
»شؤون مصرية« تنشر أخبار جمهورية مصر العربية في 
مختلف القضايا دون حتيز حلزب معني أو فئة دون 
أخرى، لكي تتمكن اجلالية املصرية من متابعة أخبار 
بالدها في وطنها الثاني الكويت، و»شؤون مصرية« 

تفتح باب املشاركة للجالية املصرية فيها بتعليقاتهم 
ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم التي سنحاول جاهدين 
عرضها على املسؤولني في القاهرة لإلجابة عنها. 

وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم 24833609، 
أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw
إشراف: أحمد صبري
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وخرب
من أول 
السطر

نقطة 

في 90 دقيق���ة فقط لقن 
املعلم حسن شحاتة ورجاله، 
رابح سعدان والعبي املنتخب 
اجلزائري درس���ا قاسيا لن 
ينس���وه في فنون التكتيك 
وامله���ارة الكروي���ة، انتهى 
بأربعة أهداف عاملية، ليتعلم 
اجلزائريون الذين لم يعرفوا 
اال العد ال���ى رقم ثالثة في 
هتافه���م الش���هير »وان تو 
ثري.. فيفا ت���وم جيري«، 
ان في ك���رة القدم رقما اخر 
لم يعرف���وه ابدا وهو الرقم 

أربعة.
أثبت حسن شحاتة للعالم 
الفراعنة  كله، ان منتخ���ب 
الفريق اجلزائري  يس���بق 
الذي عرف طريق املونديال 
الس���نني  بالصدفة مباليني 
الضوئية، ولم يبخل املعلم 
ش���حاتة وأعط���ى امل���درب 
اجلزائري س���عدان دروسا 
رائعة في التخطيط واللعب 
والفن والهندسة، نعم دروسا 
رائعة، فعندم���ا ترى فريقا 
يحرز هدفا بعد 36 متريرة 
بني أرجل العبي���ه بالتمام 
والكمال، فال تستعجب، وال 
تندهش فأنت تشاهد السيرك 

املصري.
النهاية قال شحاتة  وفي 
كلمته للمدرب اجلزائري انتهى 
الدرس يا سعدان، ونتمنى أن 
تستفيد مع فريقك من هذه 
العالم،  الدروس ف���ي كأس 
فانت ممث���ل العرب الوحيد 

في املونديال العاملي!
أحمد صربي

انتهى الدرس
يا سعدان!

masri77@hotmail.com

الس�لع  هيئ�ة  أج�رت 
التموينية مناقصة عاملية 
جديدة الس�تيراد 180 
ألف طن من القمح، على 
ان تسليم هذه الكميات 
خالل الفترة من 1 إلى 10 

أبريل املقبل.

قد تتعرض دلت�ا النيل لكارثة 
تدمر األراضي الزراعية  اذا لم 
يتم التصدي ملش�كلة التغير 
املناخي الذي يتسبب في ارتفاع 
منسوب مياه البحر املتوسط، 
بحس�ب م�ا يق�ول اخلب�راء 

واملزارعون املصريون.

البحر األبيض المتوسط يهدد الدلتااستيراد 180 ألف طن قمح

مواعيد امتحانات الثانوية العامة
ليلى نور

أعلنت إدارة االمتحانات بوزارة التربية التعليم 
مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية العامة وطالبت 
اإلدارة مس���ؤولي اإلدارات املدرسية سرعة حتديث 
واس���تكمال بيانات الطلبة على مس���توى املراحل 
التعليمية له���ذا العام وذك���رت اإلدارة ان مواعيد 
امتحانات املرحل���ة األولى الدور األول تبدأ اعتبارا 
من األحد املوافق 13 يونيو 2010 ومواعيد امتحانات 
املرحلة الثانية الدور األول تبدأ اعتبارا من السبت 

املوافق 12 يونيو 2010.
اما قطاعات االمتحانات فهي كالتالي:

قطاع القاهرة ومقره االدارة العامة لالمتحانات 
بالقاهرة ويختص مبحافظات القاهرة، اجليزة، حلوان، 
6 أكتوبر، القليوبية، املنوفية، البحر األحمر، الفيوم، 

بني سويف.
قطاع االسكندرية ويختص مبحافظات االسكندرية، 

مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية.
قطاع املنصورة ومقره مدرسة املنصورة للبنني 
باملنصورة ويختص مبحافظات الدقهلية، دمياط، 
الشرقية، بورسعيد، السويس، االسماعيلية، شمال 

سيناء، جنوب سيناء.
قطاع أس���يوط ومقره مديرية التربية والتعليم 
بأسيوط ويختص مبحافظات املنيا، اسيوط، سوهاج، 

قنا، االقصر، اسوان، الوادي اجلديد.

القاهرة � خديجة حمودة
التربي����ة والتعليم  أكد وزير 
اجلديد د.أحمد زكي بدر ل� »شؤون 
مصرية« ان جميع امللفات اخلاصة 
بالتعليم مفتوحة اآلن للدراس����ة 
املس����تفيضة من جان����ب اللجان 
املتخصصة التي تضم خبراء على 
أعلى مستوى في مجال تخصصهم. 
التعليم  الوزير إن ملف  وأضاف 
الفني يحظى باهتمام خاص في 
إط����ار تطوير منظوم����ة التعليم 
الثان����وي بأكمله����ا إال أنه فوجئ 
بعدم متثيل هذا القطاع املهم في 
عضوية جلان مناقشات تطوير 
التعليم الثانوي وسياسات القبول 
باجلامعات وهو أمر يؤسف له ومت 
تداركه بالفع����ل.  وتابع بدر انه 
الكتب  سيتم حظر اسناد تأليف 
إلى أي م����ن العاملني بالوزارة أو 
املراكز التربوية التابعة لها وخاصة 
املركز القوم����ي لتطوير املناهج، 
مشيرا إلى أن القانون مينع ذلك 
متاما ولذلك س����تلغى أي قرارات 

رضاهم بل وغضبهم اذا احتوى 
االمتحان س����ؤاال عالي املستوى 
لقياس قدرة الطالب املتميز، ولذلك 
البد من تصحيح هذه االوضاع. 
وبرغم كل هذه املشكالت التي تؤثر 
ف����ي التعليم في مصر اال اننا في 
العالم  الزيارات اخلارجية لدول 
املتقدم جند املصريني يش����غلون 
ف����ي اجلامعات  املناصب  أعل����ى 
العاملية وقد زرت  واملؤسس����ات 
العديد من اجلامعات العاملية وال 
أنسى في 2008 عندما زرت كندا مع 
وفد من اساتذة اجلامعات ووجدنا 
عددا من تالمذتنا في أرقى املناصب 
وطلب املسؤولون هناك ان نرسل 
طلبة مصريني الستكمال دراساتهم 
اجلامعية مبنحة كاملة نظرا لتميز 
الطالب املص����ري واثباته قدرات 

عالية.
وما اهم اخلطوط التي س��تركز 

عليها لالرتقاء بالعملية التعليمية؟
هناك خطة لبن����اء املزيد من 
املدارس ملواجهة الزيادة السكانية، 

القانون.  وزارية تتعارض م����ع 
وأوضح الوزير ان زيارته امليدانية 
التعليمية واملدارس  للمؤسسات 
ستحمل كل معاني املفاجآت ودون 
اعالن مسبق حتى يعود االنضباط 
الكامل للعملية التعليمية. وأردف 
زكي بدر ان قضي����ة التعليم في 
مصر كبيرة ومعقدة ألن خصائصها 
صعبة حيث يتحدد مصير الطالب 
بع����د مرحلة التعليم االساس����ي 
او  والثان����وي باالجت����اه للعمل 
للجامعة. وأضاف ان من يلتحق 
باجلامعة يؤثر بنوعيته في جودة 
املنتج النهائي الذي يلتحق بالعمل، 
وكذلك االمر بالنس����بة خلريجي 
التعليم الفني الذين يعملون في 
تخصصاتهم حسب قدراتهم التي 
حتدد جودة العمل. وكان معه هذا 

احلوار:
م��ا العوام��ل الت��ي تؤث��ر على 

العملية التعليمية؟
هناك عدة مبادئ نسير عليها 
في مصر وتؤثر بصورة كبيرة على 

العملية التعليمية ومنها مبدأ ان 
يكون االمتحان في مستوى الطالب 
املتوس����ط وضرورة اس����تيعاب 
اغلب خريجي الثانوية العامة في 

اجلامعة فهذه االمور ليس لها عالقة 
بالتعليم ولكنها تؤثر فيه، وبالرغم 
من انها تكاد تكون من املسلمات 
اال ان أولياء االمور يعلنون عدم 

لكن مع االهتمام بجودة املدرسة، 
وقد وضعت هيئة اجلودة قواعد 
وأسس معلنة ملواصفات خريجي 

املدارس وللمدارس ايضا.
التركيز  ومن ضمن ما سيتم 
عليه في العملية التعليمية العودة 
الى كراسة التحضير للمدرس على 
ان تتضم����ن عدد الصفحات التي 
يقوم بتدريسها اسبوعيا للطلبة 
حيث ستتم محاسبة املدرس على 
ذل����ك عن طريق زي����ارات دورية 

للمفتشني.
وم��اذا عن االرتفاع مبس��توى 

املعلم نفسه؟
بالنسبة للمدرس مت وضع خطة 
لتطوي����ره بالتدريب على احدث 
التكنولوجية ووسائل  الوسائل 
التعليم، كما مت تزويد املدارس مبا 
يلزم من اجهزة كمبيوتر وخالفه 
وقد ب����دأ بالفعل ملء اس����تمارة 
الثانوية العامة عن طريق شبكة 
االنترنت وس����يتم حتسني هذه 

العملية.

بدر ل� »شؤون مصرية«: جميع ملفات التعليم مفتوحة للدراسة
وزير التربية والتعليم الجديد أكد أن التعليم الفني يحظى باهتمام خاص

)ناصر عبدالسيد(وزير التربية والتعليم د.أحمد زكي بدر متحدثا للزميلة خديجة حمودة

بعد نحو 4 سنوات من التطبيق في بعض 
املصايف والقرى السياحية بدأت بعض 
أحياء القاهرة منذ شهر جتربة التعامل بنظام 
دفع فاتورة الكهرباء مقدما من خالل كارت 
ش���حن يشبه كارت التليفون احملمول الذي 
يتم ش���حنه بالقيمة التي يريدها املستهلك 
دون التقيد بقيمة محددة وقبيل انتهاء قيمة 
الشحن ب�3 أيام يقوم العداد بتنبيه املستهلك 
لكي يعيد شحن الكارت حتى ال ينقطع التيار 

الكهربائي بعد نفاد رصيده.
واك���دت صحيفة الش���روق املصرية ان 
التعامل مع العداد اجلديد، يكون متاما مثلما 
يحدث مع احملمول ولكن بالطبع وعلى خالف 
ما يحدث مع احملم���ول ال ميكن أن يقترض 
املستهلك من صديقه كهرباء ببضعة جنيهات 
عند احلاجة على طريقة »اشحن لي شكرا« وان 
أماكن الشحن، بحسب شركات توزيع الكهرباء، 
ستكون متوافرة ومنتشرة في مختلف األماكن 

لتيسير األمر على املواطنني.
في شركة كهرباء جنوب القاهرة فوجئ 

املش���تركون وهم يدفعون فاتورة الكهرباء 
بتوزيع إعالن مع إيصال الدفع يعرفهم بالعداد 
الكهربائي ذي الكارت املدفوع مقدما ويحثهم 
على التحول إليه أو تركيبه في حالة املساكن 
اجلديدة واإلعالن يؤكد أن الشركة سوف تركب 
العداد مجانا وتتحمل قيمته عن املش���ترك 

لتشجيعه وحثه على دخول التجربة.
 مخاوف املستهلكني كانت من انتهاء الشحن 
وقطع التيار الكهربائي قبل أن يتمكنوا من 
إعادة الشحن واستطاعت شركة شمال الدلتا 
التغل���ب عليها ويقول رئيس الش���ركة إنه 
بع���د انقطاع التيار ميكن إعادته مرة أخرى 
بنفس الكارت الذي يعمل ملدة ثالثة أيام دون 
شحن حتى تتاح الفرصة للمستهلك بإعادة 
الشحن مرة أخرى كما أن مراكز الشحن تظل 
مفتوحة حتى منتصف الليل ش���تاء وحتى 
الثاني���ة صباحا صيفا وفى ش���هر رمضان 

تعمل طوال 24 ساعة.
»بدأنا في القاهرة منذ شهر وركبنا حتى 
اآلن نحو 2000 ع���داد والبداية كانت طبعا 

في االحياء الراقية مث���ل الزمالك واملعادى 
و6 أكتوب���ر« هذا ما يؤك���ده رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة توزيع كهرباء شمال القاهرة 
م.محمود س���لطان والتي يتبعها نحو 4.2 
ماليني مشترك مشيرا إلى أن شكاوى املشتركني 
من تراكم الفواتير نتيجة عدم ذهاب كشاف 
الكهرباء بانتظام والقراءات الوهمية للعداد 
وكذلك سرقات الكهرباء كانت وراء االجتاه 
إلى استخدام بعض أنواع العدادات احلديثة 
مثل العداد املدفوع مقدما والعداد اإللكتروني 
ال���ذي يقرأ عن بعد وال يحت���اج إلى وجود 
كشاف. ويقول سلطان عرضنا الفكرة على 
وزي���ر الكهرباء والذي واف���ق على التنفيذ 
وحتى نيس���ر األمر على الناس ونشجعهم 
على التركيب قررنا أن تتحمل الشركة قيمة 
العداد التي تبلغ نحو 300 مليون جنيه »ولو 
ان العداد بعطل تتحمل الشركة التصليح أو 
التبديل« وتس���تهدف شركة شمال القاهرة، 
بحسب سلطان، تركيب 4 ماليني عداد مسبوق 

الدفع.

عداد
الكهرباء

يدخل 
القاهرة 

أكد مستشار وزير التضامن االجتماعي درويش 
مصطفى انه سيتم البدء في تنفيذ املشروع 
اجلديد لتوزيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق 
الكوبونات اعتبارا من اول السنة املالية القادمة 
التي ستبدأ في يوليو املقبل. وأضاف درويش إن 
املشروع سيؤدي إلى ضمان حصول كل مواطن 
على احتياجاته من البوتاجاز وتوصيل الدعم 
ملستحقيه والقضاء على السوق السوداء بعد 
ان وصل سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها 
بينما سعرها الرس���مي ال يتعدى 3 جنيهات. 
وأشار مستشار وزير التضامن االجتماعي إلى 
أن املش���روع اعدته جلنة مشتركة من وزارات 
التضامن واملالية والبترول والتنمية اإلدارية 
والتنمية احمللية وحدد املشروع اسطوانة بوتاجاز 
واحدة لألسرة املكونة من ثالثة افراد فأقل شهريا 
واسطوانتني لألسرة املكونة من أربعة افراد فأكثر 
شهريا. وأكد مستشار وزير التضامن ان املشروع 
اجلديد سيوفر 12 ألف اسطوانة شهريا، مشيرا الى 
انه سيتم توزيع الكوبونات عن طريق البقالني 
التموينيني بحيث يقوم املواطن بتقدمي الكوبون 
الى اقرب مستودع له وقيمة االسطوانة بالسعر 

الرسمي ويتسلم االسطوانة على الفور.

توزيع أنابيب البوتاجاز 
بالكوبونات أول يوليو »المشحون«

من اإلسكندرية ألسوان.. 
االحتفاالت اجتاحت الشوارع والميادين

بعد فوز »الفراعنة« على »محاربي الصحراء« برباعية نظيفة

اجتاحت االحتفاالت شوارع مصر وميادينها 
الكبيرة من اإلسكندرية شماال وحتى أسوان 
جنوبا وحتولت جميع الطرق إلى كرنڤاالت رائعة 
لالحتفال بفوز أحف����اد الفراعنة على محاربي 
الصحراء برباعية نظيفة. وعاش����ت اجلماهير 
املصرية واحدة م����ن ألف ليلة وليلة اثر تأهل 
فريقه����ا إلى نهائي البطول����ة األفريقية ليكون 
الفريق على بعد خطوة واح����دة من التتويج 
بلق����ب كأس األمم األفريقية للمرة الثالثة على 
التوالي والسابعة في تاريخه.ولكن احتفاالت 
اجلماهير لم تكن بالتأهل فقط للمباراة النهائية 
وإمن����ا بالنتيجة الكبيرة الت����ي حققها الفريق 
على نظيره اجلزائري في هذه املباراة الثأرية 
التي اعتبرها الكثي����رون بطولة في حد ذاتها. 
الس����اعات  وأوضحت احتفاالت اجلماهير في 
القليلة املاضية وبالتحديد منذ انطالق صفارة 
النهاية في هذه املباراة أن أحفاد الفراعنة جنحوا 
في محو الكثير من آثار الهزمية التي مني بها 

الفريق 0-1 أمام نظيره اجلزائري في أم درمان 18 
نوفمبر املاضي. وانطلقت اجلماهير في الشوارع 
وامليادين مبجرد انتهاء املباراة حيث طاف اآلالف 
الشوارع في جميع املدن والقرى املصرية خاصة 
في العاصمة القاهرة ومدينة اإلسكندرية.والتف 
الش����بان والفتيات واألطفال والعديد من كبار 
الس����ن بأعالم مصر وتوقفت احلركة املرورية 

في العديد من الطرق. 
ورغم برودة اجلو، خرجت اجلماهير وعبرت 
عن سعادتها البالغة باألهداف األربعة التي هزت 
شباك املنتخب اجلزائري في هذه املباراة الثأرية.
وحرص العديد من املش����جعني على رسم علم 
مصر على وجوههم وبدأوا في إطالق العديد من 
العبارات التي تعبر عن سعادتهم لكن أبرزها كان 
من نصيب املهاجم البديل محمد ناجي )جدو( 
جنم االحتاد السكندري الذي سجل الهدف الرابع 
للمنتخب املصري. وهتفت اجلماهير »جدو.. 

جدو.. اوعى يجيلك جدو«.


