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ي��ا ليلة العيد آنس��تينا وجددتي 
األمل فينا يا ليل��ة العيد.. على وقع 
رائعة كوكب الشرق أم كلثوم والتي ال 
تفارق آذاننا وقلوبنا منذ الصغر، قضى 
املصريون في مشارق األرض ومغاربها 
أجمل ليلة في العام والتي ينتظرونها 
من السنة للسنة وهم يستقبلون عيد 
الفطر املبارك ويودعون شهر رمضان 

املعظم.
آآه.. عندم��ا مرت علي هذه الليلة 
الرائع��ة منذ يومني حت��رك بداخلي 
ش��ريط من الصور والذكريات التي 
ال تنسى ملا مييز ليلة العيد في مصر 
احملروس��ة، خاصة ونحن في سن 
الطفولة حيث انها كانت بالنسبة لنا 
تتميز بقداسة خاصة جتعل االحتفال 
بها يفوق االحتفاء بالعيد نفسه حيث 
تسهر األس��ر حتى الصباح لفرش 
وترتيب املنزل وغسل احلوائط وعمل 
الكح��ك والبس��كويت، كما يقضي 
الشباب والفتيات ليلهم في كي املالبس 
وتلميع األحذية واالستحمام ابتهاجا 

واستعدادا ليوم العيد.
كما يقضي أغلب األطفال ليلة العيد 
في لعب الكرة ودخول السينما وارتياد 
احلدائق والسير بامليادين وشوارع 
وسط البلد للتنشني على فسحة اليوم 
التالي، ثم يع��ودون الرتداء مالبس 
الوقفة ومن ثم الذهاب إلى املس��اجد 
لصالة الفجر حاضرا، وبعد هذا يعود 
البعض لنيل قسط من الراحة قبل أداء 

شعائر صالة العيد.
ثم يعود االطفال لبيوتهم وغالبا 
ما يصطحبه��م آباؤهم للمرور على 
األقارب وتهنئتهم وتبادل العيديات، 
وبعدها يختلي األبناء بأنفسهم لعد 
ما حصلوا عليه من عيديات من األهل 

واألقارب.. وكل عام وانتم بخير.

حم�د  أ

»يا ليلة العيد آنستينا«

masri77@hotmail.com

توفير  700  ألف فرصة عمل 
خالل العام المقبل

صرح د.مجدي راضي املتحدث الرس���مي باسم مجلس 
الوزراء بان االجتماع الذي حضره وزيرا التنمية االدارية 
والتضام���ن االجتماعي الثالثاء املاضي اس���تعرض بعض 
املجاالت الت���ي حققت معدالت تنفيذ عالي���ة مثل االجور  
والس���ياحة والصناعة وكلها مجاالت جنحت احلكومة في 
الوصول للمس���تهدف منها خالل  5  س���نوات ومتت زيادة 
املستهدف. وقال راضي انه فيما يتعلق بفرص العمل فقد 
مت الوفاء باملستهدف بشكل دقيق خالل السنوات اخلمس 
السابقة،   ويتبقى  600  ألف فرصة عمل ستتيحها احلكومة 
في السنة السادسة ، حيث من املنتظر أن توفر احلكومة بني 

 700  ألف و 800  الف فرصة عمل العام املقبل . 
ومن ناحية أخرى، قررت احلكومة تنفيذ  3  مشروعات 
جديدة لتفعيل قان���ون الضمان االجتماعي مبا يعمل على 
ادراج جميع االسر التي حتتاج لرعاية داخل القانون والتغلب 
على املعوقات . ومبا يس���اعد على زيادة عدد املستفيدين 

على  1.2  مليون أسرة . 
وتشمل املش���روعات اجلديدة برنامج تدريب الباحثني 
االجتماعيني ورفع كفاءتهم في مجال اجراء البحوث االجتماعية 

التي ستحدد أساسا االسر املستحقة ملعاش الضمان . 
أما املشروع الثاني فيتضمن تطوير نظم املعلومات ومبا 
يؤدي لكفاءة الربط بني وزارة التضامن والوحدات واملديريات 

ويحقق املزيد من تسهيل تبادل املعلومات . 
ويشمل املشروع الثالث تطويرا شامال لوحدات اخلدمات 
االجتماعية التي تصل الى م����ا يزيد على  2300  وحدة على 
مستوى اجلمهورية ومبا يحقق عملية زيادة كفاءة العمل . 

م���ن جانب آخر، عقد الدكت���ور نظيف اجتماعا حضره 
وزراء املالي���ة والتنمية االقتصادية واالس���كان والتعليم 
وذل���ك ملراجعة ما مت اجنازه في قطاعات التعليم واالجور 
والس���ياحة وفرص العمل ، حيث أكد وزير التعليم أنه مت 
حاليا االنته���اء من  31  ألفا و 600  فص���ل بصفة نهائية مت 
تس���ليمها، وجار العمل في  5000  فصل ،   س���يتم تسليمها 
هذا العام ومبا يوص���ل العدد النهائي الى  36.6  ألف فصل 

مبا يصل الى  76%  من املستهدف . 
وتقرر في االجتماع االخي���ر طرح  3  آالف فصل أخرى 
خالل العام احلال���ي ، باالضافة للنظر في اجراءات طرح  4  
آالف فصل بنظام املش���اركة بني القطاعني العام واخلاص 

بانشاء مدارس بهذا النظام.
وناقش االجتماع بعض االعتبارات املتعلقة بتوفير االراضي 
في املناطق االكثر احتياجا ومبا يتماشى مع احتياجاتها وعدد 
التالميذ بها ، حيث ان هناك بعض املناطق التي يتعذر فيها 

ايجاد هذه االراضي بشكل يعجل تنفيذ املشروع . 
الى ذلك، أعلن م.أحمد املغربي، وزير االس����كان واملرافق 
والتنمية العمرانية، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس 
الوزراء، وافق على احالة مشروع قانون تنظيم قطاع مياه 
الشرب والصرف الصحي الى اللجنة التشريعية باملجلس، 

متهيدا القراره ثم احالته للبرملان.
وأوضح املغرب����ي أن القانون جزء مكمل لعملية هيكلة 
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للنهوض باخلدمات 
التي يقدمها واحلفاظ على اس����تثماراته، مضيفا أنه ينظم 
العالقة بني اجلهات املسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف 
الصحي، كما يعمل على حماية استثمارات القطاع بتشريع 
يجرم التعدي على منشآت القطاع وسرقات املياه، الى جانب 
جترمي استخدام مياه الشرب في غير االغراض املخصصة 

لها. 
وأش����ار الوزير الى أن القانون يه����دف أيضا الى جذب 
االستثمارات اخلاصة، من خالل تنظيم مشاركة القطاع اخلاص، 
كما يضع نظاما للتراخيص يلزم جهات تقدمي اخلدمة العامة 
واخلاصة باملعايير الفنية واالقتصادية واملالية للتأكد من 

سالمة وضمان وصول اخلدمات للمواطنني.
وقال م.محمد االلفي، مساعد وزير االسكان، املدير التنفيذي 
جلهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية املستهلك، 
ان الالئحة التنفيذية للقانون اجلديد ستحدد التدابير الفنية 
واالقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمي اخلدمة، للحد 

من االسراف في استهالك املياه وترشيد االستهالك.

أعلن عالء فهمي وزير النقل واملواصالت عن مخطط إلنشاء 
4 محطات سكة حديدية رئيسية في القاهرة الكبرى والتي 
تعتبر محطات تبادلية انتقالية لتخفيف حدة الزحام املوجودة 
في محطة رمسيس من جانب وللتسهيل على املواطنني 

من جانب آخر.
وأشار موقع »أخبار مصر« إلى أنه استنادا إلى هذا املخطط 
سيتم تزويد هذه احملطات بجميع وسائل مواصالت النقل 
العام للتسهيل على املواطنني النزول الى احملطة املناسبة 

وللوصول الى محل إقامتهم.
واش�ار فهمي إلى أنه متت موافق�ة د.أحمد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء في اجتماعه مع عدلي حس�ني على محطة 
في منطقة قليوب على ان يتم االعالن في غضون 6 أشهر عن 
التخطيط النهائي وامليزانية باإلضافة الى اخلطة الزمنية 
للتنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم بناء احملطات الثالث االخرى 
في مناطق املنيب والقاهرة اجلديدة والسادس من أكتوبر 

ليغطي جميع أنحاء القاهرة الكبرى.

إنشاء 4 محطات سكك حديد في القاهرة الكبرى لفك االزدحام برمسيس
»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

بسبب ركود الطلب و»البناء الموحد« 
مبيعات األسمنت تهبط إلى النصف

 تراجعت مبيعات األسمنت إلى النصف في 
السوق المصرية خالل شهر رمضان، وتراوح 
س���عر الطن بين 480 و505 جنيهات، وأرجع 
خبراء هبوط الطلب إلى انكماش حركة البناء 
خاصة معه تطبيق قانون البناء الموحد وزيادة 

المعروض عن حاجة السوق.
 ونقل موقع »أخبار مصر« عن أحمد الزيني رئيس 
 شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية قوله: 
»إن أسعار األسمنت انخفضت بأكثر من 50 جنيها 
للطن، م���ن قيمتها قبل رمضان التي تراوحت 

بين 535 و555 جنيها«.
وأشار الزيني إلى أن السوق تشهد حاليا نوعا 
من التغيير في خريطة التوزيع، خصوصا بعد 
أن بدأت شركات األسمنت بالصعيد في تسويق 

منتجاتها في القاهرة.
وارج���ع عبدالعزي���ز قاس���م س���كرتير 
الغ���رف  باتح���اد  البن���اء  م���واد  ش���عبة 
 التجاري���ة، االنخف���اض الح���اد ف���ي الطلب 
الموح���د  البن���اء  قان���ون  تطبي���ق  إل���ى 
الس���لبية  آث���اره  ب���دأت   ال���ذي 
تظهر على حركة السوق العقارية، موضحا أن 
إلزام القرى باس���تخراج رخصة بناء وتباطؤ 

المجالس المحلية في إصدار التراخيص ساهما 
ف���ي تراجع الطلب في القرى بنس���بة كبيرة، 

بحسب صحف مصرية.
من جهته، قال أحمد شبل العضو المنتدب 
لشركة اسمنت: »إن حجم اإلنتاج المحلي يزيد على 
 الطلب الواقعي بحوالي 10 ماليين طن، مما يدفع 
بقوة إلعادة فتح باب التصدير لألسمنت، خاصة 
 في ظل دخ���ول طاقات جديدة للس���وق منها 
10 مصانع وخطوط إنتاج جديدة خالل عامي 

2010 و2011«.
واعتبر ش���بل أن زيادة الرخص الممنوحة 
لقطاع األسمنت تسببت في حالة الركود التي 

تمر بها السوق حاليا.
ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه حركة 
استيراد األس���منت تراجعا حادا، حيث أوقف 
المستوردون التعاقدات إلى ما بعد العيد، في 
انتظار انتعاش الطلب المحلي، على حد قول 

أحد المستوردين.
وعلى الرغم من أن قطاع األسمنت قد حقق 
خالل 2009 نموا في المبيعات وصل إلى %26 
عن ع���ام 2008، فإنه بدأ في التراجع تدريجيا 

في 2010.

العفو عن 633 سجينًا 
بمناسبة العيد

أصدر حبيب العادلي وزير 
الداخلية األربعاء املاضي قرارا 
بالعفو عن 633 س���جينا ممن 
ينطبق عليهم ش���روط العفو 

عن باقي مدة العقوبة.
وكان وزير الداخلية قد أمر 
بتشكيل جلان فنية وقانونية 
لفح���ص ملفات الن���زالء على 
مستوى جميع السجون لتحديد 
مس���تحقي اإلفراج بالعفو عن 
باقي مدة العقوبة وفقا لألحكام 
التي وردت بالقرار اجلمهوري 
مم���ن ينطبق عليهم ش���روط 
العفو من قض���اء نصف املدة 
وحسن السير والسلوك وسداد 
املالية احملكوم بها  االلتزامات 

عليهم.
اللجان  وأسفرت أعمال تلك 
عن انطباق العفو على عدد 633 
نزيال، يأت���ي ذلك تنفيذا للقرار 
اجلمهوري رقم 258 لسنة 2010 
بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة 
لبعض احملكوم عليهم من نزالء 
السجون مبناسبة االحتفال بعيد 

الفطر املبارك لهذا العام.

طاهر أبوزيد ينضم ل� »الوفد« ويستعد النتخابات »الشعب«
أقامه د.السيد البدوي في احد 
الفن���ادق الكبرى لالعالن عن 
التي تنوي قناة  المسلسالت 
الحياة عرضه���ا في رمضان 
2011، جلس���ة خاصة وحديث 
هام���س دار بين رئيس حزب 
الوفد وأبوزيد أعقبها بيومين 
قيام نج���م االهلي والمنتخب 
الوطني الس���ابق بزيارة الى 
 مقر حزب الوفد والتوقيع على 
استمارة طلب انضمام لحزب 
الوفد في حضور رئيس الحزب 

نفسه.
وقال أبوزيد ان حزب الوفد 
هو حزب كل المصريين وان 
رئاسة البدوي له حركت المياه 
الراكدة، وجعلت منه حزبا فعاال 
ومؤثرا في الحياة السياسية.

وم���ن المق���رر ان يك���ون 
طاهر أبوزيد مرشح الوفد في 
االنتخابات البرلمانية المقبلة، 
وسط منافسة شرسة من جانب 
النائب االخواني د.حازم فاروق 
ورجل االعم���ال علي رضوان 

والصيدلي محمد سليم.

مجلس الش���عب، نافيا قيامه 
بزيارة أمين التنظيم بالحزب 
الوطني احمد عز والحصول 
على موافقته بتزكيته عن دائرة 

الساحل.
الذي  الس���حور،  وتضمن 

ترشح أبوزيد في االنتخابات 
البرلمانية المقبلة.

أبوزيد في  وأعلن طاه���ر 
برنامج »حله���ا« الذي تقدمه 
االعالمية شافكي المنيري أنه 
بالفعل يعتزم خوض انتخابات 

انضم الكابتن طاهر أبوزيد 
الى قائم���ة الرياضيين الذين 
جذبتهم أضواء عالم السياسة 
فش���دوا الرحال اليها وقرروا 
التواجد سياسيا، يساعدهم في 
ذلك الشعبية الجارفة التي كانوا 
أثناء مسيرتهم  يتمتعون بها 
الكروية وبعد توديعهم لحياة 

المستطيل االخضر.
وبعد ان نجح احمد شوبير 
في ان يحص���ل على عضوية 
مجلس الشعب في االنتخابات 
الماضية يستعد النجم طاهر 
أبوزي���د العالن ترش���حه في 
الش���عب  انتخاب���ات مجلس 
المقبلة عن دائرة الساحل حيث 

تربى ونشأ.
ورغم ان أبوزيد ظل متكتما 
حتى اللحظ���ات االخيرة ولم 
يفصح الحد عن نيته الترشح 
اال ان زيارات عدة قام بها أبوزيد 
الى دائرة الساحل ومشاركته 
في مناسبات اجتماعية وزيارته 
الدائ���رة »عمال«  للنائب عن 
المخضرم سيد رستم، أكدت على 

طاهر أبوزيد أثناء توقيعه على استمارة االنضمام حلزب الوفد 

ألول مرة.. مصر تزرع مليون فدان في السودان
وقعت مصر والس���ودان اتفاقا يع���د األول من نوعه بني 
حكومتي البلدين وبضمانهما لزراعة مليون فدان مبشروع 
اجلزيرة بالسودان بعدد من احملاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها 
القمح والذرة وبنجر السكر   بنظام الزراعة التعاقدية ،   وذلك 
لصالح جهات من القطاعني اخلاص واألعمال العام في مصر ، 
منها االحتاد العام ملنتجي الدواجن والهيئة العامة للس���لع 
التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من 

شركات القطاع اخلاص .
ونقلت جريدة »األه���رام« املصرية عن أمني أباظة وزير 
الزراعة واستصالح األراضي قوله على هامش جولته بقرى 
دائرة التلني وتوابعها بالشرقية: »إنه مت توقيع وثيقة االتفاق 
املنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع د.عبداحلليم 
اسماعيل املتعافي وزير الزراعة والغابات بالسودان ،  بحضور 
د.فاي���زة أبوالنجا ود.جتاني صالح فضي���ل وزير التعاون 
الدولي بالسودان وذلك كإحدى النتائج املهمة ألعمال اللجنة 

املشتركة العليا املصرية - السودانية«.
وأش���ار الوزير إلى أنه مت االنتهاء من وضع جميع األطر 
القانونية الالزمة لتفعيل االتفاق عقب اجتماع اللجنة برئاسة 

د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر املقبل .
من جانبه، أكد د.س���عد نصار مستش���ار وزير الزراعة 
واستصالح األراضي أن السودان هي األولى بأي استثمارات 
مصرية خارجية ف���ي القطاع الزراع���ي وخاصة مع توافر 
ضمانات جناح هذه املش���روعات من مرافق وطاقة وعمالة 

مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم .
وأشار الوزير نصار إلى التزام مشروع اجلزيرة البالغة 

مساحته نحو مليوني فدان واملمثل في احلكومة السودانية 
واجلمعيات التعاونية الزراعي���ة بعمليات الزراعة بالكامل 
وتوريد احملاصيل للجهات املصرية باملواصفات القياس���ية 

واالشتراطات والكميات واألسعار التي يتم االتفاق عليها .
وكشف الوزير عن أن وثيقة االتفاق تلزم اجلانب املصري 
بتوفير وتوريد مس���تلزمات إنتاج احملصول احملدد زراعته 
وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك مبدة 
ال تقل عن أسبوعني قبل موسم الزراعة ،   كما تتيح للجانب 
املصري احلصول على قروض زراعية من البنك الرئيس���ي 

للتنمية واالئتمان الزراعي أو البنك املصري السوداني .
وأشار الوزير إلى أنه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم 
للطرفني ومحدد الوقت والكميات واألسعار ومكان التسليم 
لكل محصول زراعي وخاصة تس���ليم الذرة الحتاد منتجي 
الدواجن الذي يستورد نحو  4  ماليني طن سنويا الستخدامها 
كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة 

القابضة للصناعات الغذائية .
وأضاف أنه مت االتفاق على أنه عند توريد مشروع اجلزيرة 
السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب املصري يحصل 
على مستحقاته املالية التي سبق االتفاق عليها فورا ،   على 
ان يتم خصم تكلفة مستلزمات االنتاج الزراعي التي حتملها 
اجلانب املصري وقام بتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة 
الفتا الى انه في حالة عدم التزام مش���روع اجلزيرة بتوريد 
املنتج الزراعي الى مصر فإنه يكون ملزما بسداد قيمة املنتج 
احملدد كميته نقدا بسعره العاملي خالل فترة التوريد مضافا 

اليه  25%  كتعويض اتفاقي .

الى ذلك، سجل إنتاج السكر من القصب والبنجر في مصر 
2 مليون طن في العام احلالي 2010 بارتفاع بلغت نس���بته 
24% مبا يحقق نس���بة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80.4%، مقابل 

71% في املوسم املاضي.
وأكد تقرير حكومي مصري نشر بالقاهرة أن مصر بهذه 
اإلنتاجية حتتل املرتبة األولى عامليا في إنتاجية قصب السكر 
مبتوسط 50 طنا للفدان وحتتل مرتبة متقدمة بني أهم الدول 
املنتجة لبنجر الس���كر في إطار تنفيذ إستراتيجية متكاملة 
للتوسع األفقي والرأسي في إنتاج السكر من البنجر لتحقيق 
األمن الغذائي من الس���كر من خالل البحث العلمي الزراعي 

واإلرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا.
وأرج���ع د.عبد الوهاب عالم، رئي���س مجلس احملاصيل 
السكرية في تصريحاته التي أوردتها وكالة األنباء السعودية 
»واس« الزيادة التي حتققت في إنتاج الس���كر هذا العام إلى 
الزيادة األفقية ملس���احة محصول بنجر السكر والتي بلغت 
362 ألف فدان أنتجت نح���و 4.7 ماليني طن بنجر والزيادة 
الرأسية حيث بلغت اإلنتاجية 44.20 طنا للفدان، باإلضافة 
إلى ارتفاع نسبة ناجت السكر من القصب مبا أدى إلى تشغيل 
مصانع السكر بكامل طاقاتها التصميمية ملدة تزيد عن 150 
يوما، كما بدأ تشغيل مصانع شركة النيل للسكر بالنوبارية 

هذا املوسم.
وأوضح أن االستهالك السنوي من السكر في مصر يقدر 
بنحو 7.2 ماليني طن سكر وبذلك تقلصت الفجوة احلالية من 
السكر إلى 709 آالف طن بدال من مليون طن في العام السابق 

ويتم سد هذه الفجوة عبر االستيراد من اخلارج.


