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)رويترز( طالب وطالبات خالل خروجهم من مدرسة الهالل األحمر باملعادي في اليوم األول لعودتهم للدراسة بعد الثورة  

مصر: ضبط وإحضار لـ 18 من قيادات »الوطني« في قضية »غزوة الجمال والبغال والحمير«
القاهرةـ  وكاالت: عرض عدد من رجال األعمال 
الذين متت إحالتهم للمحاكمات اجلنائية في قضايا 
فساد ســــداد املبالغ املالية املتهمني فيها للدولة 

مقابل حفظ القضايا ووقف احملاكمات.
وفي مقدمة رجال األعمال هؤالء حسب جريدة 
»الدستور األصلي« املصرية كل من أحمد عز الذي 
عرض سداد مليار جنيه مقابل حفظ القضايا التي 
يتم التحقيق فيها معه، وعمر الفطيم وعرض سداد 
500 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له 
بالتجمع اخلامس واملتهم فيها معه وزير اإلسكان 
السابق أحمد املغربي، ومنير غبور وعرض سداد 
85 مليــــون جنيه في قضية تخصيص أرض له 
مبدينة ميراج سيتي، ومحمد أبو العينني عرض 
إعادة أرض الســــاحل الشمالي ومرسى مطروح 
التي مت تخصيصها له من قبل وزارة الســــياحة 
ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار 
اليوم الســــابق والذي عرض سداد 400 مليون 

جنيه في قضية أخبار اليوم.
وقام رؤساء النيابة محمد عبدالسالم وهشام 
حمدي ومعتز احلميري وعبداللطيف الشرنوبي 
وبإشراف احملامي العام عماد عبداهلل واحملامي 

العــــام األول علي الهواري، بإثبات هذه العروض املالية في التحقيقات 
ومت رفعها للنائب العام التخاذ قرارا بشأنها.

وتأتي عروض رجال األعمال هذه اســــتنادا ملا سبق وقامت به نيابة 
األموال العامة في قضايا تتعلق باملديونيات للبنوك وأشــــهرها قضية 
رامي لكح وحسام أبو الفتوح وذلك ألن قانون بنك املركزي بعد تعديله 
كان يتيح حفظ القضايا مقابل سداد املديونيات من رجال األعمال إال ان 
قانون احملاكمات اجلنائية ال ينص على ذلك. إلى ذلك، أصدر النائب العام 
املصــــري امس قرارات ضبط وإحضار بحق 18 من كبار قيادات احلزب 
الوطني احلاكم ســــابقا على خلفية »غزوة اجلمال والبغال واحلمير«. 
وكانــــت النيابة العامة بدأت أمس حتقيقاتهــــا مع عبدالناصر اجلابري 

عضو مجلس الشعب الســــابق عن دائرة الهرم 
والعمرانية، وذلك في قضية اتهامه بالوقوف وراء 
أحداث األربعاء الدامي التي وقعت في 2 فبراير 
املاضي. وكانت قوات األمن قد ألقت القبض على 
اجلابري أمس التهامه بتحريض مجموعات من 
»البلطجية وقطاع الطرق« من نزلة السمان بالهرم، 
على االعتداء على املتظاهرين السلميني مبيدان 
التحرير، وهي االعتداءات التي استخدمت فيها 
اجلمال واجلياد، ويترجل آخرون منهم مستخدمني 
األسلحة البيضاء والعصي الغليظة وكسر الرخام 
وزجاجات املولوتوف احلارقة، مما أســــفر عن 

استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من املتظاهرين.
علــــى صعيد متصــــل، قرر املستشــــار علي 
الهواري احملامي العام األول لنيابة األموال العامة 
العليا أمس، حبس أحمد املغربي وزير اإلسكان 
الســــابق ملدة 15 يوما وذلك للمرة الثالثة، على 
ذمة التحقيقات التي جتري معه في قضية اتهامه 
بتسهيل استيالء رجل األعمال منير غبور على 
مساحات شاســــعة من أراضي الدولة دون وجه 

حق وعلى نحو أضر باملال العام.
وقامت النيابة مبواجهة املغربي بأقوال منير 
غبــــور واللجان الفنية املختصــــة والتي أكدت جميعهــــا قيام املغربي 
بتســــهيل االستيالء على أراضي الدولة وإهدار املال العام مبا قيمته 77 
مليــــون جنيه لصالح غبور، حيث قام املغربي بتخصيص 137 فدانا له 
على طريق )القاهرة ـ السويس( بجوار أرض أخرى كان ميتلكها وذلك 
بأسعار تقل عن األسعار الســــوقية وباملخالفة للقوانني واللوائح. كما 
كشــــفت التحقيقات أن املغربي قام بتحميل هيئة املجتمعات العمرانية 
اجلديدة تكلفة تغيير كايبــــالت الكهرباء اخلاصة بالضغط العالي من 
هوائية إلى كايبالت أرضية لصالح غبور وانه قام ببيع األرض له بسعر 
أقل من ســــعر السوق على نحو حقق منافع لغبور دون وجه حق على 

حساب املال العام اململوك للدولة.

أحمد عز يعرض سداد مليار جنيه مقابل وقف محاكمته.. وتجديد حبس المغربي 15 يومًا.. وبدء التحقيقات مع الجابري التهامه بالتحريض على قتل متظاهري التحرير

بالغ للنائب العام يتضمن 24 اتهامًا ضد أحمد شفيق
إضراب ضباط شرطة باإلسكندرية احتجاجًا على حبس 3 من زمالئهم

تقدم عدد م��ن العاملني ب��وزارة الطيران 
املدني والشركة القابضة ملصر للطيران أمس 
ب� 24 بالغا إلى النائب العام يتهمون فيه الفريق 
احمد ش��فيق رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الطيران السابق بإهدار املال العام ومحاباة عالء 
وجمال مبارك في ش��ركة »موفنبيك« وقيامه 
بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب اجلديد رقم 

3 مبطار القاه��رة الى ش��ركات تابعة ملجدي 
راس��خ ومحم��ود اجلمال ولبع��ض أصدقائه 
باألم��ر املباش��ر وبأرقام فلكي��ة، حيث بلغت 
تكلفة املبنى 3.3 ملي��ارات بقروض من البنك 
الدولي. وق��دم العاملون حافظة باملس��تندات 
والوثائق التي تؤيد وجهة نظرهم. إلى ذلك قال 
ضباط شرطة في مدينة اإلسكندرية املصرية 

انهم توقفوا ع��ن العمل احتجاجا على صدور 
ق��رارات م��ن النيابة العامة بحب��س ثالثة من 
زمالئهم على ذمة التحقيق بتهم تش��مل قتل 
متظاهرين. وقال ضابط طلب أال ينشر اسمه 
»الضباط الثالثة كانوا في اقسام الشرطة التي 
يعملون بها يوم 28 يناير ودافعوا عن االقسام 

وعن أنفسهم ضد بلطجية«.

تقدم سلطان س��يد أبوبكر احملامي بدعوى 
قضائية حملكم��ة القضاء اإلداري أول من امس 
يطال��ب فيها املش��ير محمد حس��ني طنطاوي 
رئيس املجلس األعلى للقوات املسلحة وبصفته 
القائم بأعمال رئاسة اجلمهورية، ووزير العدل، 
ورئي��س احملكمة الدس��تورية العلي��ا بصفته 
رئيس جلنة االنتخابات الرئاس��ية، باس��تبعاد 
وحرمان عمرو موسى األمني العام جلامعة الدول 
العربية ووزير اخلارجية األس��بق من الترشح 
لرئاس��ة اجلمهورية. وذكرت الدعوى ان عمرو 
موس��ى كان يحرص على خط��ب وّد أحمد عز 

أمني التنظيم الس��ابق باحلزب الوطني حتسبا 
للمس��تقبل، وهو ما يخالف مبادئ الثورة التي 
م��ن أهم أهدافها محاربة الفس��اد، وأضافت ان 
تاريخ عمرو موسى أثبت حب استئثاره للسلطة 
وهو ما يجزم بعدم أحقيته في الترشيح بجانب 
عالقته برجال الس��لطة السابقني، وقالت انه لم 
يقدم ألبناء وطنه إجنازات ملموس��ة في ريعان 
ش��بابه، وتس��اءلت الدعوى عم��ا قدمه ملصر 
طوال فترة توليه منصب أمني عام جامعة الدول 
العربية، خاصة أزمة املياه، وما قدمه للس��ودان 

في مشكلة اجلنوب.

دعوى قضائية تطالب بحرمان عمرو موسى من الترشح للرئاسة

الجيش يقرر السبت المقبل إجازة لالستفتاء على التعديالت الدستورية 
ومطالبات بإلغائه الستمرار الصالحيات الكبيرة لرئيس الجمهورية

البدء في بناء كنيسة إطفيح

تشـكيل  على  القيود  رفع 
قريبـًا السياسـية  األحـزاب 

القاهــــرة ـ وكاالت: فيمــــا قرر 
املجلس األعلى للقوات املســــلحة 
اعتبار يوم السبت املقبل )19 مارس( 
اجازة رسمية بجميع قطاعات الدولة 
واجلامعات واملدارس مبناســــبة 
إجراء االســــتفتاء على التعديالت 
الدســــتورية، تتصاعد في مصر 
األصوات الرافضة إلجرائه، وحمل 
املتظاهرون في ميــــدان التحرير 
بالقاهرة يوم اجلمعة املاضي الذي 
أطلق عليه »جمعة الوحدة الوطنية« 
الفتات »ال الستفتاء 19 مارس«، »ال 
للتعديالت الدستورية«، »الشعب 
هو مــــن يكتب دســــتوره«، وهي 
الشعارات التي عبرت عن موقف 

العديد من األحزاب واحلركات.
شــــباب حزب الوفد، كان لهم 
نصيب من الالفتــــات في امليدان، 
حسب ما أوردت جريدة »الشروق«، 
وأصدروا بيانا يقول: »على نفس 
طريق املطالبــــة )بالدولة املدنية 
الدميوقراطية العادلة( يؤكد شباب 
الوفد رفضهم التعديالت الدستورية 

األخيرة«.
البيــــان عنوان »عاش  وحمل 
الهالل مع الصليب.. ال للتعديالت 
الدســــتورية«، مبررا موقفه بأن 
»الترقيع ال يجدي مع ذلك الدستور 
اآلثم، دستور 71 الذي يصنع من 
القادم ديكتاتورا جديدا،  الرئيس 
ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع 
دســــتور جديــــد دميوقراطي لكل 
الشعب«. وحتت عنوان »الشعب 
يريد ترتيب انتقال صحيح« جاء 
بيان آخر لتيار التغيير في حزب 
التعديالت  التجمع، داعيا لرفض 
الدســــتورية املقترحة، واإلسقاط 
الفوري لدستور احلكم الديكتاتوري 
الرئاســــي مطلــــق الصالحيات، 
وإعالن دستور مؤقت ينظم الفترة 
االنتقالية، وجمعية تأسيســــية 
تتشكل بانتخاب حر مباشر إلعداد 
دســــتور جديد للبــــالد. ووزعت 
»اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة« 
الثورية«  افتتاحية نشرة »مصر 
بعنوان »ال للتعديالت الدستورية.. 
ال لترقيع الدستور«، لتطالب أيضا 
بـ »إسقاط دستور 1971 الذي أشبعه 
الرئيس املخلوع وترزية قوانينه 
ترقيعا وتعديال حتى كاد الرئيس 
يتحول إلى إله وكان له نحو %88 
من الصالحيات املمنوحة لسلطات 

الدولة املختلفة«.
ومن »مصر الثورية« إلى »صوت 
الثورة« التي يصدرها »تيار التجديد 
االشــــتراكي«، دعت النشرة حتت 
عنوان »ال للصالحيــــات املطلقة 
للرئيس.. نعم لدســــتور جديد« 
إلــــى »الضغط من أجــــل طريقة 
أخرى في صياغة دســــتور يعبر 
بحق عن مصالح ماليني املصريني، 
دستور يحد من السلطات املطلقة 
ألي رئيــــس مهمــــا كان ويحقق 
دميوقراطية حقيقية«. وفي السياق 
نفسه أبدى الناشط الوفديـ  عضو 
ائتالف شباب الثورةـ  محمد صالح 

الشــــيخ رفضه للهندسة املعمول 
بها اآلن للمرحلة االنتقالية، قائال: 
سنطلب إلغاء االستفتاء وإصدار 
إعالن دستور مؤقت حلني وضع 
دستور جديد، وإذا لم تتم االستجابة 
لذلك فسندعو املواطنني للتصويت 

بالرفض.
وطالــــب املجلــــس األعلــــى 
للقوات املســــلحة بإصدار اإلعالن 
الدســــتوري الذي أعدته اجلمعية 
الوطنية للتغيير مبشاركة القوى 
السياسية املكونة لها، والذي ينص 
على انتخاب رئيس للجمهورية في 
نهاية األشــــهر الستة التي حددها 
املجلس ليقود فترة انتقالية مدتها 
سنتان يتم بعد السنة األولى منها 
انتخاب جمعية تأسيسية لوضع 

دستور جديد للبالد.
وأعلــــن محامــــي الكنيســــة 
االرثوذكسية رمسيس النجار أن 
القوات املسلحة املصرية بدأت امس 
أعمال إعادة بناء كنيسة الشهيدين 
»مارجرجس ومارمينا« بقرية صول 
مبركز أطفيح التابع حملافظة حلوان 

بجنوب العاصمة القاهرة.
وقال النجار إن سيارات تابعة 
للقوات املســــلحة وصلت صباحا 
الى القرية على متنها مهندســــو 
القوات املسلحة، وجنود، بجانب 
سيارات أخرى محملة مبواد البناء، 
موضحا أن مهندسي القوات املسلحة 
بدأوا فعليا الشروع في إعادة بناء 
الكنيســــة في نفس مكانها القدمي 
وبنفس املساحة على نفقة القوات 
املسلحة. وأضاف أن »املجلس األعلى 
للقوات املســــلحة شرفنا بإصدار 
قراره بإعادة بناء الكنيســــة على 
نفقته، وهذا شعور طيب يثبت أن 
الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن 
جميع مواطنيها، فضال عن أن وعده 
بتقدمي اجلناة للمحاكمة ميثل ردعا 
لكل من تسول له نفسه في املستقبل 
االعتداء على املقدسات املسيحية 
أو اإلســــالمية، ويعني أن العدالة 
بدأت تشرق على وجه مصر، وعلى 
األقبــــاط أن يلتزموا بهذه العدالة 

ويحترموها كعادتهم«.
جاء شروع القوات املسلحة في 
إعادة بناء الكنيسة بعد يوم واحد 
من جناح جلسة اتفاق املصاحلة 
التي عقدت بني مسلمي ومسيحيي 
القرية أمس األول برعاية الداعية 
اإلسالمي املعروف محمد حسان، 
وعدد من علماء املســــلمني. وقال 
النجار: »سيتوجه وفد من مسيحيي 
القرية وعدد من القساوســــة الى 
التلفزيون  املعتصمني أمام مبنى 
ملطالبتهم بإنهاء االعتصام استنادا 

الى جناح االتفاق«.
إلى ذلك، قال مصدر في اجليش 
املصري امس إن مصر سترفع القيود 
عن تشكيل األحزاب السياسية التي 
قيدت احلياة السياسية خالل فترة 
حكم الرئيس املخلوع حسني مبارك 
وذلك بعد االستفتاء على التعديالت 

الدستورية.

محتجون يطالبون رئيس الوزراء بعودة تداوالت البورصة
القاهرة � وكاالت: قدم ممثلو 75 شركة من الشركات 
العامل��ة في س��وق املال مبصر امس ع��ددا من املطالب 
إل��ى مدير مركز املعلومات برئاس��ة الوزراء تتركز على 
ضرورة عودة تداوالت البورصة املصرية فورا وتقدمي 
دعم مالي لش��ركات السمسرة وتسهيل إجراءات إنشاء 

نقابة للعاملني بشركات السمسرة.
وكان نح��و 150 من العاملني بش��ركات السمس��رة 
وتداول األوراق املالية نظم��وا احتجاجا امس أمام املقر 

الرئيسي لرئاسة الوزراء.
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة اصول 
للوس��اطة في األوراق املالية وممثل جلنة نقابة العاملني 
بش��ركات السمسرة  � حتت التأس��يس � »نظم اليوم 
ممثلو 75 ش��ركة سمس��رة  وتداول أوراق مالية وقفة 
احتجاجي��ة أمام مقر رئيس الوزراء. وقابلنا مدير مركز 

املعلومات برئاسة الوزراء وقدمنا له مطالبنا«.
وذكر أن مدير مركز املعلومات محمد رمضان ابلغه 
بأنه س��يعرضها على رئيس الوزراء وفي حالة اتخاذ أي 
قرارات سيتم إعالنها على الفور. وقال سعيد إن املطالب 
تتلخ��ص في »عودة التداوالت بالبورصة املصرية فورا 
وتقدمي دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية 
املس��تثمر ومن احلكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة 

للعاملني بشركات السمسرة«.

الى ذلك، نف��ت البورصة املصري��ة رفضها ملبادرة 
تقدمت بها احدى الشركات لدعم السوق، مشيرة إلى أن 
ما تقدمت به الش��ركة ليس له صلة بدعم الس��وق وإمنا 
يقتصر فق��ط على تقدمي جوائز على بعض الش��ركات 
املقيدة بالبورصة وليست لتقليل خسائر البورصة كما 
ادعت الش��ركة. وقالت البورصة � ف��ي بيان لها »إن ما 
ذكر على لسان السيدة نانسي املغربي املديرة التنفيذية 
لش��ركة )جي.إم.تي( املنظمة للمؤمت��ر اخلاص بتوزيع 
اجلوائ��ز الختي��ار أفضل الش��ركات العاملة بالس��وق 

املصري غير دقيق«.
واضاف��ت أن م��ا تقوم به الش��ركة بش��أن توزيع 
جوائ��ز الختيار أفضل الش��ركات العاملة في الس��وق 
املصري ليس��ت مب��ادرة جلذب املس��تثمرين األجانب 
للس��وق املصري أو التقليل من حجم اخلسائر املتوقعة 
عن��د إعادة التداول. وأوضح��ت البورصة املصرية أنها 
أخطرت الش��ركة منذ العام املاضي بعدم مشاركتها في 
اللجن��ة التي تختار أفضل الش��ركات العاملة بالس��وق 
املصري العتراضها على بعض املعايير التي تتبناها في 

اختيار الشركات.
وأكدت أنها تش��جع جمي��ع املب��ادرات الداخلية أو 
اخلارجية التي جتذب االس��تثمارات لديها، مش��يرة إلى 
أن م��ن بني هذه املبادرات الت��ي أيدتها البورصة مؤخرا 

مبادرة شباب ال� »فيس بوك« بشأن تشجيع االستثمار 
في البورصة مبائة جنيه. ونوهت إلى أنه منذ قيام ثورة 
25 يناي��ر وحتى اآلن لم تت��وان البورصة املصرية عن 
مخاطبة الش��ركات واملس��تثمرين األجانب، عن طريق 
عالقتنا املباشرة بالبورصات األجنبية وبنوك االستثمار 
األجنبي��ة والتحالفات الدولية، به��دف توضيح احلقائق 
بش��أن ما يحدث وطمأنتهم على االس��تثمار في مصر. 
وأش��ارت البورص��ة املصري��ة أنه من األج��دى القيام 
بحم��الت ترويجي��ة بالتعاون مع البورص��ات األجنبية 
في لندن ونيوي��ورك الجتذاب االس��تثمارات األجنبية 
مباشرة بعد استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية 

حتى يؤتى هذا املجهود ثماره.
الى ذلك كشف اول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز 
املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء يرصد آثار 
ثورة 25 يناير على مؤشرات االداء االقتصادي املصري 
عن ان خس��ائر قط��اع خدمات االتص��االت واالنترنت 
بلغت 90 مليون دوالر وفق��ا لتقديرات منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمية خالل فترة انقط��اع اخلدمة في 

اعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وتكبد قطاع الس��ياحة خس��ائر قدرها 825 مليون 
دوالر نتيجة الغاء احلجوزات الس��ياحية خالل ش��هر 
فبراير املاضي 2011، كما شهدت نسبة اشغاالت الفنادق 

انخفاضا ملحوظا تتراوح بني الصفر و 16.2% في بعض 
املناطق كأعلى نس��بة اشغال لالسبوع االول من فبراير 
املاضي مقابل 78% خالل االسبوع االول من يناير 2011.

وق��در التقري��ر عدد الس��ائحني الذين غ��ادروا في 
االس��بوع االخير من يناير 2011 حوال��ي 210 آالف مما 
ادى الى انخفاض االنفاق الس��ياحي بحوالي 178 مليون 
دوالر خ��الل ه��ذا االس��بوع، ونتيجة لذلك اس��تغنت 
املنشآت الس��ياحية عن العمالة املؤقتة وخفضت اجور 
العمال��ة الدائم��ة بإجمال��ي 70 مليون جني��ه. واوضح 
التقرير ان قيم��ة الصادرات املصرية انخفضت مبقدار 
20 ملي��ون دوالر خالل االس��بوع الرابع من يناير 2011 
من بداية الثورة مقارنة باالس��بوع الس��ابق عليه. كما 
ارتفع��ت قيمة فات��ورة الواردات املصري��ة من اخلارج 
مبقدار 4.9 مليارات دوالر خالل نفس الفترة، وس��جل 
العجز في امليزان التج��اري بني مصر والعالم اخلارجي 
اقص��ى ارتفاع له في االس��بوع الرابع م��ن يناير 2011. 
ورغ��م ارتفاع عائدات قناة الس��ويس � وفقا للتقرير � 
خالل االسبوع الرابع من يناير املاضي مقارنة باالسابيع 
الثالثة االولى من الشهر نفسه، اال انها عادت كما يقول 
التقرير الى االنخفاض مرة اخرى خالل االسابيع الثالثة 
االولى من ش��هر فبراير املاض��ي لتصل الى 96 مليون 

دوالر خالل االسبوع الثالث من فبراير 2011.

90 مليون دوالر خسائر »االتصاالت« خالل انقطاع اإلنترنت

ضبط 6 محاوالت تزوير بمطار القاهرة

موجة إضرابات جديدة تجتاح األقصر

وزير الزراعة: القطن المصري 
سيعود إلى عرشه مرة ثانية

القاهرة ـ د.ب.أ: ضبطت جوازات مطار القاهرة أمس 6 محاوالت 
دولية وداخلية للســـفر ودخول البالد بجوازات وتأشيرات مزورة 
بعضهم حصل عليها مقابل ألفي دوالر. وأمر اللواء سامي دراز مساعد 
وزير الداخلية ألمن املطار بتحرير محاضر للركاب وترحيل األجانب 

إلى دولهم وإحالة املصريني للنيابة.

األقصــــر ـ د.ب.أ: اجتاحت أمس مدينة األقصر الواقعة جنوب مصر 
موجة من التظاهرات الفئوية. وتظاهر عمال شركة املراسي النيلية العاملني 
مبرســــى وزارة الســــياحة مطالبني بتثبيتهم وإقالة مدير مكتب وزارة 
السياحة باألقصر كما طالبوا بزيادة أجورهم وأعلنوا انهم معتصمون 
امام املكتب الى ان حتل مشاكلهم. كما تظاهر أصحاب البازارات السياحية 
اململوكة لوزارة السياحة والتي قامت محافظة األقصر بهدمها في إطار 
خطــــة تطوير األقصر ولم تقم الــــوزارة بتعويضهم كما طالب آخرون 
بتنفيذ قرار وزير الســــياحة بتخفيض قيمة إيجارات بازاراتهم والتي 
تعنتت الشؤون القانونية بالوزارة بتنفيذه. كما نظمت العمالة املؤقتة 
بقطاع وزارة الثقافة باألقصر واسنا وارمنت مسيرة احتجاجية مطالبني 
بتثبيتهم ومساواتهم باملعينني وصرف املستحقات املتأخرة لفرق التمثيل 

والفنون الشعبية.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أكد وزير الزراعة واســــتصالح األراضى د.أمين أبو 
حديد أن القطن املصري ســــوف يعود إلى عرشــــه في القريب العاجل، 
مشيرا إلى أن الوزارة سوف تدعم زراعة القطن عن طريق توفير اإلرشاد 
الزراعي واملبيدات واألســــمدة الالزمة له وفتح أســــواق جديدة للقطن 
املصري في اخلارج. وقال وزير الزراعة إن الوزارة تبحث اآلن عن أفضل 
الطــــرق لتحقيق االكتفاء الذاتي من القمــــح في مصر باعتبار أن القمح 
ميثل سلعة استراتيجية في حتقيق األمن للشعب املصري، موضحا أن 
الوزارة تدعم كل البحوث التي تهدف إلى زيادة انتاجية القمح وتشجيع 
الفالحني على زراعته. ونفى أبو حديد، خالل االجتماع، بشدة الشائعات 
التي ترددت عن تعرض مصر ملجاعات في غضون أشــــهر قليلة قائال: 
»إن مصر بخير، وأن جميع الوزارات املعنية تهتم بتوفير تلك السلعة 
االستراتيجية من القمح«، مشيرا إلى أن لدينا مخزونا من القمح يكفينا 
لعدة أشهر قادمة، عالوة على أن احملصول اجلديد احمللي من القمح يتم 

حصاده خالل الشهر القادم وهو يبشر مبحصول جيد هذا العام.
وأكد وزير الزراعة أن اخلطة تستهدف في الفترة القادمة العمل على 

توفير الغذاء اآلمن مع احلفاظ على الثروة الزراعية .

عمرو موسى

أحمد عز


