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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير: محمود البرغوثى
9 شعبان 14٣٧ هـ السنة األولى -  العدد ٣٦اإلثنني 1٦ مايو 201٦ م12 صفحة

محمد صبحى

غزوة المكرونة
فجأة وبعد أن اعترف محافظ الدقهلية بفشل وزارة الزراعة والتموين 
في استالم محصول القمح من الفالحين، وبعد أن أقر السيد الرئيس بأن 
هناك مستفيدين من األزمة، مع سوء إدارة الحكومة لموسم القمح، تبخر 
خالد حنفي وزير التموين، كما غادر وزير الزراعة إلى »روما«، عله يجد 

الحل البديل للقمح واألرز في المكرونة اإليطالية.
سمعنا سيادة الرئيس يقول إنه سوف يقدم كشف حساب الشهر المقبل، 
ونريد من وزير الزراعة أن يقدم لنا كشف حساب عن إنجازاتة العظيمة في 
تعذيب المزارعين، وتدمير المحاصيل والدواجن واإلنتاج الحيواني .. ال 

شيء فعله خالل فترة توليه المنصب الرفيع.
بمعنى  بس«،  حلوة  سفريات  تخصص  دا  »الوزير  يقولون  البلد«  »أوالد 
السفريات الـ »سبع نجوم« فقط، فلم يزر قرية، ولم يجلس مع ُمزارع، ليتعلم 
في  والمكرونة،  واالستاكوزة  والضأن  الجمبري  لغزوات  تفرغ  بل  منه، 

اإلسكندرية، وشرم الشيخ، ومطروح، وأسبانيا وإيطاليا.
وزيرا التموين والزراعة، هربا، وتركا المتحدثيْن الرسمييْن، إلنكار وجود 
أزمة، ليتهما الفالح بأنه »مش عارف يورد القمح، وهو اللي بيخلط القمح«.
األزمات،  استمرار  ومع  أزماتنا،  أسباب  تعرف  أنت  الرئيس:  سيدي 

سيجف الزرع والضرع.
ليس للوزيرين رؤية، تعد بمستقبل، وال حتى ماض مطمئن، كي يستندا 

عليه لتصحيح األخطاء. 
السادة أعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم ٦0 مليون فالح: أنصحكم 

بسحب الثقة من الوزيرين قبل أن يسحب الفالحون ثقتهم منكم.

تصدير 2مليون طن بطاطس وموالح إلى أوروبا.. وروسيا تمنع دخول130طن برتقال مصرى
»الزراعة« تنهى تدريب 2319 مهندسًا على االستخدام اآلمن للمبيدات 

حوارتقارير

11
أهالى قرى المنوفية يصرخون: »أنقذونا.. يرحمكم اهلل« 

خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المزارعين من توريد القمح
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كتب ـ محمود البرغوثي:

عدة  للقطن،  العامة  الجمعية  رئيس  السعدني  وليد  المهندس  كشف 
أسباب وراء تراجع مساحة القطن المصري هذا العام إلى 100 ألف فدان، 
في  الدولة  تأخر  أبرزها  الماضي،  العام  في  فدان  ألف   24٧ من  بدال 

اإلعالن عن سعر بيع  القطن للموسم الجديد كالعادة.
وتوقع السعدني بلوغ سعر قنطار القطن هذا العام، نحو 2000 جنيه، 
للحكومة، وذلك مع خلو  الرسمي  السعر  بزيادة قدرها ٧50 جنيها على 

قنطار  ألف   ٧00 إنتاج  وتوقع  »الرواكد«،  أو  »الفضلة«  من  حاليا  السوق 
فقط هذا الموسم، مقابل مليون و٣٦ ألف قنطار للموسم الماضي، ومليون 

قنطار فضلة كانت متبقية من موسم 2014.
وقال السعدني في تصريح خاص لـ »األرض«، إن وزارة الزراعة نجحت 
العام الماضي في إنتاج نحو 150 ألف قنطار من قطن اإلكثار من مساحة 
قدرها ٣5 ألف فدان فقط، تنفيذا للقرار الجمهوري بقانون رقم 4 لسنة 
2015، »لكن الحكومة فوتت فرصة استثمار التقاوي المتحصلة منها في 
المضي،  العام  له  مخططا  كان  كما  األقل،  على  فدان  ألف   400 زراعة 

بسبب أخطائها التقليدية.
وأضاف السعدني أن تأخر الحكومة في إعالن أسعار القطن، وارتفاع 
أسعار األرز خالل الشهر الماضي والحالي، وتراجع إنتاجية الفدان إلى 4 
للهروب من خانة  الفالحين  للفدان بدال من سبعة قناطير، دفع  قناطير 
»الذهب األبيض« إلى الخانة المضمونة وهي »األرز«، غير مبالين بالتهديد 

والوعيد بتوقع غرامة قدرها 4000 جنيه على الفدان المخالف.
العامة  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الشراكي  مجدي  قال  جهته،  من 
مع  الموسم  هذا  تعاقدوا  القطن  مزراعي  معظم  إن  الزراعي،  لإلصالح 

التجار لبيع أقطان موسم 201٦، بسعر 1500 جنيه للقنطار، مؤكدا أيضا 
توقعات وليد السعدني ببلوع السعر حاجز الـ 2000 جنيه هذا العام.

وقال الشراكي في تصريح خاص لـ »األرض«، إن الحكومة، متمثلة في 
اللجنة االقتصادية، بدأت في تكثيف حملة تشجيعية لزراعة القطن هذا 
العام، بعد أن قرر الفالحون هجر المحصول الذي تسبب لهم في العناء 
وزير  البلتاجي  عادل  للدكتور  سابقة  تصريحات  وبعد  الماضي،  العام 

الزراعة األسبق، مفادها: »اللي يزرع قطن يتصرف فيه«.

السيسى يتلقى تقريرا حول محطة الضبعة.. 
ويؤكد: الطاقة النووية خيار استراتيجى

»ملك البطاطس« فى حوار لـ»األرض«: 
لست محتكرًا الستيراد التقاوى

تفاصيل التحقيق مع مسؤولين فى »الزراعة« بتهمة تسهيل االستيالء على أراٍض بـ 100 مليون جنيه

إثيوبيا تبدأ ملء خزان 
»سد النهضة« يوليو 

المقبل.. ومصر تنتظر 
سنوات عجاف

اتهام مجلس 
»الزراعيين« 

بالمماطلة فى
 إجراء االنتخابات

لجنة برلمانية توصى بإنشاء 
مصنع لألسمدة الفوسفاتية 

فى الوادى الجديد 

وزير الزراعة من روما: الحكومة جادة فى تهيئة مناخ االستثمار وتحقيق التنمية

المجمعات  في  األرز  أسعار  ارتفاع  أزمة  كشفت 
واألسواق، بشكل غير مسبوق، األسبوع الماضي، عن 
المحاصيل  مع  التعامل  في  الحكومة  فشل 
التجار  ومحاباة  األرز،  رأسها  وعلى  االستراتيجية، 
على حساب المزارعين، الذين تكبدوا خسائر فادحة 
خالل موسم زراعته العام الماضي، بعد تدنى السعر 
إلى 1250 جنيهاً للطن في أكتوبر الماضي، مع بداية 
شهر  فى  جنيه   1500 إلى  ارتفع  المحصول  حصاد 

سبتمبر الماضي.
ما  جمع  فى  الماضي  العام  نجحوا  الذين  التجار 
يقرب من 5 ماليين طن، سوف يحققون مكاسب مع 
جنيه،  مليار   1.5 إلى  تصل  الحالي  السعر  ارتفاع 
حيث ارتفع سعر الطن بشكل غير مسبوق بلغ 4000 

الفالحين  من  عدد  واتهم  الماضي،  األسبوع  جنيه 
الحكومة بالتالعب بالمزارعين.

الجمعية  رئيس  الشراكي،  مجدى  قال  جهته  من 
المتهم  هى  التموين  وزارة  إن  لإلصالح،  العامة 
الرئيسي فى أزمة األرز، حيث رفضت العام الماضي 
للمضارب  القابضة  الشركة  مضارب  بفتح  مطلباً 

الستالم المحصول والتحكم فيه لضبط األسواق.
باتحاد  األرز  شعبة  رئيس  شحاتة،  رجب  وأكد 
عندما  أخطأت  الحكومة  أن  المصرية،  الصناعات 
اتجهت الستيراد األرز من الخارج، والممثل في 80 

األرز  أن  موضحاً  استيرادها،  مقرر  طن  ألف 
ترفض  والحكومة  التجار،  لدى  متوافر 
إلى  اضطرهم  ما  مستحقاتهم،  صرف 
من  كان  أنه  إلى  مشيراً  توريده،  عدم 

من  بدال  األولى 
بالعملة  االستيراد 
وقت  فى  الصعبة، 
فيه  أحوج  نحن 
وفاء  للدوالر، 
التموين  وزارة 

بمستحقات 
وحل  الموردين 

األزمة.

»األرز بـ9 جنيه ياحكومة«
..ووزير التموين سبب األزمة

بعد تقليص المساحة إلى 100 ألف فدان.. توقعات بوصول سعر قطن 2016 إلى 2000 جنيه للقنطار
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إطالق إشارة بدء الصيد فى بحيرة البردويل بعد تطويرها

مجدي الشراكي

الحكومة تفوت الفرصة األخيرة الستعادة عرش الذهب األبيض
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إطالق إشارة بدء الصيد فى بحيرة البردويل بعد تطويرها

على هامش مشاركته فى مؤتمر منظمة الفاو بروما..
وزير الزراعة يدعو دول المنطقة لدعم 

برامج التنمية ورفع مستوى األمن الغذائى

القيادة  قائد  عسكر،  أسامة  الفريق  افتتح 
ومكافحة  القناة  شرق  لمنطقة  الموحدة 
حرحور  الفتاح  عبد  اللواء  يرافقه  اإلرهاب، 
من  األولى  المرحلة  سيناء،  شمال  محافظ 
التصدير  وصالة  البردويل،  بحيرة  تطوير 
وفقاً  للتصدير  اعتمادها  تم  التى  المتطورة، 
على  حصولها  بعد  األوروبى  االتحاد  لمعايير 

التقارير والشهادات الالزمة.
رئيس  بدين،  حمدي  اللواء  واستعرض   
مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية 
الجديد  المشروع  أعمال  المائية،  واألحياء 
الماضية،  األشهر  تطويره على مدار  ومراحل 
منطقة  تطوير  فى  المسلحة  القوات  وجهود 
بحيرة البردويل فى مراسيها المختلفة، موجها 
الشكر والتقدير ألهالى سيناء الشرفاء، الذين 
دعموا جهود القوات المسلحة فى إعادة بحيرة 
البردويل إلى عصورها السابقة، وشاركوا فى 

جميع أعمال التطوير من بناء وإنشاءات. 
وأعلن اللواء بدين أن العام المقبل سيشهد 
بعد  خاصة  سيناء،  فى  وتطوير  تنمية  أعمال 
توجيهات الرئيس السيسي بتطوير وتنمية تلك 
البقعة الغالية من أرض مصر، الفتا إلى أنه تم 
ومراكب  للتجديف  ناٍد  إلنشاء  دراسات  عمل 
افتتاح  جانب  إلى  للصيادين،  وقرية  الصيد، 
في شمال  العبد  بئر  منطقة  فى  للثلج  مصنع 

سيناء يوم 28 مايو الجارى. 
المسلحة  القوات  أن  بدين  اللواء  وكشف 
أنشأت محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 600 
أهالى  لخدمة  الواحد  اليوم  فى  مكعب  متر 
منطقة »اغزوان« فى بئر العبد لتخفيف العبء 
عن كاهل المواطنين، وتوفير مياه نظيفة لهم.

 وأضاف بدين، »كل ما وعدنا به تم والباقي 
والبردويل،  سيناء  صيادي  ولوال  تباعا،  سيتم 
والنواب الموجودين فى هذه المنطقة المباركة، 
ما  والمكائد،  للشائعات  وتحديهم  وتكتاتفهم، 
كان هذا المشروع الضخم، مؤكدا أن القوات 
تأخذ،  وال  تساعد  تهدم،  وال  تبنى  المسلحة 
عام  ثمار  نجى  ونحن  الفرسان،  شيمة  وهذه 
مضى، القوات المسلحة تعمل فى العديد من 
المناطق، فى شرق التفريعة وبركة غليون فى 
البحيرات  جميع  تنمية  وندرس  الشيخ،  كفر 

قارون والبرلس وغيرها. 
وأكد بدين أن القوات المسلحة لها دور كبير 
محاربة  أن  على  مشددا  سيناء،  تنمية  فى 
اإلرهاب الحقيقية تكون من خالل التنمية، وأن 
القوات المسلحة نجحت خالل العام الماضي 
من  ومخلفات  عوائق  طن   3500 تطهير  في 
بحيرة البردويل، وتم تطهير البواغيز، وقنوات 
إشعاعية وإزالة 32 مبنى ورفع كفاءة 18 آخر 

قديم وبناء 34 مبنى جديد. 

وأضاف بدين، »تم إنشاء صالة فرز وتصدير 

طرق  رصف  وتم  يوم،   / أطنان   5 بطاقة 
البحرية،  األرصفة  وتطوير  كم،   17 بإجمالى 
إلى جانب التعاقد على مصنع ثلج بطاقة 54 
إنتاجية 360  طن / عام، ومصنع فوم بطاقة 

طنا فى العام.
 وأكد اللواء بدين أن القوات المسلحة تسعى 
لمنع صيد الزريعة، وتحاول فتح آفاق للتنمية 
أفضل  مستقبل  تحقيق  أجل  من  المستدامة، 
ألبناء سيناء، قائال، »نحاول استغالل السواحل 
الجمهورية،  محافظات  مختلف  فى  المصرية 
منطقة  فى  للصيادين،  قرية  بناء  وسيتم 
الالزمة  المطالب  تحقيق  أجل  من  البردويل 
لهم، باإلضافة إلى إنشاء ناٍد اجتماعى، وقرى 
الصيادين، الفتا إلى أن الرئيس السيسى أمر 
البحيرة  طول  على  ممشى  عمل  يتم  أن 
»البردويل« بحيث يكون فيه تنمية وروح معنوية 

عالية. 
رئيس  الباقي،  عبد  محمد  وجه  جهته  من 
للقوات  الشكر  السمكية،  للثروة  العامة  الهيئة 
واستقرار  أمن  على  حافظت  التى  المسلحة 

بحيرة البردويل، باإلضافة إلى أعمال التطوير 
التى تمت لها على مدار العام الماضى، حتى 
وصل إنتاجها السنوى إلى 4700 طن فى العام، 
الفتا إلى أن هذا اإلنتاج سوف يتم مضاعفته 
قرية  فى  السمكى  المفرخ  عمل  بدء  بعد 
مليون   30 بتكلفة  العبد  بئر  بمنطقة  أغزاوان 

جنيه. 
التنمية  جهود  أن  الباقى«،  »عبد  وأضاف 
التى نبذلها جمعيا لن تؤتي ثمارها إال بتكاتف 
هذه  على  للحفاظ  والوطن  الله  أمام  الجميع 
البحيرة، بعدم استخدام الشباك المخالفة أو 

الصيد الجائر«. 
القوات  أن  عسكر  أسامة  الفريق  وأكد 
المسلحة ستقضي على اإلرهاب من جذوره إن 
عن  معربا  الغالية،  سيناء  أرض  من  الله  شاء 
أرض  على  تمت  التى  التنمية  بجهود  سعادته 
رأسها  على  الماضية،  الفترة  خالل  سيناء 
وأبناء  أهالى  لخدمة  البردويل  بحيرة  تطوير 

سيناء الشرفاء.
 وأوضح الفريق عسكر على هامش االحتفال 

أن  البردويل  بحيرة  فى  الصيد  موسم  ببدء 
تتبنى تطوير مشروع بحيرة  المسلحة  القوات 
سيناء،  أبناء  خدمة  أجل  من  كامال  البردويل 
سيناء  شمال  ألبناء  تهانيه  خالص  عن  معرباً 

والصيادين بمناسبة هذا االفتتاح العظيم. 
اليوم  تم  الذى  العمل  أن  إلى  وأشار عسكر 
سيناء  أرض  على  تتم  التى  للتنمية  استكمال 
الصادقة  النية  الراهن، فى ظل  الوقت  خالل 
الدولة فى هذا األمر، قائال، »مش  من قيادة 
هنقول كالم وبعد كدا ما يتعملش حاجة، إنما 
الطبيعة،  على  شىء  كل  نوريكم  بنحب  إحنا 
بحيرة  فى  أيه  نعمل  قدرنا  معانا  وشوفوا 
البردويل بعد مرور عام واحد على تطويرها«. 
وأكد الفريق عسكر أن الشباب البد أن يكون 
لديه أمل ويرى المشروعات التنموية الطموحة 
التى تقدمها الدولة، الفتا إلى أن ربط التنمية 
بمكافحة اإلرهاب دور محورى تسعى له الدولة 

فى الوقت الراهن.
 وأضاف عسكر، »فيه شهداء كتير جدا من 
تراب  على  دماؤهم  سالت  المسلحة  القوات 

واللى بيسشتهد هنا من  الغالية،  أرض سيناء 
سيناء،  أبناء  من  بس  مش  والأسيوط،  المنيا 
أجله  من  والتضحية  مصر  هو  الوطن  ألن 

واجبه«. 
من  للصيادين  المراكب  عشرات  واصطفت 
ابناء سيناء فى منطقة مرسى »اغزوان » من 
الصيد،  موسم  فى  البدء  إشارة  إطالق  أجل 
المرحلة األولى من  انتهاء  بعد  البحيرة  داخل 
األهلى  من  كبير  عدد  بحضور  تطويرها، 
شمال  محافظة  فى  التنفيذيين  والمسئولين 
باإلضافة  المسلحة،  القوات  وقيادات  سيناء 
تم  وقد  سيناء.  شمال  عن  الشعب  نواب  إلى 
لتسيير  يتكون من طابقين  إدارى  انشاء مبنى 
بحيرة  فى  بالصيد  الخاصة  اإلدارية  األعمال 
البردويل بما يضمن، الحفاظ عليها من أعمال 
تطبيق  عن  مسئوال  ويكون  الجائر،  الصيد 
األعمال  تسيير  وضمان  الجميع  على  القانون 

بشكل أفضل خالل المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصالح األراضي، 
حالياً  األوسط  الشرق  منطقة  بها  تمر  التى  األزمات  أن 
والقطاع  الغذائي  األمن  أوضاع  على  سلبي،  بشكل  انعكست، 
لدول  كبيراً  تحدياً  يمثل  الذي  األمر  عامة،  بصفة  الزراعي 
من  المشترك  والتعاون  الجهود  تكاتف  على  للعمل  المنطقة 

أجل رفع مستويات األمن الغذائي بها.
الفاو،  لمنظمة  العام  المدير  لقائه  خالل  »فايد«،  وأضاف 
وعددا من وزراء الزراعة في المنطقة، على هامش فعاليات 
الدورة 33 للمؤتمر اإلقليمى للشرق األدني الذي تنظمه »الفاو« 
المنظمة فيما  به  الذى تقوم  الدور  تثمن  في روما، أن مصر 
يتعلق بدعم ثبات القطاع الزراعي أمام هذه األزمات التى تمر 
زيادة دعم  التعاون من أجل  إلى ضرورة  داعياً  المنطقة،  بها 
برامج التنمية الزراعية، والتي تمثل أهمية قصوى في المرحلة 

الحالية. 
وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن تعمل المنظمات الدولية 
مع  التعاون  على  اإلنسانية  واألزمات  الغذاء  بقضايا  المعنية 
منظمة الفاو، خاصة برنامج الغذاء العالمي الذي يقوم بدور 
مهم في جهود اإلغاثة بعدد من دول اإلقليم, وأبرزها سوريا 

والعراق واليمن والسودان وليبيا.
 وأكد »فايد« أن هناك عالقة قوية بين تحقيق األمن الغذائي 
والسالم، موضحا أن منظمة الفاو عليها أن تعمل حالياً على 
عن  فضاًل  الترابطية،  العالقة  لهذه  الدولي  اإلدراك  تعزيز 
التنمية  برامج  لتمويل  التنمية  شركاء  من  الموارد  حشد 

الزراعية في دول اإلقليم.

 وشارك »فايد« على هامش فعاليات الدورة، في االجتماعات 
الوزارية لدول مجموعة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، بحضور 
وسوريا  والسودان  واألردن  والكويت  لبنان  من  الزراعة  وزارء 
الزراعى  التعاون  سبل  لبحث  واليمن،  وموريتانيا  والجزائر 
المشترك بين بلدان المنطقة، وتحقيق األمن الغذائى لشعوبها. 
من  عدداً  ناقشت  االجتماعات  إن  الزراعة،  وزير  وقال 
على  والغذائية،  الزراعية  بالسياسيات  المتعلقة  الموضوع 
المستويين اإلقليمي والعالمي، مثل مساهمة الثروة الحيوانية 
التى  واالستراتيجية  اإلقليم  فى  الغذائى  األمن  تحقيق  فى 
والحد  الحيوانية  األمراض  مخاطر  إلدارة  المنظمة  اتبعتها 
منها، ووضع نظم مستدامة لألغذية الحيوانية، باإلضافة إلى 
تعزيز حوكمة الخدمات البيطرية بهدف الوقاية من األمراض. 
وجدد »فايد« دعوته لـ«خوسيه دا سيلفا« مدير عام المنظمة، 
لزيارة مصر للوقوف على التطورات التى تشهدها حالياً في 
المجال الزراعي، وتحقيق األمن الغذائي، الفتاً إلى أن مصر 
من  عدد  إلنجاز  المنظمة  مع  التعاون  من  المزيد  إلى  تتطلع 
المشروعات التي تهدف إلى تعزيز األمن الغذائى، واالرتقاء 
تقديم  وافقت على  المنظمة  أن  الزراعة، خاصة  بأداء قطاع 
فدان،  المليون  ونصف  المليون  لتطوير مشروع  الفنى  الدعم 

مما سيكون له كبير األثر في تحقيق التنمية المستدامة.

شعبان بالل

عبد  محمد  الدكتور  أعلن 
مبيدات  لجنة  رئيس  المجيد، 
اآلفات الزراعية في وزارة الزراعة، 
التدريبي  البرنامج  من  االنتهاء 
لـ2319 مهندساً زراعياً، منهم 119 
الضبطية  حق  منحهم  يتم  مراقباً 
المبيدات  لمكافحة  القضائية 
في  المهربين  وضبط  المغشوشة 

جميع المحافظات.
في  المجيد«،  »عبد  وقال 
تصريحات صحفية، إنه تم االنتهاء 
أيضا من البرنامج التدريبي المكثف 
لتنفيذ  زراعي  مهندس  لـ2200 
فى  المتكاملة،  المكافحة  برامج 
والفعال  اآلمن  االستخدام  إطار 
الحمالت  تشديد  للمبيدات، مؤكداً 
وتداول  بيع  أسواق  على  المكثفة 
المغشوش  لضبط  المبيدات 
لجنة  رئيس  وأضاف  والمهرب.  
التدريبي  البرنامج  أن  المبيدات، 
إنتاجية  لزيادة  يهدف  للمهندسين 
الموسم  الصيفية  المحاصيل 

والقطن،  الذرة  خاصة  الحالي، 
المكافحة  برامج  تنفيذ  عن  فضال 
االستخدام  إطار  فى  المتكاملة، 
وبرنامج  للمبيدات،  والفعال  اآلمن 
مكافحة محصول قصب السكر فى 
قنا، واألقصر، وأسوان،  محافظات 
اآلمن  لالستخدام  مكثفة  وبرامج 
المياه  استهالك  تقليل  فى 
المحاصيل الشرهة وخاصة األرز . 

لجنة  أن  المجيد«  »عبد  وأكد 
فى  مستمرة  اآلفات  مبيدات 
المكثف  التدريبي  برنامجها 
كيفية  على  الزراعيين،  للمهندسين 
اآلفات،  مبيدات  منظومة  إدارة 
والطرق المثلى الستخدام آلة الرش 
المستحضرات،  وتجهيز 
والفعال  اآلمن  واالستخدام 
متبقيات  من  يقلل  بما  للمبيدات، 

وعدم  الحبوب  على  المبيدات 
وصحة  والبيئة،  بالتربة،  اإلضرار 
رفع  إلى  باإلضافة  المزارعين، 
االستراتيجية،  المحاصيل  إنتاجية 
من  والحد  الحبوب،  خاصة 
المجيد«  »عبد  وأشار  االستيراد.د 
اآلفات  مبيدات  لجنة  أن  إلى 
الزراعية تعمل بالتنسيق مع وزارات 
والداخلية  والتموين  والبيئة  الري 
واالستثمار  والمالية  والصحة 
والصناعة، لتنفيذ حمالت اإلغالق 
المبيدات  إنتاج  أماكن  لجميع 
المخالفات  وتحويل  المغشوشة، 
إلى  باإلضافة  التحقيق،  لجهات 
الموانئ  على  الرقابة  لجان  تكثيف 
تهريب  لمنع  االستيراد  ومنافذ 
على  الرقابة  وتشديد  المبيدات، 
للحد  المبيدات  وتداول  بيع  محال 

من المغشوش.

»الزراعة« تنهى تدريب 2319 مهندسًا على االستخدام اآلمن للمبيدات

افتتاح صالة تصدير معتمدة من االتحاد األوروبى وإنشاء مصنعين للفوم والثلج

شعبان بالل

محمد عمر

1350 ميجاوات خطة عاجلة للكهرباء في محافظات الصعيد

السيسى يتلقى تقريرا حول محطة الضبعة.. ويؤكد: الطاقة النووية خيار استراتيجى
الفتاح  عبد  الرئيس  وجه 
السيسي، خالل اجتماعه بالمهندس 
الوزراء،  رئيس  إسماعيل،  شريف 
والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء 
االهتمام  بزيادة  السبت،  والطاقة، 
وإمدادها  الصعيد،  بمحافظات 
للوفاء  الالزمة  الكهربائية  بالطاقة 
وجهود  المواطنين  باحتياجات 

التنمية. 
يوسف،  عالء  السفير  وقال 
رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث 
أكد  الكهرباء  وزير  إن  الجمهورية، 
للرئيس تخصيص 1350 ميجاوات 
للكهرباء  العاجلة  الخطة  إنتاج  من 
وذلك  الصعيد،  محافظات  لصالح 
للنهوض  الدولة  جهود  إطار  فى 

بمنطقة الصعيد.
وأضاف المتحدث الرسمي بِاسم 
رئاسة الجمهورية، أن وزير الكهرباء 
نتائج  االجتماع،  خالل  استعرض، 

إلى  مؤخراً  بها  قام  التي  الزيارة 
مسئولي  خاللها  والتقى  موسكو، 
النقاط  بشأن  أتوم«  »روس  شركة 
العالقة الخاصة بعقود إنشاء محطة 

النووية التي تتكون  الضبعة للطاقة 
بقدرة  نووية  وحدات  أربع  من 
أجل  إجمالية 4800 ميجاوات، من 
تمهيداً  بشأنها  توافق  إلى  التوصل 

والوقود  اإلنشاء  عقود  لتوقيع 
التشغيل،  فترة  أثناء  الفني  والدعم 
المدنية  األعمال  من  واالنتهاء 
لبدء  توطئًة  بالمحطة  الخاصة 

األعمال الفنية. 
الرئيس  أن  إلى  »يوسف«  وأشار 
الطاقة  أن  االجتماع،  خالل  أكد، 
يكتسب  حيوياً  خياراً  تُعد  النووية 
لمصر  بالنسبة  استراتيجية  أهمية 
للوفاء  المقبلة  المرحلة  في 
الطاقة  من  المتزايدة  بِاحتياجاتها 
التنمية  لخطط  الالزمة  الكهربائية 
نظراً  واالجتماعية  االقتصادية 
أنها  كما  العالية،  لتنافسيتها 
موارد  على  بالحفاظ  ستسمح 
والغاز  البترول  من  الطاقة 
بِاعتبارهما من المواد الخام التي ال 
القطاعات  بعض  في  عنها  بديل 
األسمدة  مثل  الصناعية 

والبتروكيماويات.

 رفع 3500 طن مخلفات من البحيرة.. وتطوير 18 مبنى قديما وبناء 34 جديدا 
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تعديات على 
»مشروع 
الرئيس«

متولى سالم
بإزالة  للحكومة  الرئيس  تكليفات  لألسف 
التعديات على أراضي الدولة خالل شهر، يؤكد 
ضعف  ويكشف  السرب،  خارج  تغرد  أنها 
اإلزالة،  قرارات  تنفيذ  بها  المنوط  األجهزة 
بسبب أن كل وزارة تعمل كجزيرة منعزلة، فال 
يجمعها هدف واحد، وهو استعادة هيبة الدولة.

ما الدليل على ذلك؟
األدلة على ذلك ال تحتاج إلى توضيح، ألنه ال 
المساحات  إجمالي  يكشف  واحد  رقم  يوجد 
في  المتورطة  والجهات  أو  عليها،  المتعدى 

التعديات.
والمفاجاة أن جميع التقارير التي تم عرضها 
على الرئيس، تُجمع على أن جهات في الدولة 
منها  مستفيدة  أو  التعديات،  في  متورطة 
بطريقة أو بأخرى، والدليل عدم صدور قرارات 

اإلزالة في المهد.
وماذا أيضا؟ 

طالت  التعديات  أن  هو  الكبرى  الطامة 
عليه  يطلق  ما  أو  للرئيس،  القومي  المشروع 
على  فدان،  المليون  ونصف  المليون  مشروع 
الرغم من التكاليف التي تم إنفاقها عليه حتى 
اآلن، والتي تجاوزت 11 مليار جنيه في إقامة 
الطرق  شبكات  بخالف  جوفية،  بئر   1000
والقرى السكنية، دون أن تستفيد الحكومة منها 

بمليم واحد. 
والدليل؟ 

أنه حتى اآلن لم يتم طرح كراسات الشروط   
التعدي  وتم  المشروع،  أراضي  في  للتصرف 
ألف   88 مقابل  فدان  ألف   280 مساحة  على 
لبروتوكوالت  طبقا  فيها  التصرف  تم  فدان 

مشتركة.
يعني من اآلخر، الرئيس اكتشف إن الحكومة 
الليالي  سهر  وتركت  واحد،  بعقل  تعمل  ال 
والتفكير للرئيس وحده، وأصبح قرار مصر من 
عقل بال جسد، وهو ما يعني أن القرارات مثل 

الحرث في مياه البحر.
والحل؟ 

ويجب  مقصرين  الوزراء  جميع  أن  أرى 
ومستحقات  حقوق  في  إلهمالهم  محاكمتهم 
الدولة، مما أفسد مناخ االستثمار وجعلنا في 
وطني،  رئيس  طموحات  بين  ما  الريح  مهب 
لتكون  قشة  عن  يبحث  فاشل  حكومي  وجهاز 

طوق نجاته.
وماذا أيضا؟  

شروط  كراسات  بطرح  اإلسراع  يجب 
خالل  من  المشروع  أراضي  في  التصرف 
تجاه  االلتزامات  تنفيذ  تضمن  تسهيالت 
نرى  أن  نستطيع  حتى  الدولة،  مستحقات 
بعيون  نراه  أن  ال  مصرية  بعيون  المستقبل 

الفاشلين من أصحاب المصالح.. 
لـ »تحيا مصر«.

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصالح 
األراضي، أن مصر تخطو حالياً نحو تنمية زراعية 
أن  إلى  مشيراً  اإلنتاج،  زيادة  خالل  من  مستدامة، 
هناك توجها لزيادة االستثمارات في توشكي وشرق 
من  والحد  التخزين  سوء  من  والحد  العوينات، 

الفاقد.
 جاء ذلك خالل كلمته في فعاليات الدورة الثالثة 
الذى  األدنى،  للشرق  اإلقليمي  للمؤتمر  والثالثين 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  تنظمه 
»الفاو«، في العاصمة اإليطالية روما، في الفترة من 
الزراعة  وزراء  بحضور  الجاري،  مايو   14 إلى   11
بدول إقليم الشرق األدنى وممثلي عدد من الهيئات 

والمنظمات الدولية. 
وقال »فايد«، إن مصر تستهدف زيادة االستثمارات 
في المجال الزراعي إلنتاج المحاصيل االستراتيجية، 
فضاًل عن مواجهة سوء التخزين والنقل، والحد من 
الفاقد في اإلنتاج، من خالل إنشاء صوامع لتخزين 
طرق  وتطوير  الجديدة،  األراضى  في  الحبوب 

التخزين في الدلتا واألراضي القديمة. 
وأضاف وزير الزراعة، أن خطة التنمية الزراعية 
استصالح  فى  التوسع  أيضاً  تشمل  المستدامة 
واستزراع األراضي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات 
والواحات،  العونيات  وشرق  توشكي  فى  العمالقة 
هذه  لطرح  التنفيذية  اآلليات  وضع  عن  فضاًل 
إلى  إضافة  الجادين،  للمستثمرين  األراضي 
والداجني  الحيواني  اإلنتاج  مجال  في  االستثمار 
واالستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي، 
زيادة  أجل  من  صناعية  زراعية  مجمعات  وإقامة 
جديدة  تصديرية  فرص  وخلق  المضافة،  القيمة 
لمحاربة  العمالة  فرص  من  المزيد  في  تساهم 

البطالة. 
وشدد »فايد« على أن الحكومة المصرية جادة فى 
المستدامة،  التنمية  وتحقيق  االستثمار  مناخ  تهيئة 
الخطة  تنفيذ  في  للمشاركة  الخاص  القطاع  ودفع 
بها  وجه  والتي  للبالد،  واالجتماعية  االقتصادية 
تم  أنه  إلى  الفتاً  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
اإلعالن عن انطالق أعمال شركة الريف المصري 
الـ1.5  استصالح  لمشروع  رئيسي  كمطور  الجديد 

العمراني  الحيز  فى  التوسع  بهدف  فدان،  مليون 
الريفي المصري، برأسمال 8 مليارات جنيه، لدفع 
الذي  الجاد،  المشروع  هذا  وراء  من  التنمية  عجلة 
عن  فضاًل  للشباب،  العمل  فرص  من  الكثير  يوفر 

زيادة الرقعة الزراعية في مصر. 
وأكد وزير الزراعة أن أعمال الشركة تهدف إلى 
خالل  من  المستدامة،  للتنمية  جديدة  آفاق  خلق 
إنشاء مجتمعات متكاملة مع المقومات االقتصادية 
العائد  تعظيم  على  وتعمل  المحيطة،  للبيئة 
االقتصادي من المياه المستخدمة، فضاًل عن إنشاء 
مناطق  في  متكاملة  صناعية  زراعية  مجتمعات 
من  مضافة  قيمة  أعلى  على  للحصول  المشروع، 

استغالل أراضي المشروع. 
وأشار »فايد« إلى أنه سيتم إنشاء وحدات أبحاث 
فدان،  مليون  الـ1.5  مشروع  مواقع  في  وتدريب 
جودة  وتحسين  الري،  أساليب  تطوير  على  للعمل 
القطاع  مساهمة  وزيادة  المنزرعة،  األصناف 
في  يساهم  ما  به،  المتعلقة  والصناعات  الزراعي 
الميزان  عجز  وتقليص  القومي،  الناتج  زيادة 
الحاصالت  على  التركيز  خالل  من  التجاري، 
الزراعية، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به القطاع 
الخاص في دعم مسيرة التنمية في البالد، لتحقيق 
طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.

الحكومة تبدأ تنفيذ خطة لتشجيع زراعة القطن.. ومصادر: تقليص المساحة لـ 100 ألف فدان
كتب: حسن سالم

وضعت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة 
لموسم  مسبقة  خطة  والصناعة،  والتجارة 
زراعة القطن لتخطي العقبات التسويقية التي 
تواجه المحصول كل عام، وأدت إلى تكدس ما 
يقرب من 2.5 مليون طن من األعوام الماضية 

وعزوف المزارعين عن زراعته.
مجلس  في  االقتصادية  اللجنة  وأعلنت   
إسماعيل،  شريف  المهندس  برئاسة  الوزراء، 
سعر شراء القطن من صنفي جيزة 86 وجيزة  
8٧ بسعر  1250 جنيًها للقنطار الواحد، وأن 
يكون سعر شراء القنطار من صنفي جيزة 90 
وجيزة 91 هو 1100 جنيه، إلنتاج موسم عام 

.2016
الزراعة  وزير  فايد،  عصام  قال  جهته  من 
من  عدد  إقرار  تم  إنه  األراضى،  واستصالح 
يجوز  ال  أنه  منها  القطن،  لزراعة  الضوابط 
زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق 
لزراعات  القطن  مرتب  حدود  من  واحد  كيلو 
ال  أو  مغايراً  الصنف  كان  إذا  الوزارة،  مزارع 
الصنف  من  للزراعة  كافية  تقاوي  توجد 
خلط  من  لحمايتها  الوزارة  بمزارع  المنزرع 
طبقا  صنف  كل  جودة  وضمان  األصناف، 

لخواصه الطبيعية.
تصريحات  في  الزراعة،  وزير  وأضاف 
صحفية، أنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف 
حظر  على  مشدداً  الجديد،  للموسم  القطن 
األمريكي،  »االبالند«  نوع  من  القطن  زراعة 
وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها 
 ،2016 لسنة   2٧8 رقم  الوزاري  القرار  في 
األصناف  تخالف  أقطان  زراعة  وحظر 
المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، باستثناء 
تقوم  والتي  الزراعة،  لوزارة  التابعة  المزارع 
القطن  بحوث  معهد  بمعرفة  تجارب  بإجراء 

التابع لمركز البحوث الزراعية.
وأكد »فايد« ان تلك القرارات تأتي في إطار 
المزارعين،  تشجيع  على  الحكومة  حرص 
مستوى  ورفع  مصالحهم،  على  والحفاظ 
أصناف  على  الحفاظ  عن  فضاًل  معيشتهم، 
أخرى،  بأصناف  من خلطها  المصرية  القطن 
وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن 

المصري إلى سابق عهده.
الزراعة  وزارة  وكشفت مصادر مسئولة في 
العام  خالل  المنزرعة  المساحة  تدني  عن 
الجاري إلى 100 ألف فدان، بالرغم من انتهاء 
إلى  الفتا  الماضي،  أبريل  في  الزراعة  موسم 

أنها األقل بين األعوام السابقة.
الوزير  خطة  فشل  إلى  المصادر   وأشارت 

الزراعة،  على  المزارعين  لتشجيع  الحالى 
عصام  الدكتور  تكليف  على  اعتمدت  والتي 
األراضي،  الزراعة واستصالح  وزير  فايد، 
معهد  في  ممثال  الزراعية،  البحوث  مركز 
جديدة  خريطة صنفيه  بحوث القطن، بإعداد 
زراعته  مناطق  تحديد  تستهدف  للمحصول 
مختلف  في  منطقة  لكل  المناسبة  واألصناف 
الحجر  قطاع  أن  إلي  باإلضافة  المحافظات، 
الزراعي لم يحدد حتى اآلن ضوابط الستيراد 
األقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج 
على زراعة القطن  سلبا  يؤثر  قد  الذى  األمر 
التي  اآلفات  من  وحمايته  مستقبال  المصري 
تتعرض  قد  مناطق  من  االستيراد  عند  تهدده 
سيتم  التي  الدول  تحديد  ومنها  لآلفات 

مجلس  لتوصيات  طبقا  منها  االستيرا،د 
الصناعات النسيجية.

حملة  تنظيم  تم  أنه  المصادر  وأوضحت 
للزراعة  الجاري  الموسم  من  بداية  توعية 
خالل  من  إنتاجية القطن المصري،  لزيادة 
تعميم األصناف عالية اإلنتاجية لتقليل تكلفة 
من زراعة المحصول،  العائد  وزيادة  اإلنتاج، 
وتعظيم االستفادة منه لتحقيق المنفعة للفالح 

والقائمين على صناعة القطن.
على  التعديالت  أن  إلى  المصادر  ولفتا 
القانون رقم 210 لسنة 1994 تضمن تضافر 
الجهود الحكومية في التوصل إلي آليات تؤدي 
من  لنظيره  منافسة القطن المصري  إلي 
االقطان المستوردة من الخارج ، مشيرا إلي ان 

مصر  في  النسيجية  المنتجات  قيمة  إجمالي 
تصل إلي 2.٣ مليار دوالر سنويا.

عضو  السعدني،  وليد  كشف  جانبه  من 
جمعية منتجي القطن، أن قرار مجلس الوزراء 
أكد التزام الدولة بتصريف المحصول تفعيل 
لنص المادة 29 من الدستور، بأن تلتزم بشراء 
المحاصيل االستراتيجية، وهو يحمي مصالح 
الفالحين،  مشددا على أن تحديد مساحات 
اتفاقا  تتطلب  الحالى  للموسم  القطن  زراعة 
يضم جميع األطراف المرتبطة بزراعة القطن 
التابعة  القطاعات  او  زراعية  جمعيات  سواء 
لوزارة الزراعة والمنتجين والمصدرين، وذلك 
أو  المحلية  للمصانع  االحتياجات  لتحديد 
يتم االعالن عن ذلك قبل  ان  التصدير، علي 

بدء موسم زراعة القطن.
للقطن  المستوردة  الدول  علي أن  كشف 
إنتاجها  خواص  لتحسين  إليه  تلجأ  المصري 
من األقطان قصيرة التيلة، مثل الهند والصين، 
وزراعة  واستنباط  تطوير  أهمية  إلي  مشيرا 
األصناف األكثر تميزا والتوسع فيها علي ضوء 
خالل  من  خارجيا  وا  داخليا  سواء  الطلبات 

تحديث الزراعة والجني بالميكنة.
وأضاف انه يجب علي الدولة ان تنفرد من 
المملوكة  مصانعها  او  شركاتها  احدي  خالل 
طويل  األقطان  بتصنيع  القابضة   للشركة 
الشركة  بتلك  المصري  الطول  وفائق  التيلة 
المصرية، حتي تنتج انتاجا متميزا  لالستفادة 
من القيمة المضافة وبالتالي من خالل شركة 
هناك  يكون  للدولة  مملوكة  اكثر  او  واحدة 
من  المصنع  النهائي  المنتج  علي   تنافس 
السمعة  علي  للحفاظ  المصري  القطن 
استغالل  ومنع  المصري  للقطن  التاريخية 
الشركات األجنبية إلسم القطن المصري في 
الترويج لمنتجات غير مصرية للحصول علي 

المزيد من االرباح.

وزير الزراعة من روما: الحكومة جادة فى 
تهيئة مناخ االستثمار وتحقيق التنمية 

كشف تقرير صادر عن اإلدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة 
لوزارة الزراعة، حول صادرات المنتجات الزراعية إلى أوروبا ودول 
بداية  منذ  مليون طن  بلغت 2  إجمالى صادرات مصر  أن  الخليج، 
الموسم الجديد وحتى اآلن، منها 290 ألف طن بطاطس، ومليون 
و111 ألف طن موالح، باإلضافة إلى تصدير 4٣ ألف طن فراولة، 

و565 ألف طن بصل. 
جديدة  أسواق  فتح  فى  التوسع  حالياً  يجرى  أنه  التقرير  وأكد 
من  العالم،  دول  مختلف  إلى  المصرية  الزراعية  الصادرات  لزيادة 
خالل تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، والتي تنعكس إيجاباً 

على زيادة عائد الدولة من النقد األجنبي. 
بداية  منذ  إنه  الزراعي،  الحجر  بإدارة  مصدر  قال  جهته  من 
األسواق  إلى  الزراعية  للمنتجات  الجديد  التصديري  الموسم 
المصدرة  المنتجات  أن جميع  توجد عراقيل، خاصًة  ال  الخارجية 
تنطبق عليها االشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ 
والنقل وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سالمة األغذية، حيث 
يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، 

للتأكد من عدم وجود أى عفن بني بالشحنات المصدرة.
 وأضاف المصدر ، في تصريحات صحفية، أن الموسم الحالى 

للخارج،  المصرية  الصادرات  زيادة  في  كبيرة  طفرة  سيشهد 
مشيرا إلى الرقابة المشددة على صادرات الموالح لدول التصدير 
وفحصها خوفاً من ذبابة الفاكهة، وأنه يجري حاليا فحص جميع 
الشحنات المصدرة للمنتجات الزراعية المصدر إلى دول أوروبا 
بداية  منذ  الحجرية،  االشتراطات  كافة  عليها  تنطبق  والخليج، 
جنى المحصول حتى فحص الشحنات، ثم الشحن من قبل خبراء 

متخصصين من إدارة الحجر الزراعي.
من ناحية أخرى، منعت هيئة الرقابة الروسية دخول 1٣0 طن 
بذبابة  إصابتهل  بسبب  الروسية،  لألراضي  إلى  مصري  برتقال 
ميناء  فى  الشحنة  احتجاز  وتم  المتوسط،  البحر  فاكهة 
نوفوروسيسك.  وأعلنت الهيئة الروسية، على موقعها اإللكتروني، 
أنه وفقاً لقواعد ومعايير الحجر الزراعي، يمنع دخول البضائع 

المصابة ألراضي االتحاد الروسى.
 وتعد ذبابة فاكهة البحر المتوسط من اآلفات األكثر خطورة، 
كالبرتقال،  زراعية،  محاصيل  فى  فادحة  أضرار  إلى  تؤدى  إذ 
واليوسفى، واألفوكادو، والكاكى، والتين، والبن، والموز، والليمون، 
والكرز،  والبرقوق،  والتفاح،  والمشمش،  والرمان،  والفراولة، 

والعنب، والطماطم، والباذنجان، والفلفل. 

شعبان بالل

تصدير 2مليون طن بطاطس وموالح إلى أوروبا.. وروسيا تمنع دخول130طن برتقال مصرى 

»فايد«: نستهدف زيادة االستثمارات فى توشكى وشرق العوينات والواحات 
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الترحيل النهائى من السعودية عقوبة مخالفى »بصمة الحج«

إذا تم حسم أي مبلغ من أجر العامل، لسبب غير ما هو 
أو  الكتابية،  موافقته  بغير  العمل  نظام  في  عليه  منصوص 
موعد  في  العامل  أجر  أداء  عن  العمل  صاحب  تأخر 
استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع، كان للعامل أو 
لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب 
إلى هيئة تسوية الخالفات العمالية، كي تأمر صاحب العمل 
أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره 

المتأخرة. 
وقد نص نظام العمل على ذلك في المواد اآلتية:

المادة الحادية والتسعون : 
 ـ إذا تسبب عامل في فقد أو إتالف أو تدمير آالت أو 
منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك 
ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل 
قاهرة،  قوة  عن  ناشئاً  أو  الغير  لخطأ  نتيجة  يكن  ولم 
الالزم  المبلغ  العامل  أجر  من  يقتطع  أن  العمل  فلصاحب 
لإلصالح أو إلعادة الوضع إلى ما كان عليه على أال يزيد ما 
أيام في كل شهر، و  يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة 
لصاحب العمل الحق في التظلم عند اإلقتضاء ، وذلك بطلب 
ماهو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخريمكن اإلستيفاء 
منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب 
العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخالفات العمالية ، فإذا 
حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل 
صاحب  على  وجب  منه  بأقل  حكمت  أو  منه  إقتطعه  بما 
العمل أن يرد إلى العامل ما أقتطع منه دون وجه حق خالل 

سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
1 ــ يكون تظلم أي من الطرفين خالل خمسة عشر يوم 
عمل، وإال سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى 

إلى  وبالنسبة  الواقعة  إكتشاف  تاريخ  من  العمل  صاحب 
العامل من تاريخ إبالغ صاحب العمل له بذلك.

 المادة الثانية والتسعون :
ال يجوزحسم أي مبلغ من أجورالعامل لقاء حقوق خاصة 

دون موافقة خطية منه ، إال في الحاالت اآلتية : 
إسترداد قروض صاحب العمل، بشرط أال يزيد ما يحسم 

من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره. 
 إشتراكات التأمينات اإلجتماعية، وأي إشتراكات أخرى 

مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
والقروض  اإلدخار  صندوق  في  العامل  إشتراكات   

المستحقة للصندوق. 
 أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن 

بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. 
 الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي 

يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. 
ما  يزيد  أال  ألي حكم قضائي، على  إنفاذاً  دين  إستيفاء 
يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع األجر المستحق للعامل ما 
لم يتضمن الحكم خالف ذلك، ويستوفى دين النفقة أوالً، ثم 

دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون األخرى.
المادة الثالثة والتسعون : 

المبالغ  نسبة  تزيد  أن  ـ  األحوال  جميع  في  ـ  يجوز  ال 
الُمستحق، ما لم يثبت  العامل  المحسومة على نصف أجر 
في  الزيادة  إمكان  العمالية  الخالفات  تسوية  هيئة  لدى 
إلى  العامل  حاجة  لديها  أويثبت  النسبة،  تلك  على  الحسم 
اليعطى  األخيرة  الحالة  هذه  وفي  أجره،  نصف  من  أكثر 

العامل أكثر من ثالثة أرباع أجره ، مهما كان األمر.

السعودية  في  المصرية  الجالية  حذرت 
مواطنيها المقيمين في المملكة، من اإلقدام 
السعودية  السلطات  تعليمات  مخالفة  على 
بخصوص »الحج«، مؤكدة أن العقوبة ستكون 
تسجيل  بعد  المنافذ،  من  المخالفين  إعادة 
البالد  تمهيدا إلبعادهم عن  أرقام هوياتهم، 

نهائيا.
فيه  بدأ  الذي  الوقت  في  التحذير  يأتي 
إرسال  السعودية،  في  المقيمين  المصريين 
تأشيرات زيارة لذويهم، األم واألب والزوجة 
تقل  بأسعار  الحج،  مناسك  لقضاء  واألوالد 
كثيراً عن أسعار حمالت الحج السياحي في 
مصر، وكذلك عن سعر قرعة الحج الخاصة 
بقيمة  أخيرا  أعلنت  والتي  الداخلية،  بوزارة 

34120 جنيه.
المقيمين  من  العظمى  الغالبية  وتتجاهل 
في السعودية تحذيرات وزارة الحج وحمالتها 
والتي  مكان،  كل  في  واإلعالمية  اإلعالنية 
تؤكد على المواطنين والمقيمين بأنه »ال حج 
السعودية  الحكومة  بدون تصريح«، وتضطر 
جهات  من  مشكلة  نظامية  بقوات  للدفع 
كل  لمراقبة  الداخلية،  لوزارة  تابعة  متعددة 

الحج،  منطقة  إلى  المؤدية  والطرق  المنافذ 
لترقب المخالفين وإعادتهم وذويهم بعد أخذ 
أرقام هوياتهم إلدراجهم في قوائم المخالفين 

لنظام الحج، تمهيدا إلبعادهم عن البالد. 
في  المصرية  الجالية  مصادر  وشددت 
بالقوانين  التقيد  ضرورة  على  السعودية، 
واللوائح المنظمة لشعائر الحج، الفتة النظر 
إلى أن الدولة السعودية ستطبق للعام الرابع 
على  المخالفين  ضع  عقوبة  التوالي،  على 
تجديد  وعدم  البالد،  من  الترحيل  قائمة 
جميع  رفض  مع  استثناءات،  دون  إقاماتهم، 
وزير  أو  الملك  إلى  الموجهة  االستغاثات 
بالدهم،  سفراء  أو  المقيمين  من  الداخلية، 

كما حدث العام الماضي.

يذكر أن القنصل ماجد نافع رئيس البعثة 
أخذ  قد  كان  السعودية،  في  الدبلوماسية 
السعودية  السلطات  مخاطبة  عاتقه  على 
المخالفين  عن  الحج  بصمة  بإلغاء 
المصريين، واستثنائهم من الترحيل، ووضع 
للقنصلية  الرسمية  الصفحة  على  إعالنا 
نهاية  منذ  الرياض،  في  المصرية  العامة 
وأرقام  أسماء  الستقبال  الماضي،  نوفمبر 
إقامات المخالفين وحصرهم، وذلك إلعداد 
اللجنة  إلى  وتقديمها  بأسمائهم  قائمة 
التى  ومصر  السعودية  بين  ما  المشتركة 
تعقد في شهر يناير من كل عام، وقوبل طلب 

القنصلية بالرفض.
وأعلنت صفحات رسمية على الفيس بوك 

لحج  المخالفين  أن عدد  المصرية،  للجالية 
ألف مصري،   30 تجاوز  الماضيين  العامين 
عالقين  والزالوا  بالترحيل،  مهددين  مازالوا 
في البالد في انتظار حملة تصحيح جديدة.

رهن  المصريين  من  الكثير  يوجد  كما 
في  الوافدين  إدارات  سجون  في  الحجز 

مناطق عديدة من السعودية.
تلقت  قد  »المسافر«  صفحة  وكانت 
استغاثة الصيدلي المصري مصطفى ممدوح 
إدارة  حجز  في  الموقوف  السيد،  مرسي 
مكة  في  »الشميسي«  منطقة  في  الوافدين 
المكرمة ـ عنبر 19 على ذمة »بصمة الحج«، 
وال يعوق سفره سوى غياب القنصلية العامة 
إلنهاء  متابعته  عن  جدة  في  المصرية 
اتصاله  من  الرغم  على  ترحيله،  إجراءات 
للقنصلية،  المرات بالخط الساخن  عشرات 

دون تجاوب.
وقال الصيدلي المصري في استغاثته، إنه 
القنصلية  من  مالية  مساعدة  أي  يحتاج  ال 
لترحيله، حيث يملك قيمة تذكرة السفر جوا،  
ومازال  حوذته،  في  سفر  جواز  أنه  كما 

محجوزا منذ 25 يوما.

المصريون في الخارج هم الفئة األولى بالرعاية .. فعلى تحويالتهم الدوالرية يربو االحتياطي 
النقدي األجنبي في مصر .. ولذا، يجب أن يسمع ويقرأ أولو األمر شكاواهم .. ونبضات قلوبهم، على 

شاشاتنا المرئية، وموجاتنا المسموعة، وصفحاتنا المطبوعة.
من هذا المنطلق، جاءت هذه الصفحة، مرآة لهمومهم .. أرضا خصبة ألفكارهم .. وأداة أمينة 

لتجسيد آمالهم وطموحاتهم .. فأهال بالمسافر.

استشارات قانونية

إشراف: عبوده البرغوتي

حمدي الهاللي 

بقلم: محمد سعد غز

المستشار القانوني والعمالي بالمملكة العربية السعودية، وعضو 
اتحاد المحامين العرب والمحامي بالنقض والدستورية العليا.

الحسم من األجور 
وحاالته ونسبته

تستقبل هذة الصفحة الموضوعات 
والرسائل على البريد اإللكترونى:

a_bargoty@elaard.com

التعليم »المفضوح«.. »تهليب« ومذلة

وزير الهجرة ألبناء مصر فى الخارج: سمعة مصر مسئوليتكم

إلى المحرر

الدكتور/ محمد سيد عمر ضيف 
جدة ــ السعودية

إلى وزارة التعليم العالي والسفير 
المصري في السعودية:

العالي،  التعليم  وزارة  أين 
والسفير المصرى بالمملكة العربية 
الذى  والظلم  القهر  من  السعودية 
يتعرض له أبناء الجالية المصرية، 
من سياسة التعليم المفتوح لجامعة 

القاهرة بالرياض وجدة.
األمور  أولياء  إلى  نصيحتي 
التعليم  فخ  في  يقعون  الذين 
جمع  تشتيت  من  خوفا  المفتوح 
التعليم  أن  إلى  ينتبهوا  أن  األسرة، 
في  القاهرة  لجامعة  المفتوح 
تجاريا  مشروعا  وجدة،  الرياض 
الظلم  على  مبني  تعليميا،  وليس 
للطالب  السيئة  والمعاملة  والقهر 

جداً،  سيئة  والنتائج  األمر،  وولي 
حتى  الطالب  رسوب  من  والبد 
أجاب على أسئلة االمتحان كاملة، 
مرة  الرسوم  دفع  يتم  لكي  وذلك 

أخرى.
الملف،  سحب  تطلب  وعندما 
بغرض التحويل إلى جامعة أخرى، 
الوكيل،  من  مساومتك  يتم 
والمساومة تبدأ باسترداد جزء من 
المصاريف ال يتجاوز الثلث، شرط 

أن يتم سحب ملف الطالب.
التجربة  بهذه  مررت  لقد 
الظلم  غير  أجد  ولم  شخصيا، 
وال  األمور،  وأولياء  للطلبة  والقهر 
يستطيع أحد أن يتكلم، ويعلم الله 
أننى ال أريد ان تتكرر مأساة أب أو 

أم في أوالدهم أو بناتهم.
العالي  التعليم  وزارة  كانت  وإذا 
أجل  من  موازيا  تعليما  فتحت  قد 
إضافي،  دخل  على  الحصول 
فيجب  الخاص،  التعليم  لتنافس 
تعليم  من  المسمى  نغير  أن  علينا 

ومن  »مفضوح«،  تعليم  إلى  مفتوح 
»بس  مفتوحا  يظل  أن  الممكن 

مفتوح على إيه«؟
أنا شايف إنه مفتوح على المذلة 

للطلبة وأولياء أمورهم.
وكفى أن إبني مازال في الصف 
األول، وأقرانه في مصر في الصف 
أخذت  لذلك  الجامعي،  الثالث 
مصر،  إلى  أسرتي  بترحيل  قراراً 
كان من أصعب قرار  القرار  وهذا 
نفترق  لم  ألننا  في حياتي،  أخذته 
كله بسبب ظلم ما  من قبل، وهذا 
وحسبي  المفتوح،  بالتعليم  يسمى 

الله ونعم الوكيل.

األردنية   - المصرية  الفنية  اللجنة  وافقت 
المشتركة في ختام اجتماعها بالقاهرة أخيرا، 
يتضمن  بحيث  العمل  عقد  صيغة  تغيير  على 
ملحقا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات 

العامل، فضال عن إرشادات عامة. 
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في 
الجديد  العمل  عقد  ملحق  إن  صحفي،  بيان 
العمل،  صاحب  على  التزامات  عدة  يتضمن 
منها: عدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع 
أجره خالل 7 أيام من تاريخ االستحقاق، فضال 
عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خالل 45 
وتسديد  للبالد،  العامل  دخول  تاريخ  من  يوما 
المقررة  النسب  حسب  الضمان  اشتراكات 
األردني،  اإلجتماعي  الضمان  قانون  بموجب 
وتوفير العالج في حاالت حدوث إصابة عمل، 
الضمان  في  مشتركا  العامل  يكن  لم  إذا 

االجتماعى. 
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل اإلجازات 
السنوية المقررة له بموجب القانون، وهي 14 
يوماً مدفوعة األجر، وكذا اإلجازات المرضية 
ومـدتها 14 يوماً خالل السنة بأجر كامل، بناء 
المؤسسة،  قبل  من  معتمد  طبي  تقرير  على 
ويجوز تجديدها لمدة 14 يوماً أخرى، وبأجر 
تقرير  أو  المستشفى  في  نزيال  كان  إذا  كامل 

طبي معتمد من قبل المؤسسة.
أسبوعية  كعطلة  يوما  العامل  يمنح  كما 
العمل  بدل  على  ويحصل  األجر،  مدفوعة 
العمل  ساعات  عمله  تعدى  إذا  اإلضافى 
ساعات   )8( وهى  بالقانون  عليها  المنصوص 
الراحة، على  عمل يومية، ويستثنى منها وقت 
األيام  فى  اإلضافية  الساعات  تحسب  أن 
أيام  وفى  وربع،  بســـاعة  الساعة  العادية 
بساعة  الساعة  الرسمية  والعطل  اإلجازات 

ونصف. 
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن 
بااللتحاق  أيضا  العامل  ألزم  العقد  ملحق 
تحت  يعمل  وأن  البالد،  دخوله  فور  بالعمل 
تعليماته  وبمقتضى  العمل،  صاحب  إشراف 
طوال مـدة العقد، ويحافظ على أسرار العمل 
على  المحافظة  في  العناية  وبذل  المهنية، 

اآلالت والمعدات، وفي حال تركه العمل خالل 
سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل، يتم 
تعويض صاحب العمل عن المـدة المتبقية في 
ذلك  بسبب  تنشأ  خسائر  أي  وعن  العقد، 

بموجب حكم قضائي. 
وبين الوزير أن ملحق العقد تضمن إرشادات 
عامة ألزمت العامل بدخول األردن خالل مدة 
زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ تسليمه العقد 
ضبط  حال  وفى  العاملة،  القوى  وزارة  من 
العامل مخالفاً ألحكام قانون العمل )غير ملتزم 
بالعقد من حيث صاحب العمل، ومكان العمل 
أو انتهاء تصريحه أو العمل لحسابه الشخصي( 
الذى  العمل  صاحب  نفقة  على  تسفيره  يتم 
في  للعمل  الدخول  من  ويمنع  لديه،  ضبط 

األردن لمــدة 3 أعوام. 
الجانب  طلب  علي  األردني  الجانب  ووافق 
المصري، بالسماح للعمالة المصرية في قطاع 
عمل  تصاريح  على  والحاصلين  اإلنشاءات 
سارية في نفس القطاع، باالنتقال من صاحب 
عمل آلخر، شرط مراجعة صاحب العمل وزارة 
العمل األردنية ألخذ الموافقات الالزمة، على 
أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة عملهم 

لديهم، وذلك دون أية رسوم مالية.
ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة 
من  شهور   3 خالل  االجتماعى  الضمان  من 
تاريخ انتهاء مـدة تصاريح العمل، على أن تتم 
على  األردنية  والضمان  العمل  وزارة  مصادقة 
الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب 
حال  وفي  الصرف،  بعد  البالد  مغادرة  عليه 

إخالل صاحب العمل بااللتزامات التى يتحملها 
تجاه العامل، يتوجه العامل إلى مديريات العمل 

حسب منطقة االختصاص لتقديم شكواه.
ووعد الجانب األردني بدراسة تخفيض مبلغ 
السند التأميني إلى 100 دوالر بدال من 250 
العامل  ألجر  األدني  الحد  ورفع  دوالرا، 
المصري ليتساوى مع أجر األردني والمحدد بـ 
في حقهم  لمن صدرت  والسماح  دينارا،   190
البالد  في  بالبقاء  البالد،  عن  باإلبعاد  أحكام 
إلى انتهاء العام الدراسي، في حالة وجود أبناء 

لهم في المدارس األردنية.
األردني:  الجانب  من  االجتماع  في  شارك 
الوافدة،  العمالة  مديرية  مدير  جازي  ماجد 
وفؤاد أبو جابر مساعد مدير التفتيش بمديرية 
بمديرية  مسئول  يعقوب  وحمدان  التفتيش، 
المستشار  الخوالدة  وأيمن  الدولي،  التعاون 
ومن  بالقاهرة،  األردنية  بالسفارة  العمالي 
الجانب المصري: منى وهبة وكيل وزارة القوي 
رياض  أشرف  الخارجية،  للعالقات  العاملة 
القرار،  اتخاذ  ودعم  للمعلومات  الوزارة  وكيل 
وعبد الفتاح محمد مدير عام التشغيل والتمثيل 
العمالي  المستشار  حماد  وحسن  الخارجي، 
حجازي  وطلعت  باألردن،  المصرية  بالسفارة 
مدير عام الحاسبات، وحسين خليل مدير إدارة 
ومحمد  الخارجي،  والتمثيل  بالتشغيل  الخبرة 
محمود عطية مدير التمثيل الخارجي، وهدى 
اآللي،  بالحاسب  البرامج  إدارة  مدير  قابيل 
وسميحة محمود باحث ثان بالتشغيل والتمثيل 

الخارجي.

صيغة جديدة لعقد العمالة المصرية فى األردن
في  المصرية  الجالية  أعضاء  من  العديد  هاجم 
أوروبا ودول الخليج العربي، منى مكرم عبد الشهيد 
وزيرة الهجرة، على تصريحها الصادم حسب قولهم، 
إلنعاش  وقوداً  إيطاليا  في  المصريين  األطفال  بأن 

سوق المخدرات والدعارة.
وقال المهندس إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين 
ضعيف  المصرية  الحكومة  أداء  إن  السعودية،  في 
يسابق  الذي  الرئيس،  يفعله  ما  تتماشى  وال  للغاية، 

الزمن بإنجازات سريعة.
هذه  استمرار  يوسف  إمام  المهندس  ويتحدى 
اليومية،   الكوارث  هذه  بعد  العام،  لنهاية  الحكومة 
يطول،  لن  السيسي  الرئيس  صبر  أن  إلى  مشيرا 

وكذلك مجلس النواب.
المتحدث  مرسي  والء  قال  ذاته،  السياق  وفي 
وزيرة  إن  أوروبا،  في  المصريين  التحادات  الرسمي 
الهجرة وزيرة رحالت وفسح فقط دون جدوى، فضال 
تعود  ما  سرعان  التي  السريعة  تصريحاتها  عن 

لنفيها.
من جهته، قال محمد حسن أبو سليمان مستشار 
قانوني يعمل في السعودية، إن الوزيرة ال تعى مهامها 
الوظيفية ومنصبها السياسى، متسائال: كيف لها أن 
تصرح بمثل هذا التصريح على فرض صحته، »وإذا 
كان هذا يحدث فعال، فمن المؤكد أنها قلة ال ترقى 

إلى درجة الظاهرة التي تستحق هذا التصريح«.
بأرواح  باالهتمام  الوزيرة  سليمان  أبو  ويناشد 
الناس الذين يعترضون للموت غرقا، بدال من وصف 

من ينجو منهم بوصف بذيء.
المستثمرين  أحد  الجراحي  حسن  الدكتور 
وإعطاء  بالتروي  يطلب  السعودية،  في  المصريين 
الطرف اآلخر فرصة إيضاح وجهة نظره، مشيراً إلى 
صحيح،  األطفال  هجرة  عن  الوزيرة  ذكرته  ما  أن 
»وعندي حاالت باألسماء قدمتها لحكومات سابقة، 

وهي فعال تسيء لنا ولمصر في الخارج«.
الدولة،  تدخل  في  الحل  أن  الجراحي  ويرى 
وإصدار تعليمات لسفرائنا في الخارج، بالتعامل مع 

الظاهرة، لتحجيمها.
وكانت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين 
فى الخارج، قد كشفت عن هجرة األطفال القاصرين، 
ووصفت الظاهرة بـ »القنبلة الموقوتة«، موضحة أن 

2500 طفل مصري موجودون بطريق غير شرعية فى 
إيطاليا، وفقا للتقارير.

وأن  ذلك،  يفوق  الحقيقي  »العدد  الوزيرة  وقالت   
أجل  من  بمدارس  بتلحقهم  اإليطالية  السلطات 
تعليمهم حرف يدوية، لكنهم بيهربوا من مركز اإليواء، 

ويذهبوا لسوق الخضار من أجل العمل«.
الشئون  لجنة  اجتماع  خالل  الوزيرة  وتابعت 
الخارجية الذي عقد األسبوع الماضي في البرلمان 
عمل  ألن   .. بيستغلهم  الخضار  »تاجر  المصري: 
األطفال مجرم في إيطاليا وغير قانوني، ولم يجدوا 
وأي،  والدعارة،  المخدرات  ترويج  فى  العمل  غير 
حاجة هتتطلب منهم هيعملوها، ودول بيخرجوا من 

مصر بدون أى إثبات شخصية، ودى كارثة كبيرة«. 
رئيس  العرابى  محمد  السفير  االجتماع  حضر 
اللجنة، ووكيليها داليا يوسف وطارق رضوان، وطارق 

الخولى أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة. 
يذكر أن النائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب 
عن المصريين في الخارج، تساءلت عن الدور الذي 
تقوم به وزارة الهجرة، وخطة عملها أو أدواتها التي 
تعمل بها لتحقيق أهدافها، مؤكدة أنه لم يتم عرض 

برنامجها ضمن بيان الحكومة أمام البرلمان.
االجتماع  خالل  نصير  نانسي  النائبة  وأضافت 
الشريف  محمود  السيد  برئاسة  أخيرا،  عقد  الذي 
وكيل المجلس لمناقشة بيان الحكومة: نريد أن ترد 
الحكومة على تساؤالتنا حول دور وزارة الهجرة في 

االستفادة من استثمارات المصريين في الخارج.

الطيور المهاجرة تهاجم وزيرة الهجرة
منى مكرم: 2500 طفل مصرى ينعشون سوق المخدرات والدعارة فى إيطاليا

بحثت وزيرة الهجرة منى مكرم عبد الشهيد مع 
بجامعة  الدارسين  الخارج،  في  المصريين  أبناء 
تواجههم،  التى  المشاكل  بعض  الكندية،   األهرام 
ومنها: تعقيد إجراءات استخراج األوراق الخاصة 
اتحاد  النتخابات  الترشح  من  تمكنهم  وعدم  بهم، 
ووعدت  العالي،  التعليم  لالئحة  طبقا  الطالب 
بسرعة التواصل مع الجهات المنوط بها حل جميع 

المشاكل.
وطلبت الوزيرة من الطالب أن يكونوا خط دفاع 
أخبار  »أي  الخارج:  في  مصر  سمعة  عن  قوي 
يجب  مصر،  عن  الخارج  إلى  تصل  مغلوطة 
مهتم  السياسية  القيادة  أن  مضيفة  تصححوها«، 

بأبناء مصر في الخارج، كونهم سفراء لمصر.
لقاءاتها  كل  فى  تحرص  بأنها  الوزير  وأفادت 
على التعرف على مشاكل الجيل الثاني والثالث من 

أبناء مصر، لربط الشباب بالوطن.
وأشارت منى مكرم عبد الشهي إلى أن الوزارة 
سوف تنسق مع وزارة الثقافة إلقامة حفل إفطار 
رمضاني، بحضور وزيري التعليم العالي والسياحة، 
التي  الكبرى  القومية  المشاريع  أهم  الستعراض 
الشركات  مع  بالتعاون  المسلحة  القوات  تنفيذها 
رحالت  تنظيم  إلى  إضافة  المصرية،  الخاصة 
كل  إلى  الخارج،  في  مصر  ألبناء  ميدانية 

المشروعات التنموية في مصر .
وفى ختام زيارة الوزيرة منى مكرم عبد الشهي 
الدكتور  أهداها  الكندية،،  األهرام  جامعة  إلى 
فاروق إسماعيل درع الجامعة، تقديراً على جهودها 
التي تبذلها من أجل مصر، كما تم التقاط الصور 
التذكارية مع الطالب أبناء المصريين في الخارج، 
وكذلك طالب السنة النهائية أثناء حفل تخرجهم.

 عفوا معالي وزيرة الهجرة، فلك كل 
الحق في أن يعمل الجميع لرفعة مصر 
كل  ولك  أيضا،  معك  ونحن  وشعبها، 
أحد  تطاول  لو  تغضبي  أن  في  الحق 
عليك، وكلنا معك نغضب وال نقبل هذا 
التطاول، وأتفق معك في أنك المفروض 
هل  أدري  وال  المصريين  لكل  وزيرة 

سمعِت هذه الجملة من قبل أم ال؟
سابق  سفير  قبل  من  قالها  فقد 
عندما طالبناه بعدم التعامل مع أعوان 
مصر  هاجموا  الذين  اإلخوان  وكوادر 
تلك  كلمتك  نفس  قال  وقتها  وجيشها، 
)أنا سفير لكل المصريين(، فرق كبير 
بين عمل وزيرة هجرة وبين رئيس قسم 
قنصلي في سفارة، كل اهتمامه ترحيل 
أو  سجين  إلطالق  السعي  أو  جثمان 

مخالف لنظم اإلقامة مثال.
تجميع  على  العمل  نتوقع  كنا 
مصري  وعاء  تحت  بالخارج  الجاليات 
الترويج  بدال من  الدولة  ترعاها  كهيئة 
أعضاءه  إال  يمثل  ال  أكثر  أو  لكيان 
وإدارته التي أكل الدهر عليها وشرب، 
وال هم لهم غير المنظرة والتصريحات 

الفارغة .
جذب  علي  العمل  منك  نتوقع  كنا 
الخارج،  في  المصريين  أموال  رؤوس 
وتبني  للجميع،  المؤتمرات  وعقد 
وترويجها  الدولة  مشروعات  خريطة 

بينهم.
يمثلون  إنهم  فقالوا  خدعوك 
المصريين في الخارج، وهم في حقيقة 
بعضها  كيانات،  ضمن  من  كيان  األمر 
حسب  يتضارب،  وأكثرها  يتقارب، 
ويجمعهم  المصالح،  تعارض  أو  اتفاق 
المصريين  تمثيلهم  عدم  صفة  فقط 
بالخارج، فنحن كمغتربين أكبر من أي 
ورق  حبرعلي  فبعضهم  منهم،  كيان 
مئات  بضع  أو  عشرات  يمثل  والبعض 

علي أحسن الفروض.
يصدقوك  ولم  خدعوك  أسف،  بكل 
كثرة  أن  تخيلوا  عندما  النصيحة، 
التصريحات والبيانات والصور ستزيد 
كانت  لألسف  لكن  رصيدك،  من 
معظمها مستفزة أثارت الجميع ضدك، 
األمر يصب معظمها  في حقيقة  ألنها 
ما  أبعد  وأغراض  أهداف  خانة  في 
تكون عن صالح المغتربين، وال تفيد إال 

في تلميع البعض بإنجازات وهمية.
خدعوك عندما صوروا لك منتقديك 
أسف  وبكل  شياطين،  أنهم  على 
للتغرير  منك  موقعه  البعض  استخدم 
إرهاب  أو  البسطاء  من  بالبعض 
من  أن  رغم  ومنتقديهم،  خصومهم 
فيها  تصلحين  مرآة  يكون  ينصحك 
هندامك، والمهللين ظل يتبعك ولكن ال 

يسقط اال بعد سقوطك.
معالي الوزيرة:

ليس عيبا أن يتسلل إلى حاشيتك أو 
المعزول  أعوان  بعض  منك  المقربين 
ممن أساءوا  لمصر وجيشها ورئيسها، 
رغم  هؤالء  يستمر  أن  العيب  لكن 
فقد  عجب،  فال  لك  أمرهم،  انكشاف 

خدع هؤالء شعب بأكمله.
ال تغضبي .. فصديقك من صدقك.

والله من وراء القصد

لسنا 
شياطين 
وليسوا 
مالئكة

طالب  مع  الشهيد  عبد  مكرم  منى  للوزيرة  تذكارية  صورة 
جامعة مصر الكندية ـ أبناء المصريين في الخارج.
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● لقبوك بـ »ملك البطاطس«، ليس لكبر حجم 
اتهاما  لكن  إنتاجك،  لحجم  وال  شركتك،  زراعات 

بأنك تحتكر استيراد التقاوي؟
ـ من يعرف في االقتصاد والتجارة، يتأكد من أنه ال 
سلعة  استيراد  احتكار  يستطيع  بلغ حجمه،  مهما  أحد 
أوروبية أو أمريكية، ألن قانون هذه الدول هو الذي يمنع 
هذا األمر، وليلعم من يهمه أمر هذه المعلومة، أن مصر 

فيها نحو 39 مستوردا لتقاوي البطاطس.
تصدير  على  بالسيطرة  أيضا  متهم  أنت   ●
يفوت  ما   .. األوروبية  السوق  إلى  البطاطس 

الفرصة على صغار المنتجين؟
باألسلوب  الزراعة  يتحمل  ال  المصري  الفالح  ـ 
فالزراعة   .. تصديرية  حاصالت  إلنتاج  المطلوب 
العضوية مكلفة جدا .. كما أن أراضي الوادي والدلتا 
تمنع  التي  األعفان  من  وغيرها  البني،  بالعفن  موبوءة 
أراضي  إلى  اللجوء  سر  هو  وهذا  السلعة،  تصدير 
القديمة  األراضي  عالج  ألن  الجديدة،  االستصالح 

مكلف جدا، ويحتاج إلى مشروع قومي تتبناه الدولة.
التصدير وجوها جديدة،  ولماذا ال يجتذب   ●

بحيث تتسع شبكة المصدرين في مصر؟

اقترحنا  وتأهيل، وقد  إلى خبرات  يحتاج  التصدير  ـ 
لتدريب  برامج  صياغة  سابقا،  الزراعة  وزارة  على 
الشباب وصغار المزارعين على الزراعات التصديرية، 
شرائه  أو  بأنفسهم،  محصولهم  بيع  بين  تخييرهم  مع 
منهم لتصديره، لكن ذلك يظل رهن »الدراسة والعرض«.

● كم عدد مصدري البطاطس في مصر؟
وهم  مصر،  في  للبطاطس  مصدرين   107 يوجد  ـ 
إذا كان  البطاطس،  إنتاج مصر من  كافين لتصدير كل 
مطابقا لشروط التصدير، أي خال من متبقيات األسمدة 
واألمراض  المبيدات،  متبقيات  من  وخل  الكيماوية، 
شبكة  تتسع  أن  في  مانع  وال  المعروفة،  واألعفان 
المصدرين، الستيعاب المبتدئين، لكن بالتنسيق مع كبار 
ليست  فهي  الخسائر،  يتكبدون  ال  حتى  المصدرين، 

عملية سهلة.
في  الخدمات  قطاع  رئيس  من  أخبار  وردت   ●
وزراة الزراعة، تقول إنه بصدد إنشاء شبكة واسعة 

من صغار المصدرين، فهل تنجح؟
بالتنسيق مع  إال  تنجح  لن  المصدرين  ـ شبكة صغار 
كبار المصدرين، كما أسلفت، ويجب توسيع قاعدة إنتاج 
الحاصالت المطابقة لمواصفات التصدير، حتى تنجح 
هذه الشبكة، وهذا لن يتم إال بتطوير الزراعة، وتدريب 
العضوية  الزراعة  وأساليب  خطوات  على  المزارع 

المستدامة.
دعم  بمنع  البعض  مطالبات  في  رأيك  ما   ●

الصادرات؟
المنتجين،  الصادرات يصب في صالح صغار  ـ دعم 
مهما  الربحية،  على  يحرصون  سوف  المصدرين  ألن 
كانت الظروف، والدعم يفيد في رفع سعر الحاصالت 
صغار  من  لجمعها  المصدر  يضطر  التي  التصديرية 
المنتجين، في حالة عدم كفاية إنتاج مزارعه للكميات 
للتعاقدات  وفقا  الخارجية،  لألسواق  منه  المطلوبه 

المسبقة.
● وردت الجريدة رسالة تؤكد استغالل موقعك 
الزراعة،  لوزارة  التابعة  التقاوي  كعضو في لجنة 
لتسهيل عمليات غير شرعية في استيراد التقاوي 

لصالح شركتك؟
أي  حدوث  من  يتثبت  من  وعلى  كثيرة،  الشائعات  ـ 
خطأ، فليمسك بمستنداته ووقائعه، وليتقدم إلى النيابة 

العامة مباشرة.
الحجر  إدارة  طلبت  التي  الشحنة  عن  وماذا   ●
أنت،  ورفضت  المنشأ،  بلد  إلى  إعادتها   الزراعي 

وطلبت إعدامها بدال من إعادتها؟
أن  يعرف  الشائعات  هذه  يطلق  من  أن  الغريب  ـ 
على  نفقات  أي  أو  خسائر،  أي  يتحمل  ال  المستورد، 
إعادة الشحن أو اإلعدام، ألن الشركة الموردة )األجنبية( 
مطابقة  غير  شحنات  أي  تكلفة  تتحمل  من  هي 

لمواصفات البلد المستوردة.
وما أشيع حول هذه الشحنة، أنها كانت 474.5 طن 
واردة من هولندا، واسكتلندا، والدنمارك، وتم رفضها 
المفروض  ومن  فيها،  أعفان  وجود  لثبوت  محجريا، 
الرفض  على  يوما   21 بمرور  أنه  للقانون،  طبقا 
المحجري، يتم إعدام الشحنة على حساب المستورد، 
طلبت  الزراعي  الحجر  لجنة  إن  قال  من  هناك  لكن 
إعادة الشحنة، وهذا لم يحدث مطلقا، والحقيقة مثبتة 
وإدارة  »دالتكس«  شركتنا  بين  المتبادلة  بالخطابات 
الحجر الزراعي، والتي طلبنا فيها بضرورة تشكيل لجنة 
وفقا  إلعدامها،  محجريا  المرفوضة  الشحنة  لمعاينة 
منه،   49 والمادة   ،2001 لسنة   2007 الوزاري  للقرار 
والتي تنص على: »..... فإذا انقضت هذه المدة دون 
العاملين  على  وجب  الرسائل،  تلك  تصدير  إعادة 
نفقة  على  إعدامها  الزراعي  بالحجر  المختصين 

صاحبها ...«.
● قالت الرسالة إن الشحنة كانت ناقصة، عند 
فما  الزراعي،  الحجر  لجنة  قبل  من  معاينتها 

تعليقك؟
ـ لدينا محضر إثبات حالة من قطاع الخدمات، الذي 
تتبعه إدارة الحجر الزراعي، يؤكد أن اللجنة المكونة من 
محل  الكمية  جميع  وجود  من  تثبتت  أعضاء،  ستة 
المعاينة، »كما وصنفا وعينا، وال يوجد أي مالمح تعديل 

للعبوات، كما تم التحفظ عليها سابقا، والكمية بالكامل 
مخزنة بالمحطة تحت الجمالون«.

اإلعدام  بين  الفرق  ما  أنا:  أتساءل  أن  هنا  ويجب 
وإعادة الشحن، ما دامت شركتنا لن تتحمل أي نفقات، 
إعادة  أو  اإلعدام  تكلفة  إن  قلت   .. سابقا؟  قلت  كما 
اتفاق  وهو  الموردة،  الشركة  على  ستكون  الشحن 
معروف ومثبت في عقود التصدير واالستيراد في كل 
العالم، وليس لدينا فقط، ومن هنا ال فرق لدينا  دول 

بين اإلعدام واإلرجاع.
● ما رأيك في أسلوب عمل إدارة الحجر الزراعي 

في مصر؟
أن سفر  وأرى  الخبرة،  عالي  لدينا جهاز محجري  ـ 
تكاليف  ففيه  مطلوبا،  ليس  الخارج  إلى  الحجر  لجان 
طن  سعر  من  وترفع  لها،  حاجة  ال  المستورد  على 
شديدة  محجرية  لجان  لدينا  ومادامت  التقاوي، 
هناك  ألن   .. للسفر  داعي  فال  مصر،  في  الصرامة 
شحنات تجيزها اللجان في الخارج، ويتم رفضها بعد 
أن  ذلك  ومعنى   .. المصرية  الموانئ  إلى  وصولها 

الفيصل عند الوصول، وليس عند الشحن.
بعض  تجامل  أحيانا  الحجر  لجان  إن  يقال   ●

المستوردين على حساب الدولة؟
ـ المستورد الذي يخشى على سمعته، ال يمكن أن يقع 
في أخطاء من هذا القبيل، ويكفي أن أخبرك هنا بأن 
الحجر،  لجان  من  إجازتها  تمت  شحنات  هناك 
المعامل،  نملك  أيضا  ألننا  شركتنا،  في  وأعدمناها 
ونملك خبرات فنية في الفحص، ألن الشحنة المخالفة 
سوف تضرنا، ونحن نزرع معظم ما نستورده لشركتنا، 

فكيف نضر أنفسنا، وبيئتنا؟
األوسط،  الشرق  في  زراعي  بلد  أكبر  مصر   ●
ولدينا  الزراعة،  في  أوروبا  دول  من  كثير  وسبقت 
مركز بحوث يضم نحو عشرة آالف باحث، ولدينا 
الصعب  من  فهل   .. التقاوي  إلنتاج  مركزية  إدارة 

إنتاج تقاوي البطاطس في مصر؟
إلى  يحتاج  لكنه  سهل،  البذور  معظم  تقاوي  إنتاج  ـ 
مبالغ طائلة، وميزانية البحث العلمي في مصر ضئيلة، 
وإنتاج الصنف الواحد يتكلف الماليين .. وتقاوي بعض 

الخضراوات أغلى من أسعار المخدرات.
إلنتاج  مصري  مشروع  أكبر  تدشين  خبر  هنا  وأذيع 
تقاوي البطاطس محليا في شركتنا »دالتكس«، في شرق 
صالح  المهندس  عليه  يشرف  مشروع  وهو  العوينات، 
معوض، رئيس قطاع اإلنتاج في الشركة، ويعاونه فريق 

من المهندسين والعاملين ذوي الخبرة.
● وما مصدر البذور؟

ـ جلبناها من الهند والصين، ويجب أن تعلم أن هناك 
نظام صارم في إنتاج التقاوي، حيث نحرص على تطبيق 
كافة الشروط، ومنها: مسافة العزل، حيث ال تقل عن 1 

كيلو متر بين حقل إنتاج التقاوي والحقل التجاري.
بطاطس  تقاوي  تنتج  أن  المنتظر  من  وهل   ●

تباع في  السوق المصرية؟
ـ ال .. سوف يقتصر إنتاجنا من التقاوي على زراعات 
وننتظر   .. األولى  المرحلة  في  فقط  »دالتكس«  شركة 
النتائج بعد عدة أعوام .. حيث يأخذ المشروع حجمه 

من خطوات التطور الطبيعية.
● ما رأيك في مشروع الـ 1.5 مليون فدان؟

ـ هذا المشروع لن يحقق النجاح الذي ينشده الرئيس 
السيسي، إال بإنشاء شركات مساهمة، وتجمعات زراعية 
عمرانية، كما تم التخطيط للمشروع. ويفضل أن توجه 
كونها  التصديرية،  الزراعات  إلى  المشروع  أراضي 
فيها ضخما،  االستثمار  وحجم  جديدة،  أراض  ستكون 
لذا يجب التركيز فيها على تحقيق القيمة المضافة من 

اإلنتاج الزراعي، سواء بالتصدير، أو بالتصنيع.
● وما رأيك في معاناة واضعي اليد على األراضي 

المستصلحة مع هيئة التعمير؟
ـ جميع دول العالم يدعم غزاة الصحاري الستصالحها 
وتحويلها إلى أراض زراعية منتجة، صديقة للبيئة، لكن 
مصر تبالغ في تقدير أسعار األراضي الصحراوية، حتى 
تلك التي لم تخدمها بأي مرافق، وال بنية تحتية، وهو ما 
الوقت  في  مجد  غير  أمرا  مصر  في  الزراعة  يجعل 

الراهن.

سمير النجار: لست محتكرا الستيراد التقاوى 
ولدينا مشروع إلنتاجها فى شرق العوينات

حامت حوله شكوك كثيرة، 
ووجهت إليه اتهامات عديدة، 
لكنه يرى أن طريق النجاح 
محفوف بالمتاعب، ومنها 
الشائعات، والمكائد.
الدكتور سمير النجار في 
حوار خاص لـ »األرض«، نفى 
أن يكون محتكرا الستيراد 
البطاس، بدليل أن هناك 39 
مستوردا في مصر، كما نفى أن 
تكون عضويته في لجنة 
التقاوي التابعة لوزارة 
الزراعة، مصدر دعم ألعماله 
الخاصة.
مشوار طويل من العمل في 
مجال الزراعة، قطعه سمير 
النجار، لم يندم عليه، على 
الرغم من الخسائر التي 
يعاني منها القطاع منذ أكثر 
من ثالثة أعوام، حيث يؤكد 
أن البيوت المفتوحة من وراء 
شركته وأعماله، هي الدافع 
الوحيد في استمرار الكفاح 
في مجال الزراعة.
تفاصيل أكثر في هذا 
الحوار:

حوار: محمود البرغوثي

من يملك مخالفة ضدى يذهب بها إلى النائب العام

ال أستغل عضوية لجنة التقاوى لمصالح خاصة

جميع الدول تدفع 
لمن يزرع األراضى 

الصحراوية ومصر تبالغ 
فى تقدير أسعارها

تطوير الزراعات 
المصرية شرط 

نجاح توسيع قاعدة 
المصدرين

الزراعة التصديرية 
مكلفة للفالح 

كونها تعتمد على 
البرنامج العضوى

39 مستورد تقاوى 
فى مصر مقابل 

107 مصدرين 
للبطاطس الطازجة

»األرض« تحاور »ملك البطاطس«
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»السنوات العجاف، جفاف بحيرة ناصر، سد 
تلك  المناخية«، كل  التغيرات  اإلثيوبي،  النهضة 
خالل  كبيرة  بصورة  مصر  تهدد  المخاطر 
األمم  نشرتها  تقارير  حسب  المقبلة،  السنوات 
المتحدة، ودولتي إثيوبيا والسودان، خاصة في 
الموسم الفيضاني المقبل، الذي من الممكن أن 
ينقذ مصر من نقص منسوب المياه في بحيرة 
الرأي  وهو  البحيرة،  مخزون  يدمر  أو  ناصر، 

الراجع وفقاً للتقارير الدولية. 

من جهته قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ 
هذا  إن  القاهرة،  جامعة  فى  المائية  الموارد 
العام ستواجه مصر، وفقاً لتقارير عالمية، أسوأ 
موجة انخفاض لفيضان النيل، الفتاً إلى التسع 
النيل  فيضان  منسوب  كان  الماضية  سنوات 
خاللها منخفضاً بصورة كبيرة، مؤكداً أن العام 
الجارى سيكون أسوأ من األعوام الماضية، وفقاً 

لدالئل على أرض الواقع. 
األمم  أن  لـ«األرض«،  الدين«،  »نور  وأضاف 
دوالر  مليون  و250  مليارا  خصصت  المتحدة 
بسبب  إثيوبيا،  في  اإلغاثة  طلبات  لمواجهة 
عن  سدود  ثالثة  توقف  بعد  خاصة  الجفاف، 
سدي  هى  السودان،  دولة  في  الكهرباء  توليد 
وسد  األزرق،  النيل  على  وسنار«  »روصيرس 
الحدود  قرب  الموحد  النيل  على  »نيروي« 
إلى  باإلضافة  النيل،  جفاف  بسبب  المصرية، 
إثيوبيا،  »تاكيزي« على نهر عطبرة شمالي  سد 
من  عدد  إلى  باإلضافة  النيل،  نهر  روافد  أحد 
بسبب  ذلك  وكل  الكهرباء،  توليد  محطات 

السنوات العجاف. 
ناصر  بحيرة  خزان  أن  الدين«  »نور  وأوضح 
سنوات،  تسع  منذ  النيل  فيضان  نقص  يتحمل 
وهناك شك في قدرته على تحمل عاما آخر من 
الجفاف أقوى من سابقيه، الفتاً إلى أن مؤشرات 
سقوط  نقص  إلى  تشير  المناخية  التغيرات 
الجاري  العام  النيل  نهر  منابع  على  األمطار 
في  بالفعل  يتحقق  بدأ  ما  وهو   ،%70 بنسبة 

إثيوبيا والسودان. 

الجانب  إصرار  إلى  الدين«  »نور  وأشار 
اإلثيوبي على بدء ملء خزان »سد النهضة« بعد 
تركيب توربينين لوليد الكهرباء في يوليو المقبل، 
األمر الذي يترتب عليه حجز حوالي 14 مليار 
متر مكعب من المياه القادمة من منابع النيل إلى 
اإلثيوبية،  للدولة  يحق  ال  وهو  المصب،  دولتي 
إنسانيا وضميريا، التخزين في سنوات العجاف، 
من  الوارد  بنقص  مصر  معاناة  من  يزيد  ما 
فيضان  منسوب  انخفاض  مع  المائية،  حصتها 

النيل. 
وفيما يخص عمل وزارة الري في هذا السياق، 
قال »نور الدين«، إنه التقى وزير الري الدكتور 
منذ  سافر  أنه  أكد  الذي  العاطي،  عبد  محمد 
مع  وناقش  وإثيوبيا،  السودان  إلى  أسبوعين 
دراسة  في  األزمة،  الدولتين  مسؤولي 
وتفهما  استجابا  أنهما  موضحاً  استكشافية، 

الموقف المصري. 
إن  الدين،  نور  بحسب  الري،  وزير  وكشف 
إثيوبيا  »مصريا  توافقا  ستشهد  المقبلة  الفترة 
سودانيا« حول قضايا المياه، خاصة فيما يخص 
الفترة األولى لملء خزان »سد النهضة«، وانتظار 
الفرنسية  االستشارية  المكاتب  دراسات  نتائج 
هناك  أن  خاصة  الدراسات،  ستجري  التي 
ترتيبات جديدة للتوافق بين الدول الثالث حول 
فيضان  منسوب  انخفاض  وقضايا  السد  أزمة 

النيل. 
وأشار أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة إلى أن 
التغيير الوزاري األخير سبب رئيسي في تعطيل 
مفاوضات سد النهضة لمدة شهرين، الفتاً إلى 

أن وزير الري يجري حالياً إعادة تشكيل الوفد 
المصري المفاوض في أزمة السد، مؤكداً أنه تم 
لشؤون  الري  وزير  مستشار  عن  االستغناء 
إثيوبيا  مع  التفاوض  لجنة  ورئيس  السدود، 
الدكتور عالء ياسين، باإلضافة إلى تقديم أحد 
الري  وزير  عمل  نهاية  في  استقالته  األعضاء 
السابق الدكتور حسام مغازي، لذا يعمل الوزير 
مع  التفاوض  لجنة  تشكيل  إعادة  على  الحالي 

إثيوبيا. 

قائال،  للحكومة  رسالة  الدين«  »نور  ووجه   
األمر،  بخطورة  المصري  الشعب  »صارحوا 
المياه،  استخدام  وترشيد  الطوارئ  وأعلنوا 
لمواجهة  المساندة  المتحدة  األمم  من  واطلبوا 
جفاف نهر النيل، فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا 
األولي  المرحلة  تخزين  بدء  على  أصرت  إذا 
مليار   14.5 بحجز  المقبل  يوليو  في  للسد 
وتكوين  المياه،  نقص  من  معاناتنا  لتضاعف 
انتهاء  حتى  التخزين  إلرجاء  عالمي  ضغط 

الجفاف وورود أول فيضان غزير«.
الدين  نصر  محمد  قال  ذاته  السياق  وفى 
إن  األسبق،  والري  المائية  الموارد  وزير  عالم، 
فيضان النيل سيكون في أغسطس المقبل، وأن 
ناتجة  النيل  دول حوض  في  الحالية  التأثيرات 
صعوبة  مؤكداً  الفيضان،  موسم  انخفاض  عن 
هناك  ولكن  المقبل،  الفيضان  بموسم  التنبؤ 
مظاهر للشح المائي والنقص الشديد في السنة 
الماضية، الفتاً إلى أن سنوات العجاف تمتد من 
6 سنوات إلى 11 عاما، كما حدث فى سبعينيات 

القرن الماضي. 
هناك  أن  لـ«األرض«،  »عالم«،  وأضاف 
الوارد  انخفاضا في بحيرة ناصر بسبب نقص 
إليها في الفيضان الماضي، وزيادة السحب منها 
يؤثر  الذي  األمر  كبيرة،  بصورة  واالستخدام 
السد  ينتجها  التي  الكهرباء  كمية  على  أيضاً 
أن  هو  الحقيقي  الخطر  أن  إلى  الفتاً  العالي، 
سد  من  األولى  المرحلة  من  ستنتهي  إثيوبيا 
النهضة في يوليو المقبل، لتبدأ مرحلة التخزين، 
وفقا لتصريحات مسئوليها، األمر الذي يخالف 

رؤساء  عليها  وقع  التي  المبادئ  إعالن  وثيقة 
على  تنص  والتى  الخرطوم،  في  الثالث  الدول 
عدم بدء التخزين إال بعد انتهاء الدراسات التي 

تجريها المكاتب االستشارية.

توقعات بأسوأ موجة انخفاض لفيضان النيل.. والحكومة »نايمة فى العسل« 

إثيوبيا تبدأ ملء خزان »سد النهضة« يوليو المقبل.. ومصر تنتظر سنوات عجاف

تقارير: انخفاض 
سقوط األمطار 
على منابع النيل 

بنسبة 70% 
بسبب التغيرات 

المناخية 

»نصر عالم«: 
إثيوبيا تخالف 
وثيقة »إعالن 

المبادئ« 
الموقعة فى 

الخرطوم

»نور الدين«: التغيير 
الوزاري عطل 

المفاوضات.. 
ووزير الرى 

مشغول بترتيب 
األوراق

قال جوزيه دا سيلفا، مدير منظمة األغذية والزراعة »فاو«، 
إن 80 % من فقراء العالم يتركزون في المناطق الريفية، موضحاً 
أن 19 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حققت 
األهداف التي نصت عليها األهداف اإلنمائية لأللفية، والمتمثلة 
بمعدل  التغذية  سوء  يعانون  الذين  السكان  عدد  تخفيض  في 
النصف، وأن الصراع يشكل السبب الرئيسى فى زيادة معدالت 

الجوع وسوء التغذية. 
وأضاف »سيلفا«، في كلمته خالل االجتماع الوزاري لمؤتمر 
العاصمة  في  األدني  للشرق  والثالثين  الثالث  اإلقليمى  الفاو 
قمة  هدف  حققتا  عمان  وسلطنة  الكويت  أن  روما،  اإليطالية 

تخفيض  في  تمثل  والذي  طموحاً،  األكثر  العالمية  الغذاء 
األشخاص الجوعى بمعدل النصف. 

الرغم من هذه األرقام  أنه على  الفاو  وأوضح مدير منظمة 
تعرضت  الصراعات  من  تعاني  التي  الدول  أن  إال  اإليجابية، 
لتراجع خطير في حربها على الجوع، أما بالنسبة للمنطقة ككل، 
فقد عانت ارتفاع عدد األشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 
بنسبة 30%، وتضاعف عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع 

ليصل إلى 33 مليون شخص حالياً.
 وأشار »سيلفا« إلى أن الغالبية العظمى من األشخاص الذين 
السودان  وجنوب  العراق  في  يعيشون  الغذائي  لألمن  يفتقرون 

وسوريا واليمن، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً 
على أن الصراع يشكل السبب الرئيسى في زيادة معدالت الجوع 
األزمات  تعاني  التي  والمناطق  البلدان  التغذية في هذه  وسوء 
الممتدة، موضحاً أن عدد النازحين داخلياً في سوريا بلغ 6.5 
مليون شخص، بينما فر أكثر من 4.8 مليون آخرين إلى البلدان 
المجاورة وغيرها كالجئين، خاصة أن نصف السكان الذين ما 

زالوا في سوريا يحتاجون إلى مساعدات غذائية. 
وشدد رئيس منظمة »الفاو« على أن »مبادرة بناء القدرة على 
الصمود من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية« تحتل األولوية 
لدعم التدخالت الرامية لتعزيز القدرة على الصمود في الدول 

أنه على  إلى  التي طال أمدها، مشيراً  بالنزاعات  تأثرت  التي 
الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها جهود توفير األموال 
في المنطقة، بسبب االضطرابات السياسية وغياب األمن، تم 
األوسط  الشرق  لمنطقة  أمريكي  دوالر  مليون   83 نحو  جمع 
وشمال أفريقيا عام 2014، و61 مليون دوالر فقط في 2015 ، 

مؤكداً أن المنظمة بحاجة لمزيد من الدعم من الدول الغنية.

»الفاو«: 33 مليون شخص فى الشرق األوسط يعانون الجوع

شعبان بالل 

شعبان بالل 



07تقارير www.elaard.com

اإلثنني ١٦ مايو  20١٦ م - السنة األولى  

  9  شعبــــــان  ١4٣7 هــــ  - العـــــــــــدد ٣٦

المتهمون متورطون فى ارتكاب 4 جرائم أبرزها الرشوة وإهدار المال العام  

وكانت نيابة األموال العامة قد ألقت األربعاء 
من  مهندسين   3 على  القبض  الماضي،  قبل 
هيئة التعمير، التابعة لوزارة الزراعة، وسمسار 
الوزارة،  ديوان عام  يعمل مهندسا في  أراٍض، 
بناًء  وذلك  مرتب،  بدون  إجازة  على  وحاصل 
على شكوى رجل أعمال، اتهمهم فيها بالنصب.
وتتضمن الشكوى تحرير عقد مزور بمساحة 
سعرها  يبلغ  مريوط،  حوض  في  فدان   100
وفقاً للجنة تثمين األراضي 100 مليون جنيه، 
يقدر  اإلسكندرية،  في  أراٍض  لتجار  ووفقا 
المتر فيها بنحو 30 ألف جنيه، أي بنحو 12.6 

مليار جنيه.
تفاصيل أكثر في هذا القرير:

خيوط  نسج  العامة  األموال  ضباط  بدأ 
التحري والبحث، من حلقة سمسار األراضي، 
الذي يدعى »ع. ق«، والذي رفض ركوب سيارة 
األموال العامة حين تم القبض عليه، بحجة أنه 
يمتلك سيارة »هيئة سياسية«، فرافقه ضباط 
المباحث إلى مقر النيابة في الدقي، وتبعه في 
سيارة النيابة المهندسين الثالثة: »كميل. ع«، 
و«منير. ش«، و«إبراهيم. ع«، الذين يعملون في 
لتبدأ  التعمير،  هيئة  في  مختلفة  جهات 
النيابة  وكيل  بواسطة  المكثفة  التحقيقات 

سامر ماهر. 
»األرض«  اطلعت  التي  للتحقيقات،  ووفقاً 
اتهامات   4 وجهت  الدقي  نيابة  فإن  عليها، 
العام  المال  إهدار  األولى  للمتهمين،  رئيسية 
بتسهيل االستيالء على أراضي الدولة، والثانية 
استغالل السلطة والوظيفة في أعمال مخالفة 
الحصول  الثالثة  التهمة  كانت  بينما  للقانون، 
هو  العام  بالمال  اإلضرار  ليكون  رشوة،  على 

التهمة الرابعة واألخيرة. 

الموجهة  االتهامات  جميع  المتهمون  وأنكر 
يعرف  إنه  ش«  »منير.  األول  وقال  إليهم، 
طريق  عن  األعمال  ورجل  األراضي  سمسار 
إجراءات  لمتابعة  التعمير،  هيئة  في  رؤيته 
مع  يتعامل  عميل  كأي  به،  الخاصة  األرضي 
الهيئة، كما نفى المهندسان اآلخران »كميل. ع« 
من  األعمال  برجل  معرفتهما  ع«  و«إبراهيم. 
األساس، في الوقت الذي أصر فيه السمسار 
األعمال  برجل  معرفته  عدم  على  ق«،  »علي. 

أيضاً. 
شكواه  في  يقول  م«،  »نجاح.  األعمال  رجل 
مرفقة  العامة،  األموال  لنيابة  سلمها  التي 
جنيه  مليون   3.7 دفع  إنه  المزور،  بالعقد 
للسمسار »علي. ق«، مقابل تخليص أوراق 100 
في  اإلسكندرية،  »كارفور«  من  بالقرب  فدان 
أنهى  األخير  أن  موضحاً  مريوط،  حوض 
رجل  إثرها  على  باع  مزورة،  بعقود  األوراق 
حصل  جنيه،  مليون   100 بـ  أراضى  األعمال 
في  مؤكدا  جنيه،  مليون   17 على  نقداً  منها 
شكواه أن هذا السمسار نصب عليه بالتعاون 
وهم  التعمير،  هيئة  من  مهندسين   3 مع 
المنطقة  في  الصندوق  إدارة  عن  مسؤولون 

والتحصيل. 
ملف  أن  أيضاً  المباحث  تحريات  وكشفت 
رجل األعمال ضمن 338 ملفا تم تزويرها في 
مهندسا   12 على  والقبض  التعمير،  هيئة 
بالهيئة لتسهيلهم االستيالء على 85 ألف فدان 
بقيمة 2 مليار جنيه، عن طريق تقنين أوضاع 
بالمخالفة  األراضي،  على  استولوا  أشخاص 
لقرار وزير الزراعة، الصادر بتوصية من رئيس 
أراضي  اليد على  تقنين وضع  بوقف  الوزراء، 
الحصول على  الدولة منذ عام 2013، مقابل 

مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك 
بيانات  بتزوير  بالفعل  قاموا  الذين  األراضي، 

عدد من األشخاص ومساحات األراضي. 
تحريات إضافية

وكشفت التحريات أيضاً وجود مافيا لتسهيل 
المهندس  بقيادة  األراضي،  على  االستيالء 
مكتبين  يفتتح  السمسار  هذا  بأن  ق«،  »علي. 
بالدقي،  نوال  شارع  في  أحدهما  للمحاماة، 
يعمل  بالجيزة،  األورمان  حديقة  أمام  والثاني 
السمسار  يرأسهم  محامين   10 من  أكثر  بهما 
هيئة  في  األوراق  إنهاء  في  ويعملون  المتهم، 
يريدون  أراض  لهم  عمالء  لصالح  التعمير 

تمليكها أو تقنين وضع اليد لها. 
بقيادة  المكتبان  هذين  أن  التحريات،  وأكد 
السمسار يتعامالن مع 60% مع مهندسي هيئة 
باإلدارة   5 منهم  األوراق،  لتخليص  التعمير 
هؤالء  وأن  والحيازة،  للملكية  المركزية 
المهندسين الموظفين بالهيئة يتقاضون رواتب 
تخليص  مقابل  المكتبين  هذان  من  شهرية 
لهم  يتوسط  الذين  بالعمالء  الخاصة  األوراق 
السمسار، سواء تم إنجاز عمل خالل الشهر أو 
في  ثابت  الراتب  وأن  عمل،  أي  إنجاز  يتم  لم 

الحالتين.  
المتهم  أن  القضية،  في  مستندات  وكشفت 
التعمير  شباب  ائتالف  أحد  ع«،  »إبراهيم. 
المناهض للفساد في الهيئة، وأن هذا المتهم 
وقع على 10 بالغات وأكثر لكشف فساد كبار 
التعمير، باإلضافة  بالوزارة، وهيئة  المسئولين 
األراضي،  بملف  الخاصة  الفساد  قضايا  إلى 
بالهيئة،  الملفات  تزوير  قضيتي  في  خاصة 
صالح  فيها  المتهم  الكبرى  الرشوة  وقضية 
حكماً  ويقضى  السابق،  الزراعة  وزير  هالل 

بالسجن 10 سنوات بها.
األعمال  رجل  أن  إلى  التحريات  وتوصلت  
القضية  في  الثالثة  المهندسين  هؤالء  ورط 
ألسباب خاصة بالهروب من المواطنين الذين 
ضمن  أراٍض  لتملك  جنيه  مليون   17 دفعوا 
الـ100 فدان موضع القضية، على أن يظهر في 
وجهة السلطة بأنه نصب عليه من قبل مسئولي 
من  مزور  الملف  أن  من  الرغم  على  الهيئة، 
األساس، وأن األرض ال تقع ضمن والية الهيئة، 
ومن هنا فإن سوء النية متوفر، وفقا للتحقيقات. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن نيابة الدقي قررت 
ذمة  على  يوماً   15 األربعة  المتهمين  حبس 
التحريات كاملة، مع  التحقيقات، لحين إجراء 
األراضي  لسمسار  التابعين  المكتبين  تشميع 

»علي. ق«، لمخالفتها للقانون.
وكشف خطاب موجهة من العقيد وليد أحمد 
مدير  إلى  التعمير،  بهيئة  األمن  مدير  قناوي، 
على  ردا  أنه  بالجيزة،  العامة  األموال  مباحث 
عقد  بصحة  االستعالم  بشأن  المباحث  كتاب 
البيع االبتدائي المنسوب صدوره لهيئة التعمير 
مريوط  حوض  بناحية  فدان   100 بمساحة 
وكذا  علي،  محمد  نجاح  باسم  باإلسكندرية 
بطاقة الحيازة الزراعية بذات االسم، وعدد 5 
إيصاالت سداد رسوم منسوب صدورها للهيئة، 
وعدد ثالث صور شيكات بنكية بمبلغ 450 ألف 
جنيه لصالح الهيئة تحمل أختام استالم الهيئة. 
عقد  بأن  سيادتكم  نفيد  الخطاب،  وأضاف 
»مزورة«  عنها  المستعلم  األوراق  وجميع  البيع 
المقلدة،  الدولة  شعار  أختام  بصمات  وتحمل 
اتخاذ  ويرجى  مزورة،  الشيكات  أختام  وكذا 
أموال  على  حفاظا  القانونية  اإلجراءات 

المواطنين وحقوق الهيئة.

اتهام مهندس بـ»التعمير« حاصل على إجازة بدون مرتب يعمل سمسار أراض فى القضية

تفاصيل التحقيق مع مسؤولين فى »الزراعة« بتهمة تسهيل االستيالء على أراٍض بـ 100 مليون جنيه 

شعبان بالل 

تواصل نيابة األموال العامة 
كشف وقائع فساد جديدة 
داخل وزارة الزراعة واستصالح 
األراضي، أبطالها هذه المرة 
ثالثة مهندسين في هيئة 
التعمير، أحدهما حاصل على 
إجازة بدون مرتب لممارسة 
أعمال السمسرة، بتهمة تسهيل 
االستيالء على أراٍض قيمتها 
100 مليون جنيه، واستغالل 
السلطة والوظيفة في أعمال 
مخالفة للقانون، والحصول على 
رشوة، واإلضرار بالمال العام.
في إحدى غرف نيابة األموال 
العامة يقبع 12 موظفًا من 
الوزارة متورطين في قضايا 
رشوة، وفي ركن آخر تتكدس 
عشرات الملفات التي تخص 
قيادات ومسؤولين كبار، تم 
اتهامهم في قضايا رشوة 
واستيالء على المال العام، وآخر 
هذه القضايا يتورط فيها كبار 
السماسرة، ورجل أعمال، 
وموظفين في الهيئة العامة 
لمشروعات التعمير والتنمية 
الزراعية. 



اإلثنني ١٦ مايو  20١٦ م - السنة األولى  خدمات

08  9  شعبــــــان  ١4٣7 هــــ  - العـــــــــــدد ٣٦ www.elaard.com

تعرف على حلق الست »الفوشيا«

خطوات صناعة الجبن الحلوم من لبن األغنام والماعز 

 أكد عبد الهادي الكالف، عضو الجمعية العامة 
البطاطس  زراعة  أن  والفاكهة،  الخضر  لتسويق 

والخضر والفاكهة عامة لحقت بها 
من  بداية  بالغة،  وخسائر  أضرار 
بسبب  اآلن،  وحتى   2014 نوفمبر 
اإلنتاج  ومستلزمات  تكاليف  ارتفاع 
فاعلية  وعدم  األسعار  وتدهور 
األمر  والتصدير،  المحلي  التسويق 
عن  اإلنتاج  في  زيادة  سبب  الذي 
وإهدار  المحلي  االستهالك  حاجة 
ما سبب خسائر  المحاصيل  وتلف 

فادحة للفالحين.
وقال »الكالف«، إنه يجب تحديد 
المساحات المزمع زراعتها بتقاوي 
ونوعاً،  كماً  المستوردة،  البطاطس 
فى ضوء الطلب المحلي والتصدير 
المحلي  للكسر  التقاوى  وحاجة 

للعروات المخيرة الشتوي والصيفي، وعدم تجاوزها 
الزراعي  المطلوب، مع تشديد رقابة الحجر  الحد 

على التقاوي.

التقاوي  استيراد  ربط  على  »الكالف«  وشدد 
يجوز  ال  أنه  موضحاً  اإلنتاج،  من  نسبة  بتصدير 
استيراد تقاٍو دون التعاقد مع الدول 
المصدرة لها، على نسبة من اإلنتاج 

المصري للمحصول.
يجب  أنه  »الكالف«،  وأضاف 
المصرية  المجموعة  دور  إحياء 
يحدد  بما  البطاطس  تقاوي  إلنتاج 
النقد  ويوفر  المستورة  الكميات 
األجنبي، فضاًل عن إحداث توافق 
الزراعية  التعاونية  الجمعيات  بين 
بروتوكول  لتوقيع  واالستهالكية 
تعاون بينهما، بما يحد من استغالل 
فارق  ويوفر  للفالح،  الوسطاء 
والمستهلك،  المنتج  لصالح  السعر 
العمل  وفلسفة  مبادئ  ويحقق 

التعاوني اقتصادياً واجتماعياً.

تَُعّد من أهّم األنشطة التي يقوُم بها اإلنساُن، كونها 
لجسِمِه،  الّضرورِيّ  بالغذاِء  إلمداِدِه  مصدراً  تشّكُل 
وهي ِحرفٌة معروفٌة لدى البشرّيِة منُذ الِقدِم، وتقوُم 
رِيّها  ثّم  الّتربِة،  في  البُذوِر  نثِر  مبدأ  على  الّزراعُة 
لنمّوها،  المالئمِة  الّظروِف  وتوفيِر  بها،  والعنايِة 
لتُعطينا في الّنهايِة تلَك الّثماَر الياِنَعَة، إاّل أّن الّنباتاِت 

ال تُزَرُع جميُعها بنفِس الّطريقِة.
 لكّل نبتٍة طريقٌة معّينٌة للزراعِة، وظروٌف تاُلِئُمها 
أكثَر من غيِرها، والّنباتاُت التي تّمت زراعتُها بواسطِة 
ال  ومتنّوعٌة،  جّداً  كثيرةٌ  الُعصوِر  مِرّ  على  اإلنساِن 
سنكتفي  المقال  هذا  في  أّننا  إال  إحصاؤها،  يُمكُن 

بالحديِث عن نبتِة الخّس وكيفّية زراعِتها.
»الخّس« عبارة عن نبات يتبُع جنَس الخّس الذي 
ينتمي إلى الفصيلِة المرّكبِة أو الّنجمّيِة، والخُسّ هو 
ِبأوراِقِه اليانعِة التي  نوٌع من أنواِع الُخضاِر، ويتمّيُز 
واألرجوانّي،  واألحمِر  األخضِر  بيَن  ألوانُها  تختلُف 
وهي الجزءُ الذي يُؤَكُل من هذه الّنبتة، وكاَن أّوُل من 
زرَع الخَسّ الّصالَح لألكِل بعَد أن كانَت قديماً مجّرَد 
بذوٍر تُستخَدُم لتسميِد الّتربِة، وللخِسّ أنواٌع متعّددةٌ 
والخّس  الّثلجّي،  الخّس   ، الّرومانُيّ الخُسّ  أبرُزها: 

صاحُب األوراِق الفضفاضِة.
 ويُعُدّ الخُسّ من الخضراواِت المفّضلِة لدى الكثيِر 
أو  نّيئًة،  أوراُقه  تُؤكَل  أن  الممكِن  إذ من  الّناِس،  من 
بالماِء،  لغناها  العصيُر؛  منها  يُحّضُر  كما  َمطبوخًة، 
باإلضافِة إلى العديِد من العناصِر الغذائّيِة الّضرورّيِة 

بكثرة  تناولها  المحّبب  النباتات  من  وهي  للجسِم، 
على  المحافظة  كبيراً  دوراً  تلعب  فهي  الحّر  أوقات 
رطوبة الجسم وإطفاء العطش الذي يمكن أن يشعر 
شهر  في  سفرة  كّل  نراها ضيفة  لذلك  اإلنسان  به 

رمضان المبارك.
الظروف البيئّية المالئمة لزراعة الخّس 

مع  تتالءُم  التي  الّنباتاِت  من  الخّس  نباُت  ويعتبُر 
درجاِت الحرارِة الُمنخفضِة نوعاً ما، فدرجُة الحرارِة 
ومن   ، الخِسّ وطعِم  جودِة  على  كبيٍر  بشكٍل  تؤّثُر 
الممكن زراعته في أّي تربٍة، لكن تبقى التربُة الغنّيُة 
الجّيد،  الخّس  لزراعِة  األمثُل  العضوّيِة هي  بالمواِدّ 
من  كونها  جّيدًة،  إضاءًة  النبتُة  هذه  تتطلُّب  كما 
الّنباتاِت الُمحّبِة للّضوِء، باإلضافِة إلى رطوبٍة عالية 
ويتمّيُز   ، الخِسّ إنتاِج  معّدِل  من  يزيُد  فذلك  نسبّياً، 

الخُسّ بسرعِة نمّوِه وطوِل أَجِل محصوِله.
طريقة زراعة الخّس 

يتُمّ زرُع البذور على عمق سنتيمتر واحد، بنثِرها 
فترٍة  مروِر  وبعَد  الّتشتيل،  ُسطوٍر في صينّيِة  ضمَن 
أي  زراعِتها،  من  أسابيع  وسّتة  أربعة  بين  تتراوُح 
عشرة  وهو  المناسِب  الحجِم  إلى  تصُل  عندما 
سنتيمترات، تُنقُل إلى مكاٍن دائٍم للّزراعِة، فتُزرُع في 
أثالٍم تفصُل بينَها مسافٌة 60 - 70 سم، كما تفصُل 
بين شتلٍة وأخرى مسافة 20-30 سم، وكون الخّس 
يتطلُّب رطوبًة عاليًة فال بّد من رّيِه باستمراٍر وبشكٍل 

منتظٍم.

شيماء عبد الرحمن

جمعية تسويق الخضر تطالب بربط 
استيراد تقاوى البطاطس بتصدير اإلنتاج

طرق زراعة الخّس.. والظروف البيئية المناسبة 

»الكالف«: ارتفاع التكاليف وعدم فاعلية التسويق وراء خسائر الفالح

يقدم محمد الدمرداش، أستاذ قسم األلبان 
في معهد البحوث واإلنتاج الحيواني، طريقة 
ألبان  من  الحلوم  الجبن  لصناعة  مبسطة 
كلوريد  إضافة  طريق  عن  واألغنام،  الماعز 
يتم  حيث  جراما،   25 بمقدار  الكالسيوم 
إضافة 0,5 إلى 1.5% ثم يضاف إليها %0,5 
خل، بعدها  إضافة اإلنزيم بمقدار 0,5 على 
 60 إلى   30 من  االنتظار  ثم  لبن  كجم   100

دقيقة لحين تجبن اللبن.
إلى  الخثرة  تقيطع  يتم  اللبن،  تجبن  وبعد 
 30 حدود  فى  التقليب  مراعاة  مع  مكعبات، 
دقيقة، ثم يتم تصفية الشرش وتعبئة الخثرة 
بعد  تقريباً  ساعة  لمدة  وكبسها  الشاش  فى 
ذلك ينزع الشاش وتقطع الجبن إلى مربعات 
الشرش  ماء  فى  وضعها  يتم  ثم  متناسقة، 
المغلى وإخراجها منه وتبريدها ووضعها فى 

محلول ملحي15% ويمكن حينها تخزينها من 
3 إلى 6 شهور.

طرق  هناك  أن  »الدمرداش«  وأوضح 
تتمثل  الجبن بصفة عامة،  أساسية لصناعة 
في تحويل اللبن من الحالة السائلة إلى شبه 
الصلبة، وهو ما يعرف بالتجبن، ويكون تجبنا 
تجبن  أو  البادئات،  باستخدام  حامضيا 
إنزيمي باستخدام المنفحة، أو تجبن إنزيمي 

حامضي أو تجبن حراري.
بالرغم  أنه  األلبان  قسم  أستاذ   ، وأضاف 
هذه  فى  الجبن  أنواع  جميع  اشتراك  من 
الخطوة، فإن هناك كثيراً من االختالفات في 
والمظهر،  والرائحة  والقوام  والطعم  الشكل 
في  الجبن  من  األنواع  آالف  عليها  يترتب 
فإن  ذلك  من  وبالرغم  العالم،  أنحاء  جميع 
األنواع،  هذه  بين  يجمع  عامة  أسس  هناك 

لبن  من  تصنع  الجبن  أنواع  جميع  أن  وهي 
جاموسي أو بقري أو أغنام أو ماعز أو إبل، 
ويشترط فى غالبية دول العالم بسترة اللبن 
تصنيعه  مراحل  أولى  وأن  االستخدام،  قبل 

هى زيادة الحموضة، بإضافة
 ، المباشر  التحميض  أو  المناسب  البادئ 
أو  بالمنفحة  اللبن  تجبن  مراحل  وثانى 
تكسير  قبل   ، األخرى  المجبنة  اإلنزيمات 
الخثرة وتصفية الشرش، ثم المرحلة الرابعة 
أما  النهائي،  الجبن  وتشكيل  الخثرة  بكبس 
الطازج  الجبن  تسوية  فهي  األخيرة  المرحلة 
مناسبة  نسبية  ورطوبة  حرارة  درجات  على 

لنوع الجبن.

شيماء عبد الرحمن

اتهم الدكتور أبو القاسم أبو زهرة، مرشح 
مجلس  الزراعيين،  نقابة  النتخابات  سابق 
النقابة بالمماطلة فى إجراء االنتخابات منذ 
الجمعية  قرار  أن  مؤكداً  الماضى،  يناير 
عدم  على  ينص  الذي  األخير،  العمومية 
خصم االشتراك من أصحاب المعاشات مع 
أحقيتهم في التصويت والترشح، يعد مخالفاً 

لقانون النقابة رقم 31 لسنة 1966.
قرارات  أن  على  زهرة«  »أبو  وشدد  
مع  تتعارض  أال  يجب  العمومية  الجمعية 
القرار  هذا  أن  من  وبالرغم  النقابة،  قانون 
مجلس  أن  إال  البطالن،  ويشوبه  خاطئ 
العمومية  الجمعية  قرارات  أرسل  النقابة 
الزراعة،  وزير  فايد،  عصام  للدكتور 
فى  المماطلة  من  نوعاً  يعد  ما  العتمادها، 

إجراء االنتخابات، على حد وصفه.
بانتخابات  السابق  المرشح  وأضاف 
المعاشات  أن  من  بالرغم  أنه  الزراعيين، 
كان  شهراً،  ثالثين  من  أكثر  منذ  متأخرة 
األجدى أن يتم خصم االشتراك السنوي من 
أصحاب المعاشات، حتى ال تعترض الجهة 
أثناء  االنتخابات  على  المشرفة  القضائية 
إدالئهم بأصواتهم، حيث ينص القانون على 
لالنتخابات  العمومية  الجمعية  حضور  أن 
لألعضاء سواء منفذ خدمة أو المعاش يجب 

أن يكونوا مسددين الشتراكات النقابة.
 وأكد »أبو زهرة« أن مجلس النقابة اعتاد 
إلى  القرارات،  مشيرا  المماطلة في تنفيذ 
أبريل  أنه صدر قرار رئيس الجمهورية في 
التجديد  انتخابات  إجراء  بضرورة   2014
الجمهوري  للقرار  تطبيقاً  للنقابة،  النصفى 
إرسال  بدأوا  أنهم  إال  بذلك،  الصادر 
والتشريع  الفتوى  ومجلس  للوزارة  خطابات 

فى  نجحوا  وبالفعل  التنفيذ،  في  للمماطلة 
النصفي  التجديد  انتخابات  تجر  ولم  ذلك 
الجمهورى،  بالقرار  المحدد  موعدها  في 

على حد قوله.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أبو القاسم 
أبو زهرة، إن هناك خطابا أرسل للنقيب من 
الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة فصل 
لتغيبهم  النقابة  مجلس  من  أعضاء  عشرة 
طبقاً  متتالية،  جلسات  خمس  من  أكثر 
لقانون النقابة، إال أنه لم يتم تنفيذ القرار، 
بالكامل  النقابة  مجلس  أعضاء  أن  مؤكداً 
جلسات،  حضور  بدالت  يتقاضون  مازالوا 
المركزي  الجهاز  لتوصيات  بالمخالفة 

للمحاسبات.
فايد،  عصام  الدكتور  زهرة«  »أبو  وناشد 
وزير الزراعة واستصالح األراضي، ضرورة 
لجنة  وتشكيل  النقابة،  تجميد عمل مجلس 
إجراء  لحين  النقابة  شئون  إلدارة  مؤقتة 
تعديل  سرعة  إلى  باإلضافة  االنتخابات، 
قانون النقابة التى غيرها المجلس لتحقيق 

مصالح شخصية
نقيب  الكتاتني،  أحمد  نفى  جهته،  من 
الزراعيين، مماطلة مجلس النقابة فى إجراء 
في  تسير  النقابة  أن  مؤكداً  االنتخابات، 
إجراءات العملية االنتخابية، حيث تم االتفاق 
عملية  على  لإلشراف  اإلدارية  النيابة  مع 

التصويت وفرز البأصوات، وتم تشكيل لجنة 
لإلشراف على االنتخابات، وأخرى لمراجعة 
وزير  ومخاطبة  للفروع  النهائية  الكشوف 
الدولة،  رأى مجلس  للحصول على  الزراعة 
من حيث من له حق التصويت والترشح فى 
أو  المجلس  أعضاء  من  االنتخابات 
المعاشات أو من هم تحت سن 60،  مؤكدا 
أن النقابة ستبدأ إجراء االنتخابات بمجرد 

الحصول على رد الوزراة.
تصريح  في  »الكتاتني«،  وأضاف 
لـ«األرض«، أن نص قرار الجمعية العمومية 
وقف  ويتضمن   2012 في  اتخاذه  تم  الذى 
تعديله  وتم  ناقصاً،  كان  االشتراكات  خصم 
فى  عقدت  التي  العمومية  الجمعية  فى 
فبراير الماضى، لينص على اإلعفاء المؤقت 
أرباب  الزمالء  من  العضوية  اشتراك  من 
صرف  فى  االنتظام  لحين  المعاشات، 
الترشح  فى  أحقيتهم  مع  المعاشات، 
وحضور  النقابة  انتخابات  في  والتصويت 

الجمعية العمومية.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن الغرض من 
التعديل ليس المماطلة، وإنما الحفاظ على 
أموال النقابة، والتي سوف يتم صرفها على 
أخذ  مع  عليها،  للطعن  معرضة  انتخابات 
ألحقية  الصريحة  القانونية  الموافقة 
واالنتخاب،  للترشح  المعاشات  أصحاب 
أكثر من 30% من أعضاء  أن هناك  خاصة 
يجوز  وال  المعاشات،  أصحاب  من  النقابة 
الترشح  فى  أحقيتهم  من  حرمانهم 

والتصويت.

مرشح سابق: يتعمد عدم تنفيذ القوانين لتحقيق مصالح شخصية.. والنقيب: ننتظر رد الوزارة

اتهام مجلس »الزراعيين« بالمماطلة فى إجراء االنتخابات

شيماء عبدالرحمن

خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المزارعين 
من توريد القمح فى المحافظات 

واستصالح  الزراعة  وزارة  ناشدت 
جميع  في  القمح  مزارعي  األراضي 
أثناء  عقبات  تواجههم  الذين  المحافظات، 
توريد المحصول، عدم التردد في التواصل 
لتلقي  المخصصة  األرقام  على  الوزارة  مع 
اليوم،  مدار  على  القمح،  مزارعي  سكاوى 
 –  0233373359 الرقمين:  على 
0233373421 ، أو عبر الفاكس على الرقم: 
تم  الذي  الخط  عن  فضاًل   ،0237622364

تخصيصه ببنك التنمية واالئتمان الزراعي، 
وهو 0233327042

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية 
والغرف  المحافظات  غرف  مع  تتواصل 
التابعة لها، لمتابعة حركة التوريد أوالً بأول، 
تواجه  التي  المشاكل  على  والوقوف 
على  للتيسير  فوراً،  وحلها  المزارعين 
التي  العقبات  كافة  وتذليل  المزارعين 

تواجههم.

دعا الدول الغنية إلى تقديم المزيد من الدعم للزراعة

مدير »الفاو«: النزاعات تعوق جهود محاربة الجوع فى الشرق األدنى
المدير  سيلفا،  دا  جرازيانو  جوزيه  قال 
لألغذية  المتحدة  األمم  لمنظمة  العام 
إن  الماضي،  الخميس  )الفاو(،  والزراعة 
منطقة  في  الجوع  محاربة  تعّوق  النزاعات 
األمن  انعدام  يزداد  حيث  األدنى،  الشرق 
المياه  ندرة  كذلك  يفاقمه  الذي  الغذائي 
الذي  الصعب  الطبيعية  الموارد  ووضع 

يتدهور بسبب التغير المناخي.
في  مشاركته  هامش  على  سيلفا  دا  وأكد 
الدورة الثالثة والثالثون من المؤتمر اإلقليمي 
روما،  اإليطالية  العاصمة  األدنى في  للشرق 
خالل الفترة من 9 إلى 13 مايو الجاري، أن 
التقدم الكبير الذي شهدته المنطقة أخيرا، 
في القضاء على الجوع، تراجع بسبب تأثير 
الصراعات في دول من بينها العراق وسوريا 
وقطاع  الغربية  الضفة  إلى  إضافة  واليمن 
غزة، وذلك بعد أن حققت 15 من 19 دولة 
الذي  الجوع  محاربة  هدف  المنطقة  في 

نصت عليه األهداف اإلنمائية لأللفية.
من  الرغم  على  أنه  سيلفا  دا  وأضاف 
التقدم الذي حققه بعض الدول بشكل منفرد 
في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، إال أن 
نقص  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدد 
وشمال  األدنى  الشرق  منطقة  في  التغذية 
أفريقيا تضاعف بين األعوام 1990 و 2015، 

بينما زاد نقص التغذية بنسبة %30.
وأكد دا سيلفا أن الوضع خطير في سوريا، 
مليون   6.5 داخلياً  النازحين  عدد  بلغ  حيث 
شخص، بينما فر أكثر من 4.8 مليون آخرين 
إلى البلدان المجاورة وغيرها كالجئين، كما 
في  يزالون  ما  الذين  السكان  نصف  يحتاج 

سوريا إلى مساعدات غذائية.
أثناء اجتماع  وجاءت تصريحات دا سيلفا 
الفاو  مؤتمر  في  المشاركين  الزراعة  لوزراء 
اإلقليمي للشرق األدنى الذي انعقد في مقر 
والجمعة  األربعاء  بين  ما  روما  في  المنظمة 

الماضيين. 
وأكد دا سيلفا خالل االجتماع، أن المؤتمر 
يعد فرصة رائعة للتفكير في كيفية المضي 
قدماً، على المستوى اإلقليمي، بهدف التغلب 
أمام  الماثلة  التحديات  من  العديد  على 
مع  عملت  الفاو  أن  إلى  مشيراً  العالم، 
شركائها على تعزيز األمن الغذائي والصمود 
فقط  »ليس  تضرراً،  األكثر  السكان  بين 
لتخفيف التأثيرات، بل كذلك إلرساء األسس 

للتعافي بعد األزمة«.
تناقص موارد المياه والتغير المناخي

وقال دا سيلفا إنه من بين أخطر التحديات 
هو  األدنى،  الشرق  منطقة  تواجه  التي 
االرتفاع غير المسبوق في ندرة المياه، حيث 
أن نصيب الفرد من المياه العذبة ال يتعدى 

10 في المائة من المعدل العالمي.
ذلك،  في  تسهم  التي  العوامل  بين  ومن 
الحضرية،  المناطق  في  السكان  عدد  زيادة 
مما يؤدي إلى تحويل المياه من الزراعة إلى 
تبعات  في  يتسبب  ما  وهو  المناطق،  هذه 
سلبية على األمن الغذائي واالقتصاد الريفي، 
»وباإلضافة إلى ذلك، يفاقم التغير المناخي 
مثل  الطبيعية  للكوارث  التعرض  مستوى 

الجفاف«.
لكن دا سلفا أشار في هذا السياق، إلى أن 
»الفاو«،  أطلقتها  التي  الثالث  المبادرات 
القدرة على الصمود من  بناء  وهي: »مبادرة 
والتغذية«  الغذائي  األمن  تحسين  أجل 
و«مبادرة الزراعة المستدامة صغيرة النطاق 
من أجل تحقيق تنمية شاملة«، ومبادرة »ندرة 
المياه« بدأت تؤتي نتائج إيجابية، مؤكدا أن 
هذه المبادرات الثالث التي أطلقت في العام 
منطقة  أولويات  معالجة  على  تعمل   ،2014
التي حددتها  أفريقيا  األدنى وشمال  الشرق 

الدول األعضاء في الفاو في تلك المنطقة.
دعوة الدول الغنية إلى القيام بدورها

واختتم دا سيلفا كلمته في الجلسة عالية 
الماضي،  الخميس  عقدت  التي  المستوى 
بالدعوة إلى بذل جهود أكبر في تعبئة الموارد 
التي  التحديات  على  للتغلب  المنطقة  في 
السياسي  االستقرار  عدم  حالة  تخلقها 

وانعدام األمن.

وقال دا سيلفا: نحتاج إلى مزيد من الدعم 
تساعد  لكي  المنطقة  في  الغنية  الدول  من 
هذه الدول أنفسها وجيرانها بشكل أفضل«.

ويشارك في مؤتمر الفاو اإلقليمي للشرق 
ويختتم  االثنين  أعماله  بدأ  الذي  األدنى 
 25 من  ومسؤولون  الزراعة  وزراء  الجمعة، 
منظمات  عن  ممثلين  إلى  إضافة  بلداً 
في  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع 

المنطقة.
ترأسه  الذي  اإلقليمي،  المؤتمر  وينعقد 
عامين  كل  مرة  اللبنانية،  الحكومة  حالياً 
لضمان فعالية عمل الفاو في الدول األعضاء، 
الفاو  المؤتمر أعلى هيئة حاكمة في  ويعتبر 
جدول  يضع  حيث  اإلقليمي  المستوى  على 
للعامين  المنظمة وأولويات ميزانيتها  أعمال 

المقبلين.
محاور المؤتمر

أهمها:  قضايا،  عدة  المؤتمر  وناقش 
األمن  تحقيق  في  الحيوانية  الثروة  مساهمة 
األزرق  النمو  مبادرة  اإلقليم،  في  الغذائي 
المرأة  دور  وتعزيز  اإلقليم،  في  وتفعيلها 
وصغار المزارعين في الشرق األدنى وشمال 

إفريقيا.
الذي  التقدم  على  المجتمعون  اطلع  كما 
مقررات  تنفيذ  في  اإلقليمي  المكتب  أحرزه 
روما  في  انعقدت  التي  السابقة  الدورة 
مناقشة  وتمت   ،2014 عام  )إيطاليا(، 

والميزانية،  بالبرنامج  المتعلّقة  المسائل 
في  األولوية  ذات  األنشطة  على  والتركيز 
اإلقليمية  المبادرات  ذلك  في  بما  المنطقة، 
الثالث حول »ندرة المياه« و«بناء القدرة على 
الغذائي  األمن  تحسين  أجل  من  الصمود 
والتغذية« و«الزراعات الصغيرة«، إضافة إلى 

سير عملية الال مركزية.
الموظفين  لكبار  باجتماع  المؤتمر  بدأ 
والخبراء من ممثلي دول المنطقة من 9 إلى 
الوزاري  االجتماع  أعقبه  ثم  أيار/مايو،   11
يومي 12 و13 أيار/مايو، ونجحت التوقعات 
باستقطاب عدد كبير من وزراء الزراعة وكبار 
المتحدة  األمم  وكاالت  وممثلي  المسؤولين 
من  والشركاء  المدني  المجتمع  ومنظمات 

جميع البلدان في اإلقليم.
التي  القضايا  على  مسبقا  االتفاق  وتم 
الجمعة  انقضت  التي  الدورة  خالل  نوقشت 
الممثلين  مع  الوثيقة  بالمشاورة  الماضي، 
الدائمين لمجموعة الشرق األدنى في المقر 
الرئيسي للفاو في روما، وبالتنسيق مع رئيس 
الزراعة  وزير  الحالية،  دورته  في  المؤتمر 

اللبناني أكرم شهيب.

»الفاو« ـ روما

تعزيز األمن الغذائى .. وتمكين المرأة وصغار المزارعين .. أبرز المحاور



09خدمات www.elaard.com

اإلثنني ١٦ مايو  20١٦ م - السنة األولى  

  9  شعبــــــان  ١4٣7 هــــ  - العـــــــــــدد ٣٦

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أطلقت 
»الفاو«، ومنظمة الصحة العالمية، مبادئ توجيهية جديدة 
المبيدات  استعمال  عن  الناجم  الضرر  من  للحد  تهدف 
عالية  سموم  على  تحتوي  التي  تلك  خاصة  الحشرية، 

الخطورة تجاه صحة اإلنسان والبيئة.
األكبر  السبب  السمية  عالية  الحشرية  المبيدات  وتعد 
وراء العدد المرتفع لحاالت التسمم الفورية، ال سيما في 
البلدان النامية، في حين قد تتسبب المبيدات ذات اآلثار 
لدى  النمو  أو اضطرابات  السرطان  المزمنة في  السمية 

األطفال اليافعين.
المعروفة  الحشرية  المبيدات  أن  من  الرغم  وعلى 
البلدان  في  مسموحًة  تكون  ال  قد  المرتفعة  بخطورتها 
الصناعية أو تخضع لقيود استخدام صارمة، إال أنها تظل 
متوافرة على نطاق واسع في البلدان النامية. كما يمكن أن 
تتسبب المنتجات عالية الخطورة التي ال يزال استخدامها 
مسموحاً به في الدول الصناعية، في مشكالت حادة في 
الدول النامية حيث تختلف ظروف االستخدام بشكل كبير. 
في  المزارعين  يملك صغار  ال  األحيان،  من  كثير  وفي 
الوقاية  معدات  الخصوص،  وجه  على  النامية  البلدان 
مع  التعامل  عند  باستخدامها  يقومون  ال  أو  الالزمة 
الغالب أجهزة  المبيدات الحشرية، حيث يستخدمون في 
كبيراً.  تشكل خطراً  والتي  الظهر،  على  المحمولة  الرش 
ومن الصعب فرض قيود على استخدام مثل هذه المواد 
عالية الخطورة، ما يؤدي إلى استخدامها على نطلق واسع 
هذه  مثل  عن  وينجم  مدربين،  غير  أشخاص  قبل  من 
وتلوث األغذية،  التسمم،  ارتفاع عدد حاالت  الممارسات 

إضافة إلى األضرار البيئية. 

التركيز على المسببات
وغالباً ما تتسبب مجموعة صغيرة نسبياً من المبيدات 
الحشرية شديدة الخطورة في معظم حاالت التسمم، ولكن 
هذه  مثل  عن  االستعاضة  الحاالت  من  كثير  في  يمكن 
ناحية  أفضل من  أو حتى  أقل خطورة  بأخرى  المنتجات 
تقليل  إلى  تهدف  والتي  للحشرات،  المتكاملة  المكافحة 

االعتماد على المبيدات الحشرية.
طريق  خارطة  الجديدة،  التوجيهية  المبادئ  وتوفر 
لمساعدة البلدان على تحديد المبيدات الحشرية شديدة 
الخطورة وكيفية التعامل معها، إذ تشتمل خارطة الطريق 
المخاطر  وتقييم  الجرد  عملية  منها  عدة  أمور  على 
المناسبة  التدابير  اتخاذ  ثم  ومن  الفعلية،  واالحتياجات 

للتخفيف من تلك المخاطر.
ويتم في كثير من الحاالت التخلص من هذه المنتجات، 
ولكن في الحاالت التي ال تتوافر فيها بدائل جيدة، يمكن 
كما  المخاطر.  لتخفيف  أخرى  تدابير  اتخاذ  في  النظر 
وجدوى  لالستخدام  المحلية  الظروف  تكون  أن  يجب 
إمكانية اتخاذ تدابير رقابية، عاماًل مهماً في عملية صنع 

القرار.
وأطلقت منظمة الفاو نظام تسجيل المبيدات الحشرية 
األخطار  تقييمات  إجراء  على  الحكومات  لمساعدة 
والمخاطر كجزء من الجهود الوطنية لتلك الحكومات على 
استخدام  يمكن  كما  الحشرية.  المبيدات  على  الموافقة 
هذا النظام في إعادة تقييم المنتجات التي تمت الموافقة 
شديدة  بأنها  اآلن  تصنف  ولكن  الماضي،  في  عليها 

الخطورة.
تحرك عالمي مكثف

ازدادت وتيرة الجهود المبذولة لتحسين إدارة المبيدات 
النهج  مؤتمر  اعتمد  عندما  الماضي،  العام  الحشرية 
االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية قراراً يدعو 
المبيدات  مع  التعامل  حول  منسقة  إجراءات  اتخاذ  إلى 
الحشرية عالية الخطورة. وفي هذا الخصوص، تقدم كل 
المطلوب  التوجيه  اآلن  العالمية«  و«الصحة  »الفاو«  من 

للمضي قدماً في هذا االتجاه.
ويتم حث الحكومات على استخدام المبادئ التوجيهية 
لمراجعة  الحشرية  المبيدات  تسجيل  ونظام  الجديدة 
تلك  تحديد  بغية  المعتمدة  للمبيدات  الحالية  القوائم 
المصنفة بأنها شديدة الخطورة واتخاذ التدابير الالزمة 
والمستهلكين  المستخدمين  على  المخاطر  من  للحد 
المتكاملة  المكافحة  تعزيز  أيضا  يعني  وهذا  والبيئة. 
نظم  تصميم  لعملية  أساسية  دعامة  بوصفها  للحشرات 

مستدامة لحماية المحاصيل.

»الفاو«: مبادئ توجيهية جديدة للتخلص من السموم بشكل أسرع

خارطة طريق دولية الستخدام المبيدات عالية الخطورة

في  تكنولوجيز«  »رويال  شركة  نجحت 
في  المضافة  القيمة  عالية  فوائد  تحقيق 
إنتاج الفاصوليا الخضراء، باستخدام طرق 
الزراعة الحيوية، تفوق تلك المرزعة تقليديا 

بنسبة تزيد على 40 %.
وقال الدكتور محمد فتحي سالم صاحب 
استخدام  في  والعملية  العلمية  التجربة 
األسمدة الحيوية في زراعة الفاصوليا، إن 
األرض التي تمت معاملتها ببرنامج تسميد 
حيوي، خال من مسببات األمراض، حققت 
إنتاجية بلغت 2.5 طن بذور بيضاء للفدان، 
التي  لألرض  فقط  طن   1 من  أقل  مقابل 
تمت معاملتها تقليديا باألسمدة الكيماوية.

األوروبي  االتحاد  دول  أن  سالم  وأضاف 
الحاصالت  خلو  التصدير،  عند  تشترط 
مثل:  أمراض،  مسببات  أي  من  البستانية 
متبقيات  أو  الكيماوية،  األسمدة  متبقيات 
المبيدات، على العكس من تلك الحاصالت 
التي يتم إنتاجها بالطرق التقليدية، وتوجه 

للسوق المحلية، ليأكلها المصريون.

للتنمية  »تريدينج«  شركة  تجارب  نجحت 
الزراعية، في استخدام مركب بوتاسي عالي 
ثمار  تحجيم  في  الذوبان،  سريع  القمية، 
بنسبة  البستانية،  والحاصالت  األشجار 

تحقق قيمة مضافة تزيد على 30 %.
إنها  الشركة،  في  التسويق  إدارة  وقالت 
 ،»K lefe « جربت المركب الذي يحمل سام
زراعة  في  المتخصصة  المزارع  كبرى  في 
أشجار الموالح، والخوخ، والعنب، والزيتون، 
وجميع  والخضراوات،  البنجر،  إلى  إضافة 
في  فعاليته  وثبتت  البستانية،  الحاصالت 
السكر  بنسبة  والوصول  الثمار،  زيادة حجم 
واللون الطبيعي في الثمار المعدة للتصدير، 

إلى المعدالت المرغوبة تجاريا.
ويحتوي المركب على نسبة بوتاسيوم قدره 
عن  الحديث  الشركة  ورفضت   ،%  46
الخواص الفنية، وطريقة التركيبة الصناعية، 
خوفا من تزييفها على أيدي تجار األسمدة 

»المضروبة«، أو المقلدة.

الزراعة،  مجال  في  فنية  مصارد  لكن 
توقعت أن يكون المركب الجديد تم إعداده 
يفيد  حيث  تكنولوجي«،  »نانو  الـ  بطريقة 
وصول  بعد  الثمار،  تلوين  تسريع  في  أيضا 
التأثير  دون  المثالية،  الدرجة  إلى  حجمها 
على المجموع الخضري، ما يعني التبكير في 
الزيتون،  في  خاصة  المحصول،  جميع 
التي قد  المعاومة،  معالجة ظاهرة  وبالتالي 
تحدث في الزيتون نتيجة تأخير »الجني« إلى 

ديسمبر، أو يناير.
كيلو   3 بتركيز  المركب  رش  ويفضل 
جرامات لكل 1000 ليتر ماء، أو 2 كيلو جرام 
الموسم  خالل  مرتين  ماء،  ليتر   600 لكل 
إتمام  بعد  األولى  تكون  أن  يفضل  الزراعي، 
العقد بمدة تتراوح بين 10 و15 يوما، على أن 
تكون الثانية قبل جني الثمار بنحو 45 يوما.

فاصوليا للمصريين.. وأخرى لألوروبيين فى مصر

رشتان ترفعان القيمة المضافة لجميع األشجار المثمرة
طالبت لجنة التسويق في االتحاد التعاوني 
الزراعي المركزي، وزارتي الزراعة والتموين 
كحد  سعر ضمان،  وإعالن  تحديد  بضرورة 
أدنى إلردب الذرة بأنواعه، قبل زراعته بوقت 
المحصول  استالم  جهات  تحديد  مع  كاٍف، 

وصرف المستحقات للمزارعين.
الثالثاء،  اجتماعها  في  اللجنة،  وناقشت 
برئاسة عبد الهادي الكالف، كيفية االهتمام 
بزيادة إنتاج وتسويق محصول الذرة، بما له 
والحيوان،  اإلنسان  غذاء  فى  أهمية  من 
الزراعية  المحاصيل  من  أنه  إلى  مشيرة 
رغيف  حكومات  ضمن  تدخل  التى  المهمة 
الثروة  أعالف  لصناعة  وأساس  العيش، 
مشددة  الزيت،  وإنتاج  والداجنة  الحيوانية 

على ضرورة االهتمام بزراعته وتسويقه بما 
يحقق هامش ربح للفالح.

استنباط  بضرورة  أيضاً  اللجنة  وأوصت 
مركز البحوث الزراعية سالالت جديدة من 
التقاوى عالية الجودة واإلنتاج من محصول 
وحدات  إنشاء  على  والعمل  الصفراء،  الذرة 
وتوفير  الصفراء  الذرة  حبوب  لتجفيف 
وكذلك  الذرة،  زراعة  مناطق  فى  الصوامع 
إنشاء مركز قومى لإلنتاج الزراعي لإلشراف 

على إنتاج وتسويق المحصول.

 تفقدت لجنة برلمانية، برئاسة النائبة ابتسام 
إبراهيم أبو رحاب، األوضاع في محافظة الوادي 
الدكتور  برئاسة  النواب  مجلس  وناقش  الجديد، 

على عبد العال تقرير الزيارة الميدانية.
في  الحيوية  للمجاالت  اللجنة  زيارة  وأسفرت 
أن   عن  الجماهيرية  واللقاءات  الجديد  الوادي 
من  عدد  لتبنى  ملحة  حاجة  فى  المحافظة 
لتحقيق نهضة زراعية، من  القومية  المشروعات 
للزراعة،  التي تصلح  الشاسعة  المساحات  خالل 
سطح  من  الجوفية  المياه  بقرب  تميزها  مع 
المختلفة  الغذائية  للصناعات  باإلضافة  األرض، 

من البلح والمزروعات المختلفة.
وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء مصنع لألسمدة 
الفوسفاتية، واإلسراع فى حل مشكالت االستثمار 
صوامع  بإنشاء  يتعلق  فيما  خاصة  الزراعي، 

لتخزين القمح.
»الريف  مشروع  تفقدت  قد  اللجنة  وكانت 
السيسى  الرئيس  كان  والذي  الجديد«،  المصرى 
مليون   1.5 الـ  لمشروع  البدء  إشارة  أطلق  قد 
بمناطق سهل  الجديدة،  الفرافرة  قلب  من  فدان 
بركة وعين دالة وسهل قروين الستصالح المرحلة 
األولى منه بإجمالي 70 ألف فدان من 350 ألف 
فدان هي نصيب المحافظة من المشروع، وتبين 
بأعماق  اآلن  حتى  بئراً   165 حفر  تم  أنه  للجنة 

كبيرة.
وطالبت اللجنة وزارة الري بوضع آليات لتعظيم 
زيادة  في  الجوفية  المياه  مخزون  من  االستفادة 
الرقعة الزراعية بالمحافظة، تراعى فيها قدرات 
أية  واحتياجات مزارعي المحافظة، دون تحميل 
الدولة  تبنى  مع  المزارعين،  صغار  على  أعباء 
لكافة مشروعات حفر اآلبار في الوادى الجديد 
كما  وتصميمها،  أماكنها  تجديد  خالل  من  فنياً، 
تفقدت مباني القرية النموذجية التى تم إنشاؤها 
ضمن ثالث قرى والتى سيتم تسليمها للمستحقين 

أوائل أكتوبر المقبل.
نظراً  هناك،  التمور  مصنع  اللجنة  وزارت 
من  المتميز  وإنتاجها  بالنخيل  المحافظة  لشهرة 
نخلة،  مليون   1.3 تقريباً  بها  يوجد  حيث  البلح، 
وأوصت  للمصنع،  جديدة  فروع  بفتح  ووجهت 
التسويق  حيث  من  البلح  بمحصول  باالهتمام 
على  القائمة  المختلفة  الصناعات  وتنوع  وإنشاء 

منتج النخيل ومشتقاته ومخلفاته استثماريا.
تمليك  لتنظيم  تشريع  وضع  ضرورة  وأكدت 
لتقنين  متدرج  جدول  بعمل  واإلسراع  األراضى، 
اليد  واضعى  من  بالمحافظة  المزارعين  أوضاع 
بعد عام 2006 وحتى اآلن داخل وخارج الزمام، 
السمكي  العمل على تشجيع االستزراع  كما رأت 

في األماكن المتاحة لذلك، ومنها مفيض باريس

االتحاد التعاوني يطالب بتحديد سعر 
ضمان إلردب الذرة قبل الزراعة

لجنة برلمانية توصي بإنشاء مصنع 
لألسمدة الفوسفاتية فى الوادى الجديد 

»الفاو« ـ روما:

شيماء عبدالرحمن

أحمد عبيد

األوروبي  االتحاد  في  مسئولة  مصادرة  أكدت 
من  الجديدة  المرحلة  أن  على  الفاو،  ومنظمة 
وتجارة  وحوكمتها  الغابات  قوانين  »إنفاذ  برنامج 
تمكين  دراسة  على  ستركز   ،FLEGT مواردها« 
في  تعمل  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
قطاع الغابات في كل من أفريقيا وأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا، والتي توظف نحو 

140 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
وأعلن االتحاد األوروبي ومنظمة الفاو، الجمعة 
لدعم  المشتركة  جهودهما  تكثيف  عن  الماضي، 
بهدف  لألخشاب،  المنتجة  االستوائية  البلدان 
الحد من ممارسات قطع األشجار غير القانونية، 
الغابات وتشجيع تجارة األخشاب  إدارة  وتحسين 

القانونية.
ووفقا لبيان صادرة عن المنظمتين، لن تقتصر 
من  الحد  على  اإلجراءات  لهذه  اإليجابية  اآلثار 
بشكل  األشجار  لقطع  السلبية  البيئية  التداعيات 
غير قانوني وتغير المناخ فحسب، ولكنها ستزيد 
تقطن  التي  المجتمعات  دخل  مستوى  من  أيضاً 
خالل  من  فيها،  الغذائي  واألمن  الغابات  قرب 
المحلية  األخشاب  أسواق  إلى  الوصول  تحسين 

والدولية.
وفي هذا اإلطار، جرى التوقيع الجمعة الماضي 
دوالر  مليون   30 بقيمة  تمويلية  اتفاقية  على 
أمريكي، وقعها فيرونيك لورينزو من اإلدارة العامة 
للمفوضية  التابعة  والتنمية  الدولي  للتعاون 
العام  المدير  ساالزار،  كاسترو  ورينيه  األوروبية، 

المساعد لمنظمة الفاو لشؤون الغابات.
المقبلة من  المرحلة  وتستهدف االتفاقية دعم 
وتجارة  وحوكمتها  الغابات  قوانين  إنفاذ  برنامج 

لعام  يستمر  أن  والمتوقع   ،FLEGT مواردها 
.2020

مليون   18 بلغ  تموياًل  األوروبي  االتحاد  وقدم 
المملكة  قدمت  فيما  المبلغ،  هذا  من  دوالر 
الحكومة  وقدمت  دوالر،  مليون   7.25 المتحدة 

السويدية 5.3 مليون دوالر.
والتجارة  القانوني  غير  األشجار  قطع  ويكبد 
المرتبطة به الحكومات خسائر تقدر بنحو 10 إلى 
15 مليار دوالر سنويا، بسبب عائدات الضرائب 
المفقودة، كما تقّوض هذه الممارسات سبل عيش 
وهي  والغذاء،  الدخل  من  وتحرمهم  األشخاص 
من  واسعة  مساحات  تدهور  عن  كذلك  مسؤولة 
البرية  الحياة  وموائل  بالكربون  الغنية  الغابات 
الحيوية، وتساهم في تغير المناخ وفقدان التنوع 

البيولوجي.
التركيز على تمكين صغار مالك األراضى

من  الجديدة  المرحلة  من  مهم  جزء  وينطوي 
البرنامح، على تعزيز التعاون مع شركات القطاع 
المنتجة  الدول  في  والكبيرة،  الصغيرة  الخاص 
والمستهلكة لألخشاب، وذلك بهدف معالجة بعض 
التحديات التي تواجه اإلنتاج القانوني لألخشاب.

دراسة  التحديد  وجه  على  ذلك  يشمل  وسوف 
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل 
وأمريكا  أفريقيا  من  كل  في  الغابات  قطاع  في 
والتي  وآسيا،  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
أنحاء  توظف نحو 140 مليون شخص في جميع 
العالم. وتكمن الفكرة في مساعدة هذه الشركات 
إلى  والوصول  القانونية«،  الصفة  »اكتساب  على 
األسواق الخضراء وأن تصبح مشاركة نشطة في 

مجال اإلدارة المستدامة لموارد الغابات.

رينيه  قال  االتفاقية،  على  تعليقه  معرض  وفي 
كاسترو ساالزار، المدير العام المساعد لمنظمة 
دولية  مبادرات  بفضل  إنه  الغابات،  لشؤون  الفاو 
غير  اإلنتاج  انخفض   ،FLEGT برنامج  مثل 
المشروع لألخشاب بما يقدر بنحو 22 في المائة 
المرحلة الجديدة من  منذ عام 2002، مفيدا أن 
الدروس  لتبادل  مهمة  فرصة  توفر  البرنامج 
من  بات  »إذ  القطاعات،  مختلف  بين  المستفادة 
الواضح وبشكل متزايد أن هناك حاجة لشراكات 
واسعة النطاق لتحقيق تأثير عالمي ضروري للحد 
من فقدان الغابات، وضعف القدرة على الوصول 

للغذاء، والحد من تغير المناخ«.
اإلدارة  من  لورينزو  فيرونيك  قال  جهته،  من 
العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية 
دور  على  تؤكد  حديثة  أدلة  هناك  إن  األوروبية، 
البرنامج في تعزيز إدارة الغابات في جميع البلدان 
تقديم  في  الفاو  منظمة  وتستمر  المستهدفة. 
المساعدات  توفير  خالل  من  كبيرة  إسهامات 
الفنية والموارد الالزمة ألصحاب المصلحة، ومن 
تعزيز  إلى  الجديدة  المرحلة  تؤدي  أن  المتوقع 
حجم العمل في الدول االستراتيجية، خاصة من 

خالل إشراك القطاع الخاص.
كبيرة  فالكونر  جوليا  قالت  جهتها،  من 
الدولية في  التنمية  الغابات في وزارة  مستشاري 
البرنامج حقق الكثير، لكن  المملكة المتحدة، إن 
ينبغي  الذي  العمل  من  الكثير  هنالك  يزال  ما 
في  تحقق  الذي  النجاح  على  »وبالبناء  إنجازه، 
الفاو صغار  منظمة  السابقة، ستساعد  المراحل 
يواجهون  ما  عادة  الذين  األخشاب،  منتجي 
للمعايير  امتثالهم  من  التحقق  في  مصاعب 

الخضراء  األسواق  إلى  والوصول  القانونية 
واالرتقاء بمستوى معيشتهم«.

تجربة تقنيات جديدة لتتبع قطع األشجار
وحوكمتها  الغابات  قوانين  إنفاذ  برنامج  نجح 
اآلن  حتى  الفاو،  لمنظمة  التابع  مواردها  وتجارة 
الدعم ألكثر من 200 مشروع في 40  في تقديم 
من  كل  في  لألخشاب  منتجة  استوائية  دولة 
أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
المبادرات  من  بعض  تجربة  اآلن  ويجري  وآسيا. 
جديدة  تقنيات  استخدام  تشمل  التي  الواعدة، 

تهدف إلى تتبع مصدر األخشاب بشكل فعال.
يدعم  المثال،  سبيل  على  كولومبيا،  ففي 
للتطبيقات  البيئية  السلطات  استخدام  البرنامج 
الرقمية وتطبيقات األندرويد لتعزيز آليات التتبع 
األخشاب  لشراء  المستهلكين  وإرشاد  والمراقبة 

التي تم قطعها بشكل قانوني وتلك المستدامة.
وغير  شريكة  منظمة  تقوم  مماثل،  نحو  وعلى 
التي  المركبات  تتبع  نظام  بتجربة  حكومية حالياً 
تعمل في قطع األشجار في دول حوض الكونغو، 
بما في ذلك الكاميرون، وكوت ديفوار، وجمهورية 
وذلك  الكونغو،  وجمهورية  الديمقراطية  الكونغو 
المقطوعة بشكل غير  اعتراض األخشاب  بهدف 
التوريد  سلسلة  مراحل  مختلف  في  مشروع 
جهود  تسهيل  شأنه  من  ما  بالغابات،  الخاصة 
وتحسين  الغابات  سلطات  قبل  من  الرصد 

المساءلة والتعقب.

إطالق مبادرة بـ30 مليون دوالر لتمكين صغار منتجى األخشاب والحد من الفقر

جهود دولية لمكافحة االتجار غير المشروع فى األخشاب

»الفاو« ـ روما
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هي  والزراعة  األزل  قديم  منذ 
شغلنا الشاغل، وبما أن مصر هبة 
مواكبة  علينا  الواجب  فمن  النيل 
تطورات الزراعة، من اختيار بذور 
إنتاجية  مواصفات  ذات  وشتالت 
وري  متوازن  وتسميد  جيدة 
مناسب، فلدينا من المقومات ما 
يؤهلنا ألن نكون أفضل بلد زراعي 
عالمي، لدينا تربة خصبة وعمالة 

بشرية وعقول مفكرة ومتطورة. 
ونهر النيل واآلبار فى األراضي 
السد  من  والكهرباء  الصحراوية 
نحسن  أن  غير  يتبقى  ال  العالى 
استخدام تلك النعم الوفيرة التى 
هذا  ومن  إياها،   الله  وهبنا 
مدى  عن  أنوه  أن  أود  المنطلق 
أهمية التغذية بالعناصر الصغرى 
عنصرى  خاصة  والكبرى، 
والمولبيدونيوم(،  )البورون، 
األمينية  األحماض  وكذلك 
ومركبات  اسيد  والهيومك 
تأثير  الهيومات، بما ثبت لها من 
إيجابى وفّعال فى دورات الزراعة 
من  النبات  بمواصفات  وارتقائها 

شتالت ومحصول نهانى.
العناصر  تركيز  لتناقص  نظراً 
كاآلزوت  الرئيسية،  الغذائية 
من  والبوتاسيوم  والفوسفور 
العناصر الكبرى، وكذلك الحديد 
والكالسيوم  والمنجنيز  والزنك 
العناصر  من  والنحاس  والبورون 

أصناف  زراعة  وبسبب  الصغرى، 
من المحاصيل الحقلية والبستانية 
تستهلك  والتى  اإلنتاج،  عالية 
العناصر،  تللك  من  كبيرة  كميات 
النيل  طمي  كميات  حجز  وأيضا 
أمام السد العالي واختالف أنواع 
والجيرية  )القلوية  األراضي 
على  يصعب  فبالتالي  والملحية(، 
العناصر  تلك  امتصاص  النبات 
على  واضحا  نقصها  وظهور 
النبات، وبالتالى تأثير المحصول 
النهائى فى الجودة والكم، واألهم 
فى  المتوازنة  النسب  مراعام  هو 
بالكميات  المناسب  الوقت 
تركيز  إن  بالفعل، حيث  المطلوبه 

عناصر معينة يؤثر على امتصاص 
زيادة  مثل  أخرى،  عناصر 
امتصاص  من  يقلل  الكالسيوم 
الفوسفور  وزيادة  الماغنسيوم، 
الحديد  حساب  على  يكون 
البوتاسيوم  نسبة  وزيادة  والزنك، 
امتصاص  على  سلباً  يؤثر 

الماغنسيوم أيضا.
ومن أهم العوامل التى تؤثر فى 
 PH هو  العناصر  امتصاص 
المصرية  التربة  إن  حيث  التربة، 
الزائدة،  بقلويتها  معروفة  عموما 
األسمدة  استخدام  كان  لذا 
نسبة  من  ليزيد  مهم  الحامضية 
واالستفادة  العناصر  امتصاص 

بها. ولعدم إهدار الوقت والجهد 
والمال فى رشات وإضافات قد ال 
تحليل  يجب  النبات،  يحتاجها 
الترية لتحديد نوع وكمية العناصر 
المطلوب إضافتها، وكذلك تحليل 
أوراق وأنسجة النبات فى مراحل 
المختلفة  الفسيولوجية  نموه 

لتقدير العناصر .
الزراعة  وزارة  نناشد  لذا 
العون  يد  ومد  االهتمام  تكثيف 
والمستثمرين،  للمزارعين 
الصغير منهم قبل الكبير، ألهمية 
المزارعين  من  القطاع  هذا 
ندوات  بإقامة  وكثرته، 
بنخبة  فيها  تستعين  ومحاضرات 
الزراعيين ذوى  من االستشاريين 
المتجددة  واألفكار  العقول 
الزراعة  لتطورات  والمواكبة 
الحديثة، وفتح مجال للمناقشات 
وخبراتهم  أفكارهم  ونقل  العلمية 
والمزارعين  المستثمرين  لباقى 
المصرية،  بالزراعة  للنهوض 
فى  بالندوات  االهتمام  وتكثيف 
والبعيدة، مثل  الجديدة  األراضي 
ممن  وغيرها  وتوشكى  المنيا 
يحتاجون بشدة الوقوف بجانبهم 
حل  فى  والمساعدة  ومساندتهم 

مشاكلهم. 
منفصلة  أخرى  لقاءات  »ولنا 
والبذور  والتسميد  الرى  عن 

والشتالت«

نعم.. نحن 
األفضل

 فى الزراعة

فتحى سالم محاضرا فى المؤتمر الدولى للمبيدات الحيوية
تلقى األستاذ الدكتور محمد فتحي 
في  الحيوية  الهندسة  أستاذ  سالم 
معهد الهندسة الوراثية، التابع لجامعة 
دعوة  السادات،  مدينة  في  المنوفية، 
دولي  كمتحدث  األوروبى  االتحاد  من 
 International Keynote
عن  محاضرة  إللقاء   ،speaker
ملخص أبحاثه خالل األعوام العشرة 
األخيرة، في مجال »الزراعة الحيوية 
في  وذلك  الحيوية«،  والمبيدات 
الحيوية،  للمبيدات  الدولي  المؤتمر 
الذي يعقد في أسبانيا خالل األسبوع 

األول من يونيو المقبل.
ويعتبر الدكتور محمد فتحي سالم، 
األوسط  الشرق  منطقة  من  الوحيد 
االتحاد  دول  خارج  من  والوحيد 
الدعوة  إليه  وجهت  الذي  األوروبي، 
المؤتمر  هذا  في  محاضرة  إللقاء 

9جنيهات بالتمام والكمال قيمة سعر كيلو األرز 
الفالح  يزرع  حالياً،  المصرية  األسواق  في 
المحصول ويحصده ويبيعه في النهاية إلى التجار 
بسعر ال يصل إلى 2000 جنيه للطن، لتبدأ سلسة 
المحصول  بتخزين  التجار  مافيا  من  االحتكار 
حتى تأتي اللحظة الحاسمة للكشف عنه وتوريده 
األزمة  يزيد  وما  مضاعفة،  بأسعار  السوق  إلى 
وما  رمضان،  شهر  حلول  اقتراب  هو  اشتعاال 
لإلقبال  نظراً  لألسعار،  غالء  موجة  من  يشهده 
فنجد  الغذائية،  السلع  شراء  على  المتزايد 

المواطن البسيط وحده من يدفع الثمن.
كشفت أزمة ارتفاع أسعار األرز فى المجمعات 
األسبوع  خالل  مسبوق  غير  بشكل  واألسواق، 
الماضى، عن فشل تعامل الحكومة مع المحاصيل 
االستراتيجية، وعلى رأسها األرز، ومحاباة للتجار 
خسائر  تكبدوا  الذين  المزارعين  حساب  على 
بعد  الماضى،  العام  زراعته  فادحة خالل موسم 
أكتوبر  فى  للطن  جنيهاً   1250 إلى  السعر  تدنى 
الماضي، مع بداية حصاد المحصول، ارتفع إلى 

1500 جنيه فى شهر سبتمبر الماضي.
التجار الذين نجحوا، العام الماضي، فى جمع 
ما يقرب من 5 ماليين طن، سيحققون مكاسب 
 1.5 إلى  يصل  حيث  الحالي  السعر  ارتفاع  مع 
مليار جنيه، بعدما ارتفع سعر الطن بشكل غير 
مسبوق بلغ 4000 جنيه، واتهم عدد من الفالحين 

الحكومة بالتالعب بالمزارعين.
الفالحين  حصاد  من  تبدأ  األرز  كيس  رحلة 
للمحصول وبيعه إلى تجار لرفض الدولة تحديد 
عملية  هنا  من  لتبدأ  المحصول،  استالم  أسعار 
االحتكار، لتكون ثاني خطوة بتخزين كبار التجار 
لألرز الشعير في الشون بكميات كبيرة، واالمتناع 
وبعد  سعره،  لرفع  المضارب  إلى  إرساله  عن 
فتح  يتم  المحصول  وجمع  الحصاد  من  االنتهاء 
باب التوريد للدولة من قبل كبار التجار بأسعار 
مرتفعة تزيد ما يصل إلى 2000 جنيه فارق بين 

الشراء والبيع. 
فإن هناك  الزراعة،  وزارة  في  لمصادر  ووفقاً 
تجار   3 تضم  مصر،  في  األرز  بمحتكري  قائمة 
اتحاد  رئيس  الوكيل،  أحمد  رأسهم  على  كبار 
ارتباطه  المصادر  تؤكد  والذي  التجارية،  الغرف 
السابق  والصناعة  التجارة  بوزير  وطيدة  بعالقة 
عمليات  تجمعهما  حيث  فخري،  منير  الدكتور 
في  الشركات  من  عدد  في  مشتركة  تجارية 
اإلسكندرية، ومنها أحد مصانع الصلصة، ويمتلك 
»الوكيل« شركة »ويكالست«، ويعد واحدا من أكبر 
وجود  إلى  باإلضافة  مصر،  في  األرز  تجار 

شراكات مع وزير التموين الحالي خالد حنفي.
بـ«شهبندر  يلقبونه  كما  أو  الوكيل،  أحمد 
التجار«، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس 
الغرف  اتحاد  رئيس  ونائب  اإلسكندرية،  غرفة 
البحر األبيض، وعضو لجنة السياسات بالحزب 
سكندري  أعمال  رجل  وهو  المنحل،  الوطني 
في  ويتبعه  التجارة،  بكالوريوس  علي  حاصل 
رئيس  عيسى  علي  المهندس  األرز  احتكار 
المجلس التصديري للحاصالت الزراعية، والذي 
يؤكد أن قرار فتح باب التصدير لألرز مطلب دائم 
المصدرين  أن  إلى  مشيراً  التصديري،  للمجلس 
ولو  األرز،  زراعة  بمخالفات  عالقة  لهم  ليس 
الحكومة جادة في تقليص مساحة زراعته ستوفر 
للمزارعين وتشجيعهم على زراعة  بديال مناسبا 
على  المناسب،  العائد  لهم  توفر  أخرى  منتجات 

حد تعبيره.
من  المصرية  األسواق  تعانيه  مما  وبالرغم 
هناك  أن  إال  األرز،  أسعار  ارتفاع  أزمة  تفاقم 
فائضا في اإلنتاج يقدر بحوالي مليون طن سنوياً، 
وفقا لـ«عيسى«، الذي أكد أن تصدير 500 ألف 
طن من الناتج المحلي لألرز ال يؤثر على األسواق، 
حيث ستكون هناك كمية كبيرة متوافرة بالسوق، 
مليون   400 توفير  يعني  الكمية  هذه  وتصدير 
يعادل قيمة مليار  دوالر حصيلة للصادرات، وما 
نتيجة  للدولة  العامة  للموازنة  جنيه عملة صعبة 

توريد 270 دوالراً عن كل طن تصدير. 
من جهته أكد مصطفى النجاري، رئيس مجلس 
الشعبة  وعضو  الطازجة،،  الفواكه  شركتي  إدارة 
العامة للمصدرين باالتحاد العام للغرف التجارية، 
األعمال  رجال  بجمعية  التصدير  لجنة  رئيس 
على  استحوذت  المحلية  السوق  أن  المصريين، 
العام  خالل  شركتيه  مبيعات  من   %60 من  أكثر 
العام  من  األولى  الثمانية  والشهور  الماضي، 
األخرى   %40 الـ  نسبة  توجهت  فيما  الجاري، 
للتصدير، الفتاً إلى أن شركته من كبرى الشركات 
الصادرات  وكانت  مصر،  في  لألرز  المصدرة 
تستحوذ على 90% من حجم المبيعات، فيما كانت 

ال تتعدى مبيعات السوق المحلية نسبة الـ 10%.
من جهته قال مجدي الشراكى، رئيس الجمعية 
الزراعي،  لإلصالح  العامة 
عن  الدولة  امتناع  إن 
قرارها  إصدار 
ألقى  األرز  بتسعير 
على  بصداه 
تجارة  أسواق 

بارتفاع  تجارها  فوجئ  التي  والقطاعي،  الجملة 
أسعار توريده من المضارب، حيث بلغ سعر طن 
األرز 4000 جنيه للرفيع و4300 للعريض، مشيرا 
جنيه،  بـ4800  يوزعونه  القطاعي  تجار  أن  إلى 
المضارب  أصحاب  حددها  التي  األسعار  وهى 
بسبب  الفالح،  من  المحصول  شراء  بعد  هوائياً 
عدم تسعير الدولة للطن، بالرغم من أن الفالح 

يبيع الطن بـ1700 جنيه.
ارتفاع  أزمة  سبب  أن  »الشراكي«  وكشف 
إغالقها  بسبب  التموين،  وزارة  هي  األسعار 
المضارب التابعة للدولة في وقت جمع األرز من 
سيؤدي  األرز  سعر  ارتفاع  إلى  الفتاً  المزارعين، 
األمن  يهدد  ما  المنزرع  األرز  حجم  زيادة  إلى 
يشترون  التجار  أن  موضحاً  المصري،  المائي 
الفالح،  من  للطن  جنيه  و1700  بـ1600  األرز 

وتشتريه وزارة التموين بأكثر من 3 آالف جنيه من 
هؤالء التجار في مناقصات رسمية. 

وأكد »الشراكي«، أن وزارة التموين تخدم تجار 
الغرف التجارية المسيطرين على األرز والحبوب، 
موسم  في  األرز  مضارب  تعطيل  سبب  وهو 
بين  المصالح  تضارب  أن  إلى  مشيراً  الحصاد، 
أزمة  في  السبب  هو  والتموين  الزراعة  وزارتي 

األرز الحالية. 
من جهته أكد محمد فرج، رئيس االتحاد العام 
مكونات  أهم  من  واحد  األرز  أن  للفالحين، 
الوجبات الرئيسية للمصريين، الفتاً إلى أنه تحول 
إلى أزمة جديدة، بعد تضاعف أسعاره واستحواذ 
على  وحدهم  الخاص  القطاع  وشركات  تجار 
أطنان من المحصول التي تقدر بخمسة ماليين 

طن شعير سنوياً. 

الدولة تمتنع، حتى اآلن، عن  إن  وقال »فرج«، 
من  االستراتيجي  مخزونها  وشراء  األرز  تسعير 
المزارعين، تاركة السوق مفتوحة على مصراعيها 
أمام القطاع الخاص للتعامل مباشرة مع الفالح، 
بأسعار حددها التجار أنفسهم، لم تتجاوز 1700 
جنيه للطن، في الوقت الذى طرحوه فيه للتداول 
في األسواق المحلية بنحو 4300 جنيه للطن و6 
سعر  ليرتفع  البالد،  خارج  تهريبه  تم  لما  آالف 

الكيلو إلى 9 جنيهات. 
التموين  وزارة  أن  لـ«األرض«،  »فرج«  وأضاف 
تفتح باب االستيراد في وقت استالم المحصول 
المزارعين، ما يسبب انخفاضا أسعاره عند  من 
استالمه من الفالح، كما يفتح الباب أمام التجار 
قبل  من  مخفضة  بأسعار  المحصول  لجمع 

المزارعين.
عام  مدير  الفتاح،  عبد  الدين  محيي  وعلق   
العام  والمشرف  بقنا،  السابق  التموينية  الرقابة 
على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأن 
كميات األرز المخزنة تصل إلى 4.5 مليون طن 
إلى  نحتاج  وال  االحتياجات  يكفي  وهو  أرز، 
استيراد، مشيراً إلى أن الحديث عن استيراد 80 

ألف طن أرز من الخارج يعد كمية كبيرة.
وأضاف »عبد الفتاح«، في تصريحات صحفية، 
أن ارتفاع سعر األرز في بعض األماكن يرجع إلى 
بسبب  الشراء،  على  الشديد  الضغط  عمليات 
الباشا  أكد  بينما  رمضان.  شهر  حلول  قرب 
إدريس، رئيس شعبة الحاصالت الزراعية بغرفة 
في  مستمرة  األرز  أسعار  أن  التجارية،  القاهرة 
االرتفاع في السوق المصرية بسبب دخول شهر 
رمضان، وزيادة معدالت اإلقبال من المستهلكين، 
الـ8  حاجز  تخطى  الكيلو  سعر  أن  إلى  الفتاً 
المرتفعة  الجودة  األنواع ذات  جنيهات في بعض 

ليصل إلى 9 جنيهات. 
وأضاف »إدريس«، في تصريحات صحفية، أن 
السبب  األرز  واحتكار محصول  المعروض  نقص 
بصورة  األسعار  وارتفاع  األزمة  استمرار  في 

متتالية.

من جانبه قال الدكتور سعد شبل، رئيس قسم 
األرز في مركز البحوث الزراعية، إن مصر تنتج 
سنوياً  طن  مليون   5.5 إلى   5.4 بين  ما  سنوياً 
يبلغ  بينما  للفدان،  طن   4.5 إنتاجية  بمتوسط 
طن  مليون   5.2 السنوى  للفدان  االستهالك 

والفائض يتم تصديره.
وأكد »شبل« أن التجار هم السبب الرئيسي فى 
األزمة، باحتكار محصول العام الماضي عند فتح 
باب التصدير، وسلم المزارعون المحصول كاماًل 
للتجار بأرخص األثمان دون أى تدخل من الدولة، 
وهو األمر الذى يتطلب من المسئولين التخطيط 
منعاً  الجديد،  للموسم  الجاري  الشهر  من  بداية 

لعدم تكرار األزمة العام المقبل.
الحكومة  على  يجب  أنه  إلى  »شبل«  وأشار 
لصالح  المحصول  وتشترى  كجهة  التدخل 
المضارب الحكومية، باإلعالن عن شراء طن من 
مجٍز  سعر  وهو  جنيه،  إلفي  بسعر  فدان  كل 
ويحقق  الزراعة،  موسم  خالل  الفالح  يساعد 
بشراء  األسعار  على  السيطرة  فى  الدولة  هدف 
مليون طن تمثل ربع اإلنتاج. من جهته قال رجب 
الصناعات  باتحاد  األرز  شعبة  رئيس  شحاتة، 
اتجهت  عندما  أخطأت  الحكومة  إن  المصرية، 
الستيراد األرز من الخارج، والمتمثل فى 80 ألف 
طن مقرر استيرادها، موضحاً أن األرز متواجد 
ترفض صرف  والحكومة  التجار  لدى  فى مصر 
تورده  عدم  إلى  اضطرهم  ما  مستحقاتهم، 
للحكومة، مشيراً إلى أنه كان من األولى بدالً من 
ونحن  فى  الخارج  من  الصعبة  بالعملة  الشراء 
أحوج فيه إلى الدوالر، وفاء وزارة التموين وهيئة 
وحل  الموردين  بمستحقات  التموينية  السلع 
األزمة. وأوضح »شحاتة« أن ذلك من شأنه رفع 
أسعار األرز مرة أخرى، وليس خفضها، مضيفا، 
فى  فجوة  حدوث  من  شهرين  نحو  قبل  »حذرنا 
أسعار السلعة، لكنه لم يستجب لنا أحد، إلى أن 

وصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات”. 
االتحاد  فرع  رئيس  القاضي،  رأفت  وكشف 
الداخلية  والتجارة  التموين  لمفتشى  العام 
األرز  ألزمة  الحقيقية  األسباب  عن  بالقاهرة، 
البطاقات  كانت ضمن مقررات  باألسواق، سواء 
لتصبح  الخاص،  القطاع  يطرحها  أو  التموينية، 
الشارع  حديث  االستراتجية  السلعة  هذه 
جنيهات،   7 الكيلو  سعر  تجاوز  بعدم  المصري، 
الحكومة  دفع  بما  رمضان،  قبل  الزيادة  ومتوقع 
لإلعالن عن استيراد 80 ألف طن أرز من الخارج 

للحد من األزمة.
تتبع  ال  التموين  وزارة  أن  »القاضي«  وأكد 
المطروحة  األرز  كميات  عن  الشفافية  سياسة 
بالمجمعات االستهالكية، وشركات فروع الجملة 
بالمحافظات لمقررات البطاقات، في ظل عدم 
صرفه للمواطنين على البطاقات، بما ترتب عليه 
من  ليزيد  الخاص  القطاع  إلى  الطلب  تحول 
غض  بجانب  مبرر  بدون  األرز  أسعار  ارتفاع 
الغرف  أعضاء  بعض  ممارسات  عن  البصر 
عدم  عن  فضال  األرز،  مصدرى  من  التجارية 
في  األرز  محتكري  مالحقة  على  الرقابة  قدرة 

جميع المحافظات.

»األرز بـ9 جنيه ياحكومة«
االحتكار ونقص المعروض وشهر رمضان سبب تفاقم أزمة ارتفاع األسعار

الدولة ترفض تحديد أسعار استالم المحصول من 
الفالحين.. وتلجأ لـ»مسكنات« االستيراد 

»الشراكى«: وزير 
التموين يعمل لصالح 

كبار التجار بإغالق 
المضارب في فترة 

الحصاد

اتحاد الصناعات: األرز 
متوافر والحكومة 

سبب األزمة برفض دفع 
مستحقات الموردين

د/ هالة شوقى عبد الفضيل
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في الوقت الذي يعتمد عدد كبير من الفالحين على 
الترعة لري أراضيهم الزراعية، تجدها مهملة من قبل 
والحيوانات  المخلفات  إلقاء  عن  فضالً  المسئولين، 
النافقة بها، األمر الذي يحولها إلى وباء يفتك بالمواطنين 
محاصيل  فساد  عن  فضال  الخطيرة،  باألمراض 

الفالحين.
يقول أحمد النجار، أحد أهالى بهواش، التابعة لمركز 
منوف، إن ترعة النعناعية تحاصرها القمامة والعشش 
يستغلها  والتي  الجسور،  على  البوص  من  المصنوعة 
في  المياه  وصول  يمنع  ما  مخلفاتهم،  إللقاء  األهالى 

بعض األوقات إلى األراضي الزراعية.
لمركز  التابعة  التاريخية،  جريس  قرية  أهالي  أما 
تالل  تراكم  فيشكون  المنوفية،  محافظة  في  أشمون 
القمامة في الشوارع وأمام المنازل؛ ما يعرضهم لإلصابة 
في  الحشرات  انتشار  عن  فضال  واألوبئة  باألمراض 
فصل الصيف والروائح الكريهة, وسط غياب مسؤولي 
أزمة  القمامة  مشكلة  أصبحت  حتي  المحلية،  الوحدة 
حقيقية وقنبلة موقوتة في القرية، حيث يشعل األهالي 
النيران في أكوام القمامة من آن إلى آخر، في محاولة 
للتخلص منها؛ ما يسبب مشاكل صحية أكبر، بتصاعد 
األدخنة وانتشارها في جميع أنحاء القرية، والتي تسبب 

اإلصابة بأمراض الرئتين والقلب، خاصة األطفال.
اإلصابة  قائمة  تتصدر  السبع  بركة  الغورى في  قرية 

بأمراض الصدر نتيجة حرق القمامة
بينما قرية الغوري، التابعة لمركز بركة السبع، فحدث 
وال حرج، حيث ينتظر األهالي منذ أكثر من 10 سنوات 
تهدد  بيئية  كارثة  من  إلنقاذهم  المحافظين  عطف 
أرواحهم وأرواح أطفالهم، حيث تعاني القرية أكبر نسبة 
إصابة بأمراض الصدر، وفقا لمصدر طبى في مستشفى 
الصدر بميت خلف، الذي أكد أن القرية يأتى منها أكبر 
القمامة  مقلب  بسبب  الصدر  بأمراض  إصابة  حاالت 

والتلوث البيئي الذي يحاصرهم منذ سنوات.   
إن  يقول  القرية،  أهالي  أحد  سليمان،  الفتاح  عبد   
بسبب  الصدر  بأمراض  العائلة جميعا مصابون  أطفال 
أكوام  حرق  نتيجة  مستمر،  بشكل  المتصاعدة  األدخنة 
القمامة، وتقاعس المسئولين عن أداء مهامهم، بالرغم 

من تكرار شكاوى األهالي ولكن الحياة لمن تنادى.
القمامة  لمقلب  المجاورين  أن  وأضاف”سليمان”، 
مباشرة أصيب أحدهم بسرطان الصدر، نتيجة الدخان 
انتشار   عن  نهار،فضال  ليل  القمامة  من  المتصاعد 

وخسارة  الزراعية  المحاصيل  تهدد  التي  الحشرات 
للفالحين.

من جهته أكد عبد الفتاح بريقع، نقيب فالحي بركة 
السبع، أن مقلب القمامة في قرية الغوري يمثل خطرا 
في  تسببه  إلى  باإلضافة  المواطنين،  أرواح  على  كبيرا 
فساد المحاصيل وإصابة الماشية واألغنام واألبقار التى 
الماشية مثل  أمراض  انتشار  إلى  باإلضافة  منها،  تأكل 
”الجلد العقدى” والذي يأتى عن طريق الحشرات التي 

تتكاثر بشدة في مقالب القمامة.
 وفى شبين الكوم  يوجد مقلب قمامة أبو خريطة، وهو 
ضخما،  جبال  تكون  نفايات  طن  ألف   500 عن  عبارة 
مليون   17 اعتماد  األهالي  ينتظر  عاما   30 مدار  وعلى 

جنيه لنقله للمدفن الصحي في مدينة السادات.
المقلب يشتعل ذاتياً وتقوم قوات الحماية المدنية على 
إطفائه بشكل مستمر، للحد من آثاره الكارثية والبيئية 
وتصيب  المدينة،  سكان  من  اآلالف  حياة  تهدد  التي 
المئات منهم بأمراض الصدر والحساسية، وأغلبهم من 
األطفال، باإلضافة إلى تأثيره المباشر على األراضي 
منها،  شاسعة  مساحات  وبوار  المحيطة،  الزراعية 
القوارض  بسبب  المحاصيل  تآكل  عن  فضال 
بسبب  الماشية،  رؤوس  ونفوق  الضالة  والحيوانات 
بالمدينة  للعمران  المتواصل  الزحف  مع  التلوث، 
الذي ال يوقفة جبل بمثل هذه الخطورة من االقتراب 

والبناء بالقرب منه.
أصابهم  المقلب  أن  المنطقة  أهالي  وأكد 

وانتشار  العيون  والتهاب  والحساسية  الصدر  بأمراض 
األمراض الجلدية، حتى قال أحمد رمضان، أحد أهالي 
اللي  النار  من  بيوتنا  على  بالليل  »بنخاف  المنطقة، 

طالعة«. 
»ترعة لتوصيل المياه لألراضي الزراعية تحولت إلي 
واألوبئة«..  األمراض  النتشار  ومصدر  للقمامة،  مقلب 
هذا ما وصلت إليه ترعة السيالة في قرية الشهيد فكرى 
التابعة لمركز بركة السبع، نتيجة إلقاء األهالي للقمامة 
في الترعة التي تمر داخل القرية، ما تسبب في انتشار 
الذباب والبعوض بكثافة على القمامة، األمر الذي تبعه 
انتشار األمراض المعدية في القرية، فضالً عن الروائح 
للترعة،  المائي  المجري  وانسداد  والمقززة،  الكريهة 
ومحاصرة  الرئيسي،  الطريق  إغالق  إلي  األمر  ووصل 

القمامة للمنازل المطلة على الترعة.  
وقال أهالي القرية إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى 

مناشدين  جدوى،  دون  ولكن  المحلية،  الوحدة  إلى 
محافظ المنوفية ووزارة البيئة إنقاذهم من كارثة بيئية، 
من  عنه  ينتج  وما  القمامة  انتشار  من 
الوضع  أن  خاصة  واألوبئة،  األمراض 
يسوء يوًما بعد يوم، ويهدد بحدوث كارثة 

بيئية.
وسيطرت حالة من الغضب على أهالى 
قرية تلبنت، التابعة لمركز الباجور، بسبب 
الصلبة  والمخلفات  القمامة  أكوام  تراكم 
إلى  يؤدى  الذى  األمر  المصارف،  بأحد 
انتشار األمراض واألوبئة في القرية، خاصة 
الصحي  الصرف  مياة  المصرف يستقبل  أن 

بالقرية.
من  الكفراوى،  محمود  المهندس  يقول   
أهالى القرية، أرسلنا العديد من الشكاوى إلى 
المسؤلين فى جميع الجهات الحكومية المسؤلة 
عن تلك الكارثة، خاصة مسؤلي الري، ولكن دون 

جدوى أو استجابة حتى اآلن.
أمام  يقع  المصرف  أن  »الكفراوي«،  ويضيف 
األولى  ومدرستين  بالقرية،  الصحية  الوحدة 
للتعليم  واألخرى  بالقرية،  اإلعدادية  المدرسة 
المدرستيت  تالميذ  يعرض  الذي  األمر  األساسي، 
السن  هذه  في  الخطيرة  باألمراض  لإلصابة 
الخطيرة، فضال عن انتشار  الحشرات مثل الناموس 

والباعوض الناقلة لألمراض.
المصرف  تغطية  بضرورة  »الكفراوى«  وطالب 
بحوالى 500 متر فقط لحماية األطفال من األمراض 
تقاعس  وعدم  يسببها،  والتي  الكريهة  والروائح 

المسئولين عن التنفيذ.
 وتعد المجاري المائية، الواقعة داخل الكتل السكنية 
ومرتعاً  تلوث  مصدر  المنوفية،  محافظة  قرى  في 
الذي  األمر  والفئران،  والبعوض  والذباب  للحشرات 

يتسبب في نقل األمراض الخطيرة للمواطنين. 
وتعتبر عزبة الستة في قرية سمادون بمركز أشمون، 
التي يصل تعداد سكانها إلي حوالي 5 آالف نسمة، من 
انتشار  المحافظة، من حيث  العزب علي مستوي  أسوأ 
تحول  حيث  النافقة،  والطيور  والحيوانات  القمامة 
البحاري  الري  مياه  بتوصيل  الخاص  المائي  المجرى 
لمسافة  العزبة  بطول  يمتد  والذي  الزراعية،  لألراضي 
تقدر بحوالي 1200 متر، إلى مصرف للصرف الصحي 
وكافة  القمامة  وتالل  والمخلفات  المنازل،  »طرنشات« 

أشكال الملوثات .
أن  يمكن  ال  العزبة،  أبناء  من  أبورومية،  يقول محمد 
يتصور أحد حجم الضرر الواقع على األهالي من انتشار 
األوبئة واألمراض وسقوط العديد من الضحايا، خاصة 
المسقى  مياه  في  غرقاً  بالموت  إما  السن،  صغار  من 
الناتجة عن  باألمراض  أو  المنازل،  التي تخترق  المائي 

تلك الملوثات.
وأضاف عصام عبد الجيد عز الدين، أحد األهالي، 
أن المسقي تحولت في الوقت الحالي إلي مصرف 
الزبالة  من  األهالي،  لمخلفات 
والحيوانات  والقمامة 
وكذلك  النافقة  والطيور 
الصحي،  الصرف  مخلفات 
األوبئة  انتشار  إلى  أدي  ما 
ووفاة  المعدية  واألمراض 
وكبار  األطفال  من  العديد 

السن.
موظف  الميهي،  علي  وأشار 
إلقاء  إلى  المنوفية،  بجامعة 
والمخلفات  اآلدمية  الفضالت 
الصناعي  والصرف  الزراعية 
في  والكيميائي  والصلب  السائل 
يصيب  الذي  األمر  النيل،  نهر 
باألمراض  الحيوان  قبل  اإلنسان 
تدمير  عن  فضالً  الخطيرة، 

المحاصيل الزراعية.

مقالب عمرها 30 عامًا تنتظر اعتماد الميزانية لنقلها إلى المدفن الصحى

حالهم حال معظم بسطاء قري 
مصر، يعانون التهميش وعدم 
وصول أصواتهم إلى المسئولين، 
يعانون الفقر المدقع والمرض 
المفجع، تأكل األمراض 
أجسادهم حتى الموت وال يشعر 
المسئولون بآالمهم، وتراهم 
مشغولون بالصراع على المناصب 
وجمع األموال على حساب 
الفقراء.

 تعانى معظم قرى محافظة 
المنوفية أزمة قمامة متجذرة 
منذ أعوام حتى أصبحت جبال 
القمامة تعلو في بعض القرى إلى 
عدة أمتار، ففي ترعة النعناعية 
على طريق »بهواش - دميلج«، 
بمركز منوف في محافظة 
المنوفية، تجد إهمال 
المسئولين في وزارة الري، وصل 
منتهاه، حيث تحاصرها القمامة 
وتمألها الحيوانات النافقة، على 
الرغم من أنها ترعة حيوية 
ويعتمد عدد كبير من قرى مركز 
منوف عليها فى ري أراضيهم 
الزراعية، ما يتسبب فى نقل 
األمراض للفالحين، ويمر عليها 
المسئولون وكأن الله أغشى 
أعينهم فهم ال يبصرون.

مها أشرف

أهالى قرى المنوفية 
يصرخون: »أنقذونا.. 

يرحمكم اهلل« 
القمامة تحاصر الوحدات الصحية والمدارس وتهدد بكارثة بيئية.. وغياب المسئولين

تراكم المخلفات فى 
الترع يمنع وصول 

المياه لري األراضى 
الزراعية فى منوف
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أينما وليت وجهك تسمع شكوى وأنينا مكتوما 
تجالس  إن  وما  األعماق،  فى  مدفونا  وعويال 
فمه  وفى  غصة  حلقه  فى  تجد  حتى  إنسانا 
مرارة، وما إن تمد يدك إلى هيئة أو مصلحة أو 
لزج،  بفساد  وتدنست  إال  مؤسسة  أو  جهة 
وازكمت أنفك رائحة عفنة وأدارت رأسك تالل 
الرشاوى والتزوير والنصب والبلطجة والتدليس 
مثيل  ال  الذى  المباح  الصراح  والغش  والسرقة 

له!
لكوكبة  نفسه  السيسى  الرئيس  بذلك  صرح 
األخير معهم، حيث  اجتماعه  المثقفين فى  من 
أركان  من  ركن  كل  فى  الفساد  يلمس  إنه  قال 
الدولة، وأن مبارك قد ترك البالد خرابة توشك 

على االنهيار!
هو  هل  الحقيقى،  السبب  هو  مبارك  فهل 
من  زراعته  تمت  لفساد  امتداد  أنه  أم  البداية، 
قبله؟ وما هو إال بليد تغابى لم يشغله سوى أن 
يورث العزبة لولده النابغة، وترك الفساد يتحول 
بالشوك  محملة  ضخمة  شجرة  إلى  شتلة  من 

والحنظل؟
البداية الحقيقية ياسادة لما نحن فيه يوم أن 
المال  رأس  استثمار  قانون  السادات  أصدر 
اصطالحا  عرف  الذى  واألجنبي،  العربي 
أيضاً  سمي  وما  االقتصادي،  باالنفتاح 
بهاء  أحمد  الراحل  أسماه  وما  بالخصخصة، 

الدين بـ«انفتاح السداح مداح«.
قد  مجرمة  شيطانية  يدا  وكأن  يومها،  من 
نفق  في  أو  جهنمية  دوامة  في  مصر  أدخلت 
مظلم، أو أن مجهوال معلوما قذف بهذا الشعب 
وتركه  بابه،  عليه  وأغلق  مشتعل  فرن  أتون  في 

يصطلى بالنار ويتقلب على جمرها!
المستعجل  الخراب  هذا  السادات  دعم  ثم 
بصلحه المنفرد مع الصهاينة، ففتح لهم الباب 
على مصراعيه لكى يتوغلوا إلى نخاع المجتمع 
المصري وتبدأ عمليات الهدم المنظم والممنهج 
جوهر  إلى  وصل  حتى  قيمة،  ذي  منجز  لكل 
إنسان  إلى  فتحول  ذاته،  المصري  اإلنسان 
تحقيق  سوى  يعنيه  ال  جشع  أنانى  مستهلك 
وشهواته  البرجوازية  وتطلعاته  المادية  رغباته 
الال محدودة في جمع الثروة والتضخم المادي 
حتى وإن جاء ذلك على حساب ما توارثه من قيم 

وما اعتاده من أخالق ومبادئ.
المشاعر  حتى  ثمن،  شيء  لكل  أصبح 
»شيء«  مجرد  اإلنسان  وأصبح  والعواطف، 
يتعامل مع »أشياء« بال روح وال رحمة، وهذا هو 
من  الدائم  والخوف  واالنهيار  الخراب  جوهر 

المستقبل.

من 
الجانى؟ 

مأمون الشناوى
التي  للتين أسرار تكمن في تركيبته المتميزة 
ومنها:  عديدة  فوائد  خاللها  من  الله  يمنحنا 
في  خلل  نتيجة  يحدث  الذي  النقرس،  عالج 

التمثيل الغذائي لحمض البوليك.
وأثبتت التجارب أن منقوع 3 حبات من التين 
تناولها  ثم  ليال،  الماء  من  كأس  في  المجفف 
نسبة  على  الحتوائه  ـ  الماء  شرب  دون  صباحا 
يساعد  أسبوع،  لمدة  وذلك  ـ  السكر  من  عالية 

على إصالح هذا الخلل.
بحمض  التين  غنى  أن  إلى  الدراسات  وتشير 
له  يجعل  والبوتاسيوم،  واأللياف  الكلوروجينيك 
دوراً في خفض سكر الدم عند مرضى السكري 
كمية  من  أوراقه  تقلل  كما  الثاني،  النوع  من 
لذلك  السكر،  مريض  يحتاجها  التي  اإلنسولين 
أوراقه  أو  التين  بتناول  السكر  مرضى  ينصح 
يوميا، أما غناه بالبوتاسيوم فيجعله أيضاً يساعد 

على خفض ضغط الدم الشرياني. 
ويعد التين أفضل بديل لمنتجات األلبان لمن 
لديهم حساسية منها، وذلك الحتوائه على نسبة 
عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم، 

فيقوي العظام ويقي من هشاشته.
وألن ثمار التين غنية باأللياف، فتساعد على 
بالشبع  اإلحساس  لمنحها  الوزن،  في  التحكم 
وبالتالي  الهضمي،  الجهاز  أداء  وتنظيمها 
التخفيف من أعراض القولون العصبي، وتقي من 
عالج  في  التين  يساعد  وبذلك  اإلمساك، 
من  القولون  تطهير  في  ويساعد  البواسير، 
الشوارد الحرة، فيقي من سرطان القولون، كما 

يقي التين من سرطان الثدي والبروستاتا.
النوم  على  ومساعد  كمهدئ  التين  ويعمل 
العميق، ومضاد لالكتئاب، الحتوائه علي الحمض 
الدم  فقر  من  يقي  كما  »التريبتوفان«،  األميني 

لغناه بالحديد والبوتاسيوم.
ويخفض التين الكوليسترول ويقي من تصلب 
الشرايين لغناه باألوميجا 3و٦، التي تساعد في 
تجديد البشرة وترطيبها وتقوية الشعر بمساعدة 

الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه.
عالج  على  التين  أوراق  مغلي  يساعد  كما 
منه  والمحفوظ  الشهرية  الدورة  اضطرابات 

يعمل على إدرار اللبن.
تناول  في  اإلفراط  من  يحذرون  العلماء  لكن 
من  أواإلكثار  باإلسهال،  اإلصابة  لتجنب  التين، 
تناول مغلي أوراقه كونه يرفع حساسية الجلد من 

ضوء الشمس.

التين ثمار 
من الجنة

د. أمال صبرى

إلى السيد الرئيس: الفالحون أدرى بشئون دنياهم

barghoty@elaard.com

لو أن فالحا خبيرا، وما أكثرهم في مصر، كان 
قد أطلع الرئيسي السيسي على حقائق فنية لم 
يتخصص فيها الرئيس، لكان قد أخذ بها، ومنها:
األفقي  التوسع  إلى  تحتاج  ال  مصر  أن  ـ   1
بمليون فدان حاليا، لكنها في حاجة إلى التوسع 
ريها  انعدم  فدان،  مليون   8.5 بصيانة  الرأسي 
وشققها  الجوفية،  المياه  وضربتها  وصرفها، 

العطش، وهددتها التغيرات المناخية.
لتحسين  جهازا  الزراعة  وزارة  تملك   ●
األراضي، يملك من اآلليات والمعدات والكفاءات 
الفنية، ما يعين على إنجاز المهمة، وذلك بالتعاون 
مع مركز البحوث الزراعية، لتنفيذ برنامج قومي 
لصيانة التربة المصرية القديمة، والنتيجة 30 % 

زيادة في اإلنتاجية.
لوجستية  منطقة  إلى  تحتاج  ال  مصر  أن  ـ   2
لتخزين الغالل في دمياط، لكنها في حاجة إلى 
جميع  في  حديثة  معدنية  صوامع  شبكة 
نستوعب  حتى  القمح،  تزرع  التي  المحافظات 
اإلنتاج المحلي من المحصول االستراتيجي، بدال 
من هدر ربعه في الشون الترابية، وجرش نصفه 
للمواشي، بسبب »زهق« الفالحين، وارتفاع أسعار 

أعالف المواشي عن سعر القمح.
● تتوافر دراسات ومشاريع لدى معهد بحوث 
أفقية  صوامع  لمشاريع  الزراعية،  الهندسة 

التموين  وزير  لكن  معدنية،  وأخرى  بالستيكية، 
استيعاب  في  الدولة  جهود  عرقلة  على  مصر 
القمح المحلي، لضرب منظومته، وتجيير الفوائد 

للمستوردين.
زيت  من   %  95 تستورد  التي  مصر  أن  ـ   3
الغزل  شركات  إحياء  إعادة  إلى  تحتاج  الطعام، 
والنسيج المصرية، حتى تتناسب مرة أخرى مع 

القطن طويل التيلة.
دعوة  السيسي  الرئيس  بإمكان  كان   ●
المواطنين المصريين أيضا، لالكتتاب في شركة 
والنسيج،  الغزل  قطاع  إلحياء  مصرية  مساهمة 
الذي يحتاج إلى نحو 50 مليار جنيه، حتى يعود 
الشركة  لتقديرات  وفقا  مجده،  سابق  إلى 

القابضة للغزل والنسيخ.
أوروبية  منحة  أن  تؤكد  معلومات  هناك   ●
على  هبطت  قد  كانت  يورو،  مليون   350 قدرها 
الزراعة  قطاع  لتطوير   ،200٦ عام  نهاية  مصر 
المصرية، فتم توجيهها إلى تحويل خطوط الغزل 
والنسيج، إلى غزل القطن قصير التيلة، الذي ال 
التيلة«  »طويل  لضرب  وذلك  مصر،  في  يزرع 
مصدر التفاخر المصري منذ قديم األزل، حتى 
تنفيذ المنحة أوائل 2008، في عهد تولي تاجر 

القطن، أمين أباظة، حقيبة الزراعة المصرية.
طويل  القطن  معدات  تسليم  كان  وللعلم،   ●

على  للحصول  شرطا  المانحة،  للجهة  التيلة 
شبين«  »غزل  شركة  رئيس  واسألوا  المنحة، 

األسبق، )اليزال على قيد الحياة(.
في  أنفقت  التي  جنيه  مليون   300 الـ  أن  ـ   3
زراعة الـ 10 آالف فدان في الفرافرة، كانت كفيلة 
مليون   8.5 الـ  مزروعات  تحمي  برامج  بتنفيذ 
المناخية،  التغيرات  آثار  من  الحالية،  فدان 
مليارات   10 بنحو  تقدر  الدولة خسائر  وتجنيب 

جنيه، كفواقد للحاصالت الحقلية والبستانية.

بالفواكه في  المنزرعة  المساحات  إجمالي   ●
عام  فدانا  و580  ألف  و٦52  مليون  بلغ  مصر، 
2014، والواقع الحالي يؤكد خسارة كل فدان نحو 
2 طن من إنتاجه، بسبب طول موسم البرد هذا 
 4 حاجز  من  الخسائر  اقتراب  يعني  ما  العام، 
مليارات جنيه، بحساب 2000 جنيه متوسط سعر 

الطن من هذه الفواكه؟
من  تموين  وزير  إلى  حاجة  في  مصر  أن  ـ   4
تدرجوا  الذين  الشرفاء  الفنيين  الوزارة  موظفي 
حتى  أكثرهم،  وما  للوزارة،  الفنية  الوظائف  في 
نجعل االستيراد من الخارج، خاصة القمح، لسد 
الفجوة فقط، بدال من أن يكون القمح المستورد 

هو األساس، لصالح حفنة من المستوردين.
● وزارتا الزراعة والري قررتا االكتفاء بمليون 
و٧0 ألف فدان فقط لزراعة األرز، بحجة توفير 
الهدر في مياه الري، ما جعل التجار يحجمون عن 
طرح األرز المصري من مخازنهم لألسواق، حتى 
بلغ سعر طن »األرز الخام« حاليا 4500 جنيه، مع 
جنيهات   10 األبيض  الكيلو  سعر  بلوغ  توقعات 
حنفي  خالد  ليوفر  الكريم،  الشهر  أعتاب  على 
لحارة  المياه  استيراد  إلى  باللجوء  مبررا 
فتح  حيث  فعال،  حدث  ما  وهو  »السقايين«، 

المناقصة الستيراد 80 ألف طن أرز.
لنا الله

محمود البرغوثى

فى السياسةمش هاتكلم برضه 

الوقتى؟واحنا مش القيينه يمنعوا زراعة الرز .. ازاى 

النجار  الدكتور  اشترط  حيث  الصفقة، 
أال يزيد ثمن حقنة الدواء على 300 جنيه 
من  مستحيال  بات  الذي  األمر  مصري، 
»أن  بدعوى  األمريكان،  نظر  وجهة 

البيزنس ال مكان فيه للعواطف«.
ووفقا للتقارير أيضا: انهالت العروض 
اليونان  ومنها  العقار،  لشراء  األوروبية 
بنفسه  وزرائها  رئيس  تحمس  التي 
للتعاقد مع المخترع المصري، حتي ظهر 
له  تحمس  سعودي  عرض  األفق  في 
العرض  صاحب  وكان  النجار،  الدكتور 
آل  محمد  بن  الله  عبد  بن  فهد  األمير 
للصحيفة  وقتها  النجار  وصرح  سعود، 
سوف  قليلة  أيام  خالل  أنه  المصرية، 
تبني  الذي  السعودي  األمير  مع  يتعاقد 

العقار.
قال  المتداولة:  التقارير  في  وجاء 

النجار وقتها إن األمير السعودي طلب أن 
»عقار  اسم  الجديد  العقار  يحمل 
الرحمة«، بعد أن أثبت فعاليته في عالج 
نحو 300 حالة مرضية في معظم أنواع 
والرئة  الليمفاوية  »الغدد  السرطان 

والقولون والبنكرياس«.
نشطاء  تداولها  التي  التقارير  وقالت 
إن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
بيانات صحفية قد صدرت عن المخترع 
سيمنح  إنه  فيها  قال  آنذاك،  المصري 
إكمال  من  ليتمكن  السعودية،  الجنسية 
أبحاثه على االختراع، تحت رعاية األمير 
خمسة  إنشاء  بعدها  يبدأ  ثم  السعودي، 
القاهرة  في  السرطان  لعالج  مراكز 
واالسكندرية وطنطا ودمنهور، واإلشراف 
من  المستوى  عالي  فريق  مع  عليها 
األطباء وأساتذة األورام المصريين، على 
أن يطلق على هذه المراكز اسم: )مركز 

عالج السرطان السريع(.
داخل  العالج  أن  التقارير  وأوضحت 
عقار  بواسطة  يتم  سوف  المراكز  هذه 
الصيدليات،  في  يباع  لن  الذي  الرحمة 
وإنما يتم العالج به فقط داخل المراكز، 
 300 الواحدة  الحقنة  ثمن  يتعدي  وال 
جنيه مصري، وتكفي حقنتان منه لعالج 
جانب  إلي  »اللوكيميا«،  الدم  سرطان 
العقار  من  أخرى  طبية  مستحضرات 

لعالج أنواع السرطان المختلفة.
العقار  تصنيع  أن  التقارير  وأفادت 
الجديد سيتم في أكبر مصنع أدوية في 
مدينة الرياض السعودية، مع وجود فرع 
آخر في اإلمارات، كما تم بالفعل اختيار 
أول موقع في اإلسكندرية بجوار الحديقة 
لعالج  األول  المركز  إلنشاء  الدولية 
ويجري  الجديد،  بالعقار  السرطان 
العمل  ليتم  األخرى  المواقع  عن  البحث 
على قدم وساق، نحو تحقيق هدف محو 
العربي  والوطن  المرضى في مصر  آالم 

والعالم.

ظهور جديد لمخترع عالج السرطان المصرى
اتهم »الصحة« المصرية بإهماله.. وتبناه  أمير سعودى .. وتم اتهامه سابقا بالنصب

باحثون مصريون يفجرون مفاجأة.. استخدام قش األرز فى عالج السرطان
عن  الدولية  جامعة مصر  الصيدلة  كلية  وخريجي  طلبة  من  فريق  كشف 
أنه يمكن  التي أجراها حول قش األرز، وتبين  المثيرة،  نتائج أحد األبحاث 
استخدامه في مكافحة األورام السرطانية بدالً من حرقه وتلويث البيئة، وهو 
ما يجعله يحمل بعدا قوميا واقتصاديا مهما، ويجعل القش عامال مهما فى 

مقاومة األمراض بدال من التسبب فيها. 
من جهته أكد الدكتور خالد مصيلحى، رئيس قسم 
جامعة  الصيدلة  بكلية  الطبية  والنباتات  العقاقير 
مصر الدولية، في مؤتمر للكلية أن الحلول المتوفرة 
غير  والتخزين  الكبس  مثل  األرز،  قش  الستغالل 
الدولة  على  العالية  التكلفة  بخالف  عملية، 

تطبيق  على  الباحثين  حفز  ما  وهو  والمزارعين، 
فكرة استغالل هذه المخلفات لعالج لألمراض. 

وأشار »مصيلحى« إلى أنه في إطار اهتمام الدولة 
بوضع حلول للتخلص من المخلفات بطريقة صحية 
وتحويلها  منها  لالستفادة  تدويرها  إعادة  أو  سليمة 

لمصدر ذي بعد قومي واقتصادي، قام الفريق البحثى بعمل مسح بيولوجى 
لدراسة التـأثيرات الطبية لبعض مخلفات الغذاء التى تحرق باألطنان كل عام 

فى مصر، مثل قش األرز. 
يتمتع  األرز  قش  أن  إلى  خلصت  الدراسة  أن  العقاقير،  أستاذ  وأوضح 
بتأثيرات طبية رائعة غير متوقعة، حيث أثبتت الدراسة أن 
لألكسدة  مضاد  قوي  تأثير  لها  األرز  قش  خالصة 
يضاهى قوة فيتامين »هـ« Vitamin E ، المعروف 
يبشر  ما  وهو  لألكسدة،  المضادة  القوية  بخواصه 
من  الخاليا  لحماية  عالجي  كمصدر  باستخدامه 
التلف وسرعة تجديدها، ومحاربة السموم المتراكمة 
التلوث  من  الناجمة  الحرة  والجزيئات  الجسم  فى 

الغذائى والجوي. 
خاليا  فصلوا  الباحثين  أن  إلى  الدراسة  ولفت 
سرطانية بالرئة، ولكنها قاومت خالصة قش األرز 
ولم يستطع إيقاف نموها سوى خالصة ردة األرز. 

عصير طبيعى من »الصبار والعسل 
والليمون« لتحسين البصر خالل شهر

أغرب دراسة صينية تكشف: استخدام 
الزبادى للتخلص من القشرة

طبيعي  عصير  عن  سكاى«  »بولد  الهندي  الموقع  نشره  تقرير  كشف 
بضعف  اإلصابة  أن  موضحاً  شهر،  خالل  البصر  تحسين  على  يساعد 
النظر يمكن أن تسبب كثيرا من المشاكل، كالصداع وجفاف العين وعدم 
وضوح الرؤية، وفي حالة عدم استخدام النظارات الطبية بانتظام يلجأ 
الكثيرون لبعض العمليات الجراحية لتصحيح اإلبصار، لكنها ليست آمنة 

بنسبة 100%، وقد يكون لها آثار جانبية محتملة. 
وأكد التقرير أن المشروب الطبيعى يساعد فى تحسين البصر خالل 
شهر، ويتضمن مكونات هذا العصير اآلتى: »عصير الصبار، و2 ملعقة من 
العسل األبيض، و2 ملعقة من عصير الليمون، و2 ملعقة صغيرة من الجوز 
البعض ويشرب  المهروس«، ويتم إضافة مكونات الخليط على بعضهما 

منه 3 مرات فى اليوم لمدة شهر قبل 30 دقيقة من كل وجبة. 
األعصاب  تغذية  في  يساعد  العصير  هذا  أن  إلى  التقرير  وأشار 
البصرية إلى حد كبير، كما يوفر العناصر الغذائية الالزمة للحفاظ على 
الخاليا  إنتاج  وتحفيز  البصر،  تحسين  على  يعمل  ما  البصري،  النظام 
السليمة في النظام البصري، ما يجعل البصر سليما والعين رطبة بشكل 

جيد ويمنع حاالت الحكة والجفاف فى العين. 

سحر الزبادي ال يتوقف وأسراره العالجية ال تنتهي، فالعلم يكشف كل جديد عن 
صحة  وتعزيز  الهضم  عملية  لتحسين  تناوله  يمكن  حيث  المثيرة،  الصحية  فوائده 
األمعاء وتقوية العظام ومكافحة السمنة، فضال عن استخدامه لتفتيح البشرة وإزالة 
لوسيون  لتحضير  وغريبة  جديدة  طريقة  حديثة  دراسة صينية  كشفت  التجاعيد.  
ووضعه على فروة الرأس لمقاومة اإلصابة بالقشرة، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية 
أننا  خاصة  يوميا،  المائدة  على  الدائم  صديقنا  يكون  بأن  جديرا  الزبادى  ويجعل 
مقبلون على شهر رمضان الكريم، ويعد »طبق الزبادى« من الطقوس الثابتة للسحور 
بين المصريين. وأوضحت الدراسة، التي أشرف عليها باحثون من جامعة شنغهاي 
أن  عاما،  و٦0   18 بين  أعمارهم  تتراوح  شخصا   59 وشملت  الصينية،  تانج  جياو 
تحضير لوسيون طبيعي من الزبادي المحمل بالخمائر الحيوية »بروبيوتك« يساهم 
فى عالج قشرة الرأس.  وأشار الباحثون إلى أن الزبادى يعيد توزيع البكتيريا في فروة 
الرأس، ويساهم فى الحد من اإلصابة بالقشرة، وهو ما يعد بمثابة طرح علمي جديد، 
فى  األول  المتهم  هي  الفطريات  أن  الماضية  العقود  مدار  على  يعتقد  كان  حيث 
اإلصابة بالقشرة، بينما توصل الباحثون خالل الدراسة أن الفطريات كان لها دورا 
محدودا فى ذلك، بينما كانت بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية )الستافيلوكوكس( 

المصابين  رأس  بفروة  شيوعا  األكثر  بالقشرة.هى 

االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
معلومات حول ظهور جديد  أخرى،  مرة 
اخترعه  قد  كان  السرطان،  يعالج  لدواء 
اإلسكندرية،  جامعة  في  مصري  باحث 
هو الدكتور محمد النجار، الذي اختفت 
على  بالنصب  اتهامه  بعد  أخباره، 

المرضى وعدم جدوى مستحضراته.
وقالت التقارير التي تداولتها المواقع، 
أن  يبدو  الماضي:  األسبوع  خالل 
السرطان سوف يتحول في الغد القريب 
»نزلة  يشبه  عادي  مرض  مجرد  إلي 
دواء  بجرعات  معالجته  تتم  البرد«، 

متوافرة رخيصة الثمن.
وكانت صحيفة مصرية قد نشرت قبل 
نحو خمسة أعوام، قصة الدكتور محمد 
النجار، أستاذ الطب الشرعي في جامعة 
اختراع  إلى  توصل  الذي  اإلسكندرية، 
أنواعه،  بكل  السرطان  لمرض  عالج 
أكاديمية  في  اختراعه  براءة  وسجل 
في  وظل  مصر،  في  العلمي  البحث 
الصحة  وزارة  إلقناع  مضنية  محاوالت 
الذي  االختراع  هذا  بتبني  المصرية 
البشر، خاصة بعد  يمكنه أن يمحو آالم 
أن استفحل المرض في العصر الحديث، 
الحادة  الجانبية  اآلثار  ثبتت  أن  وبعد 
على  والكيماوي  اإلشعاعي  للعالج 
الشفاء  في  فاعليته  وعدم  المرضى، 

بنسبة 100 %.
النجار  الدكتور  حاول  للتقارير،  ووفقا 
إقناع المسؤولين الذين تشبثوا بالروتين 
األزهر،  على  الموضوع  عرض  وطلبوا 
األزهر  عالقة  عن  النجار  ليتساءل 
والمهاترات  المحاوالت  وظلت  بالدواء، 
في  للتفكير  المخترع  دفع  مما  العلمية 

الهجرة إلى أمريكا.
عروض  انهالت  التقارير:  وتضيف 
العقار  لشراء  األمريكية  الدواء  شركات 
»رودكس«،  اسم  عليه  يطلق  كان  الذي 
إتمام  دون  حائال  العقار  سعر  ووقف 

د. محمد النجار


