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القاهرة ـ شيماء فاروق
أكد وزير التجارة والصناعة م. رش���يد محمد رش���يد 
أن مس���ألة تنويع مصادر استيراد القمح هي قضية أمن 
قومي، ألننا أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث نستورد 
6 ماليني طن قمح س���نويا، وفى هذا الشأن كنا نستورد 
أكبر كمية من أميركا وكذلك كنا نس���تورد من اس���تراليا 
وروس���يا وحاليا بدأنا باإلضافة للدول السابقة نستورد 
القمح من كازاخستان وفرنسا وزادت الكمية املستوردة 
من روس���يا، وبذلك فان تنويع مصادر االستيراد يشكل 

منظومة أمان لنا.
وقال رش���يد ان منظومة الرقابة على االستيراد عامة 
واألغذية خاصة، هي منظومة قوية وليس هناك فوضى 

على اإلطالق في هذا الشأن.
وشدد وزير التجارة والصناعة � في حوار مع برنامج 
»احلياة اليوم« على تليفزيون احلياة بث مس���اء الثالثاء 
املاضي � على أن مصر ليس���ت بل���دا مفتوحا بال ضوابط 
لدخول الغذاء، موضحا أن منظومة الرقابة تضم وزارات 
التجارة والصناعة والصحة والزراعة والبحث العلمي، وهو 

ما يعد ميزة نظرا لتعدد اجلهات التي تتولى الرقابة.
وحول رفض شحنة ذرة فاسدة مؤخرا، قال رشيد ان 
هناك 90 ألف رسالة غذائية سنويا وال ننزعج من أن يتم 
رفض بعض الرس���ائل الغذائية ألنه أحيانا يكون هناك 
سوء تخزين أو غير ذلك، مضيفا أن ذلك يحسب للجهات 
الرقابية، وأضاف أنه مت في نفس اإلطار، رفض رس���الة 

أسماك وكذلك رسالة حلوم منذ أيام.
وأش���ار إلى أن هناك 16 عملية تنقية تتم للقمح داخل 
املطاحن وذلك لضمان نظافة رغيف اخلبز، مؤكدا أن هناك 

مواصفة قمح، شاركت في وضعها 19 جهة في مصر.
وشدد م.رشيد على أن احلكومة مسؤولة عن حتقيق 
األمان للمواطن في السلع الغذائية املستوردة، مشيرا إلى 

أننا نستورد 60% من غذائنا سنويا.
وأضاف انه ال أحد يضمن استقرار أسعار احلديد على 
مس���توى العالم وبالتالي ال ضمان ألي س���عر، لكن من 

الضوابط األساسية لالقتصاد احلر عدم وجود احتكار.
وحول ظاهرة ارتفاع أسعار بعض السلع أكد م.رشيد 
أنه يدرك األعباء امللقاة على عاتق األسر املصرية، خاصة 
مع وجود 20% نسبة تضخم، ألننا نستورد 60% من غذائنا 
مما يؤدى الى ارتباطنا باألسعار العاملية، مضيفا اننا دولة 
الدخل فيها مح���دود رغم النمو االقتصادي، كما أن هناك 
مليون ش���خص يزيدون سنويا، لكنه قال انه على الرغم 

من ذلك فإن األسعار في مصر أقل من الدول العربية.
وأكد رش���يد أن انخفاضا طرأ على أس���عار العديد من 
السلع ومنها السلع املعمرة خالل األشهر الثمانية األخيرة، 
مشيرا الى أن املصريني يشترون 6.5 ماليني جهاز منزلي 
من السوق احمللية وال يجلبونها من البالد العربية نظرا 

الن أسعارها أرخص.

أكد أنه ال ضمان الستقرار أسعار الحديد

رشيد: تنويع مصادر استيراد القمح 
قضية أمن قومي

دراسة تحّذر من تأثير التعليم األجنبي على المجتمع

وزير النقل : بيع تذاكر القطارات عبر مكاتب البريد 

بدء بيع اللمبات الموفرة للطاقة في الشوارع 
بتخفيض 50% وبالتقسيط على فاتورة الكهرباء

مبيعات الذهب تشهد حتركا نسبيا في السوق احمللي مع بدء موسم عودة املصريني من اخلارج

اجتاه حلظر تراخيص مصانع االسمنت 4 سنوات جديدة لترشيد استهالك الطاقة

بالبورصة املصرية عن ش���هور يناير 
وفبراير ومارس 2009 تؤكد أن أرباح 12 
شركة لصناعة األسمنت بلغت نحو 2 
مليار جنيه بزيادة 14% عن نفس الفترة 
من عام 2008، في الوقت الذي تراجعت 
فيه أرباح شركات األسمنت في املنطقة 

العربية عن نفس الفترة. 
وطالب���ت احلركة، رئيس الوزراء، 
باستخدام السلطة املخولة له مبوجب 
املادة 10 من قانون حماية املنافسة ومنع 
املمارسات االحتكارية بفرض تسعيرة 
جبرية مؤقتة للسلع االساسية، حتى 
يتم ضبط األسعار التي انفرط عقدها 
ولم يعد مبقدور احلكومة الس���يطرة 
التجارة  عليها، كم���ا طالب���ت وزارة 
بإع���الن امليزاني���ات املعتمدة جلميع 
العاملني ف���ي جتارة وتوزيع  التجار 

االسمنت.

اللواء محمد أبوشادي،  أكد  بدوره 
رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة 
التج���ارة والصناعة، إن���ه مت حتريك 
حمالت مركزية من القطاع حملافظات 
الوجهني القبل���ي والبحري، الفتا إلى 
حترير نحو 250 قضية بيع أس���منت 

بأزيد من التسعيرة. 
وناش���د التجار الرس���ميني إبالغ 
القطاع فورا بأي سلوكيات من جانب 
الشركات بش���أن تخفيض احلصص 
والكميات التي يتم تسليمها حتى لو 
لم تكن هناك عالقة تعاقدية بني التجار 
والش���ركات، متعهدا بتحرير قضايا 
ومحاضر ضد تلك الشركات مبوجب 
البالغات »قضية عدم ممارسة التجارة 

على الوجه املعتاد«. 
وأشار بيان ل� »حركة مواطنني ضد 
الغ���الء« إلى أن النتائج املالية املعلنة 

في خفض األسعار. 
من جانبه ق���ال خيري البطراوي، 
عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ملواد 
البناء: »قدمت بعض املقترحات بصفتي 
عضوا مبجلس إدارة الش���عبة العامة 
ونائبا لرئيس الشعبة بغرفة القاهرة 
التي من شأنها ضبط السوق واحلفاظ 
على استقرار األسعار في اجتماع عقدته 
الش���ركة مع الوكالء األسبوع املاضي 

لكنها رفضت جميعا«. 
وأوضح أن ه���ذه املقترحات كانت 
ترك���ز على ضب���ط مواعيد تس���ليم 
احلصص املقررة للوكالء، وإلغاء مؤقت 
لنظام الوصال وعدم منحه أولوية في 
التس���ليم، وااللتزام بالدور والعودة 
إلنتاج األسمنت العادة بالكميات املعتادة 
وتقليص أو إعادة النظر في التوسع 

في إنتاج األسمنت املخصوص. 

شيماء فاروق
أصدر وزير الصناعة والتجارة م. 
رشيد محمد رشيد قرارا مبد حظر تصدير 
األسمنت الكلنكر الرمادي والبورتالندي 
الرمادي حتى أول أكتوبر 2010 ملواجهة 
الزيادة في حجم الطلب احمللى، والذي 
تشير البيانات إلى ارتفاعه بنحو %26 

مقارنة بالعام املاضي.
وأكد رشيد حرص الوزارة على تقدمي 
كل التسهيالت الالزمة الستيراد األسمنت 
لتوفير الكميات املطلوبة خالل الفترة 
املقبلة، موضحا أن الطلب املتزايد على 
األسمنت بسبب استمرار النشاط في 
قطاع التشييد والبناء، وانخفاض أسعار 

حديد التسليح.
واعتبر أحمد الزيني، نائب رئيس 
الشعبة العامة ملواد البناء، أن مد حظر 
التصدي���ر أمر طبيعي مل���ا يحدث في 
السوق احمللية من ارتفاع مستمر في 
األسعار، ووجود نقص في املعروض 

من األسمنت. 
وأضاف أنه ال ميكن السماح للشركات 
بالتصدير في ظل احتياج السوق احمللية 
لألسمنت، مشيرا إلى أن الشركات تقوم 
بإجراءات متعمدة للتأثير في السوق، 
مثل تأخير مواعيد التس���ليم للتجار، 
والتوسع في إنتاج »أسمنت احملارة« 
املنتج من حجر جيري مما يؤثر على 

الطاقة اإلنتاجية لألسمنت العادي. 
وتاب���ع: »ال توجد طاق���ات جديدة 
دخلت الس���وق حت���ى اآلن بعكس ما 
تعلن���ه وزارة التجارة واملصنعون«، 
موضحا أن الش���ركات بدأت تشترى 
األس���منت الكلنكر، وبالتالي ال توجد 
أى طاقات جديدة في مجال األس���منت 

العادي املستخدم في البناء. 
وأش���ار إلى أن بعض املصانع مثل 
أسمنت بني سويف وسيناء لألسمنت 
زادت م���ن خطوط إنتاجه���ا. وقال إن 
األسمنت املستورد لم يؤثر بشكل فعال 
على الس���وق حتى اآلن بسبب ضآلة 
الكميات املس���توردة »150 ألف طن«، 
مضيفا أن األسبوع املقبل سيشهد تزايدا 
في كميات األسمنت املستورد مما يسهم 

»مواطنون ضد الغالء«: أرباح شركات األسمنت في الشهور الثالثة األخيرة 2 مليار جنيه

»التجارة« تمّد حظر تصدير األسمنت حتى أكتوبر 2010
و»حمالت مركزية« لضبط األسعار في المحافظات

اتجاه لحظر تراخيص 
مصانع األسمنت
 4 سنوات أخرى

القاهرة: تعتزم هيئة التنمية
الصناعية مد احلظر على منح 
تراخيص جديدة إلنشاء مصانع 

اسمنت ملدة 4 سنوات اخرى.
ونقلت جري��دة املال تأكيد 
عمرو عس��ل رئيس الهيئة ان 
احلظ��ر القائ��م س��ينتهي في 
اغسطس املقبل وان وزارة التجارة 
والصناعة تنفذ استراتيجية عدم 
التراخيص ملصانع جديدة كثيفة 
االستهالك للطاقة. وقال عسل ان 
هيئة التنمية الصناعية منحت 14 
ترخيصا ملصانع اسمنت جديدة 
دخلت 5 منها مرحلة االنتاج اما 
الباقية فتدخل مرحلة  املصانع 
االنتاج عام 2011. واشار عسل 
الى ان احلكوم��ة قد تفتح باب 
التراخي��ص اجلدي��دة ملصانع 
االسمنت في حال توافر الطاقة 
الالزمة اال انه اك��د ان ذلك لن 
يكون قريبا بسبب توافر املصانع 
وتغطيتها الحتياجات الس��وق 

والتصدير.
وكان بنك س��ي اي كابيتال 
الذراع االستثمارية للبنك التجاري 
الدولي قد اشار في تقرير حديث 
الى ان الهيئة قد متنح تراخيص 
جديدة ملصانع االسمنت مبجرد 
انتهاء مدة احلظر من اغسطس 
املقبل. واملعروف ان 12 شركة 
النتاج االسمنت تعمل حاليا في 
الس��وق املصرية كلها شركات 
خاصة باستثناء الشركة القومية 

لالسمنت اململوكة للدولة.

شيماء فاروق
م���ع ب���دء موس���م ع���ودة 
املصريني العاملني في اخلارج، 
العرب لقضاء  وقدوم السياح 
عطلة الصيف، شهدت مبيعات 
الذهب في السوق احمللي حتركا 
نسبيا، في الوقت الذي يأمل فيه 
العديد من العاملني في القطاع 
في عودة البري���ق إلى الذهب 
وامتداد حال���ة احلراك، ليكون 
مالذا آمنا ملدخ���رات املصريني 
في ظل الظ���روف االقتصادية 

الراهنة.
ونقل���ت جري���دة »املصري 
الي���وم« ع���ن رئيس ش���عبة 
املصوغات واملجوهرات باالحتاد 
العام للغ���رف التجارية رفيق 
عباس تصريح���ه: إن مبيعات 
الذهب تشهد ارتفاعا في الفترة 
األخيرة، مشيرا إلى أن شهري 
يوليو وأغسطس يعدان من أكثر 
أشهر العام نشاطا في مبيعات 
الذهب باعتبارهما موسم عودة 
العاملني في اخلارج  املصريني 

وقدوم السياح العرب.
وتوقع عباس ثبات حركة 
األس���عار خالل األشهر القليلة 
املقبلة، طاملا لم تطرأ أي أحداث 
عاملي���ة جديدة ق���د تؤثر على 
األسعار سلبا أو إيجابا، باعتبار 

أن الذهب سلعة عاملية. 
وتش���هد متوسطات أسعار 
الذهب بالسوق املصري استقرارا 
نسبيا في اآلونة األخيرة، ليبلغ 
سعر عيار 21 نحو 143 جنيها، 
وعيار 18 نحو 122 جنيها، وعيار 
24 حوالي 163 جنيها، واجلنيه 

الذهب 1145 جنيها.
وأكد س���امي فخري، تاجر 
ذهب، أنه رغم ارتفاع املبيعات 
منذ بداية يوليو اجلاري، مقارنة 
باألشهر الستة من العام احلالي، 
إال أنه مع مقارنة هذه املبيعات 
باألعوام املاضية جتد تراجعا 
ملحوظا، وذلك ألن ش���ريحة 
كبيرة من املصريني العاملني في 
اخلارج تراجعت نسبة مدخراتهم 

وفقا للظروف االقتصادية في 
البلدان العربية التي يعملون بها 

تأثرا باألزمة املالية العاملية.
وبينما يرى عاملون في قطاع 
الذهب أن هذا املعدن يعد سلعة 
ادخاري���ة كمخزن للقيمة، وأن 
99% ممن يش���ترونه يهدفون 
لالحتفاظ بأموالهم في صورة 
س���لعة عالية القيمة مضمونة 
العائد، إال أن أستاذ االقتصاد في 

جامعة القاهرة د.فرج عبدالفتاح، 
رأى أن الذهب يضمن القيمة لكن 
ال يضمن األرباح، إذا ما مت األخذ 
في االعتبار االرتفاع املتتالي في 

معدل التضخم.
واعتبر أن توجيه السيولة 
إلى البورصة وخاصة صناديق 
االستثمار يعد من أفضل األدوات 
االستثمارية في الوقت احلالي 
النخف���اض قيم���ة العديد من 

األوراق املالية وتوقعات ارتفاعها 
في الفترة املقبلة.

وقال إن صناديق االستثمار 
س���تكون الالعب الرئيسي في 
الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه 
ميكن للمواطن العادي توجيه 
جزء من مدخراته إليها خاصة 
مع تراجع الفائدة على اإليداع 
في البنوك وعدم استقرار سوق 

العقارات حاليا.

القاهرة ـ ليلى نور
حّذرت دراسة أكادميية من املدارس الدولية 
األجنبية في مصر وتأثيرها على القيم والعادات 

في املجتمع.
ومن املنتظر ان تثير هذه الدراسة العديد 
من ردود األفعال، فقد تناولت معدة الدراس����ة 
د.بثينة عبدالرؤوف التعليم األجنبي وأثره على 
النسق القيمي للمجتمع وتأثيره على السلوكيات 
والقيم اخلاصة بتالميذها من األطفال املصريني 
وغيرهم الذين يلتحقون بهذا النوع من التعليم، 
مشيرة الى االختالف بني نظام التعليم األميركي 
واالجنليزي واألملان����ي من جهة واملصري من 
جهة أخرى من حي����ث مرجعية األهداف وبني 
النسق القيمي للمجتمع املصري والقيم السائدة 
مبناهج التعليم األجنبي مما يؤدي الى اختالف 
الشخصية املس����تهدفة لكل من النظامني على 

اعتبار انها نتاج العملي����ة التعليمية، وقالت 
الباحثة ان هذه املدارس تعمل بشكل منفصل 
ع����ن املجتمع املصري وال تقع حتت طائلة أي 
قانون وان كان هناك اشراف صوري تخضع 

له املرحلة الثانوية.
وأضافت ان األطفال يصلون اليها صغارا 
جدا لم يس����تطيعوا بعد ان يخضعوا للهوية 
الثقافية آلبائهم ومجتمعه����م، ويدخلون الى 
منظومة املدرسة ليتعلموا من خاللها معايير 
وقيم املجتمع األجنبي الذي يختلف بشكل او 
بآخر عن املنظومة الثقافية لألسرة واملجتمع 
الذي ينتمون اليه مما يؤدي الى صراع داخل 
الفرد لتشكيل الهوية وعادة ما يرفض األطفال 
في هذه الفترة االنتقالية ثقافة آبائهم واملجتمع 
الذي يعيشون فيه ويعتنقون ثقافة املجتمع 

األجنبي.

 القاه����رة: وقعت الهيئة القومية للس����كك
     احلديدية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية 
للبريد لبيع تذاكر القطارات عبر مكاتب البريد 
البالغ عددها 3700  منفذ على مستوى اجلمهورية .  
وأكد وزير النقل م. محمد منصور � مبناسبة 
احتفاالت السكك احلديدية مبرور 158  عاما على 
إنشائها � ان النشاطات اخلدمية بالسكة احلديد 
تش����هد حالة من التحسن والتطوير وذلك في 
اطار خطة الهيئة لالهتمام بادارة خدمة العمالء 
وتدريب عامليها لتقدمي خدمات الئقة للعمالء. 
وقال إن البروتوكول اجلديد يهدف لتقدمي خدمة 
مميزة ، حيث سيتم توجيه حجز وبيع تذاكر 
القطارات للمواطنني عبر 5  مكاتب رئيسية للبريد 

كبداية يتم تعميمها عل����ى  3700  منفذ تغطي 
جميع أنحاء اجلمهورية مما س����يتيح للركاب 
شراء التذاكر في أي وقت ومن أي مكان لتوفير 
الوقت واجلهد وكذلك للقضاء على ظاهرة السوق 

السوداء التي تظهر اثناء املواسم . 
وأوض����ح الوزير أن الوزارة نظمت دورات 
تدريبية للكوادر البشرية التابعة لهيئة البريد 
لتعريفهم بكيفي����ة احلجز وطرق بيع التذاكر 
للجمهور .  وأشار الى أن مدة تنفيذ البروتوكول 
س����نة قابلة للتجديد ذلك بعد التأكد من مدى 
اس����تفادة املواطنني من النظام  حيث مت وضع 
معايير استرشادية يتم من خاللها تقييم مستوى 

اخلدمة وطريقة األداء .

 القاهرة: في اطار احلملة القومية لترشيد
     استهالك الكهرباء باستبدال ملبات االنارة 
املنزلية بأخرى مرشدة للطاقة قامت شركات 
الكهرباء  القاهرة لتوزيع  ش����مال وجنوب 
االربعاء املاضي بنش����ر منافذ متنقلة لبيع 
اللمبات املوفرة للطاقة بس����عر  6  جنيهات 
للمبة أمام التجمعات السكانية وأماكن العمل 
اضافة الى منافذ البي����ع املوجودة بادارات 

الكهرباء . 
الكهرباء والطاقة د.حس����ن  وقال وزير 
يون����س انه مت توفير  6  مالي����ني و 150  ألف 
ملبة يتم طرحها للمشتركني مبوجب ايصال 

الكهرباء مع اثبات الشخصية حرصا على 
وصول الدعم املقدم من الكهرباء للمشتركني 
حيث يصل سعر اللمبة حاليا باألسواق إلى 12  
جنيها يتم بيعها بتخفيض  50 % لتصل الى 
 6  جنيهات بحد أقصى  10  ملبات للمشترك مع 
ضمان  18  شهرا للمبة وذلك لفترة محدودة 

حتى نفاد الكميات . 
وأوضح الوزير أنه ميكن تقسيط قيمة 
اللمبات عل����ى فاتورة اس����تهالك الكهرباء 
ملدة  12  شهرا وفي هذه احلالة البد أن يقدم 
املش����تري أصل ايصال الكهرباء مع اثبات 

الشخصية . 

سوق الذهب ينتعش مع عودة المغتربين من الخارج

وزير الري: أنفقنا 14 مليار جنيه على توشكى وترعة السالم »دون مردود«
 القاهرة: اعتبر وزير امل���وارد املائية والري د.محمد

     نصر الدين عالم أن املشكالت »الكارثية« التي تواجه 
نهر النيل في الداخل قد تكون أهم مما يواجهه خارجيا، 
مشيرا إلى أن إجمالي التعديات على النهر يصل ألكثر من 
7200 حالة سنويا، فيما أوضح أن إجمالي ما مت صرفه 
على مشروعي توشكى وترعة السالم بلغ 14 مليار جنيه 

دون أن يشعر املواطن بأي مردود »بحسب تعبيره«.
وق���ال عالم، في تصريح���ات صحافية، على هامش 
حضور حفل تخريج الدفعة 11 من دبلوم املياه بهندسة 
القاهرة االسبوع املاضي، إنه يجرى حاليا حصر جميع 
املخالفات على نهر النيل، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من 

عرض التوصيات الالزمة للتعام���ل مع هذه املخالفات 
والتعديات على مجلس الوزراء، التخاذ القرارات الالزمة 

بشأنها.
وحول مش���روعي توشكى وترعة السالم، أكد وزير 
الري أنه مت وضع خطة تنفيذية إلنهاء األعمال في هذه 
املشروعات وجذب مزيد من االستثمارات الزراعية للعمل 
في املشروعني، مشيرا إلى أن إجمالي ما مت صرفه على 
املش���روعني بلغ 14 مليار جنيه دون أن يشعر املواطن 

بأي مردود لهذه املشروعات.
وقال: »نس���عى إلى إنهاء األعمال في املشروعني من 

خالل جذب املزيد من االستثمارات«.

وأشار وزير الري إلى انخفاض مساحات األرز املخالفة 
مبختلف احملافظات، وأوضح أن وزارة الري تدرس فرض 
غرامات على التوسع في زراعة غابات املوز، مؤكدا أنه 
يجرى مراقبتها باألقمار الصناعية ملنع توسعها، وكشف 
وزير الري عن االتفاق مع وزارتي الزراعة والصحة على 
احلد من التوسع في إقامة املزارع السمكية، مشيرا إلى 
وجود أكثر من 100 ألف فدان من هذه املزارع تس���تهلك 
كميات هائلة من املياه، مؤكدا االتفاق مع الوزارتني على 
اإلشراف على العالئق املس���تخدمة في تغذية األسماك 
وحتليل نوعية املياه في املزارع السمكية لضمان جودة 

املنتج وعدم تلوث املياه.

ليلى نور
أعلنت وزارة الصحة أن نس����بة 
اإلصاب����ة بڤيروس »ات����ش 1 ان 1« 
املعروفة بانفلونزا اخلنازير تسير 
ف����ي معدالتها الطبيعي����ة في مصر 
ونسبة الشفاء من املرض 100% وال 
توجد حاالت مس����تعصية أو حدث 

لها مضاعفات.
وأكد املستش����ار اإلعالمي لوزير 
الصحة د.عبدالرحمن شاهني ان احلجر 
الصحي يسيطر على جميع املنافذ في 
مصر وعددها 30 منفذا مشيرا إلى أن 
احلجر الصحي استطاع أن يكشف 
24% م����ن احلاالت املصابة و51% من 

احلاالت املكتشفة جاءت عن طريق 
املتابعة الصحية لالشخاص القادمني 
من اخلارج و11% من احلاالت حضر 
فيها املصابون بأنفسهم بعد شعورهم 
باألع����راض و7% من احلاالت جاءت 
عن طريق العيادات و5% عن طريق 

املستشفيات احلكومية.

 »الصحة«: نسبة الشفاء من إنفلونزا الخنازير %100


