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شؤونمصرية

»شؤون مصرية« تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 
يتمكن أبناء اجلالية املصرية من متابعة أحوال بالدهم 

في وطنهم الثاني الكويت،وتفتح باب املشاركة لتعليقاتهم 
ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم. 

 وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم 24833609، 
أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw 
إشراف: أحمد صبري

أعلن املهندس أحمد املغربي وزير اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية افتتاح كوبري تقاطع طريق 
اإلسماعيلية الصحراوي مع الطريق الدائري عند موقف العاشر من رمضان للقادمني من اإلسماعيلية 
في اجتاه القاهرة. وق�ال املغربي: إنه مت بدء العمل في االجتاه اآلخ�ر للقادمني من القاهرة باجتاه 
اإلس�ماعيلية ومن املنتظر االنتهاء منه في يونيو القادم، مؤكدا أن هذا املشروع أحد املشروعات 
املهمة لتطوير املداخل الشرقية للقاهرة الكبرى مبا يحقق السيولة املرورية مبدخل طريق اإلسماعيلية 
الصحراوي عند تقاطعه مع الطريق الدائري ويخفف الكثافة املرورية مبدخل مدينة السالم، حسب 

صحيفة »اجلمهورية« األربعاء املاضي.

انتهاء زحام شرق القاهرة نهائيا

من أول 
السطر

نقطة 

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

يوما بعد يوم يثبت حس��ام البدري أنه 
لم يك��ن في يوم من األي��ام يصلح لتولي 
اإلدارة الفنية لناد بحجم النادي األهلي وأن 
دور الرجل الثاني هو املناسب له وال أكثر.

وأعتقد أن املباريات املتوالية تثبت هذه 
احلقيقة فقد جن��ح كل مدربي الفرق التي 
بارزها منذ بداية املوس��م في التفوق عليه، 
حيث تفوق عليه طارق العش��ري، ومارك 
فوتا، وطلعت يوس��ف، ومخت��ار مختار، 

ومدرب الشبيبة مرتني.
وبكل صراحة األهل��ي، اكبر بكثير من 
ش��خص عمل مديرا فنيا بالصدفة، وكان 
قب��ل تعيين��ه الع��ام املاضي بأي��ام قليلة 
س��يعمل رجال ثانيا مع فينج��ادا، وقبلها 
عمل لس��نوات طويلة كرجل ثاني وهو امر 
ليس عيبا ولكن مدة س��نواته تعكس مدى 
طموحه الضعيف، فقد كان اقصى ما يتمناه 
هو التواج��د داخل اجله��از الفني لألهلي 
دون ان يك��ون ل��ه دور واضح خصوصا 
في ظل وجود شخصية كشخصية مانويل 
جوزيه صاح��ب القرارات االولى واالخيرة 

في الفريق. 
وم��ن احمل��زن ان أهلي »الب��دري« لم 
يعد ه��ذا الفريق املرعب ال��ذي كانت تأتي 
له الفرق في القاه��رة لتخرج بأقل هزمية 
ممكن��ة، ومن املؤك��د ان ذلك ال يؤخذ على 
الالعب��ني، لكن يؤخذ على س��وء توظيفهم 
وسوء طريقة اللعب، وخير دليل على ذلك 

مباراة الشبيبة االخيرة.
البدري يتحمل مسؤولية االنهيار الفني 
الذي يعانيه االهلي منذ فترة طويلة بسبب 
طريقته الس��يئة في ادارة املباريات، ومن 
املؤكد ان االهلي لن يلجأ الى تغيير البدري 
وسيجعله يس��تمر لنهاية املوسم، لذا على 
حسن حمدي رئيس النادي التدخل، بسرعة 
وحسم، لتغيير األفكار ومحاولة نقل أفكار 
جديدة للجهاز الفن��ي وعقول الالعبني من 

أجل إنقاذ الفريق الذي ميكن أن ينهار.

»الرجل الثاني« 
حسام البدري

إنشاء أول مدرسة لجامعي القمامة 

حظر الدعاية االنتخابية قبل فتح باب الترشح

في منش����ية ناصر مت إنشاء أول مدرس����ة من نوعها تخصصت في 
القمامة ،  املدرسة أنشأتها مؤسسة جامعي القمامة وجمعية روح الشباب 
بدعم من احدى الش����ركات االجنليزية املتخصص����ة ، بهدف حث أهالي 
املنطقة على تش����جيع أوالدهم لاللتحاق بها ، لتعلم احلساب والقراءة 

من خالل جمع وفرز القمامة.
وأش����ارت جريدة »األهرام« املصرية إلى أنه يدرس في املدرسة اآلن 

 170  طالبا تتراوح أعمارهم بني  7  و 20  عاما واملدرسة غير نظامية.
وأوضح عزت نعيم جندي املدير التنفيذي جلمعية روح الشباب أن 
الفكرة وراءها د.ليلي اسكندر خبيرة التنمية املجتمعية ومناهج التعليم 
وتعتمد على تعليم أبناء املنطقة املناهج واملواد احلس����ابية عن طريق 
قي����ام التالميذ بعد وفرز املخلفات والق����راءة والكتابة عن طريق قراءة 
أسماء املنتجات املكتوبة على العبوات البالستيكية ،  واملواد العلمية عن 
طريق معرفة التوعية الصحية مع إكسابهم اخلبرة العملية في مجاالت 

التكسير واألمن الصناعي ،   باإلضافة الى تعليم الكمبيوتر . 
والفكرة تتضمن االستفادة بأكثر من  2  مليون عبوة تعاد تعبئتها في 
مصانع غير آمنة حيث تتولى املدرسة جتميع جميع العبوات وفرزها 
حتى ال تعاد تعبئتها مرة أخرى بل وتشجع األطفال على عدم بيع هذه 

العبوات خارج املدرسة وتشتريها منهم.

القاهرة � شيماء فاروق
أصدر د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تعليماته املشددة لرؤساء 
األحياء بعدم السماح مطلقا بوجود أي مظهر من مظاهر الدعاية االنتخابية 
بالش����وارع وامليادين، وإزالة ملصقات الدعاي����ة التي قام بعض األفراد 
بوضعه����ا على جدران املباني العامة ودور العبادة وأجس����ام الكباري 
للبدء في احلمالت االنتخابية. وأكد د.وزير انه لم يتم فتح باب الترشح 
النتخابات مجلس الش����عب لعام 2010 وان احلمالت االنتخابية لم تبدأ 
بعد وفقا لقانون مباشرة احلقوق السياسية، لذلك فإن البدء في الدعاية 

قبل املوعد احملدد يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون.

االكتفاء الذاتي من القمح

»مستحيل «
أكد أمني أباظة وزير الزراعة واستصالح األراضي  
املصري،   أن حتقيق االكتفاء الذاتي من القمح في مصر 
بنسبة  100%  أمر مستحيل ، ألن ذلك يلزمه زراعة بني 
 4.5  و 5  ماليني فدان بالقمح س����نويا ،   بدال من  2.7  إلى 

3.1  ماليني فدان حاليا .
وأش����ار الوزير في حواره م����ع صحيفة »األهرام« 
املصرية، إلى أن أكثر نس����بة ميكن حتقيقها هي  %70  
بحلول عام  2017،   بدال من  60%  حاليا وفقا إلستراتيجية 

الزراعة . 
وبس����ؤاله عن احتمال دخول مصر في مجاعة، أكد 
أباظة بقوله   : »لسنا دولة معزولة حتى نخشى ارتفاع 
أسعار القمح عامليا ،   أو اتخاذ دولة قرارا بحظر تصدير 

محصولها ،   فالسوق العاملية مفتوحة«. 
وأشار إلى أن احلكومة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع 
املزارعني علي التوسع في زراعته ،  خاصة أنه ال ميكن 
االستغناء عن نوعية القمح املصري جلودته ،  وارتفاع 
نسبة اجللوتني الالزمة عند خلطه بالقمح املستورد . 

وأض����اف أن الرئيس مبارك كل����ف احلكومة بدعم 

مزارعي القمح ، ومنحهم أسعارا مجزية تفوق األسعار 
العاملية ،  وهو ما مت تنفيذه خالل املوسم احلالي ،  حيث 
مت توريد طن القمح بسعر 1875  جنيها ،  في الوقت الذي 
كان فيه الس����عر العاملي  1200  جنيه ، مبا كلف موازنة 
الدولة نحو 1.6  مليار جنيه ،  استفاد بها نحو  500  ألف 

مزارع . 
وعن األسعار املتوقعة للقمح في املوسم اجلديدة، 
أشار أباظة إلى أن الوقت مازال مبكرا على إعالن سعر 
محدد للتوريد محليا ، لكنه توقع أال يقل سعر توريد 
اردب القمح عن 300  جنيه ،  وسعر الضمان للذرة  200  
جنيه لإلردب كسعر استرشادي للفالح ،  حتى ال يخدعه 
التجار ، أما س����عره السوقي فلن يقل عن  230  جنيها ، 
 وسعر قنطار القطن طويل التيلة املمتاز  1000  جنيه . 

من جانبه، أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية 
االقتصادية أن احلكومة بدأت تنفيذ خطة تس����تهدف 
زيادة إنتاج القمح محليا بحوالي 450 ألف طن خالل 
املوسم الزراعي املقبل ليصل إجمالي املنتج منه محليا 
نحو 9.3 ماليني طن مقارنة بنحو 8.8 ماليني طن في 

املوسم الزراعي السابق.
مشيرا إلى أنه سيتم توجيه استثمارات تبلغ نحو 
6.8 مليارات جنيه لتمويل املشروعات الزراعية لزيادة 
معدالت منوها إلى 5. 8% بنهاية عام 2011/ 2010 احلالي، 
الفت����ا إلى أن القطاع كان ينمو بنح����و 7. 2% في عام 

2008/ 2007 املاضي.
وأضاف د.عثمان في تصريح ل� »اليوم الس����ابع« 
أن هناك اجتاها عاما لدى احلكومة للتوس����ع ف������ي 
زراعات القمح والذرة والفول لتحقيق نسبة عالية من 
االكتفاء الذاتي من هذه احلاصالت وذلك لسد احتياجات 

املواطنني واحلد من االعتماد على االستيراد.
الفتا إلى أن هناك عددا من اإلجراءات التي ستساهم في 
زيادة معدالت املنتج من القمح محليا أهمها تنفيذ أعمال 
االستصالح الداخلي ملساحة 64.5 ألف فدان منها 56 ألف 
فدان بواسطة القطاع اخلاص ويقع 72% من املساحات 
الكلية في جنوب الصعيد والوادي اجلديد وهي األماكن 

األكثر مالءمة من حيث املناخ لزراعة القمح.
وقد ص����رح د.عثم����ان محمد عثم����ان مؤخرا بأن 

االستثمارات املستهدفة لكل من قطاعي الزراعة والري 
نحو 3.7 مليارات جنيه خالل العام احلالي، منها 5.4 
مليارات جنيه يقوم بها القطاع اخلاص بنسبة %62، 
والباقي اس����تثمارات عامة موزعة بني اجلهاز اإلداري 
بنحو مليار و622 ملي����ون جنيه، والهيئات اخلدمية 
بنحو 736 مليون جنيه، والهيئات االقتصادية بنحو 
335 مليون جنيه، والشركات املساهمة وفقا للقانون 

83، و1997 بنحو 131 مليون جنيه.
وقال: إن املستهدف توجيه نحو 78% من استثمارات 
الزراعة لتنمية اإلنتاج النباتي، والباقي لتنمية اخلدمات 

البيطرية والثروة السمكية.
واضاف: إن الزراعة املصرية بشكل عام تعاني من 
مش����كالت وحتديات عديدة نتيج����ة محدودية املوارد 
املائية وتزايد النمو السكاني وان هذه املشكالت تشكل 
عبئا رئيسيا على إمكانية منو القطاع مبعدالت تزيد 
على 5.3%، الفتا إلى أن����ه ال ميكن حتقيق أمن غذائي 
دون زراعة السلع االستراتيجية املهمة، وسد الفجوة 

بني اإلنتاج واالستهالك احمللي.

النيابة اإلدارية: غياب 51 موظفًا
وتعطل 37 كاميرا يوم سرقة »الخشخاش«

الكنائس الثالث ترحب بمسجد مريم العذراء

بدء تجارب تشغيل محطة كهرباء غرب القاهرة 

الكنائ����س املصرية  رحب����ت 
الثالث، األرثوذكسية، اإلجنيلية 
والكاثوليكية، باملبادرة التي أعلن 
عنها املستش����ار عدلي حس����ني، 
محافظ القليوبية، بإنشاء مسجد 
كبير يحمل اسم مرمي العذراء وذلك 
خ����الل حفل إفط����ار احملبة الذي 

نظمته مطرانية شبرا اخليمة.
وأعلن األنبا مرقس، أس����قف 
شبرا اخليمة، رئيس جلنة اإلعالم 
باملجمع املقدس، أن هذه اخلطوة 
ستكون سابقة في تاريخ احملبة 
والوحدة الوطنية بني املس����لمني 

واملسيحيني.

وأش����اد مرقس بروح احملبة 
والتع����اون الت����ي جتم����ع ب����ني 
املطرانية واحملافظة وقال: نحمد 
اهلل محافظ����ة القليوبية هي أقل 
احملافظات التي حتدث فيها أشياء 
تعكر صفو الوحدة الوطنية وذلك 
بسبب التعاون املثمر بيننا وبني 
املسؤولني فيها. من جانبه وصف 
القس د.إكرام ملعي، رئيس جلنة 
اإلعالم بالكنيسة اإلجنيلية، مبادرة 
احملافظ باجليدة جدا وقال: »هذه 
اخلطوة تعمل على تنمية ثقافة 
قبول اآلخر وذلك من خالل صالة 
املسلم في مسجد يحمل اسم أهم 

قديسة في تاريخ املسيحية«. وأيد 
األب رفيق جريش، املتحدث باسم 
الكنيسة الكاثوليكية، كالم سابقيه، 
مطالبا باقي احملافظات بالعمل على 
نبذ الطائفية وتنمية ثقافة احملبة 
وقبول اآلخر بني أبناء الش����عب 
الواحد. وكان محافظ القليوبية قد 
أعلن عن عزمه إنشاء مسجد كبير 
باحملافظة يحمل اسم مرمي العذراء، 
وذلك استجابة لدعوة البابا شنودة 
الثالث، بابا اإلسكندرية بطريرك 
الكرازة املرقسية، الذي طالب بذلك 
للتأكيد على احملبة والتآخي بني 

املسلمني واملسيحيني في مصر.

القاهرة � شيماء فاروق
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة االختبارات التشغيلية 
حملطة توليد غرب القاهرة طاقة 700 ميغاوات، متهيدا 
لدخولها اخلدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن ويتم 
خالل األس����بوع القادم إعادة تشغيل املولد األخير 
حملطة توليد السد العالي بطاقة 175 ميغاوات بعد 

االنتهاء من جتديده.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه د.حسن يونس 
وزير الكهرب����اء والطاقة من د.محمد عوض رئيس 
القابضة لكهرباء مصر حول موقف الشبكة الكهربائية 

املوحدة واملشروعات اجلديدة املقرر دخولها اخلدمة 
سريعا للتغلب على املشاكل التي ظهرت في الفترة 
األخيرة. تضمن التقرير انخفاض تخفيف األحمال 
خالل األيام املاضية إلى 1% فقط بعد أن كان 5% وبلغت 
األحمال التي مت تخفيفها أقل من 200 ميغاوات ومت 
توزيعها على مختلف مناطق اجلمهورية واختصار 
زم����ن االنقطاع إلى حوالي نصف الس����اعة بعد أن 
انخفضت فترة الذروة من 3 ساعات حلوالي النصف 
بفضل حتسن أداء الشبكة نتيجة للظروف اجلوية 

وانخفاض درجات احلرارة.

أجرى فريق من هيئة النيابة 
اإلدارية معاينة ملتحف محمد 
محمود خليل، وكشف عن أن 10 
كاميرات من أصل 47 كاميرا هي 
التي تعمل فقط، مما يعني تعطل 
37 كاميرا، وحالة املتحف األمنية 
هزيلة جدا، وبعض املقتنيات 
األثرية الصغيرة غير مؤمنة على 
اإلطالق، ومحفوظة داخل دوالب 
من الزجاج مغلق بس���لك مما 
يسهل عمليات السرقة، وتبني 
أن عدد العاملني في املتحف 57 
موظفا، تواجد منهم يوم احلادث 
6 موظفني، و4 أفراد أمن، وأنه 
كان يتم فتح املتحف في بعض 
األيام دون وجود أمناء عهدة أو 

أمناء مرافقني للسائحني. 
وأوضح���ت املعاين���ة أن 
تعليمات املتحف كانت تنص 
عل���ى مرافق���ة الزائرين داخل 
القاع���ات، لكن مدير عام األمن 
أصدر تعليمات في 22 نوفمبر 
2008 بعدم مرافق���ة الزائرين 

باملخالفة للوائح.
في الس���ياق نفس���ه، قالت 
مصادر قضائي���ة ل� »املصري 

الي���وم«: »إن النياب���ة العامة 
ستعلن خالل س���اعات إحالة 
محسن شعالن، وكيل أول وزارة 
الثقافة احملبوس، و5 آخرين إلى 
احملاكمة اجلنائية، في قضية 
سرقة لوحة »زهرة اخلشخاش«. 
وأضافت املصادر املطلعة على 
ملف التحقيقات أن النيابة انتهت 
من إعداد مذكرة إحالة املتهمني 
بتهمة اإلهم���ال بالضرر الذي 
تسبب في سرقة لوحة »زهرة 
اخلشخاش« من متحف محمود 

خليل في الدقي.
في سياق متصل، تقدم أحد 
الش���باب، إلى أجهزة األمن في 
اجليزة، وقال إنه تلقى اتصاالت 
من أصدقائه الذين أكدوا له أنه 
يش���به صاحب الصورة التي 
رس���مها محسن ش���عالن في 
القبض  محبسه، ويخشى من 
عليه فق���رر التوجه إلى األمن 
لتوضيح أنه ليس الش���خص 
املطل���وب، واس���تدعى رجال 
املباحث ف���رد األمن احملبوس 
عالء منصور، ومتت مواجهته 
بالشاب، فقال إنه قريب الشبه 

بالشاب الذي تردد على املتحف، 
لكنه ليس هو، وتركت أجهزة 
الش���اب بعد أن حررت  األمن 
مذك���رة بأقواله وأعادت املتهم 
إلى محبس���ه، ويواصل فريق 
املباحث جهوده للوصول  من 
إلى س���ارق اللوحة بإش���راف 
اللواءين محسن ح��فظي، مساعد 
أول وزير الداخلية لقطاع أمن 
اجليزة، وكم���ال الدالي، مدير 
اإلدارة العامة ملباحث اجليزة، 
والعمداء جمعة توفيق ومحمود 
خليل وزكي مختار، وجار فحص 
العامل���ني باملتحف وأس���رهم 
وحتركاتهم، قبل وبعد اكتشاف 

السرقة.
من جانبه، أكد رجل األعمال 
املهندس جنيب ساويرس على 
إحساس���ه باحل���زن والضيق 
الشديدين من سرقة لوحة زهرة 
اخلش���خاش قائال، في مداخلة 
تلفزيونية »األربعاء املاضي إن 
هذه الواقعة تعطي إحساس���ا 
بأننا أصبحنا مستباحني، مشيرا 
إلى أن عدد اللوحات ذات القيمة 

الفنية واملالية قليلة للغاية.

ساويرس: أحّس بأننا أصبحنا مستباحين

موائد إفطار »فيفي ودينا وروبي« تصمد أمام غالء األسعار في رمضان !
ارتبط ش����هر رمضان لدى البعض مبوائد الرحمن، فهي من أبرز 
مظاهر اخلير التي متيز الش����هر الكرمي، وتساهم في زيادة التالحم 

والتكافل االجتماعي بني املصريني.
ويتسابق دائما أهل اخلير لتقدمي أفضل األطعمة للصائمني للفوز 
باألجر والثواب العظيم ال����ذي مينحه املولى عز وجل لكل من فطر 
صائما ولكن هذا العام حتالف الثالثي »س����وء االحوال االقتصادية، 
االوضاع املادية املتدنية، وارتفاع االس����عار« ليحرموا املواطنني من 

األجر والثواب والفقراء من االفطار »الشهي« املعتاد كل عام.
فأث����ر الغالء الفاح����ش الذي اصاب جميع الس����لع الغذائية على 
موائد الرحمن من حي����ث الكم والكيف، فلم تعد االعداد الكبيرة من 
املوائد التي تقام في الشوارع وامليادين وعلى الطرق السريعة، ولم 
تع����د االطعمة الفاخرة العامرة بكل ما لذ وطاب هي وجبات ضيوف 

الرحمن على املوائد.
فكانت املائدة العام املاضي � بحسب ما جاء في موقع مصراوي � 
حتوي »االرز واخلضار وقطع اللحوم أو الدواجن« طوال ايام الشهر 
ولكن هذا العام لم تش����هد هذه األمور فقد مت خفض كميات اللحوم 
والدواجن وقصرها على 4 أيام فقط في األسبوع وباقي األيام تكون 
وجبات »قرديحي«، كما مت تقليل الكميات من األرز واخلضروات نظرا 
لالرتفاع اجلنوني الذي شهدته اخلضروات واألرز واملعكرونة، وغيرها 
م����ن املكونات التي تدخل في إعداد موائد الرحمن، وجلأ البعض الى 
حيلة جديدة لترشيد االستهالك فبدال من طرح جميع انواع الطعام 

بكميات كبيرة امام املواطنني الذين يجلس����ون على مائدة طويلة مت 
عمل وجبات جاهزة عبارة عن »عبوة« او »سيرفيس« او »صينية« 

صغيرة مقسمة إلى 3 أجزاء يتم فيها وضع كمية ال تتجاوز 
بض����ع مالعق صغيرة م����ن االرز وكذلك اخلضار 

ووضع قطعة م����ن اللحوم ال يتعدى وزنها 
30 غراما ولم يعد للعصائر واملشروبات 

الرمضانية مكان عل����ى أغلب املوائد 
واستبدلها البعض باملياه.

ووفقا آلخ����ر االحصائيات عن 
أعداد موائد الرحمن العام املاضي 
فقد كشف مركز املعلومات مبجلس 
الوزراء في دراسة مسحية، بلغ 
 13  ألف����ا و 555  مائ����دة طبقا لعدد 

التصاريح الرسمية إلقامة املوائد 
وبلغت التكلفة التقديرية لها نحو  516  

مليون جنيه، وأن عدد املترددين على 
تلك املوائد في احلضر يتراوح يوميا ما بني 

 18  و 19  مليون مواطن ويبلغ متوسط التكلفة 
اليومية للمائدة الواحدة  1269  جنيها ومتوس����ط 

تكلفة الوجبة الواحدة للفرد  9  جنيهات .
وأوضحت الدراسة أن  87%  من موائد الرحمن ينظمها أفراد مقابل 

 13%  فق����ط للجمعيات اخليرية والش����رعية   وأن  88%  من اجلمعيات 
يعتمدون على التبرعات اخليرية في متويلها وتليها وزارة التضامن 

االجتماعي . 
وأوضحت الدراس����ة أن  885  م����ن رواد موائد 
الرحمن يعتق����دون أن كمية الوجبة املقدمة 
كافي����ة،   وأن 97%  م����ن الوجبات املقدمة 
حتتوي على حلوم أو دواجن أو كبدة 
و 76%  حتتوي على أرز أو معكرونة 
و 31%  حتتوي على خضار مما يدل 
على اهتمام القائمني على اعداد هذه 
املوائد بنوعية الطعام املقدمة إلى 

الصائمني.
هذا بالنسبة للعام املاضي ولكن 
هذا العام لم تش����هد معظم املوائد 
املنتشرة على مستوى القاهرة الكبرى 
هذه االشياء التي شهدتها العام املاضي، 
كما ان اعداد املوائد لم يكن بأي حال من 
األحوال مث����ل العام املاضي، لظروف الغالء 
الذي اصاب كل شيء وبسبب االزمة االقتصادية 
التي القت بظاللها على كل شيء ومنعت الكثير من املواطنني 
من اقامة موائد الرحمن هذا ما يؤكده اخلبير االقتصادي د.احمد عبده 

موضحا ان هذا العام لم يشهد ارتفاعا كبيرا في اعداد موائد الرحمن 
وذلك بس����بب الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني منها نسبة 
كبيرة من املواطنني هذا بخالف موجة الغالء وارتفاع االسعار التي 

اجتاحت البالد ووصلت الى ذروتها في شهر رمضان الكرمي.
ونظرا للظروف االقتصادية السيئة جلأ البعض إلى توزيع شنط 
رمض����ان بدال من اقامة املوائد التي تتكلف مبالغ باهظة مع االرتفاع 
الرهيب في االس����عار، كما ان اش����تراك اصح����اب احملالت في بعض 
االماكن مع بعضهم لتقدمي مائدة للفقراء هو خير دليل على التكافل 

االجتماعي بني املواطنني.
وهناك موائد مازالت صامدة وتتسم بالبساطة سواء في طابعها 
او في الطعام املقدم خاللها تنتشر في املناطق الشعبية، وهناك ايضا 
موائد فاخرة يعدها بعض كبار الساسة وكبار رجال االعمال وبعض 
املشاهير مثل مائدة فيفي عبده ودينا وشيريهان وهذه املوائد حتظى 
بش����هرة واسعة ملا تقدمه من طعام فاخر إضافة إلى مبلغ مالي يتم 
تقدميه لكل مواطن على املائدة وقد انضمت مؤخرا روبي وشيرين 
والراقصة بوسي سمير إلى قائمة الفنانات الالتي يقدمن أفخر أنواع 
الطعام على املوائ����د التي يقيمنها، هذا بخالف التي يقيمها د.فتحي 
سرور ورامي لكح وكذلك مائدة احملبة التي يقيمها د.يوسف بطرس 
غالي، وزير املالية، ألبناء دائرته االنتخابية بحي شبرا لتدعيم أواصر 
الوحدة الوطنية وجميع هذه املوائد لم تتأثر بالظروف االقتصادية 

الصعبة التي مير بها افراد الشعب.


