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بلغت 31.6 مليار جنيه وتجاهلت الكادر واإلداريين

»األنباء« تنشر موازنة وزارة التربية والتعليم للعام 2010/2009

طوابير الخبز اختفت في 18 محافظة  
ومستمرة في مناطق الكثافة 

13 مكتبًا بريديًا تعمل بعد اإلفطار 
لخدمة أصحاب المعاشات

 القاهرة ـ شيماء فاروق
تقرر إنشاء ش���بكة توزيع للخبز في كل محافظة 
لتلبية احتياج���ات القرى والنجوع التابعة لها وذلك 
في إطار خطة الدولة لدعم الالمركزية ومشروع فصل 
إنتاج اخلبز عن التوزيع والذي تنفذه وزارة التضامن 
االجتماعي بالتعاون والتنس���يق م���ع وزارة التنمية 

احمللية.
وصرح اللواء عبد السالم احملجوب وزير التنمية 
احمللية بأن نس���بة فصل اإلنت���اج عن التوزيع بلغت 
91% على مس���توى جميع احملافظات، حيث بلغ عدد 
املخاب���ز التي طبقت ذلك 16 ألفا و913 مخبزا من أصل 
18 ألفا و592 مخبزا كما جنحت 18 محافظة في حتقيق 
فصل اإلنتاج عن التوزيع بنسبة 100% وهي القاهرة 
والقليوبية واملنوفية والغربية والشرقية والدقهلية 
وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة ومطروح واإلسماعيلية 
والبحر األحمر والفيوم واملنيا وأس���يوط وسوهاج 

وقنا وأسوان.
وأش���ارت تقارير املتابعة ف���ي احملافظات إلى أن 
االستقرار وحتسن حالة اخلبز وتوافر كميات كبيرة 
منه وانخفاض الزحام في شهر رمضان، إلى جانب حتسن 
حالة الدقيق وجودته ويأتي نتيجة لفصل إنتاج اخلبز 
عن توزيع وتوصيل اخلبز للمنازل وتشديد الرقابة 
عل���ى املخابز واملنافذ واملطاحن والتأكد من احلصص 
اإلضافية للمخابز، إضاف���ة إلى احلصة املقررة أصال 
ويبلغ إجمالي احلصص 505 آالف طن دقيق شهريا.

كما أش���ارت التقارير إلى وجود زحام نس���بي في 
بعض املناطق الشعبية الكثيفة السكان باملدن والقرى 
ف���ي القاهرة واجليزة وحلوان و6 أكتوبر والقليوبية 
والغربية واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وذلك في أوقات 
ال���ذروة أما باقي احملافظات وعددها 19 محافظة فانها 

تشهد استقرارا تاما وال توجد بها أي مشكالت.
وأضاف احملجوب أن مخابز الشرطة والقوات املسلحة 
تساهم بإنتاج كميات كبيرة لتدعيم احتياجات احملافظات 
ويجري التنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي إلنشاء 
مجمعات املخابز ذات اإلنتاجية العالية وحتديد األماكن 
املناسبة إلنشائها باحملافظات، وقال إنه يستهدف في 
املرحلة األولى إنشاء 22 مجمعا باإلنتاج اآللي وينتج 

كل مجمع مليون رغيف يوميا.

القاهرة ـ شيماء فاروق
للتيسير على أصحاب املعاشات واملسنني خالل شهر 
رمضان مت حتديد  13  مكتب بريد بالقاهرة للعمل بعد 
اإلفطار وحتى الساعة احلادية عشرة مساء لتخفيف 
املعان���اة عن هذه الفئة خالل فت���رة الصيام وصرف 

مستحقاتهم . 
وطلب د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة التوسع 
في خدمة توصيل املعاشات للمنازل دون مقابل ،   حيث 
استفاد من هذه اخلدمة حتى اآلن نحو  50 ألف شخص 

ميثلون  10%  من إجمالي املستحقني . 
ووافق خالد عباس رئي���س قطاع مناطق القاهرة 
الكبرى بالهيئ���ة القومية للبريد على أن متتد الفترة 
املسائية حتى احلادية عشرة والنصف ، حيث ستعمل  5  
مكاتب خلدمة املنطقة الشرقية وهي احلرية بهليوبوليس 
وشجرة مرمي وعني شمس وحدائق القبة والعباسية 
ومثلها خلدمة مناطق وسط وشمال القاهرة وهي املكتب 
الرئيسي بالعتبة واألزهر وشبرا ورمسيس ومحطة 
القاهرة ، كما تعمل ثالثة مكاتب خلدمة اجلنوب وهي 

السيدة زينب وباب اللوق والقلعة . 

ليلى نور
حصلت »األنباء« على نسخة من موازنة وزارة التربية 
والتعليم العام املالي 2010/2009 والتي حددها وزير املالية 
د.يوسف بطرس غالي ب� 31.6 مليار جنيه من موازنة الدولة 
بزيادة قدرها 4.1 مليارات جنيه فقط، ولم يوافق على منح 
التربية 36.1 مليار جنيه كما طلبها وزير التربية والتعليم 
د.يس���ري اجلمل، األمر الذي جعل وزارة التربية تسجل 
اعتراضها على املوازن���ة، وكان أول هذه االعتراضات ان 
املالية لم تخصص أي أموال لتنفيذ اخلطة االستراتيجية 
لوزارة التربية والتعليم والتي تهدف الى تطوير التعليم 

مبختلف املراحل الدراسية.
تكش���ف املوازنة عن عدة أزم���ات تراوحت بني طلب 
وزي���ر التعليم زيادة األج���ور وزي���ادة ميزانية املركز 
القومي لالمتحانات وزيادة أخرى لالنفاق على اخلدمات 
والطباعة. أولى هذه األزمات التي كشفت عنها امليزانية ان 
وزارة التربية والتعليم طلبت 28.3 مليار جنيه لألجور، 
بعدما زادت رواتب العاملني بالتعليم من 14.5 مليار في 
2006/2005 ال���ى 25.3 مليار جنيه للعام اجلاري غير ان 
وزير املالية رفض هذا الطلب ولم يعتمد لألجور س���وى 
26.4 مليار جنيه. ورغم زيادة األموال املخصصة لهيئة 
األبني���ة التعليمية هذا العام مقارنة بالعام املاضي اال ان 
التربية اعترضت على الرفض، اذ يصل ما طلبته الى 2.4 
مليار، وما رصدت���ه وزارة املالية يبلغ 1.1 مليار بخفض 

قدره 1.3 مليار جنيه.
وكما جاء باملوازنة فإن التربية والتعليم طلبت منحها 
275.2 مليون جنيه ملواجهة ارتفاع أسعار الورق واملواد 
اخلام الالزمة لتنفيذ خطة الوزارة االستراتيجية واحتياجات 
الديوان العام غير ان املالية لم تعتمد لهذا البند سوى 38.4 
مليون جنيه فقط، كما اعترضت التربية على منحها 61.5 
ملي���ون جنيه فقط لالنفاق على أعمال الصيانة الدورية 
للمنش���آت التابعة للوزارة بخفض ق���دره 441.8 مليون 
عما طلبته ال���وزارة 503.04 ماليني. املوازنة حملت عدة 

مفاجآت اخرى األولى ان املالية لم تلتفت ألزمة 560 ألف 
إداري بالتربي���ة والتعلي���م محرومني من احلصول على 
حافز اإلثابة، رغم ان أموالهم لم تكن ستكلف املالية أكثر 
من مليار و200 مليون جنيه للعام الواحد، لكن وبحسب 
معلومات من مصادر مسؤولة فإن املالية جتاهلتهم حتى 
ال يطالب إداريو الوزارات األخرى مبنحهم حافز اإلثابة، 
كذلك اعتمدت املالية 2 مليار جنيه فقط لصرف املرحلة 
الثانية من كادر املعلمني بخفض 1.5 مليار عن العام املاضي، 
وذلك على الرغم من ان عدد املعلمني املستحقني للكادر زاد 

عن العام املاضي مبا يقرب من 230 ألف معلم.
كذلك وزير املالية رفض مقترحات التربية بشأن زيادة 
ميزانية املركز القومي لالمتحانات ومركز البحوث التربوي، 
واألكادميية املهنية للمعلم املس���ؤولة عن كادر املعلمني، 
والهيئة العامة حملو األمية وتعليم الكبار واملركز االقليمي 
لتعليم الكبار ولم يوافق غالي إال على زيادة الدعم املخصص 
لصندوق دعم ومتويل املشروعات التعليمية وصندوق 

حصيلة رسوم اخلدمات اإلضافية.
وضمن األزمات التي كش���فت عنها املوازنة ما طلبته 
وزارة التربي���ة منحها 5.4 ملي���ارات جنيه لالنفاق على 
ديوان عام الوزارة على ان يذهب 46% منها لشراء السلع 
واخلدمات ونفقات الطبع، إال ان املالية لم توافق على منحها 
سوى 3.1 مليارات جنيه بخفض قدره 2.3 مليار وبحسب 
تقديرات املالية س���تذهب ال� 31.6 مليار جنيه املمنوحة 
للتربية والتعليم قبل اجلامعي هذا العام الى 4 اجتاهات 
في الصرف ه���ي مديريات التربية والتعليم باحملافظات 
6.5 مليارات جنيه، وتس���تحوذ اجور العاملني في حقل 
التعليم وحده���ا على 25.3 مليار جني���ه ضمن موازنة 
املديريات مقسمة الى 6.5 مليارات للمرتبة األساسية و5.8 
مليارات ملكافآت االمتحانات و4.3 مليارات للمزايا النقدية 
ومليارين للكادر و1.8 مليار تكاليف حوافز املعلمني و0.8 
مكافآت التدريس و309 آالف تذهب الى املزايا التأمينية 

اقتراح بزيادة األجور وزيادة ميزانية املركز القومي لالمتحانات وزيادة أخرى لإلنفاق على اخلدمات والطباعة .. و»املالية« ترفضواملزايا العينية والبدالت النوعية.

مصريةمتفرقات قوى أمنية واكبت الصيادين ورهائنهم حتى وصولهم أرض الوطن

مصادر لـ »األنباء«: للمخابرات المصرية دور مهم في تأمين المياه اإلقليمية
واملخابرات العسكرية تقومان 
بدور مهم ورئيس���ي في تأمني 
املياه املصري���ة اال ان مثل هذه 
األدوار ال يعل���ن عنها بطبيعة 
احلال. وأشار الى ان مصر طالبت 
في احد املؤمترات الدولية مؤخرا 
مبساعدة الصومال للخروج من 
حالة الفوض���ى الداخلية التي 
تعتبر الس���بب الرئيسي وراء 
البحرية.  القرصن���ة  ظاه���رة 
واضاف ان التوصيات املصرية 
الت���ي قدمت للمؤمت���ر طالبت 
بإنشاء قوة مكافحة للقرصنة 
على ان يتم تزويدها باملعلومات 
الذاتي للسفن.  الالزمة للتأمني 
وأشار قنديل الى ان املعلومات 
املتداولة تشير الى وجود 2500 
القراصن���ة الصوماليني  م���ن 
بعضهم من االفراد املس���رحني 
من خفر الس���واحل بالصومال 
بس���بب حل القوات املس���لحة 
الصومالية وغياب مؤسس���ات 
احلكومة والنظام األمني املتدني. 
وقال ان ما ق���ام به الصيادون 
املصريون يؤكد اهمية املقترحات 

املصرية.

حتركهم في طريق العودة حتى 
وصولهم ملنازلهم.

وفي تصريح خاص ل� »األنباء« 
اكد اللواء بحري د.يسري قنديل 
ان املخاب���رات العامة املصرية 

من جهة أخرى، أكد مصدر امني 
مطلع ل� »األنباء« ان الصيادين 
املصريني ورهائنهم من القراصنة 
الصوماليني كانوا يبحرون في 
حماية عس���كرية مصرية فور 

الواقعة وهو األمر الذي يعكس 
اما جهال باآلليات املتاحة ملواجهة 
مثل تلك احلوادث او تعمدا مؤسفا 
الى »اخلارجية« وإلى  لإلساءة 

الدولة املصرية. 

مماثلة اتبعت ذات املنهج. وقال 
زك���ي ان البعض ح���اول ايضا 
حتميل وزارة اخلارجية مسؤولية 
عدم دفع الفدية املطلوبة إلطالق 
سراح املواطنني املصريني في تلك 

القاهرة ـ خديجة حمودة
رغ���م وص���ول الصيادي���ن 
املصريني العائدين من الصومال 
الى ميناء االتكة وعودتهم ملنازلهم 
إال أن األزم���ة الت���ي نتجت عن 
هذا احلادث مازالت تتفاعل في 
وسائل االعالم اذ فندت اخلارجية 
املصرية اتهامات وسائل االعالم 
املعارضة وأعلن املتحدث الرسمي 
للخارجية حسام زكي أن الوزارة 
هي جهاز سياسي وديبلوماسي 
ركيزة عمل���ه الكلمة واملعلومة 
وليس السالح أو القوة املسلحة 
ووسائله املتاحة في ذلك تقوم 
جميعها على احت���رام القوانني 
الدولية واحمللية وليس مخالفتها 
وهي بالتالي ال تقوم بأعمال خارج 
نطاق عملها األساسي املنوط بها 
وعلى النحو احملدد في القانون 
املص���ري والدول���ي واالعراف 

الديبلوماسية.
وشدد في هذا االطار على ان 
الدور الذي ميكن لوزارة اخلارجية 
ان تقوم به في مثل تلك احلاالت 
يندرج في هذا االطار وان كل الدول 
التي واجه���ت حوادث اختطاف 

مصريون يحتفلون بعودة أبنائهم من الصومال ساملني غامنني إلى أرض الوطن

ارتفاع أسعار الحديد يتجدد
و»التجارة« تهدد بقرارات صارمة

ليلى نور
برغم تأكيدات اللواء محمد أبوش���ادي رئيس قطاع التجارة 
الداخلي���ة بوزارة التجارة والصناع���ة ان القطاع يقوم بحمالت 
مكثف���ة وحترير محاضر ورفع دعاوى قضائية ضد كل ش���ركة 
تخالف األس���عار التي أعلنت عنها في بداية الش���هر للحديد في 
السوق املصرية إال أن سيناريو ارتفاع أسعار احلديد يعود من 
جدي���د ويهدد القطاع العقاري، فقد أعلنت ش���ركات احلديد عن 
زيادة أسعارها التي سبق ان أعلنتها في بداية الشهر وهو األمر 
الذي تسبب في صدمة جديدة للمستهلكني الذين ينتظرون مزيدا 
من االنخفاض حيث أعلنت مجموعة بشاي رفع أسعار بيع طن 
حديد التسليح مبقدار 225 جنيها، بعد يومني من توقف الشركة 
عن تس���ليم حصص التجار وقبل موعد اعالن اسعار بداية كل 
شهر، وبهذا االرتفاع يصل سعر طن حديد بشاي إلى 2925 جنيها 

تسليم املصنع وإلى 3075 جنيها للطن تسليم املستهلك.
وقالت مصادر ان مجموعة عتال للصلب أوقفت تسليم حصص 
التجار وهذا يعني انها ستحذو حذو بشاي وترفع السعر ويبلغ 
سعر طن حديد العتال 2875 للطن تسليم املصنع و3025 جنيها 

للطن للمستهلك.
في حني ان متوسط سعر احلديد التركي املستورد يبلغ حاليا 
3100 جنيه وهو ما شجع بشاي على رفع السعر واعتبرت هذه 
الزيادة مبنزلة لعبة جديدة للقضاء على املستورد وعودة األسعار 
لالرتفاع وهو ما ينذر بكارثة حقيقية في س���وق العقارات التي 

يعتبر احلديد عنصرا أساسيا بها.
يقول عضو الشعبة العامة ملواد البناء باحتاد الصناعات احمد 
حجاج ان الزيادة التي قامت بها الشركات غير مبررة وان الفترة 
القادمة ستشهد زيادة كبيرة في األسعار ألن العديد من الشركات 
اجتهت الى وقف االنتاج واستغلت سياسة السوق احلرة واجتهت 
لالس���تيراد وال يوجد ما يلزمها بس���عر معني طوال الشهر منذ 
االعالن عن اس���عارها وحتى نهاية الشهر ولذلك تقوم الشركات 
بتهدئة الوزارة في بداية كل شهر بأسعار منخفضة ثم تقوم كل 

شركة بزيادة اسعارها دون وجود حسيب أو رقيب.
وعلمت »شؤون مصرية« من مصادر مطلعة ان وزير التجارة 
بصدد اتخاذ قرار ضد الش���ركات التي رفعت اس���عار حديدها، 
وقالت املصادر ان القرار س���يطبق على أي شركة تعلن عن رفع 
اس���عارها باملخالفة لقرار الوزارة بإعالن األس���عار في األسبوع 

األول من كل شهر.
وقال اللواء محمد أبوش���ادي ان القطاع تلقى طلبا من شركة 
بشاي برفع السعر مبقدار 225 جنيها وطلبا آخر من شركة مصر 
الوطنية لرفع السعر مبقدار 175 جنيها. وقال ان القطاع يدرس 
الوضع وسيتخذ القرارات املناسبة التي تضمن استقرار السوق، 
وأوضاع مصانع احلديد. وأكد ان 25% من حجم الصناعة احمللية 
يعتم���د على اس���تيراد خام البيليت من اخل���ارج و65% الباقية 
ممثلة في مجموعة »عز« تعتمد بنسبة كبيرة على انتاجها خام 

البيليت مبصنعها.
وقال أبوش���ادي ان الوضع في سوق احلديد متغير والبد من 
دراس���ته محليا وعامليا قبل اتخاذ القرارات اخلاصة باألسعار، 
خصوصا اننا في س���وق حرة تخضع آلليات العرض والطلب، 
وهناك مناورات تتم في الس���وق ب���ني احلني واآلخر ونحن على 

دراية كاملة بها ولن نسمح بإثارة البلبلة في السوق.
مصادر بالس���وق أكدت ان أزمة ارتفاع اس���عار خام البيليت 
الى 2900 جنيه للطن وراءها املنتج واملورد الرئيس���ي للبيليت 
اللبناني األصل رفيق الضو وهو شريك في مصانع مصر الوطنية 
والسويس للصلب ويستحوذ على نسبة كبيرة من كميات البيليت 
املطروحة في السوق احمللية. وتسعى مصانع احلديد االستثمارية 
الى رفع األسعار خالل الفترة املقبلة لتعويض خسائرها بسبب 
اغراق احلديد املستورد للسوق، ورفعت بعض املصانع أسعارها 
بني 100 و250 جنيها في حني لم تقرر ش���ركة حديد عز الى اآلن 
موقفها ليستقر س���عرها عند 2800 جنيه تسليم املصنع، فيما 
أعلنت شركة عز عن طرح الكميات املستوردة خالل الشهر املقبل 

واملقدرة ب� 270 ألف طن.

»الوطني« يسعى إلقرار قانون 
إجهاض المغتصبة وإعدام الجاني

ليلى نور
يسعى احلزب الوطني في الدورة البرملانية اجلديدة 
إلى إقرار مشروع قانون يجيز اجهاض املغتصبة وتنفيذ 
حك����م اإلعدام علنا على مرتكب اجلرمي����ة، جاء ذلك بعد 
زيادة عدد جرائم االغتصاب في مصر والتي نتج عنها ما 
يقارب 20 ألف حالة س����نويا بحسب احصاء مركز املرأة، 
ويؤك����د احلزب ان اقرار مش����روع القانون الذي تقدم به 
النائب محمد خليل قويطة من شأنه ان يقلل من حوادث 
االغتص����اب في مصر. وقال النائب قويطة األس����اس في 
القضية وضع احكام رادع����ة ضد كل من يرتكب جرمية 
االغتص����اب. من ناحية اخرى، فإن نتائج كش����ف الطب 
الش����رعي حول تعرض األنثى لالغتصاب تصبح صعبة 
بع����د مرور فترة طويلة، وهو األم����ر الذي جعل البعض 
يتخوف من ان يساء اس����تخدام واستغالل هذا القانون. 
وقال يجب في البداية اثبات مرحلة االغتصاب ويؤكد كالم 
النائب قويطة د.عبدالعزيز الشخص عميد كلية تربية عني 
شمس ورئيس مركز اإلرشاد النفسي بقوله ان هذه القضية 
ش����ائكة ألنها تتضمن عناصر متعددة دينية واجتماعية 
ونفسية واألساس املتفق عليه هو مقاومة اجلرمية ومحاولة 
منعها من األساس وليس ان نعالج اجلرمية بعد وقوعها. 
وأضاف: قد يساء استخدام واستغالل القانون لهذا فأنا مع 
اثبات احلالة أوال فرمبا يحدث تالعب أو إساءة استخدام 
للحريات من قبل الفتاة أو الشاب كأن تزعم الفتاة تعرضها 
لالغتصاب، كما ميكن ان يؤدي تشريع هذا القانون الذي 
يبيح اجهاض الفتاة املتغصبة بفتح باب ميكن التذرع به 
والتحايل عليه للقيام بعمليات االجهاض. د.ابتسام سيف 
الدين االستاذ بجامعة األزهر قالت ان هذا التشريع عادل 
جدا مشيرة الى ان األنثى التي تتعرض لالغتصاب عليها 
ان جتهض اجلنني ألنه ابن س����فاح عل����ى ان يتم معاقبة 

املغتصب بإقامة احلد عليه.

القاهرة ـ شيماء فاروق
أعلن د.ح���امت اجلبلي وزير الصحة أن زيادة عدد الوفيات في 
السعودية بسبب اإلصابة بأنفلونزا اخلنازير تثير القلق، ولكن 

حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرارا مبنع العمرة أو احلج . 
وأكد أنه إذا ش���عر املسؤولون عن الصحة أو في احلكومة بأن 
هن���اك خطرا يهدد حياة املصريني في الداخل من قبل املس���افرين 

للخارج فسوف يتم املنع . 

وأشار الوزير إلى توفير خمسة ماليني جرعة »تاميفلو « وتقوم 
الوزارة اآلن بش���راء خمسة ماليني جرعة أخرى ،   وقد تابع وزير 
الصحة مع الدكتور يسري اجلمل وزير التربية والتعليم استعدادات 
املوسم الدراسي والوقاية من األمراض املعدية،   خصوصا مرض 
أنفلونزا اخلنازير ، واتفق على تشكيل جلنة تنفيذية لوضع آليات 
للعمل تتناسب مع طبيعة املجتمع للحفاظ على العملية التعليمية 

وصحة التالميذ .  

ال قرار بمنع الحج والعمرة رغم زيادة الوفيات بإنفلونزا الخنازير


