أمناء  مجلس  رئيسة  السويدى  وهبة 

للتنمية.
وقال »فايد« إن مشاركة البنك فى دعم مؤسسة 
أهل مصر تعد واجباً أساسياً يقع على عاتق البنك 
املجتمعية  املسئولية  مجال  فى  دوره  من  انطالقاً 
واملساندة  ال��دع��م  توجيه  على  ال��دائ��م  وح��رص��ه 
تنموية  مؤسسة  أول  تعد  التى  للمؤسسة  الكاملة 
بعالج  تهتم  وأفريقيا  األوسط  والشرق  فى مصر 

مصابى احلروق.
وقالت هبة السويدى، رئيسة مجلس أمناء »أهل 
مصر للتنمية«، إن املؤسسة تهدف ملواجهة األعداد 
الكبيرة من اإلصابات باحلوادث واحلروق فى ظل 
اإلصابات،  تلك  مع  التعامل  بكيفية  الوعى  قلة 
مبخاطر  للتوعية  ع��م��ل  ورش  تنظيم  وك��ذل��ك 
احلروق، باإلضافة إلى التدريب على اإلسعافات 

األولية فى حالة حدوث احلرق.
وق��ال��ت ه��اي��دى ال��ن��ح��اس، م��دي��ر ع��ام قطاع 
ببنك  املستدامة  والتنمية  املؤسسى  االت��ص��ال 
القاهرة، إن البنك يولى اهتماماً كبيراً مبساندة 
مستشفى أهل مصر إمياناً بدوره املجتمعى فى 
عالج مصابى احلروق، خاصة أن املستشفى يُعد 
وأفريقيا  مصر  ف��ى  متخصص  مستشفى  أول 

من  املتقدمة  احل��روق  لعالج  األوس��ط  وال��ش��رق 
الدرجة الثالثة باملجان.

حريص  البنك  أن  إل��ى  »ال��ن��ح��اس«  وأش���ارت 
يكون  وأن  م��ص��ر  أه���ل  مستشفى  جن���اح  ع��ل��ى 
تقدمي  فى  الرائد  بدوره  للقيام  به  يحتذى  مثاالً 
اإلمكانيات  بأعلى  احل��روق  ملصابى  اخلدمات 

خلدمة جميع دول املنطقة.

املصرى  األهلى  البنك  افتتح 
ع����دداً م��ن امل�����دارس، ال��ت��ى ق��ام 
مشروع  ضمن  بتطويرها  البنك 
بالتعاون مع مؤسسة  البنك  قرى 
التنفيذية  ال��ذراع   - مصر اخلير 
ل��ل��م��ش��روع، وه��و امل��ش��روع ال��ذى 
ي�����ن�����درج ض���م���ن م���س���اه���م���ات 
املسئولية  م��ج��االت  ف��ى  ال��ب��ن��ك 
إطار  فى  هذا  ويأتى  املجتمعية، 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ب��ن��ك األه��ل��ى 
فى مصر،  التعليم  راعى  بوصفه 
االستراتيجية  للتوجهات  ودعماً 
التربية  وزارة  فى  متمثلة  للدولة 
لدعم  الفنى  والتعليم  والتعليم 
افتتاح  ومت  التعليمى.  ال��ن��ظ��ام 
امل������دارس مب��ح��اف��ظ��ات امل��ن��ي��ا، 
املنوفية واإلسماعيلية خلدمة ما 
يقرب من 6879 طالباً، وتطوير 
إط��ار  ف��ى  وذل���ك  معلماً،   257

املبادرة.
محافظ  عباس،  سعيد  اللواء 
مدارس   3 بافتتاح  قام  املنوفية، 
ومنوف  رزين مبركز  زاوية  بقرية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ن��ك األه��ل��ى، 
ال��دي��ن،  ش��ه��اب  ن��رم��ني  بحضور 

رئ��ي��س ال��ت��س��وي��ق واالس��ت��دام��ة 
الريس،  ومحمود  االستراتيجية 
رئ���ي���س م��ن��ط��ق��ة ف�����روع ال��وج��ه 
وزارة  ووك���الء  بالبنك،  البحرى 
التربية والتعليم والطب البيطرى 
وال��ت��ض��ام��ن االج��ت��م��اع��ى، وأم��ل 
التجهيزات  توفير  ومت  م��ب��دى، 
طالباً،   1559 لعدد  املدرسية 
وت���ق���دمي ال���دع���م ال��ف��ن��ى ورف���ع 
الكفاءة املهنية ل�100 معلم. كما 
من  العديد  وإن��ش��اء  تطوير  يتم 

املبانى التعليمية.

 3 األه��ل��ى  البنك  افتتح  كما 
م�����دارس مب��ح��اف��ظ��ة امل��ن��ي��ا، مت 
جت��ه��ي��زه��ا ب��ك��اف��ة االح��ت��ي��اج��ات 
التعليمية املدرسية لعدد 2612 
الفنى  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ط��ال��ب��اً، 
القدرات  بناء  وأنشطة  والتأهيل 

لعدد 112 معلماً. 
واف���ت���ت���ح ال���ب���ن���ك م��درس��ت��ى 
مبحافظة  واملنايف  مالك  اإلم��ام 
الذى  التطوير  بعد  اإلسماعيلية 
يهدف لتحقيق االستفادة الكاملة 
وتطوير 45  لعدد 1095 طالباً 

معلماً، باإلضافة إلى التجهيزات 
املدرسية بكل مدرسة. 

وأك���د ه��ش��ام ع��ك��اش��ة، رئيس 
تطوير  أن  املصرى  األهلى  البنك 
تلك املدارس يأتى ضمن توجهات 
دعم  فى  البنك  واستراتيجيات 
التى  التعليمية  العملية  وتطوير 
طويلة،  فترة  منذ  البنك  بدأها 
املصرية  البنوك  أب��رز  يعد  حيث 
مبا  امل��ج��االت،  تلك  ف��ى  إسهاماً 
يدعم رؤية مصر 2030 والتعليم 

اجليد أحد أهم أهدافها.
وقالت نرمني شهاب الدين، إن 
 8 وتطوير  دع��م  استطاع  البنك 
ما  الثالث  باملحافظات  م��دارس 
بني املرحلة االبتدائية واإلعدادية 
و257  طالباً   6879 بإجمالى 
حتقيق  أج��ل  م��ن  وذل���ك  معلماً، 
برامج  م��ن  القصوى  االس��ت��ف��ادة 
تنفيذ  إطار  فى  املختلفة  التعليم 
البروتوكول املشترك مع مؤسسة 
م��ص��ر اخل���ي���ر، ض��م��ن م��ش��روع 
لتطوير  امل��ص��رى  األه��ل��ى  البنك 
مبختلف  احتياجاً  األكثر  القرى 

محافظات اجلمهورية.

هشام 
عكاشة

نيرمين 
شهاب الدين

طارق فايد و هبة السويدى

بقلم:
ماجدة موريس

درس فى كلية الزراعة، باإلسكندرية، لكنه كان يعشق 
الفن، فذهب اليه فور تخرجه، وكان التليفزيون قد بدأ 
بثه فى مصر بعد تخرجه فاجته اليه مباشرة، واجتاز 
امتحاناته ليذهب الي العالم الذي حلم به،عالم الدراما، 
يحصل  ان  قبل  كمساعد  آخرين  مع  العمل  فى  وليبدأ 
»القاهرة  ه��و  ث��وري  م��ش��روع  خ��الل  م��ن  فرصته  على 
والناس« املسلسل الذي شارك اثنان من الكتاب اجلدد 
وقتها، مصطفى كامل وعاصم توفيق، فى تقدميه، عن 
ثورة  بعد  مصر  فى  احلياة  ومتغيرات  الناس  يوميات 
يوليو، ولَم يكن دراما مختلفة ومتطورة بفكرها وإيقاعها 
املمثلون  بينهم  العاملني،  بفريق جديد من  وامنا  فقط، 
نور  مثل  مرة  الول  وقدمهم  مخرجنا  اكتشفهم  الذين 

عبدالغفور  وأش���رف  الشريف 
وح��م��دي اح��م��د وب��وس��ي، وب��دأ 
للعمل يتخذ بعد آخر،  اإلع��داد 
اكثر نقدا لسلبيات املجتمع بعد 
هزمية يونيو ٦٧،وكان هذا قراره 
»القاهرة  ليحقق  ال��ف��ري��ق،  م��ع 
وال���ن���اس« جن��اح��ا م��ب��ه��راً، من 
منفصلة،  متصلة  حلقات  خالل 
ت��رب��ط ب���ني االس�����رة وع��امل��ه��ا، 
ويستمر  والناس،  الشارع  وبني 
متتالية،  سنوات  ألربع  املسلسل 
فى  فاضل  محمد  اس��م  ويضع 
ق��ائ��م��ة امل��خ��رج��ني امل��ه��م��وم��ني 
كل  مواجهة  فى  الناس  بقضايا 
التقي  ولهذا  الصعبة،  الظروف 
نفس  على  وج���ده  مب��ن  سريعا 
من  الكثير  معه  ف��ق��دم  امل��وج��ة 
الكاتب  وك��ان  املهمة،  االع��م��ال 
أس��ام��ة أن����ور ع��ك��اش��ة، ب��داي��ة 
ب�»أبنائي األعزاء شكًرا« الشهير 
وعالقته  عبده«  »بابا  مبسلسل 
قدما  بعدها  بأبنائه،  املذبذبة 
مهمة  اع��م��اال  واس��ام��ة  معا،هو 
»عصفور  و  البحر«  »ق��ال  مثل 
و»ابو  البيضاء«  و»الراية  النار« 
فيه  اك��د  ال��ذي  البشري«  العال 

اُسلوب استخدمه فى »بابا عبده« وهو ادخال املوسيقي 
والغناء والفانتازيا ضمن البناء الدرامي، وصوال الي »ما 
لتقدمي  وأسامة  هو  الفريدة  يجري« جتربته  النيل  زال 
عمل عن مصر البعيدة عن العاصمة، فى القري والكفور 
العناصر  ليجسد  فيها،  الفالحني  وعيش  وال��ن��ج��وع، 
املؤثرة عليهم من خالل وحدة صحية من وحدات تنظيم 
االس��رة فى درام��ا مستعرضة نري من خاللها قصص 
تنظيم  حول  والصراع  اخلتان  وعمليات  االطفال  زواج 
مجتمع  افكار  فى  ويتحكم  يحكم  ال��ذي  وم��ن  االس��رة، 
الدوكيو-دراما،  قالب  من  مبكرا  اقترب  عمل  الريف، 
اي التوثيق الدرامي ألحداث حقيقية، استغرق سنوات 
لتنفيذه قضاها فاضل وأسامة فى متابعة بحوث علمية 
زال  »ما  وليأتي  الدرامي على ارض صلبة،  البناء  ليتم 
النيل يجري« عمال فريدا، وصورة لم تتكرر من منازلة 

الفن للواقع.
أين ذهب طالع النخل

ملحمد  االول  الفيلم  اسم  هو  البلد،  وسط  فى  شقة 
فاضل الذي بدأ العمل فى السينما بعد انتهاء جتربته 
تأليف مصطفى  التليفزيون، وهو من  دراما  االولي مع 
كامل ايضا، وفيه روح الفكر الذي شغل املخرج دائما، 
الشباب  الثالثة  ابطاله  يبحث  وحيث  ال��ن��اس،  اوج��اع 
السعدني«عن  وص��الح  ياسني  ومحمود  الشريف  »ن��ور 
تالئم  فقط  واحدة  اال شقة  يجدون  فال  للزواج،  شقق 

مع  يتعاملون  كيف  ه��و  ال��س��ؤال  ويصبح  م��ادي��ات��ه��م، 
فاضل  يعود  س��ن��وات  س��ت  وبعد  واملستقبل؟  امل��وق��ف، 
فى  ال��ث��ان��ي»ح��ب  السينمائي  فيلمه  ع��ام١٩٨٣ل��ي��ق��دم 
عادل  وبطولة  املوجي،  ابراهيم  الكاتب  مع  الزنزانة« 
امام وسعاد حسني عن االنتقام من الفاسدين، وبعدها 
انتاج إدارة -مت  بسنوات قليلة يقدم »طالع النخل« من 
الغاؤها االن- هي افالم التليفزيون،عن الفالح الشاب 
قريته  فى  النخيل  يصعد  من  اب��رع  ك��ان  ال��ذي  محمد 
لقطف البلح وقت نضجه، لكنه يقع فى إحدى املرات، 
الصحية  للوحدة  يأخذونه  وحني  احلركة،  يستطيع  وال 
يكتشفون ان محمد مريض،غزاه السوس مثل بلح النخل 
بسبب نزوله الترعة مع أصدقائه، ويتحول الي مريض 
مليء  مستوصف  فى  بلهارسيا 
من  اوس��ع  دوائ��ر  فى  بأمثاله، 
فيلم  فتكا،  األش���د  األم���راض 
كتبه مؤلف جديد وقتها، طبيب 
الشماع  ع��ص��ام  ال��دك��ت��ور  ه��و 
وهب  ال��ذي  مخرجنا  والتقطه 
الفساد  لكشف  وف��ن��ه  نفسه 
قيم  عن  وال��دف��اع  والفاسدين 
ومن  ال��وط��ن،  ه��ذا  ف��ى  البقاء 
ن���درك اخ��ت��ي��ارات اخ��ري  هنا 
ل���ه م��ث��ل ف��ي��ل��م »ن����اص����ر٥٦« 
محفوظ  كتبه  ال���ذي  ال���رائ���ع 
له  كتب  وال���ذي  عبدالرحمن، 
ايضا فيلم »كوكب الشرق« عن 
افالم  خمسة  كلثوم،  ام  حياة 
امام عشرات املسلسالت يبقي 
والعقول  األذه����ان،  ف��ى  منها 
وليس  ج��دا،  والكثير  الكثير، 
شدة  فقط  ه��ذا  على  الدليل 
عرضها  ع��ن  عليها  االق���ب���ال 
م��ج��ددا على ش��اش��ات ال��ي��وم، 
ما  وامن���ا  اخل��اص��ة،  للقنوات 
تثيره من جدل، ودهشة، سواء 
جلرأتها أو ألسلوبه كمخرج فى 
الرقابة  جهاز  برغم  تقدميها، 
املتني وقتها، ويقول هو عنها فى احد حواراته »لقد أذيع 
بطلب  كمخرج،  مسئوليتي  على  النار  عصفور  مسلسل 
من رئيسة القناة الثانية وافقت عليه رئيسة التليفزيون 
عرض  مسؤولية  حتمل  وقبلها   ،»١٩٨٧ »ع��ام  وقتها 
مصطفى  همت  م��ن  بتأشيرة  البحر«  مسلسل»وقال 
مشددة  كانت  الرقابة  ان  بل  وقتها،  التليفزيون  رئيسة 
معه من البداية فى القاهرة والناس، لكنه عرض كامال، 
وبعدها كان العمل التالي له يعني مشكلة رقابية ال بد 
بالكامل  مرفوضا  كان  االعمال  وبعض  مواجهتها،  من 
مثل »أحالم الفتي الطائر« تأليف وحيد حامد وبطولة 
عادل امام عام١٩٧٨.وبرغم كل هذا الغناء،فإن فاضل 
ان  بعد  افكار،ويدافع عنها  به من  يؤمن  يتنازل عما  ال 
تطير على اجنحة الدراما لتقدم لنا ما يذهلنا بقدرته 
على قراءة واقعنا، مبكرا، ولن ينسي احد منا مسلسله 
وال��ذي  عكاشة  اسامة  مع  البيضاء«  »ال��راي��ة  االيقونة 
والڤيالت  القصور  بهدم   ،»١٩٨٨« زمان  من  فيه،  تنبأ 
التراثية، واملعبرة عن حضارة بلد عريق، حلساب التجار 
واآلثرياء اجلدد، وحيث انتهي املسلسل، الول مرة،وآخر 
مرة حتي االن،مبظاهرة واعتصام من فئات عديدة،ترفع 
الڤيلال،والتراث،وتفترش  هدم  رافضة  البيضاء  الراية 
كبير،مبناسبة  ملبدع  حتية  أمامها،  اعتصاما  الشارع 
السينمائي  االسكندرية  مهرجان  من  اّيام  منذ  تكرميه 

الدولي،فى مدينته االم.  

الرجل الذى ما زال يرفع الراية البيضاء

»صوت العرب« تواصل االحتفال بنصر أكتوبر
ال��ع��رب”، تواصل احياء  م��ازال��ت شبكة” ص��وت 
ذكرى انتصارات اكتوبر المجيد على مدار الشهر، 
حيث اعدت خطة برامجية تذاع عبر اثيرها على 
الخميس”، من خالل حلقات جديدة   “ مدار غدا 
الساعة 2.45  الدنيا”،فى  “ صندوق  برنامج  من 
هالة  وتقديم  عكاشة  فاطمة  اع��داد  من  صباحا، 
يوسف، واخراج سعدية حسين،، ويتم خالله تقديم 
اج��زاء من برامج التراث االذاع��ى، بداية من لقاء 
كلمتين  برنامج”  اكتوبر وحلقة من  روح  مع  خاص 
وبس”، للراحل فؤاد المهندس والذى كان يذاع على 
بهجت  احمد  اع��داد  من  العام،  البرنامج  موجات 
برنامج”  ويليه حلقة من  واخ��راج يوسف حجازى، 
اع��داد  الشعب،  اذاع��ة  من  اكتوبر”،  من  صفحات 

نجيب نجم واخراج عايدة مرسى، وفى نهاية الحلقة 
يذاع مقتطفات من برنامج” صوت المعركة”، والذى 
كان يذاع على اثير البرنامج العام، من اعداد وتقديم 
االعالمى” حمدى الكنسى”، حيث كان شاهدا على 
المراسل  المعركة، فكان  أكتوبر من أرض  انتصار 
على  يومياته  واذاع  المصرية،  ل��الذاع��ة  الحربى 
الجبهة واستمر لفترة طويلة وحقق نجاحا كبيرا فى 
ذلك الوقت، وكان البرنامج حديث المستمعين ولقب 
بالبرنامج الذى “هز إسرائيل”، وفى نهاية حلقات “ 
صندوق الدنيا”، يتم اذاعة اجزاء من “ الحان زمان”، 
وبعض االغانى الوطنية التى قيلت فى حب الوطن، 
البرنامج، فكرة محمود كامل، ومن اعداد وتقديم 

االذاعية “ هالة الحديدى”.

.. وتحيى ذكرى رحيل وديع الصافى »اليوم«
تحتفل شبكة” صوت العرب”، بذكرى رحيل عمالق الغناء 
وحلقة  الصافى”،  وديع  اللبنانى”  والملحن  الجبلى،المطرب 
الساعة  تمام  فى  اليوم،  “الصهبجية”،  برنامج  من  خاصة 
الثانية عشرة صباحا، وسوف يستضيف البرنامج الصحفى 
حسام مجدى، الذى يتحدث على ذكريات خاصة عن “ وديع “، 
واهم المحطات الفنية وانطالقته الفنية خالل عام 1938، 
بين 40  من  وعزًفا،  وغناء  لحًنا  األول��ى  بالمرتبة  فاز  حين 
“يا مرسل  أغنية  اللبنانية، فى  مباراة لإلذاعة  متنافًسا فى 
النغم الحنون”، والتى عمل خاللها على إبراز هوية األغنية 
اللبنانية، وكانت البداية مع “طل الصباح وتكتك العصفور” 
جمعه  لقاء  أول  عن  الحديث  ال��ى  باالضافة   ،1940 ع��ام 

حين  عام 1944  الوهاب  عبد  محمد  الراحل  بالموسيقار 
سافر إلى مصر، وابرز ثنائياته مع الشحرورة” صباح”، وسيتم 
اذاعة مجموعة من أجمل األغاني، البرنامج يذاع يومين على 
مدار األسبوع من اع��داد وتقديم االذاع��ى” احمد شريف”. 
يذكر ان وديع الصافى ولد فى نوفمبر -1921 11وتوفى 
أكثر  عاًما، قضى  يناهز 92  أكتوبر 2013، عن عمر  فى 
من نصفها فى الغناء، وتوفى فى أحد مستشفيات لبنان بعد 
صراع طويل مع المرض، ويعد من عمالقة الطرب فى لبنان 
والعالم العربى، حتى أصبح مدرسة فى الغناء والتلحين، ليس 
فى لبنان فقط، بل فى العالم العربى، وشارك وديع الصافى 

فى عدد كبير من المهرجات.

بعد توزيع العاملين على قطاعات ماسبيرو..
التجديد لـ “ نادية مبروك” رئيًسا لصوت القاهرة يثير الغضب
تباينت ردود الفعل على قرار” حسين زين”، رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم، 
بالتجديد لنادية مبروك عضو المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، رئيًسا لشركة 
التام  الرفض  بين  ما  جديدة،  لفترة  والمرئيات  للصوتيات  القاهرة  ص��وت 
للقرار وما بين التحفظ عليه،حيث يرى الرافضون للقرار غير مبرر، فكيف 

يجدد لرئاسة شركة تم توزيع اكثر من نصف 
ماسبيرو  قطاعات  على  فيها  العاملين  ع��دد 
المختلفة ولم يتبق بها سوى 50 موظفا يأتون 
يؤكد  بينما  االسبوع،  فى  واح��دا  يوما  للمبنى 
مبروك”  نادية   “ ان  القرار  على  المتحفظون 
ب�”  عالقة  لها  وليس  ل��الذاع��ة  رئيسا  كانت 
تقدم  لم  انها  الى  باالضافة  القاهرة”،  صوت 
لها  وليس  فترة عملها  ط��وال  لالذاعة  جديدا 
يحصل  ان  بضرورة  مطالبين  تذكر،  انجازات 
الصف الثاني من القيادات على فرصتهم فى 
تولى هذه المناصب وتقديم رؤية جديدة بدال 
من التجديد لمن وصل لسن التقاعد.. جدير 

بالذكر، ان مجلس الهيئة الوطنية لإلعالم ناقش خالل اجتماعه األخير العديد 
من الملفات الخاصة بميزانيات صوت القاهرة السنوية منذ 4 أعوام إلى جانب 
أزمة المطابقات مع القطاع االقتصادي وغيرها من األمور التي تحتاج إلى حلول 
جذرية لمشكالت التمويل فى الشركة، وأكد” زين”، انه سيتم استكمال تنفيذ 
عدة مراحل لخطط تطوير الشركة خالل المرحلة القادمة، ولكن بعد مراجعة 
الجهات المعنية المسئولة عن متابعة النشاط اإلعالمي لمبنى الهيئة، خاصة 

أنه سيتم استكمال تنفيذ مراحل الخطط المتعلقة بالتطوير.

■ رضا النصيرى

حمدى الكنيسي

حسين 
زين
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األهلى هايص محاكمة رفع األثقال
والزمالك اليص

يد الزمالك فى العاللى

الذي كانت تعقد مصر آماال كبيرة على حصد ميداليتني  الوقت  فى 
ذهبيتني أو أكثر فى االوليمبياد املقبلة بطوكيو 2020 من خالل أبطال 
رفع األثقال الذين يعتلون عرش اللعبة على مستوى العالم وأبرزهم البطلة 
يكن يخطر على  مالم  انه حدث  إال  إيهاب،  والبطل محمد  سارة سمير 

بال أحد.
انها بصدد  أكثر من شهر  الدولية منذ  اللجنة االوليمبية  فقد أعلنت 
جتميد نشاط مصر فى لعبة رفع االثقال ملدة عامني على األقل بسبب 
االث��ق��ال غرامة  ل��رف��ع  امل��ص��ري  ع��دم تسديد االحت���اد 
لالعبني مصريني  ايجابية  عينات  وجود 7 
للشباب  افريقيا  بطولة  فى  شاركوا 
على  عام 2016 حصلوا  والناشئني 
ت��ق��دمي تظلم  م��ن��ش��ط��ات، وجت��اه��ل��ه 
ان حت��رك��ات  إال  ال���ق���رار،  ع��ل��ى ه���ذا 
اللجنة االوليمبية املصرية بالتنسيق مع 
التظلم  لتقدمي  مصطفى  حسن  الدكتور 
وليس  فقط  الالعبني  مبعاقبة  واالكتفاء 
ايجابية،  مب��ؤش��رات  ج��اء  بالكامل،  مصر 
بقبول  االنفراجه  ب��دأت  ال��ذي  الوقت  وفى 
االثقال  لرفع  الدولي  االحت��اد  اعلن  التظلم، 
لالعبني  أخرى  ايجابية  عينات   6 ظهور  عن 
االفريقية  االلعاب  دورة  فى  شاركو  مصريني 
املاضي  اغسطس  ف��ى  ب��امل��غ��رب  اقيمت  ال��ت��ي 
وهم سارة سمير وسمر حبشي وسلمى 
وعبدالرحمن  وحيد  ومصطفى  فراج 
نفوا  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ون  وه��م  السيد 
تناولهم أي منشطات مؤكدين انهم لم 
الغذائية  الكمالت  على  سوى  يحصلوا 
التي يعطيها لهم مدرب املنتخب محمد 

موسى.
وقد قامت على الفور اللجنة االوليمبية 
االحت��اد  ادارة  مجلس  بتجميد  امل��ص��ري��ة 
ل��رف��ع االث���ق���ال ب��رئ��اس��ة محمود  امل��ص��ري 
ال��ش��ب��اب  وزارة  ف��ت��ح��ت  ف��ي��م��ا  م��ح��ج��وب، 
والرياضة حتقيقات موسعة فى هذه القضية 
للوصول الى املتسبب احلقيقي فى هذه الكارثة 

بعدما  املنتخب خصوصا  م��درب  باتهام  تفيد  مستندات  ظهرت 
محمد موسى مبنح الالعبني مكمالت غذائية حتتوي على مواد منشطة 
بعض  من  سابقة  وج��ود شكاوى  ال��ى  باالضافة  امل��درب،  ينفيه  ما  وه��و 
الالعبني يتهمونه بسوء معاملتهم بخالف اصدار احتاد االثقال شيكات 
باسم مساعده محمد حسني لشراء املكمالت الغذائية وهو ما يتنافى مع 
لوائح االحتادات، كما انه ايضا صدر ضده قرار بااليقاف ملدة 4 سنوات 
البارملبيني  االثقال  ثبوت منحه العبي رفع  بعد ذلك بسبب  مت تخفيفها 
مكمالت غذائية بها منشطات، باالضافة الى انه مت حترير محضر من 
من  كبيرة  كميات  ضبط  بسبب  قبل  من  ض��ده  القاهرة  مطار  جمارك 
املكالت الغذائية معه ومع بعض مساعديه والالعبني خالل وصولهم من 

كازاخستان فى 2018.
بعض كل ذلك ترى من املسئول عن استبعاد مصر املتوقع من اوليمبياد 
طوكيو؟ وملاذا اصر رئيس احتاد االثقال على هذا املدرب بعينه طاملا انه 
حتوم حوله الشبهات ومت ادانته من قبل؟ وكيف يصدر االحتاد شيكا باسم 
مدرب؟ ألم يوحي ذلك بوجود شبهة تواطؤ بني املدرب ورئيس االحتاد؟.. 
وبدد  االثقال  رف��ع  لعبة  انتشر فى  ال��ذي  الفساد  ه��ذا  يحاسب  ت��رى من 

أحالمنا فى حصد ميداليات ذهبية باالوليمبياد؟.

الشراع والتجديف والفروسية إلى األوليمبيادتصفيات يورو 2020.. متعة وإثارة ومفاجآت
يورو  إل��ى  املؤهلة  التصفيات  مباريات  ع��ادت 
2020 مجددا لالنطالق حيث تعد هذه اجلوالت 
فرصة أمام الكثير من املنتخبات لتعزيز فرصها 
فى التأهل، ولكن خالل هذه التصفيات شاهدنا 
ظهور العديد من املنتخبات التي فاجأت اجلميع 

مبا قدمته من مستويات رائعة.
كوسوفو

أب��رز املفاجآت فى  يعتبر منتخب كوسوفو أحد 
التصفيات حتى اآلن فى ظل النتائج اجليدة التي 
التشيك  أم��ام جمهورية  ملعبه  على  بالفوز  قدمها 
2/1 واالنتصار على خصمه البلغاري خارج الديار 
3/2، ويحتل املركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط 

عن املركز الثاني املؤهل مباشرة الى يورو 2020.
فنلندا

املشاركة  م��ن  ك��ث��ي��ًرا  فنلندا  منتخب  يقترب 
الرسمية األولى فى أي من البطوالت الكبرى فهو 
حقق  فقد  قوًيا  أداًء  ويقدم  الثاني  املركز  يحتل 
الفوز وحافظ على نظافة شباكه فى 4 مباريات 

ضمن 6 خاضها فى هذه املجموعة.

إيرلندا الشمالية
سيكون من الصعب على أي شخص أن يتوقع بأن 
الثاني فى  املركز  الشمالية  إيرلندا  منتخب  يحتل 
مجموعة تضم منتخب أملانيا ومنتخب هولندا ولكن 
ذلك مع مستويات جيدة قدمها بالتصفيات حتى 
هذه اللحظة فقد حقق الفوز فى أول 4 مباريات 
املانشافت  أم��ام  واح��دة  لهزمية  إال  يتعرض  ول��م 
وستكون املباريات القادمة فاصلة من أجل حتديد 
منتخب  سيواجه  أن��ه  خاصة  التأهل  فى  فرصة 

هولندا ذهاًبا وإياًبا ويحل ضيًفا على أملانيا.
تركيا

حتسن أداء املنتخب التركي كثيًرا فى التصفيات 
يتصدر  فهو   2020 ي��ورو  إل��ى  املؤهلة  احلالية 
مجموعته التي تضم فرنسا بطل العالم إلى جانب 
أنه صاحب أقوى خط دفاع فى املجموعة حيث 
أنه لم يستقبل إال هدفني فقط ومتتاز التشكيلة 
ممتع  جماعي  أداء  تقدمي  على  بالقدرة  احلالية 
تاريًخا  ميتلك  الذي  جونيش  شينول  قيادة  حتت 
املركز  بعد أن حقق معه  كبيًرا مع منتخب بالده 

الثالث فى مونديال 2002
رومانيا

ال ميكن اعتبار منتخب رومانيا خصًما 
سهاًل فى املجموعة السادسة فهو يحتل 

املركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن 
امل��رك��ز  ص��اح��ب  ال��س��وي��د  منتخب 

رائعة  مستويات  وي��ق��دم  الثاني 
 13 مسجاًل  هجومًيا  س���واء 
هدًفا أو دفاعًيا فهو ثاني أقل 
لألهداف  استقباالً  الفرق 
ف��ى ه���ذه امل��ج��م��وع��ة حيث 

استقبل 7 أهداف فقط.
التصفيات  مباريات  ومازالت 

مبتعتها  مستمرة   2020 ليورو  املؤهلة 
جميع  تسعى  ح��ي��ث  وم��ف��اج��آت��ه��ا  واث��ارت��ه��ا 
مستوى  تقدمي  االوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  منتخبات 
شرف  لنيل  ايجابية  نتائج  وحتقيق  متميز 
املشاركة فى املحفل الكروى االوروبى الكبير.

■ عادل عطية

التأهل  فى  منسي،  خلود  املصرية  جنحت 
القادمة  األومل��ب��ي��ة  األل��ع��اب  دورة  ملنافسات 
الثاني  املركز  احتلت  بعدما   ،2020 طوكيو 
للشراع  األفريقية  البطولة  منافسات  ف��ى 
بامليدالية  والتي أقيمت فى اجلزائر، وتوجت 
الفضية.. وتأكد حصول الشراع املصري على 
الالعب  خالل  من  لألوملبياد  التأهل  بطاقة 
فى  الفضية  بامليدالية  توج  الذي  بدوي،  على 

منافسات الرجال.
كما جنح عبداخلالق البنا، العب التجديف 
ملنافسات القارب الفردي، فى التأهل ألوملبياد 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ح��ص��د  ب��ع��دم��ا  ط��وك��ي��و، 
نهائي  فى  مشاركتة  خ��الل  امل��اض��ي،  السبت 
األفريقية  بالبطولة  الفردية  القوارب  سباق 
قدره  زمنا  حقق  والذي  بتونس،  أقيمت  التي 
7 دقائق و32 ثانية، و53 جزءا من الثانية، 

مبسافة 2000 متر.
فى حني تأهل منتخب مصر للفروسية، إلى 
طوكيو 2020، بعد حصوله على املركز األول 
فى  فقط،  أخطاء  بأربعة  الذهبية،  وامليدالية 

بطولة كأس األمم التي أقيمت باملغرب.
ومثل املنتخب املصري كل من الفرسان نايل 
نصار، طاهر زيادة، عبدالقادر سعيد، سامح 
الدهان.. ويعد هذا التأهل هو األول ملنتخب 
غياب  بعد  األومل��ب��ي��اد،  إل��ى  للفروسية  مصر 
طويل دام 60 عاماً، منذ آخر تأهل كان فى 

أوملبياد عام 1960.
وبذلك أصبح عدد املتأهلني املصريني إلى 
 13 من  والعبة  العًبا   33 طوكيو،  أوملبياد 
ري��اض��ي��ة، ه��م: ه��اي��دي ع��ادل وشريف  لعبة 
زاهر  أحمد  احل��دي��ث،  اخلماسى  فى  نظير 
اهلل  خلف  على  الرماية،  فى  محيلبة  وعزمي 
فى السباحة، ميار شريف ومحمد صفوت فى 
املصارعة،  فى  كيشو  إبراهيم  محمد  التنس، 
مندي محجوب فى اجلمباز، سما فاروق وعلي 
مصر  منتخب  بجانب  ال��ك��اي��اك،  ف��ى  حسن 
الطاولة  تنس  ومنتخب  التوقيعية،  للسباحة 
للرجال والسيدات، والزوجي املختلط للقوس 
فى  املقاعد  بعض  إل��ى  باإلضافة  والسهم، 

املنافسات الفردية.

فى الساحة
بقلم:
حسن عثمان

عدم الرضا واالطمئنان
األول  الوطني  املنتخب  الذي حققه  الفوز  كان 
ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى ن��ظ��ي��ره ال��ب��وت��س��وان��ي بهدف 
واحد دون مقابل فى لقاء الفريقني الودي الذي 
العرب  ب��رج  باستاد  املاضي  االثنني  مساء  أقيم 
املنتخبني  اس��ت��ع��دادات  إط���ار  ف��ى  باإلسكندرية 
ملباريات التصفيات اإلفريقية املؤهلة لكأس األمم 
االفريقية 2021 فى الكاميرون، أبرز اإليجابيات 
التي حتققت فى هذه التجربة األولى للجهاز الفني 
اجلديد للمنتخب بقيادة حسام البدري بعد مباراة 
أثارت اجلدل، مازالت رغم التماس العذر للبدري 
يسمح  ك��ان  ال��ذي  الوقت  لضيق  املعاون  وجهازه 
بتقدمي بعض اللمسات، واألمر بات يفرض أهمية 

جتربة أخرى ومع فريق أفضل مستوى. 
للمستوى املطلوب  املباراة فى مجملها لم ترق 
ويتأكد ذلك بهذا الكم املثير للقلق من السلبيات 
ال��ت��ي وض��ح��ت ف��ى غ��ي��اب االن��س��ج��ام واجل��م��ل 
وتغلب  ال��الع��ب��ني  ب��ني  عليها  املتفق  التكتيكية 
األداء الفردي وبطء التصرف فى بناء الهجمات، 
منطقة  داخ���ل  تهيأت  التي  ال��ف��رص  واس��ت��غ��الل 
املباراة  ه��دف  ليحرز  جميعها  وأه���درت  اجل��زاء 
أشركها  التي  املفيدة  األوراق  أحد  فتحي  حمدي 
البدري على حساب مجدي قفشة أحد الالعبني 
املجدين ويحسب ضمن هذه اإليجابيات االستفادة 
باالتفاق الذي مت بني شوطي املباراة بني املديرين 
الفنيني ملنتخب مصر ومنتخب بوتسوانا.. إعطاء 
الفرصة حلسام حسن الذي شارك مكان أحمد 
كوكا،غير املوفق وتخلى عنه احلظ فى الكرة التي 
ارتدت من العارضة وحولها احلارس إلى ضربة 
البدالء  دكة  من  استفادة  أفضل  ولتحقيق  ركنية، 
كان اشتراك عمر السعيد مكان حسني الشحات 

ومن قبل ذلك محمد عواد مكان الشناوي. 
على  وضح  واالطمئنان  الرضا  بعدم  االنطباع 
التليفزيون  عدسة  ونقلته  الفني  اجلهاز  أعضاء 
بني  الواضح  املستوى  لفارق  انعكاسا  ذلك  وك��ان 
على  املصريني  الالعبني  مقدرة  وعدم  الفريقني، 
الضيف  الفريق  مرمى  غ��زو  فى  ذل��ك  استغالل 
الذي ركز العبوه على الدفاع وتضييق املساحات 
من وسط امللعب.. ووضح من ذلك أنها توجيهات 
الذي بدا  الفني اجلزائري عادل عمروش  املدير 
عصبياً. واستحق تلقي إنذار إبراهيم نور الدين. 

كان التحسن النسبي فى أداء املنتخب الوطني 
التسديدات  إل��ى  واللجوء  الثاني  الشوط  خ��الل 
والتي  بوتسوانا..  مرمى  على  املنطقة  خارج  من 
والشحات  وكوكا  فتحي  أحمد  بالتوالي  تبادلها 
باملرصاد  بوتسوانا  ح��ارس  وك��ان  تغيرهم،  قبل 
فى احلفاظ على شباك مرمى فريقه الذي منى 
بالهدف الوحيد الذي أحرزه حمدي فتحي املتابع 
أحمد  بدأها  التي  املنظمة  الهجمة  فى  اجليد 
أرسلها  الذي  إلى محمود عالء  ومررها  حجازي 
للمنتخب  الوافد اجلديد  عليها  ليقضي  عرضية 

وأحد األوراق املبشرة. 

● إيهاب جالل يخصم 3 
آالف دوالر من مستحقات 

سعيدو سيمبوري العب 
المصري الشتباكه مع 

زميله أحمد عادل عقب 
مباراة وادي دجلة الودية.

● اصبح عمر الوحش 
أول ضحايا االسماعيلي 

خالل فترة االنتقاالت 
المقبلة فى شهر يناير بعد 
تجميده لوصول الخالفات 

بينه وبين مجلس االدارة 
لطريق مسدود.

● منتخب السومو يحقق 
الميدالية البرونزية ويأتي 

بعد اليابان وروسيا فى 
بطولة العالم التي اقيمت 

باليابان.. عقب تغلبه على 
منغوليا وبولندا والمجر 

وتايوان.

● م�����اذا ك����ان ش���ع���ورك وان�����ت ت��س��ل��م جن��وم 
االهلي درع الدوري بيديك فى مشهد لم تكن 

تتمنى ان تراه حتى ولو فى االحالم؟
للنادي  مباركتى  أكرر  أن  أود  البداية  فى 
األهلي وإدارته والعبيه وجماهيره على هذا 
التتويج، ولكن أود ان أوضح ان هناك فارًقا 
كبيًرا بني عمرو اجلنايني وهو على كرسي 
املسئولية، وعمرو اجلنايني وهو خارج العمل 
العام، فقبل ان أنتمى جلماهير الزمالك أنا 
أحب  أن  عملي  فى  أعتد  لم  وان��ا  مصري، 
وأكره، خالل 33 سنة ال أعرف الفشل بل 
النجاح، ففى إدارتي ألي عمل انسي أي شيء 
فى الدنيا بخالف حتقيق النجاح فى مجال 
عملي فقط، وكل ما كان من قبل بيني وبني 
مداعبات،  مجرد  كان  األهالوية  أصدقائي 
أما حاليا فالعدالة املطلقة هى دستوري فى 

ادارة احتاد الكرة.
● هل أصبح محمد صالح صداعا فى رأس 
احتاد الكرة أم ان األزمة األخيرة معه انتهت؟
العالم  العبي  أفضل  م��ن  ص��الح  محمد 
ال��وق��ت احل��ال��ي وم��ن حقه ان يحصل  ف��ى 
على الوضع الذي يليق بقيمته خالل وجوده 
وفى  غيره،  او  املنتخب  مع  فى مصر سواء 
طعن  بأنه  شعر  لذلك  يحتاج  ال��ذي  الوقت 
بيته بسبب عدم وصول  فى ظهره من اهل 
ترشيحات مصر جلائزة االفضل فى العالم 
الى الفيفا بالشكل املطلوب وهو ما اثر على 
اصواته خالل االحتفالية االخيرة، وقد قمت 
بان ماحدث  بالتحدث معه هاتفيا واخبرته 
اللجنة  وج��ود  يكن خالل  ولم  مقصود  غير 
احلالية، ووعدته مبحاسبة كل املقصرين فى 
هذا االمر وأال تتكرر هذه الواقعة من جديد، 
واملجلس احلالي سيقدم كل الدعم واملساندة 
ملحمد صالح النه يحتاج منا ملعاملة خاصة 
ال��ت��ي حت��ت��اج العناية  ف��ه��و م��ث��ل اجل��وه��رة 
الفائقة، اما بخصوص عدم حضوره ملعسكر 

املنتخب فقد كشف حسام البدري من قبل 
انه فضل منحه راحة خالل تلك الفترة.

هل ك��ان اختيار حسام ال��ب��دري لتدريب   ●
املنتخب عن قناعة بقدراته، أم ان تعيينه جاء 
بعد فشل املفاوضات مع إيهاب جالل وحسام 

حسن؟
حسام البدري مدرب كبير له تاريخ كبير 
لتدريب  ترشحو  الذين  املدربني  أكثر  وه��و 
يجوز  وال  ب��ط��والت،  على  حصوال  املنتخب 
ان نقول انه جاء بديال لفشل التفاوض مع 
فقد وضعنا  وح��س��ام حسن،  ج��الل  اي��ه��اب 
ملنتخب  الفني  املدير  الختيار  معينة  معايير 
م��ص��ر ش��م��ل��ت ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وال��س��ي��ر 
وحتليل  الشخصية  وامل��ق��اب��الت  ال��ذات��ي��ة 
إلكترونية متطورة  برامج  اإلحصائيات عبر 
ب��ج��ان��ب االس��ت��ع��ان��ة ب����آراء خ��ب��راء وش��ي��وخ 
الكرة املصرية هم: طه إسماعيل وعلي أبو 
من  كبير  وعدد  احل��اج،  وعبداملنعم  جريشة 
قادة الرأي فى الكرة املصرية، وقد توافرت 
كل الشروط فى حسام البدري الذي اتوقع 
املتفق  األه��داف  لتحقيق  املنتخب  يقود  ان 
عليها باحلصول على كأس األمم االفريقية 

والتأهل لكأس العالم 2022.
● ل���ك���ن ان�����ت م��ت��ه��م ب��ال��ت��س��ب��ب ف����ى فشل 
املفاوضات مع ايهاب جالل الذي كان املرشح 
األول من كل اخلبراء لتدريب املنتخب بسبب 

فرض أمين طاهر على جهازه الفني؟
جالل  ايهاب  رف��ض  اسباب  نختزل  مل��اذا 
تدريب املنتخب فى أمين طاهر فقط، وهل 
امين طاهر لم يكن حارسا دوليا كبيرا، ألم 
فترة  منذ  املرمى  حراسة  تدريب  فى  يعمل 
طويلة فى العديد من االندية، نحن لم نأت 
ب��ه م��ن ال��ش��ارع، لكنه ك��ان م��درب��ا حل��راس 
م��رم��ى ال��زم��ال��ك، ف��ع��ال امي���ن ط��اه��ر ك��ان 
لكن  معه  امل��ف��اوض��ات  فشل  اس��ب��اب  ضمن 
كانت هناك أسباب اخرى كثيرة تسببت فى 

استبعاده من الترشيحات.

● أك����دت م���ن ق��ب��ل ع��ل��ى اإلل���ت���زام ب��ج��دول 
مسابقة الدوري املعلن قبل انطالق البطولة 
عليه  تاجيالت  او  تعديالت  اي  وج���ود  وع���دم 
واالل����ت����زام ب��امل��الع��ب امل���ح���ددة ب��ه��ذا اجل���دول 

فلماذا يحدث العكس؟
تصريحاتي السابقة فى هذا الشأن كنت 
طلبات  اي  ال��ى  نلتفت  ل��ن  اننا  بها  اقصد 
له  مباراة  اي  تعديل  او  بتأجيل  االندية  من 
حسب رؤيته مثلما كان يحدث من قبل، فلن 
ننظر الى اي طلب بتعديل موعد مباراة من 
القصوى  الضرورة  عند  اال  املعلن  اجل��دول 
وهو  األم��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات  طلب  على  بناء  او 
االول��ى عندما طلب  واقعتني  فى  ح��دث  ما 
الزمالك تاجيل مباراته مع االهلي الى بعد 
رفضنا  اننا  اال  السنغالي  جنريشن  مباراة 
الننا وجدنا الفارق بني املبارتني 5 ايام، فى 

حني وافقنا على طلب االسماعيلي بتأجيل 
مباراته  م��ع  لتعارضها  طنطا  م��ع  مباراته 
بالبطولة العربية وهذا منطقي الن املباراتني 
بخصوص  أم��ا  متتاليني،  يومني  ف��ى  كانتا 
تغيير املالعب فهذا يكون إما بناء على وجود 
صيانة فى هذه املالعب او بناء على مطالب 

أمنية بسبب حضور اجلماهير.
● مب��ن��اس��ب��ة اجل��م��اه��ي��ر مل�����اذا ل���م ن��ش��اه��د 
اجل��م��اه��ي��ر ف��ى ك��ل امل��ب��اري��ات ب���ال���دوري حتى 

االن؟
نحاول  ونحن  للغاية  شائك  امللف  ه��ذا 
وفى  ق��وة،  من  أوتينا  ما  بكل  فيه  جاهدين 
احلقيقة الدولة تبذل معنا جهدا كبيرا فى 
افضل  املوسم  هذا  يحدث  وما  امللف،  هذا 
بكثير من املواسم السابقة، فأغلب املباريات 
 9 منذ  مرة  ألول  انه  ويكفى  جماهير،  بها 
س��ن��وات ت��ق��ام م���ب���اراة االه��ل��ي وال��زم��ال��ك 
بجماهير، ونسعى ايضا الن تكون اجلماهير 
لكننا جميعا  املقبل،  السبت  مباراة  حاضرة 
نسير وف��ق��ا ل��رؤي��ة األم���ن ف��ى ه��ذا امللف، 
وأعداد اجلمهور فى تزايد مستمر، واالمور 

ستصبح افضل فى ما هو قادم.
● وأين كرة الدوري والدرع اجلديد؟

الكرة  احت��اد  ادارة  مهمة  تولينا  عندما 
ال  شكله  لكن  للدوري  جديدا  درع��ا  وجدنا 
يليق بتاريخ واسم مصر، لذا قررنا ان نقوم 
اجلديد  التصميم  تخص  مسابقة  بتنظيم 
ألفضل  للوصول  وال��ك��أس،  ال���دوري  ل��درع 
تصميمات  وج��ود  ف��ى  نرغب  فنحن  شكل 
تليق ببطولة الدوري والكأس فى مصر، أما 
املوردة  الشركة  مع  اتفقنا  الدوري فقد  كرة 
كرة جديدة  تصميم  على  املنتخبات  ملالبس 
الكمية  توريد  وننتظر  كمية  بتوريد  وقامت 
الباقية واعتقد اننا من املمكن ان نشاهدها 

فى الدور الثاني من الدوري.

■ وليد عبدالسالم

اإلسكواش يحتفظ 
ببطولة أمريكا المفتوحة
اح��ت��ف��ظ��ت م��ص��ر ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة أم��ري��ك��ا 
املفتوحة لالسكواش، للعام الثالث على التوالي 
بعد فوز ثنائي وادي دجلة على فرج املصنف 
املصنفة  جوهر  ون��وران  للرجال،  عاملياً  األول 
وت��وج  بالبطولة،  للسيدات  عاملياً  اخلامسة 
الثنائي املصري ببطولة أمريكا املفتوحة التي 
على  فوز  عقب  فيالدلفيا،  والية  استضافتها 
الشوربجي املصنف  فرج على مواطنه محمد 
الثاني وحامل اللقب فى املباراة النهائية، كما 
فازت نوران جوهر 
الطيب  ن��ور  على 
الثالثة  امل��ص��ن��ف��ة 

عاملياً.
ب����ه����ذا ال���ف���وز 
حت���ت���ف���ظ م��ص��ر 
ب���ال���ل���ق���ب ل��ل��ع��ام 
ال�����ث�����ال�����ث ع��ل��ى 
التوالي مبنافسات 
الرجال والسيدات 
ف���������ى ه���ي���م���ن���ة 
م����ص����ري����ة ع��ل��ى 
ال��ب��ط��ول��ة ب���دأت 
ثم   ،2017 ع���ام 
2018، وأخيراً 2019، وكان البطل املصري 
واملصنف  سموحة  الع��ب  الشوربجي  محمد 
الثاني عاملياً لرجال االسكواش، والبطلة رنيم 
األول��ى  واملصنفة  دجلة  وادي  العبة  الوليلى 
بهذا  املتوج  األخير  الثنائي  هما  للسيدات، 
اللقب فى العام املاضي.. أما الثنائي األشهر 
قبل  م��ن  اللقب  ه��ذا  م��ن حصد  ال��ذي متكن 
فكان البطل املصري على فرج املصنف األول 
الثالثة  املصنفة  الطيب  ن��ور  وزوج��ت��ه  عاملياً 
بطولة  وتعد   ،2017 نسخة  ف��ى  للسيدات 
أكبر  من  واحدة  لالسكواش  املفتوحة  أمريكا 
8 بطوالت فى اللعبة، وتصنف بفئة البطوالت 
املادية جلوائزها  القيمة  تبلغ  البالتينية حيث 

168 ألف دوالر للرجال ومثلها للسيدات.
■ أحمد هديب

العدالــة دستورنــا فى »الجباليــة«
لم يكن يتخيل انه 

فى يوم من األيام من 
الممكن ان يسلم درع 

الدوري بيديه لالعبي 
االهلي واقفا بينهم أثناء 

احتفالهم واالبتسامة 
المصطنعة تمأل 

وجهه، فهو الزملكاوي 
خفيف الظل الذي لم 

يكن يمر عليه يوما 
اال بكتابة “بوستات” 

ساخرة عن األهلي على 
حساباته الشخصية، 

إال ان القدر جاء به على 
رأس منظومة الكرة 

المصرية ليتم تعيينه 
رئيسا للجنة الخماسية 

التي تدير اتحاد الكرة 
المصري، ليأتي عليه 
اليوم الذي ينظم فيه 

احتفاال لتسليم درع 
الدوري لألهلي ويجلس 

بين أعضاء مجلس 
ادارته ويسلم العبيه درع 
الدوري بيديه، وللتعرف 

على شعوره فى تلك 
اللحظات أجرت األهالي 

معه هذا الحوار..

■ البدري لم يكن بديال لجالل 
وحسام حسن.. وأيمن طاهر سبب 

فشل المفاوضات مع مدرب المصري
■ رفضت طلب الزمالك بتأجيل 

القمة ولن ألتفت لطلبات األندية 
بتعديل مواعيد مبارياتها

■ محمد صالح مثل الجوهرة 
التي تحتاج لرعاية خاصة

على فرج

لوكاس
هواديكى

القمة 119بالمستندات..

■ »فايلر« يسعى لتأكيد جدارته.. و»ميتشو« يخوض االختبار األخير
القمة  مباراة  والزمالك خلوض  االهلي  فريقا  يستعد 
رقم 119 والتي تأتي ضمن مباريات اجلولة الرابعة من 
االهلي  يعتلي  التي  البطولة  وهى  للدوري،   61 املوسم 
قمة جدولها منفردا بحصده العالمة الكاملة بالفوز فى 
مبارياته الثالث السابقة، بينما يأتي الزمالك فى املركز 

الثاني مناصفة مع بيراميدز بفوزين وتعادل.
اكتسبها  اللقاء مبعنويات مرتفعة  ويدخل االهلي هذا 
من الفوز فى كل املباريات التي لعبها حتت قيادة مديره 
جيدا  اسلوبا  االهلي  مع  يقدم  الذي  السويسري  الفني 
واداء رائعا حتى االن، فى حني تعد هذه املباراة مبثابة 
الفرصة االخيرة مليتشو مدرب الزمالك الذي خسر مع 

وتعادل  السنغال  فى  السنغالي  جنريشن  امام  الزمالك 
مستوى  ان  بخالف  اجليش  مع طالئع  بالدوري  مؤخرا 
الالعبني ينخفض بشكل ملحوظ، وهو ما جعل مجلس 
الفني  اجلهاز  فى  مرعي  بعصام  يستعني  النادي  ادارة 

املعاون مليتشو بدال من امين عبد العزيز.
وق���د اس��ت��ع��د االه���ل���ي مل���الق���اة ال��زم��ال��ك مب��واج��ه��ة 
االعالميني وديا وهى املباراة التي شهدت جتهيز عمرو 
يخوض  ان  املتوقع  من  انه  حيث  القمة،  ملباراة  السولية 
فى  الشناوي  محمد  من  مكون  بتشكيل  امل��ب��اراة  فايلر 
حراسة املرمى وامامه على معلول وامين اشرف ورامي 
ربيعة وأحمد فتحي، وفى الوسط حمدي فتحي والسولية 

وامامهم رمضان صبحي وقفشه وحسني الشحات وفى 
الهجوم جونيو أجايي.. أما الزمالك فقد فاز على املنيا 
التي  امل��ب��اراة  وه��ى  القمة  مل��ب��اراة  استعدادا   4/2 ودي��ا 
اطمأن فيها ميتشو على جاهزية مصطفى فتحي، لكنه 
يحاول جتهيز شيكاباال الذي مازال فى مرحلة التأهيل 
حتى األمس، ومن املتوقع ان يخوض ميتشو هذا اللقاء 
بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة املرمى وامامه 
عبد اهلل جمعة ومحمود عالء ومحمد عبدالغني وحمدي 
أوباما  وأمامهم  وزيزو  حامد  طارق  الوسط  وفى  النقاز 
وفى  فتحي  مصطفى  او  شيكاباال  ورمب��ا  شرقي  وب��ن 

الهجوم مصطفى محمد.

مكاسب عديدة  اليد  لكرة  الزمالك  فريق  حقق 
بلقب  وتتويجه   33/31 سبورتنج  على  فوزه  من 
بطولة افريقيا لالندية ابطال الدوري التي اقيمت 
فى الرأس االخضر، حيث احتفظ بكأس البطولة 
متتالية،  مرات   3 بها  تتويجه  احلياة، عقب  مدى 
لكرة  األف��ري��ق��ي  االحت���اد  يعلن  أن  املنتظر  وم��ن 
بداية  لألبطال،  ستمنح  ج��دي��دة،  ك��أس  عن  اليد 
جنح  وب��ذل��ك   .2020 املقبل  ال��ع��ام  نسخة  م��ن 
سبق  حيث  مرتني،  الثالثية  حتقيق  فى  الزمالك 
أن توج بالكأس القارية 3 مرات متتالية فى نسخ 
أعوام 1979 و1980 و1981، ثم كرر إجنازه 
 ،2017 اجلديدة  الثالثية  ليتمم  املاضي،  االحد 

و2018، و2019. وتصدر الزمالك قائمة األكثر 
تتويجا بالبطولة، منفرًدا باملركز األول برصيد 12 
لقبا، بعدما كسر رقم املجمع البترولي اجلزائري 
الذي يحل فى املركز الثاني برصيد 11 لقبا، ثم 
األهلي املصري برصيد 5 ألقاب فى املركز الثالث.
وحجز الزمالك عقب تتويجه بلقب دوري أبطال 
املقبلة  النسخة  فى  له  مقعًدا  اليد،  لكرة  أفريقيا 
من بطولة السوبر األفريقي، املؤهلة لكأس العالم 
بالسعودية..  إقامتها  وامل��ق��رر   ،2020 لألندية 
التونسي،  الساحلي  النجم  فريق  الزمالك  ويواجه 
األخير  ت��وج  بعدما  األفريقي،  السوبر  لقب  على 

ببطولة أفريقيا لألندية أبطال الكؤوس.
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