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علم مصر أكثر مبيعاً من أي وقت مضى
القاهرةـ  رويترز: حدت حالة الثورة 
التي يعيشها املصريون من الطلب على 
املفاتيح واللعب  الساعات وسالســـل 
وغيرها من الهدايا في متجر أحمد مجدي 
بالقاهرة لكن شيئا واحدا ظل يباع أكثر 

من أي وقت مضى... علم مصر.
رفع العلم ذو األلوان األحمر واألبيض 
واألسود في كل مكان منذ تنحي الرئيس 
حسني مبارك يوم اجلمعة املاضي فرسم 
على الوجـــوه واحلقائب ولصق على 
اجلدران ودبابـــات اجليش ورفع على 
اجلـــرارات الزراعية وأطـــل من نوافذ 

السيارات الفارهة.
وأشار مجدي اجلالس في متجره في 
سوق العتبة إلى صندوق بال من الورق 
املقوى يخرج منه أحد الزبائن عشرات 

األعالم الصغيرة.
وقال صاحب املتجر البالغ من العمر 
28 عاما »لم يعد باقيا لدي ســـوى هذا 

احلجم وسيباع كله بحلول الغد«.
وقـــال مجدي انه باع نحو 300 ألف 
علم منذ اندالع االحتجاجات قبل نحو 
ثالثة أسابيع رغم أنه وأصحاب املتاجر 
املجاورة اضطروا في حلظة ما إلى إغالق 
متاجرهم وحراسة ممتلكاتهم من النهب 
والسلب بعد انسحاب الشرطة من شوارع 
القاهرة يوم 28 يناير وحتول العديد من 
الباعـــة في املدينة إلى بيع األعالم بعد 
ان عطلت االحتجاجات املناهضة ملبارك 

أغلب اقتصاد البالد.
وفـــي بدايـــة االحتجاجـــات حمل 
املتظاهرون املطالبون بالدميوقراطية 
العلم املزين في منتصفه بنسر العقاب 
شعار صالح الدين األيوبي الذي حكم 
البالد في القرن الثاني عشر ولوحوا به 
وارتدوه شريطا على الرأس حتى أنهم 
استخدموه سجادة للصالة عند احلاجة 
وبعد ذلك حمل موالون ملبارك العلم ذاته 
في مسيرات خرج فيها بضعة آالف في 

بعض مناطق العاصمة.

ويوم الســـبت املاضـــي حمل مئات 
األلوف من احملتفلني بتخلي مبارك عن 
الرئاســـة العلم وهم يجوبون شوارع 
القاهرة يرقصـــون ويهتفون ويغنون 

النشيد الوطني.
وقـــال محمد بـــالل )27 عاما( وهو 
يعرض عشرات األعالم على لوح خشبي 
في شارع قريب من ميدان التحرير »كان 
هناك طلب كبير مستمر ليال ونهارا«.

ومثل غيره مـــن باعة األعالم الذين 
ســـارعوا باقتناص فرصة في السوق 
قال بالل إن هذا ليس عمله األصلي فهو 
يبيع املالبس في الشارع لكنه اآلن يحقق 

مكسبا سريعا.
وقال »منذ رحيل مبارك نحقق ارباحا 
كبيرة أكثر بكثيـــر مما كنا نحققه من 

قبل«.
وعلى اجلانب اآلخر من الطريق كان 
املئات يرقصون على أنغام موســـيقى 

تنبعث من مكبرات صوت.
وقال شريف ابراهيم الذي كان يسير 
مع والدته ومعهما ثالثة أعالم »إنها لنا. 

العلم املصري يعني الشرف«.
وأضاف »أشعر بفخر شديد عندما 
أمســـك به. إنه ليـــس مجرد قطعة من 

القماش«.
وقال العديد من باعة األعالم ان املرة 
السابقة التي زادت فيها مبيعات األعالم 
بدرجة كبيرة كانت عندما فاز املنتخب 
املصري لكرة القدم ببطولة كأس األمم 
االفريقية العام املاضي للمرة الثالثة على 
التوالي وهو ما أخرج مئات األلوف إلى 

الشارع أيضا.
وقالت سلمى إمام وهي طالبة تبلغ من 
العمر 18 عاما وهي جتلس ممسكة بالعلم 
فوق ظهر سيارة في وسط القاهرة إن 
كأس األمم االفريقية »كان مجرد مباراة 
لكن هذه ثورة. نحن نشـــعر باحلرية 

اآلن«.

وزير المالية المصري: 1500 جنيه معاشًا شهريًا ألسر الشهداء
لندن وباريس وافقتا.. وبرلين وواشنطن تدرسان طلب القاهرة تجميد أصول عدد من المسؤولين السابقين

 مصر الجديدة تحتاج إلى الغذاء 
 لندن ـ يو.بي.آي: فيما تســــعى 
مصر إلى بناء نظام سياسي جديد 
قائــــم على التمثيــــل الصحيح بعد 
اســــتقالة الرئيس حســــني مبارك 
ميكــــن للواليات املتحــــدة وأوروبا 
أن تســــاعداها كي ال تتحول الدراما 
املصرية إلى تراجيديا يائســــة من 
خالل حرصهما على أنه حتصل على 

ما يكفيها من غذاء.
فنقص الغذاء وارتفاع األســــعار كانا من بني 
أبرز العوامل الكامنة خلف االنفجارات الشعبية 
في تونس ومصر حيث رفع املتظاهرون أرغفة 
اخلبز واشــــتكوا من ارتفاع أسعار مواد الغذاء 
األساســــية مثل العدس في وقــــت قد تؤدي فيه 
التكلفة املرتفعة إلطعام مصر التي تعتبر املستورد 
األكبر للقمح فــــي العالم إلى اإلطاحة باحلكومة 

املصرية اجلديدة.
وجلأت دول عربية وإسالمية أخرى إلى شراء 
القمح بكميات كبيرة من األسواق العاملية. فدفعت 
اجلزائر الشــــهر املاضي ثمنا مرتفعا مقابل 800 
ألف طن من القمح فيما تشتري إندونيسيا 800 

ألف طن من األرز.
كمــــا تســــعى الســــعودية واألردن وليبيــــا 
وبنغالديش إلى شراء املزيد من األسواق العاملية 
ما دفــــع منظمة األمم املتحدة للغــــذاء والزراعة 
)الفاو( إلى التحذير من خطر الشراء وسط حالة 
مــــن الهلع وقالت إن ذلك سيســــاهم »في زيادة 

الوضع سوءا«.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء العاملية هذا الشهر 
يبدو أن الوضع سيزداد سوءا بعد تقرير نشرته 
وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« قالت فيه إن 

الصني تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 60 سنة.
وأوضحت أن مقاطعة شــــادونغ التي تعتبر 
قلب إنتاج احلبوب في الصني ســــتواجه أسوأ 
موجة جفاف منذ 200 سنة في حال لم تتساقط 

كمية كبيرة من األمطار هذا الشهر.
وتشــــير التقارير الواردة من شهود إلى ان 
األراضي بعد بيجينغ وحتــــى مقاطعات هيبي 
وهينان وشــــادونغ وشانغسو وشنغهاي جافة 
لدرجــــة أن األشــــجار واملنازل مغطــــاة بالغبار 
الناجت من ســــطح التربة املتطايرة من األراضي 

الزراعية.
وقال وزير الزراعة الصيني هان تشــــانغفو 
يوم اجلمعة املاضي إن حوالي 8 ماليني هكتار من 
األراضي املخصصة لزراعة القمح في الشتاء أي 
حوالي 42% من إجمالي مساحات القمح املزروع 
في 8 مقاطعات إنتاجية كبرى تأثرت باجلفاف.

وقد زار كل من الرئيس الصيني هو جينتاو 
ورئيس الوزراء وين جياباو املناطق التي أصابها 
اجلفاف ودعيا إلى بذل كل اجلهود املمكنة للتعامل 

مع نقص املياه.
وقال روبيرت زيغلير مدير معهد أبحاث األرز 
الدولي في الفلبني إن »وضع احلبوب في الصني 
مهم جــــدا لبقية العالم وفي حــــال أجبروا على 
التوجه إلى السوق للحصول على املوارد الكافية 
للســــكان فقد يؤدي ذلك إلى صدمات كبرى في 

عالم أسواق احلبوب«.
وأضاف »ميكنهم شراء كل ما يحتاجون إليه 
وميكن أن يزايدوا على اجلميع«. ويعتبر الغذاء 
مصدر القلق األساســــي حلكومات الدول املهددة 
في الشرق األوسط. فحني تبدأ الصني باستخدام 
حوالي 3 تريليونات دوالر من النقد التي متلكها 

في أسواق الغذاء العاملية سيقل عدد الدول القادرة 
على احلد من أعمال الشغب وحتى املجاعات.

وبالطبع ال ميلك اجلائعون الكثير من الصبر 
واخليــــارات وفي حــــال أرادت الواليات املتحدة 
وأوروبا أن حتصل التطورات في مصر بطريقة 
منظمة وسلمية فيجب أن حترص على أن تكون 
الواردات الغذائية مفتاحا أساســــيا لذلك. وكان 
العالم سيواجه أزمة غذائية حتى لو لم تتعرض 

الصني للجفاف.
فموجة اجلفاف واحلرائق التي ضربت روسيا 
الســــنة املاضية وتلتها الفيضانات املدمرة في 
استراليا والبرازيل أدت إلى تراجع مخزون الغذاء 
العاملي وارتفاع األسعار إلى معدالت قياسية مع 
ما يترافق مع ذلك من عواقب سياســــية مثيرة 

للقلق.
وقــــال رئيس البنك الدولــــي روبرت زوليك 
األسبوع املاضي »غالبا ما ينفق الناس في الدول 
النامية نصف أو ثالثة أرباع مدخولهم على الطعام 
لذا ليس لديهم هامشــــا كبيرا«، وأضاف: »مصر 
مستورد ضخم للقمح وأسعار الغذاء ترتفع لذا 
بينما نحن في عملية انتقالية يجب أن نفكر كيف 

نساعد البالد على جتاوز اخلطوات التالية«.
وتتفاعل احلكومات حول العالم بطرق مختلفة 
حيال األزمة من خالل شراء االحتياطيات أو تخفيض 
األسعار مثلما فعلت إسرائيل األسبوع املاضي حني 
خفضت الضرائب املفروضة على الوقود واملاء 

أو من خالل سن تشريعات جديدة.
وقال رئيس الوزراء الهندي مامنوهان سينغ 
األسبوع املاضي إن حكومته ستقترح قانون احلق 
بالغذاء لضمان شبكة أمان حلوالي 400 مليون فقير 

هندي ترتفع لديهم معدالت سوء التغذية.
وتشــــير األرقام الصادرة عن وزارة الزراعة 
األميركية إلى أن مصر هي املستورد األكبر للقمح 
في العالم مع 10 ماليني طن ســــنويا تليها إيران 
مع 8 ماليني طن. وتســــتورد اجلزائر أكثر من 5 
ماليني طن واملغرب 4 ماليني طن فيما تستورد 
كل من تركيا ونيجيريا 3.5 ماليني طن، لذا فان 
ثمة خطرا كبيرا في الدول العربية واإلســــالمية 
من تصاعد األسعار. وفي ظل هذه الظروف تبقى 
الصني عامــــل التغيير في املعادلة، فهي عادة ما 
تكون مكتفية ذاتيا من الغذاء وتساهم في تصدير 
حوالي 20% من إنتــــاج القمح في العالم وتنتج 
ضعفي ما تنتجه الواليات املتحدة وروسيا وأكثر 

بخمس مرات من إنتاج استراليا.
كما تنتج الصني حوالــــي خمس كمية الذرة 
في العالم وأغلبها في املقاطعات الشمالية حيث 

يشتد اجلفاف.
وثمة قلق على محصول األرز في الصني والذي 
يزرع مبعظمه في اجلنوب وهو عرضة للجفاف 
أيضا بعد أن قال مرصد هونغ كونغ إن املنطقة 
تلقت نصف كمية املتساقطات املعتادة في ديسمبر 

22% وفقط من املتساقطات املعتادة في يناير.
وتواجه الصني فاتورة استيراد مرتفعة كونها 
أكبر مستورد لفول الصويا في العالم واملستخدم 
مبعظمه في علف احليوانات ولديها احتياطي من 
50 مليون طن من القمح أي حوالي نصف كمية 
احلصاد املعتادة كما ميكنها االعتماد على قدراتها 

العسكرية لتحفيز الغيوم على املطر.
ولكن في حال كان محصول األرز والذرة مخيبا 
لآلمال هذه السنة قد تضطر الصني لشراء كميات 
كبيرة من األسواق العاملية فتوقع مصر واملغرب 

واجلزائر وإيران في أزمات جديدة.
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أصدرها املجلس العســـكري في مصر التي وعدت 
بانتقال ســـلمي الى حكومة دميوقراطية واجراء 

اصالحات دستورية وانتخابات جديدة.
وختم الوزير البريطاني بيانه بأن »مصر دولة 
ذات ســـيادة ويجب أال نسعى للتدخل فيمن يدير 
شؤونها وذلك رغم ان هذه األزمة اوضحت مصلحتنا 
الوطنية وكذلك مصلحتهم )املصريني( في حتقيق 
انتقال ناجح الى حكومة ذات قاعدة عريضة ومجتمع 
منفتح ودميوقراطي مبا يؤهلها لتحمل دورها الرائد 

في الشرق األوسط وفي العالم«.
وفي نفس االطار، قالـــت مصادر في احلكومة 
األملانية إن مصر طلبت من أملانيا جتميد حسابات 
خاصة بشخصيات بارزة في النظام املصري السابق. 
وقال وزير املالية األملاني فولفجانغ شويبلة على 
هامش اجتمـــاع وزراء مالية االحتاد األوروبي في 
بروكسل: »أرسلت احلكومة املصرية طلبا )بتجميد 
األرصـــدة( للعديد من الدول األعضاء )في االحتاد 
األوروبي( ولنا أيضا«. وأضاف الوزير: »نبحث األمر 

وسنتخذ قرارا في غضون فترة زمنية قصيرة«.
كانت وزيرة املالية الفرنسية كريستني الغارد قد 
أشارت أمس إلى وجود طلبات أرسلت من مصر للعديد 
من دول االحتاد األوروبي من بينها فرنسا، التي قالت 

أنها ستتعاون في هذا مع احلكومة املصرية.
علـــى صعيد متصل، قال مســـؤول في اإلدارة 
األميركية إن احلكومة املصرية طلبت من الواليات 
املتحدة جتميد أصول بعض املسؤولني السابقني.

ونقلت شبكة »ســـي ان ان« عن املسؤول الذي 
لم تكشـــف عن اســـمه قوله أن احلكومة املصرية 
طلبت جتميد أصول بعض املسؤولني من دون أن 
يكشف عن هوياتهم. غير أن املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية فيليب كراولي نفى علمه بأي طلب تقدمت 
به مصر لتجميد حسابات مسؤولني سابقني مرتبطني 
بالرئيس السابق حسني مبارك وقال »من الواضح 
أنه في حال تقدمت احلكومة املصرية بطلب محدد 

سنتخذ اإلجراءات املالئمة«.

واكد هيغ تعاون حكومته مع الطلب املصري و»العمل 
مع االحتاد األوروبي والشركاء الدوليني كما فعلنا في حالة 
تونس« مشـــددا في بيانه على ان بالده ستمثل »صوتا 

نشطا ومميزا في الشرق األوسط«.
وتابع »على مدى األســـابيع القليلة املاضية شهدنا 
أحداثا ذات طابع تاريخي في املنطقة منها التغيرات التي 
شـــهدتها كل من تونس ومصر واطالق نداءات واســـعة 
النطاق تطالب بالتنمية االقتصادية وزيادة املشـــاركة 

السياسية«.
وذكـــر أن »احلال في مصر كما هو في تونس وهناك 
اآلن فرصة ثمينة لشعب مصر لتحقيق مستقبل مستقر 

ودميوقراطي«.
كما اعرب عن ترحيبـــه بالتصريحات األخيرة التي 

عواصمـ  وكاالت: صرح د. سمير رضوان وزير املالية 
املصري بأن د. أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وافق 
على منح معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا ألسر 

كل الشهداء في األحداث األخيرة.
وتنفيذا ملا أعلنه رئيس الـــوزراء فقد قررت اللجنة 
العليا للمعاشات االستثنائية خالل اجتماعها أمس االول 
برئاسة د.ســـمير رضوان وزير املالية مخاطبة وزارتي 
الصحة والداخلية للحصول على قائمة بأسماء الشهداء 
إلبالغ أسرهم باملستندات املطلوبة لبدء اتخاذ إجراءات 

صرف املعاش.
وقررت اللجنة الســـماح باجلمع بني هذا املعاش وأي 
معـــاش أو دخـــل آخر حتصل عليه هذه األســـر وبدون 
حدود، وفى حالة عدم وجود مســـتحقني للمعاش قررت 
اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة 

الشرعيني.
ومن ضمن احلاالت التي متت املوافقة على منحها معاشا 
استثنائيا أســـرة الشهيد أحمد محمد محمود الصحافى 
بجريدة »التعاون« الصادرة عن مؤسسة األهرام، والذي 

توفي بطلق ناري خالل األحداث.
واوضح رضوان أن أسر الشهداء ميكنها التوجه إلى 
مقر اإلدارة العليا للمعاشـــات االستثنائية في 3 شارع 
األلفى بالقاهرة في الدور الثاني حجرة 16، لتقدمي شهادات 

الوفاة لالسراع في إنهاء إجراءات صرف املعاش.
الـــى ذلك، قال وزير اخلارجية البريطاني وليام هيغ 
ان حكومته تلقت طلبا رســـميا من الســـلطات املصرية 
بتجميد أصول عدد من »املسؤولني املصريني السابقني« 

في بريطانيا وان حكومته ستتعاون في هذا الصدد.
واوضح وزير اخلارجية في كلمته امام مجلس العموم 
البريطاني ان الطلب قدم من اجل التحرك لتجميد اصول 
مسؤولني سابقني في مصر دون الكشف عما اذا كان هذا 
التحرك يشمل االصول اململوكة للرئيس السابق محمد 

حسني مبارك.
وكانت تقارير سابقة قد افادت بأن لدى الرئيس املصري 
السابق حسابات في بنوك بريطانية وسويسرية فضال عن 

عدة ممتلكات في لندن ونيويورك ولوس اجنيليس.

د. سمير رضوان

ڤيينا: لم نعثر
على ممتلكات لمبارك 

في النمسا
ڤييناـ  كونا: أكد الناطق الرسمي 
ــاوية بتير  ــم اخلارجية النمس باس
ــلطات املختصة  ــكي ان الس الونس
ــر حتى اآلن على  ــي البالد لم تعث ف
ــود ممتلكات  ــى وج ــير ال ــا يش م
ــني  ــابق حس للرئيس املصري الس
ــا.  ونقلت هيئة  ــارك في النمس مب
ــاوي  ــون النمس ــة والتلفزي االذاع
ــه ان احلكومة  ــكي قول عن الونس
ــب  ــاي طل ــدم ب ــم تتق ــة ل املصري
ــا يتعلق  ــاعدة القانونية فيم للمس
ــه في حال  ــذا املوضوع مبينا ان به
ــاوية طلبا من  تلقت احلكومة النمس
السلطات املصرية بهذا الشأن فإنها 
ستدرسه بالتأكيد. وذكر ان النمسا 
وبعد التغيير الذي حدث في تونس 
ــرت بتجميد  ــر املاضي ام في يناي
ممتلكات واصول الرئيس التونسي 
ــن علي  ــن ب ــن العابدي ــابق زي الس
منه  ــرين  املباش واملقربني  وزوجته 
ــا بشكل فوري. واوضح  في النمس
ان القرار الذي اتخذته النمسا بشأن 
ممتلكات بن علي جاء على اثر طلب 
ــلطات التونسية  تلقته ڤيينا من الس

بهذا اخلصوص.

وزير التجارة المصري السابق:
اقطعوا رقبتي إذا ثبت تورطي في قضايا فساد

وسائل اإلعالم.
وحول تواجده خارج مصر 
رغم أنه مطلوب للتحقيق فيما 
هو منسوب إليه من قضايا فساد، 
أوضح رشــــيد أنه غادر البالد 
بعدما طلــــب الرئيس املصري 

الســــابق من احلكومــــة تقدمي 
اســــتقالتها، وبعد رفض رشيد 
االنضمام حلكومة الفريق أحمد 
شفيق، فضل مغادرة البالد بعلم 
املسؤولني وليس هربا، كمواطن 

عادي ومسؤول سابق.
ونفى رشيد أيضا تهريبه 
كميات من الذهب واملجوهرات 
مع أسرته، مؤكدا أنه سيعود 
إلى مصر عندما يحدد النائب 

العام موعدا للتحقيق معه.
وأشـــار وزيـــر التجـــارة 
والصناعة الســـابق في ختام 
حديثه أنه اآلن بصدد مجموعة 
من املشـــروعات االستثمارية 
التي حتقق ملصر أرباحا طائلة 
بالتعـــاون مع بعـــض الدول 
اخلليجيـــة لدعـــم االقتصاد 

املصري.

املصرية كل التهم املوجهة إليه 
في قضايا الفساد التي اتهم بها 
النظام السابق في عهد الرئيس 
املصري السابق محمد حسني 
مبارك، مؤكـــدا أن ثروته هو 
وأسرته أقل من 1% مما ذكرته 

أكد رشيد محمد رشيد وزير 
التجـــارة والصناعة املصري 
السابق استعداده التام للعقاب 
إذا ثبت تورطه في أي من قضايا 
الفساد املنسوبة إليه، معلنا أنه 
لم يقف حلظـــة أمام مصلحة 
وتقدم وازدهـــار مصر، قائال 
»يجب محاسبة كل من تثبت 
إدانته في قضايا فساد أيا كان 
منصبه، ويصـــل العقاب إلى 

قطع رقاب املفسدين«.
وقال إنه مستعد للمثول أمام 
النائب العام املصري في الوقت 
الذي حتـــدده النيابة العامة، 
مشـــيرا إلى أنه مـــع محاربة 
الفساد، لكنه يرفض أن تكون 

عبر وسائل اإلعالم.
ونفى رشـــيد فـــي حديثه 
لبرنامج في إحدى الفضائيات 

رشيد أكد أنه سيعود للمثول أمام النائب العام في أي وقت يحدده

د.رشيد محمد رشيد


