
م��جات إعادة ت�و�� ال�فا�ات �القاه�ة ت��ع�ل ل����� حي شع�ي م��وم

القاه�ة / خاص: م��وع �اس�راما، ال�� أس��ه م�رسة م�ر�� لله��سة ال�ع�ار�ة وال�� ��عى ل��و�ج رسالة ب���ة، أقام في اآلونة األخ��ة م��وعا
�اس���ام نفا�ات أع�� ت�و��ها في اح� أح�اء القاه�ة ال����.

ال���وع ال�� أ��� في ساحة عامة ��ي أرض الل�اء ���اف�ة ال���ة اس���م أش�اال ض��ة ص�ع� م� األك�اس ال�الس����ة ال�ي ث��� مع أ�� أناب��
م� ال��ت�ن. وه�ف م��وع إعادة ال��و�� ه� ت�ف�� ال�ل وادخال ال�ه�ة على ال��ان ال��ل���.  ك�ل� ی�ف� مالهي لأل�فال على ش�ل ك�اسي ه�ازة

م���عة م� أناب�� ال��ت�ن ال����عة مع �ع�ها في ا�ار مع�ني م��ي.
و����ن ف��� �اس�راما م� م���ع�� م�ل �اس��� �ه خ���ة اله��سة ال�ع�ار�ة وال�ي تع�ل حال�ا �اح�ة في ال�امعة. وأوض�� �اس��� ان ال����ع��
�أمل�ن في ت�ص�ل رسالة مفادها ان ال�فا�ات ���� ان �عاد اس���امها.  وقال� ل��الة رو���ز "ما نق�م �ه في ه�ه ال�رشة ه� اس���ام م�اد �عاد ت�و��ها
م�ل أناب�� ال��ت�ن ال�ي یلق�ها ال�اس او ی��ع�نها ل�امعي الق�امة. ل�ل� ن�� ن����مها ون��� ال��اء ل��ف�� ن�ع ما م� ال�ل ألهل أرض الل�اء اآلن
ل��مة س�ان ال���قة أو ال�اس عامة. ل�ل� ن�اول ن�عا ما ت�ص�ل رسالة مفادها انه ����� اس���ام ال�فا�ات في ع�ل أب��ة ألنها ل��� نفا�ات م��دة".
و��أ م��وع �اس�راما فى م�رسة م�ر�� لله��سة ال�ع�ار�ة عام 2001.  وع�ل ف��� ال���وع على ن�� ف��ته ح�ل العال� ح�ى وصل إلى القاه�ة في
شه�� ح���ان وت��ز 2012 ح�� ع�ل على ت���ل ال�فا�ات إلى أش�اء مف��ة ت����م في ال�احات العامة.  وسأل ف��� ال����ع�� م��لي أهل م��قة
أرض الل�اء الع��ائ�ة الفق��ة ع� ال����ة ال�ي ت�ّ�� م� وضع ال�احة ال����ة ال��اجهة ل���� ال��� ال��ی��ة.  و�ان� اإلجا�ة ال��لى هي ال�ل ح��

ت�تفع درجات ال��ارة �ال���قة إلى ما ف�ق ال�الث�� م���ة. ف��صل الف��� إلى اب��ار أش�ال ض��ة ت�ل� في اله�اء وت�ف� �ال م�ل ال���.   
وقال مه��س مع�ار� شارك في ال���وع ی�عى م��� عالء ان "ال��ض�ع ال�ئ��ي ه�ا ه� ك�� ت����م ال�فا�ات ال�ل�ة ����قة ج�ی�ة وم����ة و���
ت�ف� أف�ارك على ال�أل �ع� ان ت��دها، و��� س���ن رد فعل ال�اس عل�ها".  وأوضح م��� ال���وع خ�ان ل���� اران��ر�� ان م�قع م��وع �اس�راما

في القاه�ة اخ��� ألنه س���ف�� م� ت���له الى م�ان م�هج ال��ان ال��ل��ن.
وقال "اك��ف�ا ان ال�احات العامة في القاه�ة ش�ه مه��رة ن�عا ما. أق�� أن أف�ادًا ���ل�نها ف���ع� ع�ها ال����عات أو ال����ات ال�س��ة. ل�� ل�ی�ا

م�ان عام لل���ع ل�� أماك� صغ��ة ألف�اد..لإلقامة أو ت���� ال��ارات أو ما شا�ه. ل�� ل�� ل�ی�ا م�ان عام لل����ع".
و��عى تالم�� ال��ارس ال��ل�ة �ال���قة ل��ارة ال���وع ح�� �����ع�ن �ال���ل ��ه وم�اه�ة األش�ال ال���ة ال�ي ت�ل� أعلى م�ف�ة �ال م�ابها
ل�ل ال���.  و�ع� تف��� م��وعه� أدخل م���ع� �اس�راما تع��الت على ت����ه� واب���ه� ق�ل ع�ض أع�اله� في مه�جان الف� ال�� �قام شه��ا في
ح�ائ� ق�� عاب�ی� ب�س� القاه�ة.  وأقام ف��� �اس�راما م��وعات م�اثلة في كل م� اس�ان�ا وال�ال�ات ال����ة وال����� وال��از�ل واألرج���� و���و

و�اراج�ا� واوروج�ا� وج�ه�ر�ة ال�وم���ان.

الفاو: أزمة غ�اء ج�ی�ة س���ب العال� إذا اس��� ارتفاع األسعار

روما / خاص: ح�رت م���ة األم� ال����ة للغ�اء وال�راعة (فاو) م�خ�ا م� أن العال� ق� ی�اجه أزمة غ�اء ج�ی�ة على غ�ار تل� ال�ي وقع� عام
2007- 2008 إذا ما ل�أت ال�ل�ان إلى ح�� ال�ادرات ال�را��ة ��� ارتفاع االسعار. 

وقال� الفاو أن أسعار الغ�اء العال��ة شه�ت قف�ة ���� ارتفاع أسعار ال���ب ج�اء ال�فاف.  وت�اف�ت ع�امل ع�ی�ة ب��ها ارتفاع أسعار ال�ف� وت�ای�



اس���ام ال�ق�د ال���� وس�ء األح�ال ال���ة والق��د على س�اسات ال���ی� وارتفاع أسعار العق�د اآلجلة لل���ب في رفع أسعار الغ�اء عام 2007-
2008 م�ا أسف� ع� وق�ع اش��اكات ع��فة في بل�ان ب��ها م�� وال�ام��ون وهای�ي.

ودفع� ال��اوف م� ال�ق� ال�ار وال�فاف في الغ�ب األوس� األم���ي أسعار ال�رة وف�ل ال���ا إلى م����ات ��اس�ة ال�ه� ال�اضي م�ا ت��� في
قف�ة في أسعار الغ�اء.

ولق�� اسعار ال���ب دع�ا م� ت�ه�ات �أن م���ي ال���ب في ال��� األس�د الس��ا روس�ا ق� �ف�ض�ن ح��ا على ال�ادرات �ع� أن أض� ال�فاف
�ال��اص�ل ه�اك. 

وقال� فاو إن م�ش�ها - ال�� ���� ال�غ��ات ال�ه��ة في أسعار سلة م� ال���ب وال��ور ال��ات�ة وم���ات االل�ان والل��م وال���- بلغ 213 نق�ة في
ال���س� في ت��ز م�تفعا 12 نق�ة ع� ح���ان ل�ع�د إلى م����ات ن��ان ه�ا العام.

وجاءت ال��ادة في أعقاب ثالثة أشه� م� االن�فاض، ل��ها ال ت�ال أقل م� ال����� ال��تفع ال��اسي ال�� بلغ�ه في ش�ا� 2011 ع�� 238 نق�ة
ع��ما ساع� ارتفاع أسعار الغ�اء في ان�الع ان�فاضات ال���ع الع��ي في ال��ق األوس� وش�ال أف����ا. وال ی�ال ال��ش� أعلى م� م���اه خالل أزمة

الغ�اء عام 2008-2007.
وم�� اساب�ع ت�ه� اسعار ال��اد االول�ة ال�را��ة، وخ��صا ال���ب وال���ت، ارتفاعا ك���ا في اورو�ا وفي ب�رصة ش��اغ� ت�� ضغ� ال�قل�ات

ال��اخ�ة ال���ام�ة في ال�ول ال����ة ال����. 
وفي ال�ال�ات ال����ة أد� ال�فاف الى اض�ار ج���ة في زراعات ال�رة م�ا اض� �ال��اص�ل ال���قعة واد� الى رفع اسعار ه�ه ال�ادة ب���ة 23 %

في ت��ز. 
وارتفع� اسعار الق�ح 19 % ا��ا وس� ت�قعات �ان�اج اس�أ م�ا كان م�ت��ا في روس�ا، ب���ا �ف��ض ان ی�قى ال�ل� مع�زا ���� االح��ا�ات

ال���ودة م� ال�رة. 
ل�� اسعار االرز، ال�ادة االساس�ة لالم� الغ�ائي ال����، �ق�� �ال تغ��� في ت��ز اذ بلغ ال��ش� 238 نق�ة �ارتفاع نق�ة واح�ة ع� ح���ان. 

و�ان� الفاو ذ��ت م�لع االس��ع ال�ار� ان االم�ار ال��س��ة ل� ت�� كا��ة في ت��ز في اله�� و�ف��ض ان ی�د� ذل� الى خف� ال��قعات ال��علقة
�االن�اج العال�ي لالرز في 2012 . 

واخ��ا ارتفع� اسعار ال��� في ت��ز ���� ال�قل�ات ال��اخ�ة في ال��از�ل اك�� م��ر له�ه ال�ادة في العال�، و��ل� في اله�� واس��ال�ا. 
في ال�قابل س�ل� اسعار الل��م ت�اجعا لل�ه� ال�ال� على ال��الي مع ان�فاض ال��ش� ثالث نقا�. و�ال اله��� ان�اع الل��م االساس�ة االر�عة

وخ��صا ل�� ال����� ال�� ان�ف� سع�ه ب���ة 3,6 �ال��ة. اما ل��م اال�قار والغ�� وال�جاج فان�ف�� اسعارها ب���ة واح� �ال��ة. 
و�ق�� اسعار م���ات االل�ان م��ق�ة في ت��ز �ال�قارنة مع ح���ان �ع� ت�اجع ل���ة اشه� على ال��الي، ل��ها م��ار�ة ت�عا لل����ات. فاسعار

م���ق ال�ل�� س�ل� ارتفاعا، خالفا لل���ة وم��قات االل�ان. 
وقال� الفاو ان اسعار م���ات االل�ان ت�اجع� ب���ة 16 % م�� ب�ا�ة العام، وخ��صا ال���ة (-27 %). 

و�ان� الفاو اشارت في تق��� ال�ه� ال�اضي الى أن ت�قعات االن�اج ال�راعي واالم� الغ�ائي في 2012 "ج��ة ع��ما" ل��ها ح�رت م� ان �ع�
ال��ا�� م�ل ال��ق االوس� وال�احل ج��ب ال���اء ال���� س�عاني م� ت�عات "ال��اعات ال��ل�ة وح��ات ن�وح ال��ان". 

وت��ث� ال����ة ع� "ز�ادة ��اس�ة ب���ة 3.2% الن�اج ال���ب العال�ي في 2012" ���� ب�ان لل��الة االم��ة ال�ي مق�ها في روما. 
وأضاف� الفاو ان "ال��قعات ال���ة للع�ض ادت الى م�ونة في اسعار الق�ح وال���ب ال�ان��ة في ا�ار" ال�اضي. 

و�ال�غ� م� ال��جهات اال��اب�ة 'فان بل�ان ال�احل ما زال� ت���م ����الت خ���ة ل�هة االم� الغ�ائي ���� اسعار ال�لع ال��تفعة على ال�����
ال��لي وال��اعات االهل�ة'. 

واح�ى ال�ق��� 53 بل�ا (م�ها 38 في اف����ا) ت��اج ل��اع�ة غ�ائ�ة خ��صا افغان��ان والع�اق وج�ه�ر�ة ك�ر�ا ال�ع��ة ال���ق�ا��ة وهای�ي ومالي. 
وقال ع�� ال�ضا ��اس�ان ك��� االق��ادی�� وم�لل ال���ب في الفاو "ه�اك اح��ال ب���ر ال��قف م�ل�ا ح�ث في 2007-2008. ه�اك ت�قعات �ان�ا
في ه�ه ال��ة ت��ی�ا ل� ن��هج س�اسات س��ة ون��خل �ف�ض ق��د على األس�اق، وما ل� ���ث ه�ا، فل� ن�ه� وضعا خ���ا م�ل�ا ح�ث في 2007-

2008. ل�� ل� ت��ر ت���� ه�ه ال��اسات ف�ل شيء وارد".


