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طيب!!!

شهداء اإلهمال
رحــم اهلل ضحايــا كارثة قطار »محطــة مصر«، 
ونحتســبهم عنــد اهلل شــهداء بإذنه تعالــى، ودعاء 
مــن القلب أن يعّجل اهلل بشــفاء املصابني.. شــفاء ال 
يغادر سقما، ويلف بالصبر والسكينة نفوس أهاليهم 

وأصدقائهم.
»بيت املهمل يخرب قبل بيت الظالم«.. هكذا يقول 
املثل الشعبي، ولألســف كم من دماء سالت وأجساد 
احترقت أو غرقت أو تقطعت أوصالها بســبب إهمال 
»فرد« واحد، أو ثقة شــخص »معدوم الضمير«، بأنه 
لن يحاسب، أو قناعة كائن جترد من إنسانيته وفقد 
كل معنى لإلحســاس باملسؤولية في حدودها الدنيا 

فتسبب في كارثة!
وسط ألسنة النيران التي أشعلت »محطة مصر«، 
وأدت إلى تفحم جثث كان أصحابها قبل ثوان متلؤهم 
األحــام فــي املســتقبل وصور لقــاء أهــل وأحباب 
ينتظرونهم، تتداعى صور اإلهمال والفساد والتسيب 

التي نعاني منها.
.. عامــل حتويلة قطار »ينســى« حتويل املســار 
فيصطدم قطــاران وجها لوجــه، .. »مراكبي« يحّمل 
»املعدّية« أضعاف العدد املسموح به فيغرق العشرات 
في عرض النيل، .. سائق حافلة ركاب يتهادى مغازال 
»راكبة« بجواره فيسقط مع عشرات الركاب من فوق 
جســر، .. وزميله ســائق ســيارة النقل الذي يترنح 
»منتشيا« بفعل املخدرات فتتصادم بسببه عدة سيارات 
وتســيل الدماء، .. ومهندس احلي الذي يتغاضى عن 
االرتفاعــات املخالفــة وزميله الذي يســمح مبخالفة 
مواصفــات مواد البناء فتســقط البناية على رؤوس 
ساكنيها األبرياء، .. وغيرها الكثير من حاالت اإلهمال 
الفج والفساد الوقح والامباالة الكارثية التي يروح 
ضحيتها أفراد أو جماعات حسب حجم اإلهمال، الذي 
هو في النهاية رغم »فردية« مرتكبه إال أنه يعبر عن 
»حالــة« ينبغــي مواجهتها بكل ما متلــك الدولة من 
إمكانيات، وإعطاؤها األولوية ضمن قائمة أولوياتنا.. 

الطويلة!! أولوية بناء اإلنسان!
ال أحبذ »جلد الذات«، فالكوارث حتدث في كل دول 
العالــم، األول أو الثالــث، لكــن ذلك ال مينــع أن لدينا 
»إشكاليات« في مفهوم »املسؤولية«، واحملاسبة واملتابعة 
والثــواب والعقاب، منظومة فاســدة يجــب االعتراف 
بوجودها ومواجهتها بدءا من سيادة املستشار الذي يطلق 
كابه »الشرسة« دون قيد أو كمامة لتعقر األطفال.. وليس 
انتهاء بسائق القطار.. واحلافلة العامة.. و»امليكروباظ«.. 
واملركب ومهندسي األحياء.. وغيرهم ممن يؤدي إهمالهم 
وضعف الرقابة عليهم إلى كوارث تتعدى نتائجها الفرد 

الواحد لتصيب أحيانا مجتمعا بأكمله.
أمــا »فضيحة« إعامنا احلكومــي واخلاص الذي 
تأخــر.. وتقاعــس كالعادة في قطع إرســاله وإعطاء 
املواطن »حقــه« في أن يعلم فأكاد أيأس من احلديث 
عنه، وأمتنى عودة »وزير إعام« يرحمنا مما نحن فيه.
.. وأمــا هــؤالء الراقصــون على أجســاد املوتى، 
الشــامتون في كارثة مصر، فا وزن لهم.. وليســوا 
سوى كتلة عفن في مزبلة التاريخ.. سيذهبون وتبقى 

بهية.. محروسة..
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

احلكومـة عـن استخدامهـا تطعيمـات تسبب العقـم لتالميذ االبتدائي: احلملة ليست بها تطعيمات بل للكشـف مبكراً عن األمراض

تقدّم جامعة القاهرة في 20 تخصصاً أكادميياً ضمن األفضل عاملياً

القاهرة - هالة عمران ووكاالت

أوضح املركز اإلعامي ملجلس الوزراء حقيقة 
ما انتشر بشأن عدم صاحية تطعيمات طاب 
املدارس االبتدائية ضد األنيميا والتقزم والسمنة 
وتسببها في اإلصابة بعدد من األمراض اخلطيرة 
تظهر مســتقبا من بينها العقم. وأفاد املركز 
اإلعامــي، فــي بيان، بأنه قــام بالتواصل مع 
وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك األنباء 
بشــكل قاطع، مؤكدة أن هذه احلملة ليســت 
بها تطعيمات بل هي حملة للكشف مبكرا عن 

هذه األمراض.
إلى ذلك، أكد رئيس جامعة القاهرة د.محمد 
 »QS«عثمــان اخلشــت أن تصنيف كيــو إس
البريطاني كشــف في تقرير نشره عن تقدم 
جامعة القاهرة في ٢٠ تخصصا أكادمييا ضمن 
األفضــل عامليا فــي التخصصــات األكادميية 
بنسبة ١٠٠% عن عام ٢٠١7 الذي تواجدت فيه 
١٠ تخصصــات، حيــث دخلــت 6 تخصصات 
أكادميية ألول مــرة في ٢٠١8، و4 تخصصات 
جديدة عــام ٢٠١٩. وأوضحت جامعة القاهرة 
في بيــان، أن تقرير »QS« البريطاني كشــف 
عن تواجــد جامعة القاهرة علــى رأس املائة 
في التخصصات اآلتية: الصيدلة علم األدوية، 

الهندسة املدنية واإلنشاءات في الفئة ١٠١، كما 
ظهر الكثير من التخصصات األكادميية من بني 
أفضل ٢٠٠ تخصص على املســتوى العاملي، 
وهي: العمارة، علوم احلاسب اآللي، الهندسة 
الكيميائية، علوم الزراعة، وجاءت التخصصات 
األخرى فــي فئة ٣٠٠. وتابع أن التخصصات 
املضافة هذا العام ٢٠١٩ هي: احملاسبة والتمويل 
في الفئة من ٢٠١-٢5٠ عامليا، وعلوم املواد في 
الفئة من ٢5١-٣٠٠، واللغات احلديثة في الفئة 
من ٢٠١-٢5٠، واالقتصاد واالقتصاد القياسي 
في الفئة من ٣5١-4٠٠، وذلك بنسبة ٢5% زيادة 
عن نتائج عام ٢٠١8، الذي ضم ١6 تخصصا.

وأظهــر تقرير »QS« للعــام ٢٠١٩ حصول 
جامعــة القاهــرة علــى مراكز متقدمــة في 5 
موضوعــات علميــة رئيســية هــي: اآلداب 
واإلنســانيات، واحتلت اجلامعة املرتبة ٢64 
عامليا، والهندسة والتكنولوجيا ٢٣6، والعلوم 
الطبية ٢4٠، والعلوم الطبيعية ٣64، والعلوم 
االجتماعية واإلدارية ٣٩5. في سياق منفصل 
قرر قاضي املعارضات املستشار محمد أبوحسني 
مبحكمة شمال القاهرة جتديد حبس 6 متهمني 
١5 يوما على ذمة التحقيقات في حادث اندالع 
حريق مبحطة مصر للسكك احلديدية بالقاهرة، 

والذي راح ضحيته شهداء ومصابون.

ً جتديد حبس 6 متهمني في قضية حادث محطة مصر 15 يوما

عمالت فضية وذهبية احتفاء مبئوية ميالد السادات
القاهرة - ناهد إمام

أعلنــت وزارة املالية عن 
اصدار عمات تذكارية احتفاء 
مبئوية مياد الرئيس الراحل 
محمــد انور الســادات بطل 

احلرب والسام.
وذكــر بيــان اصدرتــه 
الوزارة امس ان مصلحة سك 
العملة التابعة للوزارة انتهت 
من اعداد التصميمات اخلاصة 

بعمات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها 
في االسواق مبناسبة الذكرى املئوية ملياد 
الرئيس الراحل محمد انور السادات، تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء باصدار تلك العمات 
لاحتفــاء بذكرى مياد احد الرموز اخلالدة 

في تاريخ مصر
 وقال د.شريف حازم مستشار وزير املالية، 
إن مصلحة سك العملة بدأت خطوات انتاج 
هــذه العمات في اطار حرص وزارة املالية 
على املشاركة في توثيق وتأريخ املناسبات 
القوميــة وتكرمي رموز مصــر، الفتا الى ان 
مجلس الوزراء وافق ايضا ملصلحة سك العملة 

على اصدار 4 عمات تذكارية 
أخرى االولى مبناسبة مرور 
١5٠عامــا على افتتــاح قناة 
السويس والثانية مبناسبة 
مــرور ١5٢ عامــا على مياد 
رائد االقتصاد املصري طلعت 
باشــا حــرب مؤســس بنك 
مصر والتــي تتواكب ايضا 
مع مرور 75 عاما على وفاته 
في ١٣ اغسطس ١٩4١، والثالثة 
احتفاء بالذكرى املئوية لثورة 
١٩١٩والرابعة مبناسبة العيد املئوي لتأسيس 
اجلامعة األميركيــة في مصر وقد مت زيادة 
الكميات املنتجة من االصدارات الفضية نظرا 
لإلقبال عليها باملقارنة مع اإلصدارات الذهبية 

السابق طرحها.
واضاف مستشار وزير املالية انه في اطار 
تنفيذ توجيهات الســيد الرئيس مبشاركة 
ســك العملة في جهود توثيق املشــروعات 
القومية واالحتفاء باألحداث التاريخية قامت 
املصلحة بالفعل بزيادة الكميات املنتجة من 
العمات املعدنية املتداولة من فئتي اجلنيه 

ونصف اجلنيه.

عملة مبناسبة مئوية السادات

يا ذهب..ما يهزك ريح
هبطت أســعار الذهب في مصر لليوم 
الثالث على التوالي، حيث فقد اجلرام امس 

نحو 7 جنيهات.

حرامية الكهرباء..»كلبش«
جنحت وزارة الداخلية في ضبط 73407 
قضايا في مجال ســرقة التيار الكهربائي 
ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة 
املبالــغ املالية احملصلة في قضايا ســرقة 
التيار الكهربائي ومخالفة شــروط التعاقد 

47.304.155 جنيها.

يا دوالر..مني يشتريك
شهدت أســعار صرف الدوالر أمام 
اجلنيه عــدة تطورات خالل يناير 2019، 
حيث كشف أحدث تقرير صادر عن البنك 
املركزي املصري أمس عن تراجع املتوسط 
املرجح لســعر صرف الدوالر في سوق 
االنتربنك مبعدل 1.4%، ليســجل 17.65 
جنيها في نهاية الشهر، مقابل 17.91 جنيها 

في بداية الشهر.

يا شباب إلى أسوان 
أكد املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء، أن 
مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان يهدف 
إلى زيادة الطاقة النظيفة املنتجة، فضال عن 
توفير االحتياجات مــن الطاقة الكهربائية 
للمواطنني، وكذلك توفير 10 آالف فرص عمل 

للشباب مباشرة وغير مباشرة.

يد أمن املطار..حديد
متكنت ســلطات مطار القاهرة الدولي 
امس من ضبط محاولــة تهريب أكثر من 
2 مليون جنيه، وذلك أثناء محاولة ســيدة 
تهريبها وسط أمتعتها أثناء سفرها إلى اململكة 

العربية السعودية. 

لعنة »التتش«
طلب األورجوياني مارتن السارتي املدير 
الفني لألهلــي من محمود اخلطيب رئيس 
النادي إيجاد حلول عاجلة ألزمة أرضية ملعب 
التتش بعدما زادت من معاناة الفريق خالل 
األيام القليلة املاضية، خاصة بعد إصابة الثنائي 
عمرو السولية وشريف إكرامي خالل املران.

إعداد: أحمد صبري

مبادرة »قواتية« لعودة النازحني..وموفد »سيدر«: اإلصالحات قبل االستثمارات

انطالق الشهر الفرنكوفوني في لبنان: فعاليات تسلط الضوء على التعددية والتنوع

بيروت - عمر حبنجر

قال املوفد الفرنسي املكلف 
مبتابعة تنفيذ مقررات مؤمتر 
»سيدر« السفير بيار دوكان 
في ختام محادثات أجراها في 
بيروت ان احلكومة اللبنانية 
ال متلك ترف االنتظار ويجب 
عليهــا العمل بســرعة بعد 
الذي رافق تشــكيل  التأخر 

احلكومة.
وقــد جــاءت ماحظــة 
دوكان، فيمــا كانت املراجع 
اللبنانية منشــغلة بســوق 
عــكاظ الفســاد، فــي حملة 
تبــادل اتهامــات بــني حزب 
اهلل وبني رئيــس احلكومة 
األسبق فؤاد السنيورة، حول 
الضياع املزعوم ألحد عشر 
مليار دوالر، ما يؤشــر على 
االقتــراب مــن مرحلة توتر 
سياســي جديــدة. ووصف 

لطمأنة اجلهات املانحة، بل 
ألن البلــد يعاني ضعفا في 
العجــز والنمو الــى جانب 
الدين العام املرتفع. وأوضح 
أن اإلصاحات ال تعني اتخاذ 
إجراءات مؤملة. وشــدد على 
وجوب إصاح قطاع الكهرباء، 

املانحة في »قصر الصنوبر« 
حيث منزل ســفير فرنسا، 
وقد بدا التقييم العام معقوال 

ولو بحذر.
الفرنســي  وقيل للموفد 
ان الفشــل ليــس عيبــا، بل 
العيب في فقدان روح املبادرة 
املستمرة، ومن عاماتها عزم 
الرئيس ميشال عون تلبية 
الدعــوة الروســية لزيــارة 
موسكو، في موعد لم يحدد 
بعد، تبعا ملا لروسيا من دور 
في إعادة النازحني السوريني.
وفيما حزب اهلل منشغل 
باإلجــراء البريطانــي الذي 
أدرجه علــى الئحة اإلرهاب 
بجناحيــه السياســي بعــد 
العسكري، رد الرئيس فؤاد 
الســنيورة علــى االتهامات 
بالفســاد التــي وجهها اليه 

دون أن يسميه.
واتهم السنيورة بالفساد 

وقالت: اللي حتت باطه مسلة 
بتنعــره، واعتبــرت أن ردها 

سيكون مناسبا.
الــى ذلــك، أعلــن وزراء 
حزب »القوات اللبنانية« في 
احلكومــة عن تقدمي مبادرة 
تستهدف حل أزمة النازحني 
السوريني داخل لبنان والعمل 
على عودتهم إلى ســورية، 
نظرا لكون هذا امللف أصبح 
يشكل أزمة وطنية كبرى ذات 
أبعــاد تطول األمــن القومي 
اللبناني، واالقتصاد والبنى 
التحتية، والنسيج االجتماعي 

- الدميوغرافي.
الشــؤون  وزيــر  وقــال 
االجتماعية اللبناني ريشــار 
قيومجيان - في مؤمتر صحافي 
امس إلعان تفاصيل املبادرة 
- إن املبادرة مت تسليمها إلى 
األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
لطرحها على االجتماع املقبل 

ألنه من الصعب االســتثمار 
مــن دون هــذا القطاع، ومن 
دون التحــول نحــو اإلدارة 

اإللكترونية.
وفي املعلومــات أن لقاء 
بعيــدا عن األضواء عقد بني 
املوفد الفرنسي وممثلي الدول 

السياسي »كل من يقيم دولة 
ضمن الدولة، ويسيطر على 
مرافقها، ويغل يد القانون عن 
الوصول الى أي كان وفي كل 
مكان، ويعطل االستحقاقات 
الدستورية، ومن يحول دون 
تطبيق األنظمة والقوانني«.
إن  الســنيورة  وقــال 
الرئيــس احلريــري وتيار 
املستقبل يقفان الى جانبه.

أوساط الرئيس احلريري 
رأت فــي فتح هــذه امللفات 
اســتهدافا مباشــرا للحقبة 
احلريرية وللرئيس ســعد 

احلريري شخصيا.
في حني عبرت مصادر حزب 
اهلل عن استغرابها ملا وصفته 
بحملة التجييــش من التيار 
األزرق. وشددت على أن نائب 
حزب اهلل لم يتهم السنيورة 
باالسم إمنا سلط الضوء على 
كيفية صرف أموال اخلزينة. 

إلــى أن  للحكومــة، مشــيرا 
٩٠% من النازحني الســوريني 
يرغبــون فــي العــودة إلــى 
وطنهم، وذلك وفقا ملا كشفت 
عنه الدراسات واإلحصائيات، 
وأن األمــر يقتضــي أن تقوم 
الدولة الســورية من جانبها 
بتسهيل هذه العودة وتوفير 
املتطلبات األمنية والسياسية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

لعودتهم.
املبــادرة  أن  وأوضــح 
تشــكيل جلنــة  تتضمــن 
وزارية ملتابعة مختلف أوجه 
الســوريني  موضوع نزوح 
إلــى لبنان برئاســة رئيس 
احلكومة وعضويــة وزراء 
الصحة، والتربية، واملالية، 
واخلارجيــة، والداخليــة، 
االجتماعيــة،  والشــئون 
واالقتصاد والتجارة، والدولة 

لشؤون النازحني، والعمل.

السنيورة عن حملة تبادل اتهامات الفساد مع حزب اهلل: عاصفة في فنجان

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مستقبال السفير املصري نزيه النجاري في معراب      )محمود الطويل(

الســنيورة األمر بأنه مجرد 
عاصفة في فنجان.

الفرنســي  لكن املبعوث 
املكلف مبتابعة تنفيذ مقررات 
»ســيدر«، شــدد في مؤمتر 
صحافي على وجوب إجراء 
اإلصاح في لبنان، ليس فقط 

بيروت - جويل رياشي

انطلق الشهر الفرنكوفوني في لبنان بزخمه املعتاد 
في رعاية وزارة الثقافة ومشــاركة عدد من ســفارات 
الدول الفرنكوفونية واملكتب اإلقليمي للوكالة اجلامعية 

الفرنكوفونية - الشرق األوسط.
تشكل فعاليات شهر الفرنكوفونية في لبنان، البلد 
الوحيد الذي تستمر االحتفاالت فيه شهرا كاما، احتفالية 
ضخمة يحتفى من خالها بقيم الفرنكوفونية وثقافاتها 

املتعددة، وأيضا بالتنوع الذي لطاملا أغنى لبنان.
مواضيع متنوعة، غنى ثقافي، مشاركة من قبل جميع 
الفئات، صغارا وكبارا، هذه هي الرســالة األمثل التي 
جتسد احليوية املتجددة للهوية الفرنكوفونية في هذا 
العالم املليء بالتعقيدات. وحترص الوكالة اجلامعية 
للفرنكوفونيــة من خال األنشــطة التــي تنظمها أو 
تدعمها خال هذا الشهر إلى تسليط الضوء على أبعاد 
ثاثــة هي ذات رمزية كبرى في العالم الفرنكوفوني، 

وهي التضامن، التعددية والتنوع التي تشكل ركيزة 
أنشطتها وأعمالها في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي أبرز األنشطة التي ستنظم:
- طاولة مســتديرة فــي 5 مارس في بيت بيروت، 
السوديكو، بعنوان »الهجرة في لبنان والشرق األوسط، 
من االستيطان إلى العودة«. ستجمع الطاولة مؤمترين 
وخبراء من فرنسا واألردن ولبنان ملناقشة هذا املوضوع 

احلساس عن حركات الهجرة في السياق اإلقليمي.
- طاولة مســتديرة ثانية، تقــام في ٩ مارس، في 
طرابلس بالتعاون مع اجلامعة اللبنانية بعنوان: »وجهات 
نظر متعددة االختصاص حول العالم الفرنكوفوني في 
العصر الرقمي: الرهانات، والتحديات واالبتكار« والتي 
ستتطرق إلى مساهمة كل من االختصاصات اجلامعية 

في التغييرات التي فرضتها الثورة الرقمية.
- البطولــة الدولية للمناظرة التي تنظمها جامعة 
القديس يوسف وتدعمها الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية، 
وهــي مناظرة بني طاب حضروا من أكثر من عشــرة 

بلدان من العالم الفرنكوفوني. ستجري املباراة النهائية 
بتاريــخ ١5 مــارس واجلديد هذه الســنة، أن املناظرة 

ستكون باللغتني الفرنسية والعربية.
- ندوة دولية حول »جماعات دولة لبنان، ١٩٢٠-
٢٠٢٠«، ملناســبة الذكرى املئوية لدولة لبنان الكبير، 
تنظمها جامعة الروح القدس في الكسليك في ٢١ و٢٢ 

مارس.
- أخيرا وليس آخرا، جائزة »كلمة الفرنكوفونية 
الذهبية« التي ترمي إلى تعزيز استخدام اللغة الفرنسية 
في قطاع األعمال والتي ستنظم بالتعاون مع جمعية 
»العمل على تعزيز اللغة الفرنسية في األعمال« ومعهد 
باســل فليحان املالي واالقتصادي. ســتجري املباراة 

النهائية في ٢8 مارس في جامعة القديس يوسف.
جتدر اإلشارة في النهاية إلى أن الوكالة اجلامعية 
للفرنكوفونية، بفضل البعد اإلقليمي الذي تتميز به، 
تستعد أيضا لاحتفال بشهر الفرنكوفونية في مصر 

وسورية من خال أحرامها الرقمية.


