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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

صورة 

وخرب
من أول 
السطر

نقطة 

نقلت قنـــاة الـ »بي.
بي.ســـي«  أن الطائرات 
احلربية اجلزائرية حاملة 
التي نقلت  اجلنود هي 
املشجعني  »املفترضني « 
يوم االربعـــاء املاضي 
إلى السودان ، ملشاهدة 
»موقعة« منتخبهم مع 

الفراعنة، ملاذا؟ 
ارتفع سعر السكني 
متوســـط احلجم في ام 
درمان مـــن 5 جنيهات 
سودانية إلى  25  جنيها ، 
فور وصول »املشجعني« 
اجلزائريني وقبل وصول 
ثـــم اختفت  املصريني، 

متاما ، ملاذا؟
مصـــادر ســـودانية 
أكـــدت ان كبار  مهمـــة 
مشجعي اجلزائر عقدوا 
لقاءات واجتماعات مع 
بعض احزاب املعارضة 
السودانية قبل »املوقعة«، 
ولســـاعات طويلة على 

مدى 3 ايام، ملاذا؟
رفـــع اجلزائريـــون 
الفتات شاهدها كل العالم 
خالل »موقعة أم درمان« 
مكتوبا عليها »اجلزائر 
اليهود«  والسودان ضد 

املصريون يهود! ملاذا؟
فـــازت اجلزائر في 
إلى  »املوقعة« وتأهلت 
كأس العالم، وكان مقررا 
ان يخرج مشجعو الفريق 
اخلاســـر أوال، وبعدهم 
بثالث ساعات مشجعو 
الفائـــز، ولكـــن االمن 
السوداني سمح بخروج 
اجلزائريني مباشرة بعد 
املصريـــني دون فاصل 

زمني، ملاذا؟
أظـــن أن جماهيـــر 
الفريق اخلاسر تغضب، 
ولكن حدث العكس، حيث 
هـــاج »اجلزائريـــون« 
حافـــالت  وحطمـــوا 
املصريني، وصالوا وجالوا 
الشـــوارع  وراءهم في 
وضربوهم باالســـلحة 
البيضاء »سكاكني وسنج 
ومطاوي«، وأوقعوا فيهم 

200 مصاب، ملاذا؟

أحمد صربي

لماذا؟

masri77@hotmail.com

مستشارو »التربية والتعليم«: 

امتحانات هذا العام 

سهلة
أكد مستشــــارو املواد فــــي وزارة التربية والتعليم ان 
تعليمات صدرت للموجهني العموم باملديريات التعليمية 
بأن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسي األول مباشرة 

وبعيدة عن الغموض.
وقال د.حسن بخيت مستشــــار اللغة العربية لوزارة 
التربية والتعليم ان شكل االمتحان لن يتغير ولكن األسئلة 
ســــتكون مباشرة وأكثر سهولة من أي عام سابق مراعاة 

للظروف التعليمية هذا العام.
في حــــني نقلت جريدة الشــــروق املصرية عن مصدر 
مسؤول بالوزارة رفض ذكر اسمه ان الوزارة تدرس حاليا 

كيفية اختيار أسئلة االمتحانات باستبعاد أسئلة القدرات 
والقراءات اخلارجية )أسئلة الفهم( التي كانت توجه للطالب 
املتميز مع تقليل نســــبة الـ 20% من األســــئلة املخصصة 

للمتفوقني.
وأوضح شكري زيدان موجه اللغة االجنليزية مبديرية 
التعليم بأكتوبر وعبداهلل عيسى موجه اللغة العربية في 
احملافظة نفسها ان األسئلة ستركز على االجزاء األولى من 
الكتاب املدرسي ألنها مت تدريسها في جميع املدارس للطالب 
بينما اجلزء األخير من الكتاب ســــتأتي منه اسئلة قليلة 

جدا وستتسم بالبساطة والسهولة الى حد كبير.

الى ذلك، أكد د.يسرى اجلمل وزير التربية والتعليم، 
أن الوزارة حددت احلصول على الرخصة الدولية لقيادة 
احلاسب اآللي كشــــرط ملنح املعلمني املساعدين خطابات 
التعيني فــــي وظيفة »معلم«، لكنه أوضح في الوقت ذاته 
أن »التعليــــم« ستســــمح لهم بخوض اختبــــار التعيني، 
مع تأجيل منحهم خطاب تســــلم العمــــل حلني تقدمي ما 
.»ICDL« يفيد حصولهم على الرخصة املعروفة باسم الـ 

وأوضح د.يســــري اجلمل، في تصريحــــات صحافية، أن 
72 ألفا و600 معلم مساعد خاضوا اختبار التعيني داخل 
29 جامعة مصريــــة مبعدل جامعة لكل مديرية تعليمية، 

في اختبار اســــتمر ملدة ســــاعات في 4 مواد هي الكفاءة 
التربوية ومهارات االتصال باللغة العربية وأساســــيات 
اللغــــة اإلجنليزية ومادة التخصص املنصوص عليها في 

العقد وليس باملؤهل.
وأضاف اجلمل، أن تعيني 72 ألف معلم مساعد سيساهم 
في التعاقد مع 72 ألف آخرين لسد فراغهم باملدارس بالتنسيق 
مع احملافظني، مشيرا إلى أن األولوية في التعاقد ستكون 
ملن تنطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 وأهمها 
احلصول على مؤهل تربوي عال أو مؤهل عال مع استكمال 

الدراسات التربوية.

قبلي
وبحري

أسرار@دوت كومأسرار@دوت كوم

أسيوط والبحر األحمر

قام د. محمود محيي الدين 
وزيـــر االســـتثمار الثالثاء 
املاضـــي يرافقـــه م. طارق 
العطار رئيس الهيئة العامة 
للطرق والكبـــاري واللواء 
نبيل العزبي محافظ أسيوط 
بالزيارة رقـــم »14« لطريق 
البحـــر األحمر  الصعيد - 
»وصلة أســـيوط« ملتابعة 
التنفيذ  العمل ونسب  سير 
بالطريق املقرر االنتهاء منه 
نهاية العـــام احلالي والذي 
ميتد 412 كيلومترا ليربط بني 
محافظات الصعيد وموانئ 

البحر األحمر.

أسوان

قرر اللواء مصطفي السيد 
محافظ أسوان صرف شهر 
مكافـــأة ألطباء مستشـــفى 
احلميات تقديرا جلهودهم في 
عالج احلاالت املصابة مبرض 
انفلونزا اخلنازير محذرا من 
بث الشائعات أو التسرع في 
اإلعالن عن أي حاالت مصابة 
باملرض قبل التأكد من صحة 
التحاليل  اإلصابة وإجـــراء 

الطبية الالزمة. 

المنيا

أكد د. أحمد ضياء الدين 
محافظ املنيا حرصه الدائم 
علـــى اجلـــوالت امليدانية 
باملراكـــز والقرى بل امتدت 
إلى احلارات واألزقة والتي 
يتم من خاللها التعرف على 
املطالب احلقيقية للجماهير 
وتعتبر أسلوب عمل للتعرف 
مباشرة على املشكالت بعيدا 
عن التقارير الورقية لتحقيق 

التالحـــم لصالـــح مواطني 
احملافظة. 

االسكندرية 

كشفت جلنة املجتمعات 
العمرانية اجلديدة باملجلس 
احمللي حملافظة اإلسكندرية 
في اجتماعهـــا االخير الذي 
عقد برئاسة م.سمير سيف 
عن تخصيـــص 16 فدانا في 
منطقة املنتزه إلقامة الوحدات 
الســـكنية ملشـــروع مبارك 

إلسكان الشباب. 

شمال سيناء

الثالثـــاء املاضي  افتتح 
اللواء محمـــد عبد الفضيل 
شوشـــة محافـــظ شـــمال 
سيناء مشروع تطوير غرف 
العمليـــات وقســـم العناية 
املركزة مبستشفي العريش 

العام باجلهود الذاتية. 

الفيوم

أعلـــن د. جالل مصطفى 
سعيد محافظ الفيوم أنه مت 
اعتماد 20 مليون جنيه إلقامة 
حواجز صناعية على الساحل 
اجلنوبـــي لبحيـــرة قارون 
حلماية القرى الواقعة على 
البحيرة من الغرق في حالة 

ارتفاع منسوب املياه بها. 
وأضاف احملافظ: »سيتم 
الواجهـــة  وتدبيـــش  ردم 
البحريـــة وتدعيم وحماية 
الطريـــق جنـــوب البحيرة 
بإقامة حواجز أمواج وأعمال 
تكسية ملسافة 3 كيلومترات، 
مشـــيرا إلى أن التمويل مت 
العامة  الهيئة  بالتعاون مع 

للطرق والكباري«..

هيون�داي أكس�نت 2000: يسأل 
القارئ منيــــر أحمد عن جمارك 
سيارة هيونداي أكسنت موديل 
2000 ســــعة محركها 1300 سي 
سي؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 21 ألف 

جنيه.
م�ازدا 3 »2004«: تسأل القارئة 
عفاف ابراهيم عن جمارك سيارة 
مازدا 3 موديل 2004 سعة محركها 
1600 سي سي جميع الكماليات؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بحوالي 45 ألف جنيه.
دايهاتسو 2009 : تسأل القارئة 
علياء حســــني عــــن اجلمارك 
املستحقة عن سيارة دايهاتسو 
موديل 2009 سعة محركها 1300 
سي سي؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 47 ألف 

جنيه.
رينو ريجان 2007 : يسأل القارئ 
حســــن صبري عــــن اجلمارك 
املستحقة عن سيارة رينو ريجان 
موديل 2007 سعة 1600 سي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بحوالي 44 ألف جنيه.
أوكتافيا A5 إليجانس 2009: يسأل 
القارئ أحمد سمير البرعي عن 
اجلمارك املســــتحقة عن سيارة 
أوكتافيــــا A5 إليجانس موديل 
2009 ســــعة محركها 1600 سي 
سي؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 75 ألف 

جنيه.

أكد نبيل رش�دان، مساعد وزير 
املالية، أن الش�ركات املنتجة 
للسيارات املشاركة في مشروع 
إحالل التاكسي انتهت بالفعل من 
تسليم 13 ألف س�يارة منذ بدء 
تنفيذ املشروع في ابريل املاضي 
حتى اآلن، مشيرا إلى أنه جار تسليم 

3 آالف سيارة أخرى.

أك�د د. عبدالعظي�م وزير محافظ 
القاهرة أن الدراسات اخلاصة بإنشاء 
الس�وبر ترام في مراحلها النهائية 
إلقامة اخلط اجلديد في املسافة 
من كلي�ة البنات مبص�ر اجلديدة 
حتى القاه�رة اجلديدة ويس�هم 
البنك الدولي في املش�روع مببلغ 

 150  مليون جنيه.

»سوبر ترام« لربط القاهرة الجديدة تسليم 13 ألف سيارة تاكسي جديدة

بعد ارتفاع األسعار وعجز الزبائن عن الشراء

لحوم ومالبس عيد األضحى.. للفرجة فقط

إنفلونزا اخلنازير تخت�رق وزارة الصحة: أعلنت وزارة 
الصحة عن إصابة رئيس قطاع مكتب الوزير 
بانفلونزا اخلنازير بعــــد أن أثبتت التحاليل 

إيجابية اإلصابة بالڤيروس. 

40% ينفقون 5جنيهات في اليوم: يشير بحث 
 أعده جهـــاز التعبئة العامـــة واإلحصاء 
 إلـــى أن ما يزيـــد على 40% من الســـكان 
ينفقون حوالى 5 جنيهات و60 قرشا فقط 

يوميا.

نركب س�وا.. مبادرة لتخفيف الزحام: شركة جديدة 
مســــتقلة توصلت الى حل تعتقد أنه سيؤدي 
على االقل الى تخفيف بعض اختناقات املرور 

التي تشتهر بها العاصمة املصرية.
وتتولى الشــــركة في اطار مبادرة »نركب 
سوا« تنظيم التعاون بني مجموعات صغيرة 
من أصحاب السيارات اخلاصة الذين يسكنون 
ويعملون في أماكن متقاربة للتناوب في استخدام 
سيارة أحدهم يوما في االسبوع بدال من خروج 

كل منهم بسيارته منفردا. 

53 مليون مش�ترك باحملمول: قــــال موقع بوابة 
معلومات مصر على االنترنت ان عدد املشتركني 
في اتصاالت الهواتف احملمولة في مصر وصل 

الى 53.428 مليون.

1٦ مليون ال يقرأون وال يكتبون: قال د. رأفت رضوان، 
رئيس اجلهاز التنفيــــذي للهيئة العامة حملو 
األمية وتعليم الكبار، إن نسبة األمية في مصر 
وصلت إلى 26% من إجمالي عدد السكان أي ما 

يوازى نحو 16 مليون نسمة. 

ليلى نور 
مع اقتراب عيد األضحى اشتعلت أسعار 
اللحوم مبختلف أنواعهـــا، بالتزامن مع 
ارتفاع اسعار املالبس الشتوية لتصل الى 
ارقام خيالية مما صدم املواطنني وسرق 
منهم الفرحة بالعيد ألنهم عجزوا عن شراء 
املالبس ألبنائهم نظرا الرتفاع األســـعار 
الرهيب وارجعوا السبب في ذلك إلى جشع 
وطمـــع التجار الـــذي ال ينتهي وبدال من 
تكالب الزبائـــن على احملالت حتول ذلك 

إلى زحام شديد للفرجة فقط. 
كمـــا ان كثيرا من املواطنني لم يقدروا 
على شـــراء اللحوم ســـواء في املناطق 
الراقية او الشعبية وأصبح احلصول علي 
كيلو من اللحم أزمة للبسطاء وأصحاب 
الدخول احملدودة الذين حتولوا إلى ضحايا 

الستغالل اجلزارين واملربني.
»شـــؤون مصرية« قامـــت بجولة في 
سوق اللحوم والحظت ان األسعار تتفاوت 
باختالف املنطقة وطبيعة سكانها، فاملناطق 

الشعبية يتراوح سعر كيلو الكندوز بها 
بني 50 و58 جنيها ووصل الضاني إلى 65 
جنيها.. بينما ترتفع األثمان في املناطق 
الراقية لتصل إلى 60 جنيها للكندوز و70 

جنيها للضاني. 
اما عن اســـعار املالبس فيقول ســـيد 
احمد )مدرس(: ان أسعار املالبس الشتوية 
مرتفعة بشكل رهيب فال ميكن ألي أسرة 
محدودة الدخل أو حتى متوسطة الدخول 

مواكبة هذه األسعار.

ردًا على رسالة أحد القراء والتي نشرت في »شؤون مصرية« تحت عنوان »مصر للطيران والوافد الغلبان« في 14 الجاري

عطية: »مصر للطيران« تتعامل بشفافية مع جميع عمالئها دون تمييز
أكد املدير اإلقليمي لشــــركة »مصر 
للطيران« فتحي عطية ان املكتب يفرض 
أسس العدالة وعدم التمييز بني جميع 
العمالء بكل شــــفافية ومنطقية، الفتا 
الــــى وجود مســــؤولة البيع في موقع 
مفتوح باملكتب وانها مستعدة الستقبال 
اي شكوى ومســــاعدة املترددين على 

املكتب.
جاء ذلــــك ردا من »مصر للطيران« 
على ما ورد في »شؤون مصرية« بعدد 
رقم 12085 بتاريخ 14 اجلاري في رسالة 
احد القراء حتت عنوان »مصر للطيران 
والوافد الغلبان« والتزاما من »األنباء« 
مبعايير املهنية الصحافية، فإننا ننشر 

الرد الذي ورد الينا من مكتب شــــركة 
»مصــــر للطيران« الــــذي نص حرفيا 
على: برجاء التفضل باإلحاطة بأنه قد 
ورد بصفحة شؤون مصرية بجريدة 
»األنباء« املوقرة بالعدد 12085 بتاريخ 
2009/11/14 مقال بعنوان »مصر للطيران 
والوافد الغلبان« وما ورد به من تشجيع 
املترددين  الوساطة واالهتمام ببعض 
على املكتب دون غيرهم فضال عما يوجد 

من جتاوزات أخرى.
وحيث توجد البيانات كما ورد في 
نهايــــة املقال لدى »شــــؤون مصرية« 
وحيث ان ما ورد باملقال مجاف للحقيقة، 
كنا نتمنى االطالع على هذه البيانات 

ومناقشتها مع احملرر قبل ان ينشر ما 
نشــــره في هذه اجلريدة املوقرة التي 
تربطنا بها عالقات وثيقة كلها احترام 

وتقدير.
ولقد عملنا منذ اليوم االول لوجودنا 
على رأس مكتب الكويت على التعامل 
مع عمالئنا الكرام بشفافية ومصداقية 
وان نفرض اسسا جديدة للعدالة وعدم 
التمييــــز فمن اجل البســــطاء والوافد 

الغلبان قمنا بعمل اآلتي:
ـ تفعيل دور ماكينة الدور حتى يأخذ 
كل عميل دوره حسب توقيت حضوره 
الى املكتب كما توجد مســــؤولة مكتب 
البيع مبوقع مفتوح باملكتب الستقبال اي 

شكوى على الطبيعة ومساعدة املترددين 
على املكتب مباشرة.

ـ منعنــــا متديد التذاكــــر ملدة تزيد 
على مدة الســــعر املدون على التذكرة 
حتــــى ال حتدث تفرقة بني عمالء مصر 

للطيران.
ـ نطبق سياسة الباب املفتوح حيث 
نفتح مكاتبنا للجميع دون متييز ويشهد 
اجلميع بذلك فال فرق بني مواطن او وافد 
غلبان وآخر قادر ان يشتري املقعد املتاح 
بالســــعر املتاح على نظام احلجز بكل 

شفافية ومنطقية دون متييز.
ولزيادة تأكيدنا على تلك اإلجراءات 
الســــابقة فإنه يسعدنا ان نستقبل أي 

شخص مســــؤول في جريدتكم الغراء 
للتأكد شــــخصيا من هــــذه االجراءات 
وما تقوم به مصر للطيران في كويتنا 
الغالية من تطوير في خدماتها إلرساء 
مبادئ العدالة والشــــفافية انطالقا من 
استراتيجية شركة مصر للطيران في 
تطوير خدمة العمــــالء، وذلك حتى ال 
تنقل صورة خاطئة ومغايرة لشــــركة 

مصر للطيران ومخالفة للواقع.
وعلى ما تقدم نرجو التفضل بعرض 
البيانات املتاحة لدى »شؤون مصرية«، 
وإعماال مببدأ حق النشر ان يتم نشر 
توضيحنا فــــي نفس الصفحة واملكان 

فتحي عطيةوبأقرب وقت ممكن.

أسعار تويوتا 2009 بمصر
كامرى أوتوماتيك- 
الكماليات- 2.4  جميع 

سي سي 650.000.
كامرى يدوي - جميع 
الكماليات- 2.4 سي سي 

.527.200
كوروال أوتوماتيك- 
جميــــع الكماليات- 1.6 

سي سي 159.900.
كوروال أوتوماتيك- 

1.6 سي سي 144.900.
كوروال يدوي- 1.6 

سي سي 136.900.
كوروال يدوي- جميع 
الكماليات- 1.6 سي سي 

.149.900
كوروال يدوي- 1.3 

سي سي 128.900.
كوروال أوتوماتيك- 
جميــــع الكماليات- 1.3 

سي سي 139.900.
النــــــد كــــــــــروزر 
أوتوماتيــــك- جميــــع 
الكماليات- 4.7 سي سي 

.1.287.000
بــــرادو - أتوبيس 
خــــاص أوتوماتيــــك- 
فتحة ســــقف -جميع 
الكماليات- 4.0 ســــي 

سي 979.000.
بــــرادو - أتوبيس 
خاص أوتوماتيك- جميع 
الكماليات- 4.0 سي سي 

.928.000
ياريس يدوي- راديو 
كاســــيت- عجلة قيادة 
باور- تكييف- 1.3 سي 

سي 86.900.
ياريس أوتوماتيك- 
جميــــع الكماليات- 1.3 

سي سي 103.900.
ياريس يدوي- جميع 
الكماليات- 1.3 سي سي 

.93.900

السيارات


