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حث املصريني على إبداء رأيهم في التصويت بكل حرية وأكد أن املقاطعة ال جتدي

السفير املصري لـ »األنباء«: األسبوع الثاني من يناير 
موعد محتمل الستفتاء املصريني على دستورهم بالكويت

به���ا، وكذلك اإلج���راءات 
والقواعد املنظمة لعملية 
االستفتاء. إلى ذلك، احتشد 
العشرات من مؤيدي خارطة 
الطريق وداعمي مس���ودة 
الدستور اجلديد مبحيط 
إبراهيم في  القائد  مسجد 
اإلس���كندرية امس عقب 
صالة اجلمع���ة، ورددوا 
هتافات مؤيدة للدس���تور 
واملناهضة لتنظيم اإلخوان، 
ونددوا بواقعة مقتل سائق 

في مدينة املنصورة. 
ورفع املش���اركون في 
الفعالي���ة العلم املصري، 
والالفت���ات املؤكدة على 
املوافق���ة على مس���ودة 
الدستور اجلديد، واملؤيدة 
أول  الفري���ق  لترش���ح 
عبدالفتاح السيسي القائد 
الع���ام للقوات املس���لحة 
االنتخاب���ات  خل���وض 

الرئاسية املقبلة. 

وساهم حتسن األحوال 
اجلوية عق���ب النوة التي 
أصابت اإلسكندرية بأمطار 
رعدي���ة خالل األس���بوع 
املاضي ف���ي تزايد األعداد 
املش���اركة ف���ي الفعالية، 
الباعة  فضال عن ع���ودة 
اجلائلني لعرض منتجاتهم 
ومعروضاته���م لضم���ان 
رواجها في ظل احتش���اد 
العش���رات للمشاركة في 
األنشطة املس���تمرة على 

مدى األسابيع املاضية. 
وانتهت الفعالية بخروج 
املشاركني في تأييد الدستور 
لتحية دورية أمنية مشتركة 
من قوات الشرطة واجليش 
اقتربت من محيط مسجد 
إبراهي���م ملواصلة  القائد 
عمليات التمشيط الدورية 
لضمان احلفاظ على األمن 
والتص���دي ألي وقائ���ع 

اشتباكات محتملة.

أقيم العام املاضي للتعريف 
بدستور 2012.

السفير املصري  وحث 
عبدالكرمي سليمان اجلالية 
املصرية على املشاركة في 
التصويت على االستفتاء 
عل���ى الدس���تور املصري 
اجلديد، وعلى إبداء رأيهم 
بكل حرية وصراحة، مؤكدا 
أن املقاطع���ة ال جت���دي، 
أما املش���اركة فهي عملية 
إيجابي���ة تدع���م العملية 
الدميوقراطية وتساهم في 
نقل الب���الد ملراحل العمل 
واالس���تقرار، مضيفا انه 
بانتظ���ار تعليمات وزارة 
اخلارجي���ة التي ش���كلت 
جلنة خاصة ملتابعة عملية 
االس���تفتاء، وان السفارة 
بانتظ���ار تعليم���ات تلك 
اللجنة واملواعيد النهائية 
الت���ي س���يتم حتديده���ا 
إلجراء االستفتاء وإبالغنا 

أحمد صبري ووكاالت

كشف السفير املصري 
الب����الد عبدالكرمي  ل����دى 
س����ليمان ل� »األنباء« عن 
التصويت  احتمال ان يتم 
عل����ى الدس����تور املصري 
اجلديد للمصريني املقيمني 
في الكويت في األس����بوع 
املقبل،  الثاني من يناي����ر 
متوقعا مشاركة كثيفة في 

التصويت.
وقال السفير سليمان 

ل� »األنباء« انه سيتم عقد 
3 ندوات تثقيفية للتعريف 
بالدس����تور اجلديد مبقر 
الثقاف����ي املصري  املكتب 
أيام األحد واالثنني والثالثاء 
املقبلة وس����يحاضر فيها 
القانون  نخبة من أساتذة 
الدس����توري، مش����يرا إلى 
الثالث املزمع  الندوات  أن 
عقدها تساوي في العدد ما 

السفير املصري عبدالكرمي سليمان

احتشاد املؤيدين 
للدستور أمام مسجد 

القائد إبراهيم 
باإلسكندرية

ناقشا االستفتاء على الدستور املصري

هاغل يتصل بالسيسي مؤكدًا التزام أميركا
 بالعالقات الدفاعية مع مصر

واتفق هاغل والسيسي 
البقاء عل����ى تواصل  على 
وثيق بش����أن هذه القضايا 
املهمة في العالقة األميركية 

�  املصرية.
إلى ذلك تظاهر املئات من 
أنصار الرئيس املعزول محمد 
مرسي، أمس، في عدة مناطق 
بالقاهرة واحملافظات رفضا 
ملا أسموه »دستور العسكر 
وحكوم����ة االنقالبي����ني«، 
ووقعت اشتباكات محدودة 
بينه����م وب����ني معارضني 

ملرسي.
وانطلقت عدة مسيرات 
تض����م املئات م����ن أنصار 
الرئي����س املع����زول، عقب 
ص����الة اجلمعة، م����ن أمام 
مساجد رئيسية بضاحية 
مدين����ة نص����ر، وأحي����اء 
الزيت����ون، وعني ش����مس، 
وحل����وان، ووادي حوف، 

واله����رم بالقاهرة ووقعت 
اشتباكات محدودة مبنطقة 
الهرم )جنوب القاهرة( بني 
أنصار مرسي ومعارضيه، 
فيما رف����ع املؤيدون صورا 
لوزير الدف����اع الفريق أول 
عبدالفتاح السيسي ورددوا 
هتافات »يسقط يسقط حكم 
املرشد.. يس����قط كل عبيد 
املرشد« في إشارة للمرشد 
الع����ام جلماع����ة اإلخوان 
التي  املس����لمني احملظورة 

ينتمي لها مرسي.
من جهة أخ����رى قالت 
مصادر محلية مبحافظات 
أس����يوط، واملنيا )جنوب 
والدقهلي����ة،  القاه����رة(، 
والغربية )شمال القاهرة(، 
واإلسكندرية الساحلية إن 
مسيرات محدودة ألنصار 
مرس����ي طافت أنحاء تلك 

احملافظات.

أن  البي����ان  وأوض����ح 
الوزيرين هاغل والسيسي 
اتفقا على احلديث بش����كل 
التش����اور  متكرر ملواصلة 
حول هذه املسائل املهمة في 
العالقة بني الواليات املتحدة 

ومصر.
وعبر هاغل عن قلقه من 
التهم األخيرة املوجهة إلى 
الرئيس املصري الس����ابق 
محم����د مرس����ي وجماعة 
اإلخوان املسلمني، باإلضافة 
إلى موجة العنف األخيرة ضد 

منظمات غير حكومية.
وذكر أن منظمات املجتمع 
املدني تلعب دورا حيويا في 
أي دميوقراطية، ومثل تلك 
احلوادث ميكن أن تقوض 
بالت����زام احلكومة  الثق����ة 
االنتقالية املصرية بعملية 
انتقالية دميوقراطية وشاملة 

ومستدامة وغير عنيفة.

واشنطن � وكاالت: أعرب 
وزير الدفاع األميركي تشاك 
الفريق أول  هاغل لنظيره 
عبدالفتاح السيسي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر الدف����اع واإلنتاج 
احلربي القائد العام للقوات 
الواليات  التزام  املس����لحة 
املتحدة بعالقات الدفاع مع 
مصر ورغبتها في مواصلة 
انتقال  العمل معها لدع����م 

سياسي شامل ومستقر.
جاء ذل����ك خالل اتصال 
هاتفي أج����راه أمس األول 
هاغل بالفريق السيسي بحثا 
خالله العالقات بني الواليات 
املتحدة ومصر، وأطلع هاجل 
الفريق السيسي على نتائج 
زيارت����ه األخيرة للش����رق 
أنه  إلى  األوسط، مش����يرا 
شجع الش����ركاء اإلقليميني 
ملواصل����ة لع����ب دور في 
حتسني االقتصاد املصري 
والقيام بدور بناء في دعم 
املرحلة االنتقالية في مصر 
جاء ذلك وفقا لبيان صحافي 
ص����ادر أم����س األول للواء 
بحري جون كيربي املتحدث 
باسم وزارة الدفاع األميركية 
»الپنتاغون«. وأشار هاغل، 
وفقا للبيان، إلى أن الواليات 
املتح����دة تتطلع إلى إجراء 
االستفتاء على الدستور في 
مصر ف����ي منتصف يناير 
املقب����ل.. وناقش الوزيران 
أهمية إجراء عملية شفافة، 
يتم من خاللها حماية حرية 
التعبي����ر جلميع املواطنني 
خالل فترة االستفتاء على 
الدس����تور، بغ����ض النظر 
عم����ا إذا كانوا يؤيدونه أو 

يعارضونه.

صورة أرشيفية للرئيس املصري املؤقت عدلي منصور وبجانبه وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي خالل مراسم توزيع امليداليات في قاعدة للجيش          )أ.پ(

املئات من أنصار 
مرسي يتظاهرون 

بالقاهرة 
ومحافظات 
أخرى رفضًا 

ملشروع الدستور 
املصري

رسومات محمد حسني بهنس تزين جدران قصر اإلليزيه في فرنسا

فنان غرافيتي سوداني.. مات متجمداً بشوارع القاهرة
أن الرجل كان يعيش في 
فرنسا وتزوج من فرنسية 
وأجنب ولدا وتطلقا بعد 
الس����لطات  فترة، وقامت 
الفرنسية بإبعاده فلجأ إلى 

القاهرة ليعيش فيها.
في حني يروي الصحافي 
ياس����ر عبداهلل في قطعة 
أدبية مؤثرة كتبها في رثاء 
بهنس، قائال إن »زوجته 
وابنه ذهبا ضحية حادث 
لم يذكر نوع����ه وأن هذا 
شكل سببا من أسباب حالة 
التشرد التي عاشها بهنس 

في القاهرة«.
وفي شهادات منشورة 
املوق����ع اإللكتروني  على 
جلريدة الوطن املصرية من 
ضمنها ما قاله أحد النشطاء 
في الث����ورة أحمد بهجت: 
»كنت أعتقد أنه متش����رد 
أو شحات وملا حتدثت معه 
اكتش����فت أنه من أحسن 
التش����كيليني،  الفنان����ني 
وأقام معرضا ناجحا جدا 
في فرنسا وكان رسم عددا 
الغرافيتي في  من رسوم 

مرآب محمود بسيوني«.
الوطن  وينقل موق����ع 
شهادة ألحمد إسالم تقول 
نف����س املعلومات تقريبا، 

إال أن����ه أضاف عن بهنس 
»كان ينام مع النشطاء في 
ميدان التحرير وأنه رجل 

محترم جدا«.

أول معرض في الخرطوم

وذكر املوقع أن بهنس 
أقام أول معرض له للتلوين 
في اخلرط����وم عام 1999 
وبعد مش����اركته املتميزة 
خالل ندوة »لغة األلوان«، 
التي نظمت بأملانيا في عام 
2000 الت����ي ش����ارك فيها 
إلى جانب خمس����ني فنانا 
افريقيا، أقام بهنس معرضا 
بالعاصمة السودانية تبعه 
آخر بأديس أبابا في إثيوبيا 
وأقام معرضا آخر في مدينة 

نانت في فرنسا.
التواصل  وعلى موقع 
االجتماعي »فيس����بوك« 
أشار حمور زيادة الى أنه 
قابل بهنس في السودان 
وكان يختلف عما شاهده 
فيه ف����ي القاهرة فقد كان 
شابا متعدد املواهب ومليئا 
بالطاقة واحليوية واإلبداع 
املتجدد وقد أهداني خالل 
هذه الرحلة روايته البديعة 

»رحيل«.

اإلليزيه بفرنسا بفن محمد 
التشكيلي،  حسني بهنس 
فلوحاته الضوئية معلقة 
عليها، لكن بهنس لألسف 
التباهي  لم يستمتع بهذا 
كثيرا فسرعان ما تعرض 
لصدمة بوفاة شقيقه في 
بريطاني���ا، قبل أن يطلق 

زوجته الفرنسية.
وفي وطنه األم أم درمان 
بالسودان، حمل هما آخر 
في قلبه ليكتشف أن والدته 
رحلت منذ سنوات وهو 
في فرنسا ولم يخبره أحد 
فس���اءت حالته النفسية 
أكثر. وفي السودان أطلق 
الكثير  الفن���ان  بهن���س 
الفعالي���ات ملناهضة  من 
انفص���ال اجلن���وب عبر 
منظومة أسس���ها اسمها 
»سودان يونيت«، ونظمت 
»سودان يونيت« عددا من 
املعارض والرس���م على 
الشوارع كاعتراض على 
فكرة االنفص���ال ودعما 

للوحدة.

 تناقض في أسباب الوفاة

وتناقضت األقوال حول 
سبب قدومه إلى القاهرة، 
الس����ابع« تؤكد  ف�»اليوم 

العربية.ن����ت � وكاالت: 
بينما تزين لوحاته التشكيلية 
جدران اإلليزيه، لم يجد الفنان 
السوداني محمد حسني بهنس 
القاهرة ملجأ  سوى شوارع 
الدنيا،  بعدما ضاقت علي����ه 
فأسلم روحه في موجة الصقيع 
التي ضربت مصر.  األخيرة 
وتداول نشطاء »فيسبوك« 
من كتاب وفنانني خبر وفاة 
الس����وداني  الكاتب والفنان 
محمد حسني بهنس عن عمر 
43 عاما متجم����دا فوق أحد 
أرصفة شوارع وسط القاهرة، 
ومتأثرا مبوجة البرد األخيرة 

التي تعرضت لها مصر.
وكان الكات����ب والفن����ان 
الس����وداني وص����ل القاهرة 
منذ عامني حيث أقام معرضا 
لرسوماته وكان يعيش في 
العاصمة املصرية إال  وسط 
أن سوء أوضاعه االقتصادية 
جعله يترك منزله ويعيش 
القاهرة  متشردا في شوارع 
التحرير، حس����ب  ومي����دان 
م����ا أوردت جري����دة الي����وم 

السابع.

تزي��ن قص��ر  رس��وماته 
اإلليزيه

 وتتباهى جدران قصر 

محمد حسني بهنس

محافظ القاهرة يدعو املصريني للذهاب إلى سوق العبور

شبكة »إيه بي سي نيوز« األميركية: التسريبات 
املسيئة زادت من شعبية السيسي بني املصريني

عمرو موسى: الدستور اجلديد 
يتحدث  بلغة القرن احلادي والعشرين

السفارة البريطانية تنفي رسميًا 
تقدمي أموال لنشطاء اإلخوان املسلمني

وزير التموين: الدعم السلعي باق 
وال تفكير في التحول للدعم النقدي حالياً

القاهرة - أ.ش.أ: رأت شبكة »إيه بي سي 
نيوز« اإلخبارية األميركية أمس أن التسريبات 
الصوتية األخيرة الهادفة الى االساءة الى النائب 
االول لرئي���س مجلس ال���وزراء وزير الدفاع 
واالنتاج احلربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي 
زادت من شعبيته بني أغلب املصريني واظهرته 
في صورة اجلندي امللتزم املتواضع الواقعي 

املتدين القريب من الناس من منظورهم. 
وقالت الشبكة في سياق تعليق نشرته امس 
على موقعه���ا االلكتروني إنه على الرغم مما 
يبدو من ظاهر التسريبات من قبل معارضي 
السيسي أنها تتسبب في إحراجه أو تشويه 
صورته، إال أنها عل���ى العكس من ذلك متاما 
ساهمت في تعميق صورته القوية لدى قطاع 
عريض من املصريني، باعتباره »الشخص األكثر 
قوة ونفوذا داخل مصر في الوقت احلالي« من 

وجهة نظرهم. 
وأضافت الشبكة االخبارية في تقريرها أن 
مش���اعر رجل الشارع املصري تزداد حماسة 
نحو السيس���ي منذ الثالث من يوليو املاضي 
)بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي على 
اثر ثورة شعبية في الثالثني من يونيو شهدت 

احتجاجات واسعة على سوء ادارته البالد(، 
وقالت الشبكة ان قطاعا عريضا من املصريني 
ينظر الى السيس���ي على انه »املنقذ القوي« 
الذي ميكنه إرس���اء االستقرار في البالد بعد 
قرابة ثالث س���نوات من االضطرابات وعدم  

االستقرار. 
واستشهدت الشبكة في تقريرها برأي جناد 
برعي احملامي والناشط احلقوقي البارز والذي 
ق���ال: »ظاهريا فإن من قاموا بتس���ريب هذه 
التسجيالت الصوتية لم يدرسوا جيدا طبيعة 

املصريني«.
وتابعت الشبكة »انه في ظل هذه االجواء 
ظهرت حتالفات وجماعات جديدة داخل مصر 
للضغط على السيس���ي خلوض االنتخابات 

الرئاسية العام املقبل«. 
وسلطت الش���بكة الضوء على معارضي 
السيسي وهم مؤيدو الرئيس السابق محمد 
مرسي، والذين سعوا جاهدين منذ الثالث من 
يوليو املاضي بعد عزله الى تش���ويه صورة 
السيسي باالس���تعانة مبثل تلك التسريبات 
خالل األش���هر املاضية ونشرها على املواقع 

االلكترونية املؤيدة لهم.

واشنطن � أ.ش.أ: حتدث عمرو موسى رئيس 
جلنة ال� 50 ملركز »وودرو ويلسون« األميركي 
لألبحاث عبر الهاتف عن فلسفة الدستور اجلديد، 
مؤكدا اعتزازه باملشاركة في صياغة دستور 

يفتح اآلفاق أمام حرية جميع املصريني.
وقال خالل ندوة عقدها املركز حتت عنوان 
»الدس���تور املصري: خطوة إلى األمام أم إلى 
الوراء« إن الدستور اجلديد هو نتاج مناقشات 
طويلة مبشاركة مختلف اجلماعات واألحزاب 
واالحتادات ودوائر األدب والفنون وهو يهدف 
إلى وضع نهاية إلى الفترة االنتقالية للمضي 
قدما نحو إجراء انتخابات برملانية ورئاسية 
ليصبح لدى مصر إدارة وحكومة متكاملة بحلول 
شهر سبتمبر املقبل، وذلك وفقا للجدول الزمني 

الذي مت إعالنه في يوليو املاضي.
وأكد موس���ى أن الدستور اجلديد يتحدث 
بلغة القرن احلادي والعشرين إذ ينص على 
ضرورة احترام حقوق اإلنسان واملجتمع املدني 

ويؤك���د على حقوق امل���رأة والطفل واملعاقني 
وفقا لنصوص واضحة تتماشى مع املعايير 

الدولية.
وأضاف أن الدس���تور اجلديد تعرض لكل 
طوائف الشعب ودون أي متييز ودعم العملية 
انتخاب جميع  الدميوقراطية، حيث س���يتم 
املجالس احمللية والقرى واحملافظات وصوال 
إلى البرملان.وأعرب موسى عن تفضيله إجراء 
االنتخابات البرملانية قبل الرئاس���ية، وذلك 
لوجود رئيس بالفعل، مشيرا إلى انه سيتم 
االنتهاء من انتخ���اب الكيانني في غضون 6 

أشهر.
ونفى موس���ى مجددا وج���ود أي مادة في 
الدستور تشير إلى حتصني اجليش أو وزير 
الدفاع، مؤكدا أن الدس���تور اجلديد يسد أي 
ثغرة الحتمال عودة النظام الديكتاتوري إلى 
مصر مرة أخرى ويعمل على تسليم السلطة 

إلى إدارة مدنية.

القاهرة � أ.ش.أ: نفت الس���فارة البريطانية 
بالقاهرة ما وصفته بالتقارير املختلقة كليا حول 
زيارة مسؤولني بالسفارة لدلتا النيل مبا حتتوي 
عليه من ادعاءات تقول ان مس���ؤولني بالسفارة 

أعطوا أمواال لنشطاء من اإلخوان املسلمني.
ووصفت السفارة في بيان رسمي هذه االدعاءات 
بأنها غير صحيحة بامل���رة وتعبر عن محاولة 
متعمدة لنش���ر معلومات مغلوطة ال أساس لها 

من الصحة.
وأكدت السفارة انها تعترض على هذه التقارير 

بأقوى العبارات املمكنة.
وأشارت الس���فارة البريطانية إلى أنه وكما 
نش���ر في بيان صحافي مت إرساله من قبل بعد 
الزيارة، فإن ديبلوماسيني اثنني بريطانيني زارا 
إقليم الدلتا يومي 27 و28 نوفمبر املاضي لتحسني 
فهم الس���فارة للموقف في اإلقليم والستكشاف 
كيف ميكن أن تدعم اململكة املتحدة التنمية هناك. 
وأضافت ان احلكومة املصرية كانت على علم كامل 

ومسبق بهذه الزيارة حيث التقى الديبلومسيان 
البريطاني���ان مع محافظي املنوفية والش���رقية 
باإلضافة للممثلني احملليني لألحزاب واحلركات 
السياسية، وقامت قوات األمن املصرية بتوفير 
مرافق���ني للوفد الزائر ط���وال الزيارة. وانخرط 
الديبلوماسيان مع اإلعالم طوال الزيارة وعقدا 
مؤمترا صحافيا مع الصحافيني احملليني وأجريا 
لقاء تليفزيونيا باإلضافة للتغريد على تويتر.

وأوضحت السفارة البريطانية انها تعقد زيارات 
خارج املناط���ق احلضرية بانتظام لتعميق فهم 
اململكة املتحدة ملصر، كما أن اململكة املتحدة لها 
أيضا شراكة مع عدد من املنظمات غير احلكومية 
ومنظم���ات املجتم���ع املدني العامل���ة في مصر 
وذلك بعلم كامل من احلكومة املصرية، وتشمل 
املشروعات 200 ألف جنيه استرليني لدعم مشروع 
الرابطة املصرية للتس���ويق و التنمية لتحسني 
نوعية اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني في 

املنيا واملنوفية.

القاهرة � أ.ش.أ: نفى د.محمد أبو شادي وزير 
التموين والتجارة الداخلية امس ما يتردد أنه 
سيتم حتويل الدعم السلعي املقدم للمواطنني 
الى دعم نقدي، مؤكدا أن الدعم الس���لعي باق 
وال تفكي���ر للتحول للدعم النقدي حاليا، وهو 
املخصص على البطاقات التموينية البالغ عددها 
حوالى 18 مليونا و200 بطاقة يستفيد منها نحو 
69 مليون مواطن يصرفون شهريا 89 ألف طن 
زيت، و111 ألف طن أرز، و104 آالف طن سكر. 

وق���ال وزير التموين إن هناك أخبارا كاذبة 
تصل للمواطنني من خالل رسائل على املوبايل 
تفيد بأن وزارة التموين تبلغ البقالني التموينيني 
بالدعم النقدي تدريجيا، موضحا أن هذا الكالم 
عار متاما عن الصحة، حيث إن الوزارة تتعرض 
حلرب من اإلشاعات الكاذبة من قبل جماعة معينة 
بهدف زعزعة االستقرار وإشاعة البلبلة إلضعاف 
نفوس املواطنني مبناسبة قرب االستفتاء على 

الدستور. 
وأكد د.أبو ش���ادي أن الدعم السلعي ودعم 
اخلبز مس���تمر ويبلغ حاليا 35 مليار جنيه، 
باإلضافة الى استمرار دعم املواد البترولية من 
سوالر وبنزين وبوتاجاز، وأضاف أن املنظومة 
اجلديدة التي س���يتم تنفيذها لتوزيع السلع 
التموينية اختياريا من خالل السالسل العاملية 
ومحالت السوبر ماركت باالضافة الى البقالني 
التموينيني تستهدف حتقيق العدالة االجتماعية 
التي قامت من أجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، 
وتتضمن أنه من حق املواطن صاحب البطاقة 
التموينية أن يأخذ حصته الش���هرية من زيت 
وس���كر وأرز من البقال التمويني أو يأخذ مبا 
قيمة الدعم املقدم له ش���هريا سلعا غذائية من 
السوبر ماركت، وأن هذا النظام يخضع ملشيئة 

املستهلك نفسه وأنه ال إجبار عليه في ذلك. 

وأوضح أنه يتم حاليا حساب قيمة السلع 
التموينية بالس���عر احلر لتحديد قيمة الدعم 
املقدم لكل مواطن شهريا على البطاقة التموينية، 
كما يتم حصر عدد محالت وسالس���ل السوبر 
ماركت التي ستشترك في منظومة توزيع السلع 
التموينية والتي بلغت حتى اآلن أكثر من 500 
سوبر ماركت على مستوى اجلمهورية، ومازل 
الباب مفتوحا ملن يتقدم، مشيرا الى أنه سيتم 
بدء جتربة هذه املنظومة في محافظة االسماعيلية 
خالل الش���هر املقبل كمرحلة أولى لتقييمها ثم 

يتم تعميمها على مستوى اجلمهورية.
ال���ى ذلك، دع���ا د.جالل مصطف���ى محافظ 
القاهرة املواطنني إلى الذهاب لس���وق العبور، 
حيث إن أسعار اخلضر والفاكهة واألسماك من 
أجود األنواع حوالي ثلث أسعارها في الزمالك 

واملهندسني وغاردن سيتي.
وأوضح احملافظ أن األسعار في هذه األحياء 
مبال���غ فيها وغير مب���ررة وأن احلل يكمن في 
توفير منافذ بيع جديدة ال تهدف إلى الربح وهو 
ما س���تقوم به احملافظة، حيث ستقوم بتوفير 
أكثر من 1100 منفذ خالل أيام منها 200 منفذ في 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية، و100 منفذ 
في املصالح احلكومي���ة، و800 منفذ من خالل 

شركة املصريني. 
جاء ذلك خالل زيارة محافظ القاهرة لسوق 
العبور تفقد خاللها أس���واق اخلضر والفاكهة 
واألسماك وسوق الغالل اجلديد واجلاري االنتهاء 
منه، ويضم 194 محال مبساحات مختلفة تتراوح 
ما بني 100و200 و 300م2، و5 محالت جتارية 
خلدمات السوق، و10 مدشات مبساحة 100م2، 
وطالب احملافظ بسرعة االنتهاء من اإلجراءات 
الالزمة واالتفاق مع جت���ار الغالل لنقلهم إلى 

السوق. 


