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دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية 
وانتخابات مجلس اإلدارة لعامي 2020/2019

إعـــــالن
الجمعية المسددين الشتراكاتهم  الزمالء أعضاء  الكويتية  تدعو جمعية الصحافيين 
حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 2 مارس  2019 )حسب المادة 27 من النظام 
الثالثة  الساعة  العادية في   العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور  للجمعية(  األساسي 
من عصر يوم االثنين الموافق 11 مارس 2019 بمقر الجمعية المؤقت شارع الصحافة 

الرئيسي مبنى مطابع البالغ الدور الثاني مقابل منطقة الخالدية.
الذين  األعضاء  نصف  من  أكثر  حضره  إذا  صحيحًا  العمومية  الجمعية  اجتماع  ويكون 
االجتماع  القانوني يؤجل  النصاب  اكتمال  االجتماع، وفي حال عدم  لهم حق حضور 

لمدة نصف ساعة ويكون االجتماع صحيحًا مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.

وسوف تجري االنتخابات الختيار سبعة أعضاء لمجلس اإلدارة للعامين المقبلين 2019 
اليوم  الثامنة من مساء نفس  الرابعة عصرًا إلى الساعة  - 2020 اعتبارًا من الساعة 

االثنين الموافق 11 مارس 2019.

الشويـخ الصناعية - شارع الصحافة الرئيسي - مبنى )مطابع البالغ(
قسيمة رقم )75( - الدور الثاني - مقابل منطقة الخالدية.

عنوان المقر المؤقت للجمعية:

جمعية الصحافيين الكويتية

تنويه:دوام الجمعية يوم السبت الموافق 2 مارس من الساعة 9 صباحًا
إلى 4 مساًء ومن الساعة 5 إلى الساعة 8 مساًء لتسديد االشتراك السنوي

القاهرة ـ أ.ش.أ: قــال رئيس مجلس النواب د.علي عبد 
العال إن طلب التعديالت الدستورية املقدم من أكثر من خمسة 
أعضاء املجلس هي مقترحات، وقد تطرأ عليها تعديالت خالل 
مناقشات جلنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومناقشات 

املجلس لها عقب رفع تقرير اللجنة إلى اجللسة العامة.
واســتقبل رئيس مجلــس النواب امس وفــدا من جلنة 
اإلعــالم والثقافة باملجلس األعلى للثقافة، واســتمر اللقاء 
نحو الســاعتني ودارت مناقشــات مطولة حول التعديالت 
الدستورية، ومســتقبل الصحافة واإلعالم في مصر ودور 

البرملان في احلياة السياسية خالل السنوات املاضية.
وطالــب د. علي عبدالعــال بضرورة عقــد مؤمتر كبير 
ملناقشة مســتقبل الصحافة واإلعالم في مصر واالستفادة 

من جتارب الدول التي سبقتنا في التطور التكنولوجي.
وأوضح أن مناقشــة املقتــرح بالتعديالت الدســتورية 
ستشهد حوارا مجتمعيا خالل املرحلة القادمة، وأن اللجنة 
الدستورية والتشريعية ستتلقى مقترحات اجلهات املعنية 

املختلفة واألفراد خالل املرحلة القادمة.
وفيما يتعلق مبستقبل الصحافة واالعالم، أكد عبدالعال 
أنه يكن كل احترام للصحافة واالعالم، الفتا إلى أن االعالم 
يواجــه حاليــا حتديات كثيــرة أهمها االنتقــال من االعالم 
التقليــدي املعروف إلى اإلعــالم غير التقليدي املعتمد على 
وسائل االعالم االلكترونية، وهي وسائل حديثة تتطور يوما 
بعد يوم، والبد أن تطور املؤسســات الصحفية واالعالمية 

من أدائها الستيعاب هذا التحول في اإلعالم.
وأضاف أن من خصائص هذا اإلعالم هو صعوبة السيطرة 
الرسمية عليه، وهو ما يستدعي زيادة املسؤولية للصحافيني 
واإلعالميني من جهة، وزيادة الوعي املجتمعي من جهة أخرى.

وتناول اللقاء أيضا جهود البرملان خالل املرحلة املاضية، 
وشرح د. علي عبدالعال التحديات التي تواجه البرملان على 
املستوى التشريعي، مؤكدا أن البرملان أصدر أكثر من ٤٥٠ 
تشــريعا جديدا خــالل ٣ دورات ونصف من عمره، بخالف 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية، وأعاد التوازن للحياة السياسية 
فــي مصر. وقال إن اإلعالم ال ينقل الصورة بوضوح للرأي 
العام، وهناك ظلم اعالمي يقع على املجلس ورئيســه دائما 
وأكد أن البرملان ينحاز للمواطن وللمصلحة العامة دائما.

حضر اللقاء رئيس جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار مبجلس 
النواب اسامة هيكل، ود. حنان يوسف رئيس جلنة االعالم 
والثقافــة باملجلس االعلــى للثقافة والكاتــب الكبير مفيد 
فــوزي، واالذاعــي الكبير عمر بطيشــه، ود. منى احلديدي 
أســتاذ االعالم بجامعة القاهرة، واالســتاذ عبداهلل حســن 
وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وأمل فوزي رئيس حترير 
مجلة نصف الدنيا، وإســالم عفيفي رئيس حترير »أخبار 
النجوم«، وطارق الطاهر رئيس حترير »أخبار األدب«، وخالد 
مهني نائب رئيس قطاع األخبار بالهيئة الوطنية لالعالم، 
والكاتبتان الصحافيتان سحر عبدالرحمن باالهرام، وأنس 

الوجود رضوان بالوفد.

ل خالل مناقشات البرملان عبدالعال: التعديالت الدستورية مقترحات قد تُعدَّ
رئيس مجلس النواب أكد أن مناقشة مقترح التعديالت ستشهد حواراً مجتمعياً خالل املرحلة القادمة

»اإلسكان« تعلن االنتهاء
من ترتيب األولويات حلاجزي 

اإلعالن الثامن والتاسع
القاهرة - ناهد إمام

صرحت مــي عبداحلميد، الرئيــس التنفيذي لصندوق 
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه مت االنتهاء 
من ترتيب األولويات بعد التحديث لكل من حاجزي اإلعالن 
التاسع، واإلعالن الثامن )الكراسة احلمراءـ  الكراسة الزرقاء(، 
وذلك باملدن واحملافظات التي سيتم التعامل عليها بشروط 
اإلعالن العاشر ضمن برنامج اإلسكان االجتماعي حملدودي 

الدخل.
وأكدت مي عبداحلميد، أنه مت حتديث تلك األولويات طبقا 
للمراجعة الدورية لنســب الرفض الناجتة عن عدم ثبوت 
صحة أي من البيانات املقدمة من املواطنني احلاجزين باملوقع 
اإللكتروني الرسمي للصندوق والتي مت إرسالها مبعرفتهم، 
والتــي تبني قيمــة الدخل واحلالة االجتماعيــة وعدد أفراد 
األســرة واإلعاقة، وذلك بالنسبة حلاجزي اإلعالن التاسع، 
أو نتيجة االستعالمات امليدانية لدى الصندوق، أو نتيجة 
الدراســة االئتمانية لدى جهات التمويل بالنسبة حلاجزي 
اإلعــالن الثامن، وعليــه تعد تلك النتائج مؤشــرا لترتيب 
أولوية بدء التعامل على طلبات املواطنني وال يعكس تأكيد 

قبول التخصيص للمواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعــم التمويــل العقاري، ان إجمالي عــدد املواطنني داخل 
األولوية باإلعالن التاسع بلغ ٢7٥٠٩ مواطنني، مشيرة إلى 
أن هنــاك ٥ مدن يزيد فيها عدد املتقدمني باإلعالن التاســع 

واملنطبق عليهم الشروط على عدد الوحدات املطروحة.

أويحيى: هناك حراك حاقد ضد بوتفليقة رغم إجنازاته
عواصــم ـ وكاالت:  أكــد مدير 
االتصال باملديرية العامة لألمن الوطني 
باجلزائر فــي وقت متأخر من أمس 
أنه مت اطالق ســراح كل الصحافيني 
الذين أوقفوا خالل اعتصام في وسط 
العاصمة اجلزائريــة، احتجاجا على 

»الرقابة«.
وقال عميد الشرطة حكيم بلوار 
»لــم يعد هناك أي صحافي في مقار 
الشرطة« دون توضيح حول عدد من مت 
توقيفهم من بني حوالي مائة صحافي 
من وسائل إعالم مكتوبة ومسموعة 
ومرئية من القطاعني العام واخلاص، 
للتنديد بالضغوط التي متارس عليهم 
من رؤسائهم، بحسب قولهم، خالل 
عملهم في خضــم حركة االحتجاج 

اجلارية في اجلزائر.
الى ذلــك، قال رئيــس الوزراء 
اجلزائري أحمــد أويحيى، إن هناك 
حراكا حقودا ضد الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة، رغم ما قدمه للجزائر.
وأضاف أويحيى خالل رده على 
تساؤالت النواب في املجلس الشعبي 
الوطني )الغرفة األدنى في البرملان( على 
بيان السياسة العامة للحكومة امس، 
»أتساءل لم كل هذا احلقد ضد الرئيس؟ 
هل ملاضيه، فماضيه صاف، أم ملساره؟ 
فمساره كان حافال باإلجنازات، وأفنى 

الذي دعا إليــه الرئيس بوتفليقة في 
برنامجه االنتخابي، ال يخدم السلطة 
مثلما تروج لــه بعض األطراف، بل 

يخدم اجلزائر.
وأشار إلى أن املؤمتر مفتوح لكل 
األحزاب، وأن منطق الرئيس بوتفليقة ال 
يقبل وجود أحزاب كبرى وصغرى، بل 

كلها في نفس املستوى، رغم اختالفها 
في اآلراء.

وأكد أنه من أولويات احلكومة تنمية 
املناطق خاصة النائية واحلدودية وال 
فرق بني الواليات، مشيرا إلى أنه مت 
توزيع 91 ألف مسكن خالل 20 سنة 

و48 ألف مسكن قيد اإلجناز.

إطالق سراح كل الصحافيني املوقوفني خالل اعتصام ضد »الرقابة«

الشرطة اجلزائرية تعتقل متظاهرا خالل تظاهرة نظمها صحافيون ضد الرقابة على تغطية االحتجاجات ضد والية خامسة للرئيس )أ.ف.پ(

عمره وصحته من أجل خدمة اجلزائر«.
وقال إن املرض والصحة من عند 
اهلل، مذكــرا بأن الرئيــس بوتفليقة 
للوعكة الصحية سنة 2014،  تعرض 
إال أن الشعب طالبه بالترشح، وصوت 

عليه بقوة.
وأكد أن املؤمتر الوطني الشــامل 

حتليل إخباري

هل يصل الدعم ملستحقيه؟
أحمد سليمان

أثار قرار وزارة التموين األسبوع املاضي بشأن حذف 
غير املستحقني للدعم من البطاقات التموينية العديد من 
التســاؤالت حــول ضمان جناح آليات تنفيــذ هذا القرار 
ومدى تطابقه مع استراتيجية التنمية املتبعة من جانب 
احلكومــة، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية 
علــي املصيلحي عن محددات وآليات جديدة تتبع تنقية 
القوائم تشمل فقط املقررات التموينية دون اخلبز حلني 
إيجاد البدائل حســب كالم الوزيــر، رغم ارتفاع تكاليف 
إنتاجه منذ رفع أســعار احملروقات وزيادة أسعار القمح 
عامليــا لـ ٣ أضعــاف، حيث يكلف رغيــف اخلبز الدولة 

نحو 6٠ قرشا.
األمر الذي فتح احلديث حول فاتورة الدعم ـ بشــكل 
عام ـ في مصر وإن كانت تصل لغير املستحقني أو ليس 
على النحو األمثل، وزارة التخطيط واملتابعة كشفت في 
دراســة أن الدعم العام من الدولة لكافة الســلع مبا فيها 
احملروقات يصل لـ ١7.6% من طبقة أغنى األغنياء، بينما 
حصلت طبقة األغنياء على نســبة ٢٠.٢% من الدعم، أما 
الطبقة املتوســطة فيصلها ٢٠.٥% من الدعم، ثم الطبقة 
القريبة من الفقر بنســبة ٢٠.8%، وأخيرا نســبة ٢٠.٩% 
من الدعم تصل الى طبقة أفقر الفقراء ـ أصحاب احلاجة 

في األساس.
كما كشف مستشار وزير التموين في تصريحات إعالمية 
قبل أيام بأن احلكومة تنفق حوالي 86 مليار جنيه على 
الدعم، وإن كان جوهر نظرية اتخاذ القرار بشأن الدعم في 
مصر يحتاج الى مراجعة دورية يحددها اخلبراء بنصف 
سنوية، طبقا ملوارد الدولة واحتياجات املواطنني، جند أن 
جهودا على الصعيد اآلخر تبذل خاصة املشاريع القومية 
في بعض برامج احلماية االجتماعية والتي كلفت الدولة 

ما يقارب من ٣٥.7 مليار جنيه حتى اآلن.
وهذا ما حلله اخلبراء االقتصاديون في قراءة ملشروع 
املوازنــة العامة مــن أنه ثمة اســتراتيجية جديدة تتبع 
مبنية على دراســة عناصر التوقف عن إهدار املال العام 
وضمان عدم صرف املســتحقات التموينية للفئات غير 
املستحقة مثل طبقة األغنياء والديبلوماسيني األجانب.. 
الخ، وهنا يتوقف جناح التطبيق على قدرة احلكومة على 
توازن معادلة دعم السلع التموينية بني املستحق فعليا 
وغير املســتحق، فاألرقام تشير الى أن نحو 8١.6 مليون 
فرد يحصلون على دعم السلع التموينية، من أصل عدد 
ســكان مصر البالغ عددهم قرابة ١٠٤ ماليني نســمة، مبا 
يعــادل ٢٠ مليون بطاقة متوينيــة، كما ان تخفيف حدة 
األزمات االقتصادية في مشــروع املوازنــة احلالي الذي 
غيرت وزارة املالية فيه نظرتها املستقبلية لتستهدف منو 
الناجت احمللي اإلجمالي ٥.6% خالل السنة املالية احلالية 
التي تنتهي فــي يونيو من العام احلالي، بدال من 8.٥%، 
يؤكد على ان األهداف القومية للحكومة غرضها حتسني 
مستوى معيشة املواطنني وتأمني دخل املواطن بوصفه 

احملرك لدفع عجلة النمو.

»التموين« تقرر تخفيض
سعر اللحوم الطازجة

لـ 85 جنيهاً بدالً من 90
وكاالت: قــررت وزارة التمويــن والتجــارة الداخلية 
تخفيض ســعر اللحوم الطازجة إلــى 8٥ جنيها للكيلو 
بدال من ٩٠ جنيها، في إطار تخفيف العبء عن املواطنني، 
حيث ســيتم بدء طرح اللحوم بهذه األسعار اعتبارا من 
اليوم أول شــهر مارس في منافذ املجمعات االستهالكية 
وفروع شركتي اجلملة العامة واملصرية، كما يتم طرح 
اللحوم املجمدة بسعر 6٠ جنيها للكيلو والدواجن املجمدة 

بسعر ٣7 جنيها.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي أكد فيه د.علي املصيلحي 
وزيــر التموين والتجــارة الداخلية، توفير كل الســلع 
الغذائية ومنتجات اللحــوم والدواجن وطرحها مبنافذ 
املجمعات االستهالكية للمواطنني بجانب تأمني مخزون 
اســتراتيجي من السلع األساســية مثل الزيت والسكر 

واألرز يكفي احتياجات املواطنني.

ملشاهدة الڤيديو

خالل أيام.. االنتهاء من الهيكل اخلرساني
ألكبر برملان بالشرق األوسط بالعاصمة اإلدارية

سائق قطار محطة مصر: »أنا املسؤول
مسؤولية كاملة عن احلادث«

وكاالت: يجــري العمــل على قدم 
وساق، في العاصمة اإلدارية اجلديدة، 
لنقل اجلهات احلكومية كافة لها، لتقليل 
الضغط على القاهرة الكبرى، إذ تسابق 
الشركات املسؤولة عن التنفيذ الزمن، 
لالنتهاء من منشآت العاصمة في أقل 

وقت ممكن. فيما قاربت الشركة املسؤولة 
عن تنفيذ أكبر مبنى برملان في الشرق 
األوسط، داخل العاصمة اإلدارية اجلديدة، 
من االنتهاء من الهيكل اخلرساني للمبنى 
القليلة  الرئيســي، وذلك خالل األيام 
القادمة. وكتب حســاب »رؤية مصر 

2030« عبر تويتر:»أيام قليلة وتنتهي 
الشركة املسؤولة عن تنفيذ أكبر مبنى 
برملان في الشرق األوسط داخل العاصمة 
اإلدارية اجلديدة، من الهيكل اخلرساني 
للمبنى الرئيسي، لتبدأ أعمال التشطيبات 
مبجرد االنتهاء من األعمال اخلرسانية«.

مجدي عبدالرحمن

فيما طلبت نيابة شمال القاهرة الكلية 
حتريات األمن الوطني، حول الســائق 
املتسبب في حادث محطة مصر، لبيان 
انتماءاته السياسية للجماعات اإلرهابية 
من عدمه، قال السائق عالء فتحي، إنه 
مســؤول مســؤولية كاملة كونه ترك 
اجلرار وقام باخلناق مع زميله، وتابع: 
»أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن احلادث 
عشان سبت اجلرار ونزلت أتخانق مع 
زميلي«. مؤكــدا أنه فقد تركيزه عندما 
حدث االصطدام بينه وبني اجلرار اآلخر، 
وتابع: »أنا نزلت أغلط السائق اآلخر.. ويا 
ريتني كنت بطلت اجلرار«. وشدد فتحي، 
خالل حواره التلفزيوني امس االول على 
أنه لم يهرب عقب وقوع احلادث وظل 
متواجدا في املالحظة لفترة، وتابع: »لم 
أعرف أنه اصطدم بالرصيف وحدث ما 
حدث.. ألني فقــدت التوازن ومكنتش 
عارف أعمل إيه.. وقلت إنه هيخبط في 
شيء أو هيكسر شيء فمشيت.. كنت 

متوقع أني هاخد جزاء وبس«.
هذا، وأجرى د.محمد شــاكر وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة واملكلف بتسيير 

أعمال وزارة النقل، جولة تفقدية امس 
مبحطة مصر للسكك احلديدية برمسيس 
ملتابعة انتظام العمل باحملطة والتأكد من 
انتظام القطارات. وتفقد شاكر رصيف 
رقم 6 مبحطة مصر الذي شهد حادثة 
اجلرار أمس األول، وتعرف من رئيس 
هيئة السكك احلديدية م.أشرف رسالن 
على التقدم في عمل اللجنة الفنية املشكلة 
اخلاصة باحلادث، وطالب بتقرير مفصل 
عن احلــادث، مؤكدا أنه لن يكون هناك 

تهاون مع أي مقصر.
وشدد شاكر على إجراء أعمال الصيانة 
الدورية بكل دقة، وضرورة عدم خروج 
أي قطار أو جرار من الورش إال بعد التأكد 
التام من احلالة الفنية له، وااللتزام التام 
بتعليمات الســالمة واألمان املنصوص 
عليها في الئحة السكة احلديد، ونزول 
كل قيادات السكك احلديدية إلى مواقع 
تنفيذ هذه  التشــغيل لالطمئنان على 
اإلجراءات. كما قام شــاكر بتفقد غرفة 
مراقبة الكاميرات، وشدد على ضرورة 
اليقظة التامة خاصة مع األهمية الكبيرة 
لهذه الغرفة في تأمني ســالمة الركاب 

والقطارات.
ثم توجه الوزير إلى أرصفة الوجهني 

البحري والقبلــي واطمأن على انتظام 
جداول التشــغيل وسير القطارات وأن 
العمل يسير مبحطة مصر وفقا للجداول 

اخلاصة بالتشغيل.
ووجه قيادات السكة احلديد بتقدمي كل 
التسهيالت للركاب، مشيرا إلى أن خدمة 
الراكب وتسهيل عملية التنقل اخلاصة 
به وحتســني اخلدمة املقدمة إليه يجب 
أن يكون لها اهتمام كبير بالتوازي مع 
رفع معدالت السالمة واألمان مبنظومة 

السكك احلديدية.
من جانبها، أعلنت د.هالة زايد وزيرة 
الصحة والســكان، ارتفاع عدد وفيات 
احلادث إلى 22 حالــة، وذلك بعد وفاة 
حالتني امس بينهما مسعف وحالة أخرى 

مجهولة الهوية.
الى ذلك، أكدت د.ســعاد عبدالغفار 
رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة 
األطباء الشــرعيني، أنه مت االنتهاء من 
تشــريح جثامني الضحايا، لبيان سبب 
»البصمة  الوفاة، وكذلك سحب عينات 
الوراثيــة« DNA من الضحايا وذويهم، 
مشــيرة إلى أنه جار إجراء اختبارات 
املضاهــاة للتعرف على هوية كل منهم 

وتسليمه لذويه.

مقر البرملان بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

النيابة تطلب حتريات األمن الوطني حوله لبيان انتمائه السياسي


