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كشف مصدر بالكنيسة الكاثوليكية
أن الكنيسة ستضع حجر األساس 
ألول جامعة مس����يحية كاثوليكية في 
مصر في أواخر العام احلالي، على أن 
تتخذ من اإلسكندرية مقرا لها، بعد أن 
حصلت على جميع التراخيص الالزمة 
م����ن وزارة التعلي����م العالي ومجلس 

اجلامعات اخلاصة. 
وأوضح املصدر - الذي طلب عدم 
نشر اس����مه - أن الكنيسة كانت تفكر 
في الس����ابق في إنش����اء فرع جلامعة 
»ليڤربول« اإلجنليزي����ة ألنها جامعة 
أسقفية كاثوليكية على أن تكون اإلدارة 
مشتركة بني الطائفتني، تضم أساتذة من 
جميع أنحاء العالم وأجريت اتصاالت مع 
اجلامعة البريطانية عن طريق املطران 
منير حنا بالكنيسة األسقفية بالزمالك 
وقد وافقت اجلامعة بالفعل. وأشار إلى 
أن عدد األقباط الكاثوليك في مصر وقتها 
لم يكونوا يتجاوزون 300 ألف كاثوليكي 
وقد اقترح وقتها أن يكون مقر اجلامعة 
مدرسة سان مارك باإلسكندرية إال أن 
املدرسة رفضت حيث كانت تضم أكثر 
من 3 آالف تلميذ وتلميذة، ليستقر الرأي 
في النهاية على إنشاء جامعة مستقلة 

خاصة بالكنيسة الكاثوليكية.

 وأوضح أن الهدف من إنشاء اجلامعة 
هو استثمار وجود 170 مدرسة كاثوليكية 
في مصر مت تأسيسها وتربية تالميذها 
دينيا واستطاع تالميذها خالل سنوات 
عدي����دة احلفاظ على تقاليد وأس����س 
الطائف����ة، وذكر أن التمويل س����يكون 
من خالل مساهمة العديد من الهيئات 

األوروبية. 
من جانبه قال د.إبراهيم نخلة وهو 
علماني أرثوذكسي إن فكرة إنشاء جامعة 
مس����يحية طفت على الس����طح عندما 
طالبت بعض اآلراء قبل سنوات بفتح 
أبواب جامعة األزهر أمام املس����يحيني 
للدراسة فيها، وهو الطلب الذي قوبل 

بالرفض. 
وعبر عن رفضه إلنش����اء جامعات 
طائفي����ة في مصر، رافض����ا النظر إلى 
جامعة األزهر في هذا اإلطار باعتبارها 
جامعة قدمي����ة ومتثل فترة معينة من 
تاريخ مص����ر، وأكد أن����ه ال ميانع في 
وجود جامعة مسيحية بشرط أن تفتح 
أبوابها أمام كل املصريني وأن تنشئ على 
غرار املدارس الكاثوليكية املنتشرة في 
أنحاء العالم وال تكون جامعة طائفية 
تتس����بب في صدام بني الشباب املسلم 

واملسيحي.

صورة 

وخرب
انطلقت جماعة على الفيس بوك تضم أكثر من 600 عضو باسم »احلملة الفيس 
بوكية لتزويج العزاب، جوزنى ش�كرا، اللى معهوش ما يهموش«، شيماء صالح 
وأحمد جمال مؤسسا اجلماعة، قاال إن فكرة احلملة جاءت »نظرا النتشار العزاب 
في مصر فقررنا نحن ومجموعة من زمالئنا عمل حملة على الفيس بوك تهدف إلى 
مساعدة العزاب اللي خاطبني ومقدمني على اجلواز، في شراء بعض أدوات اجلهاز، 
بالتبرعات«. يتم تسجيل اسم العريس إلجراء انتخابات على أولوية حصوله على 
املساعدة عن طريق أبناء القرية، ويتم جمع جنيه من كل مشترك في احلملة، 

التي بدأت بانطالق احلملة في السابع من الشهر احلالي.

»جوزني شكرًا« على فيس بوك

السويت شيرت.. اختراع فرعوني 
قال خبير أثري ان املصري القدمي )الفراعنة( أول من اخترع الـ »سويت شيرت« بشكله املعتاد 

الذي تصنعه كبرى الشركات العاملية اآلن حيث كان رداء ملوك مصر القدمية. 
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن شيخ األثريني في مصر بسام الشماع قوله انه عثر على 
سويت شيرت أثري مبقبرة ملكية توجد مبنطقة طرخان األثرية التي تقع على بعد 50 كيلومترا 

ــن 2000 مقبرة  ــف بها ما يقرب م ــن القاهرة والتي اكتش ع
ــرة األولى والثانية )2650-3200  للملوك والعامة ترجع لألس
ق.م(. وأشار الشماع إلى أن هذا السويت شيرت األثري عثر 
عليه عالم اآلثار »بتري« ووضعه في متحف »بتري« بلندن 
ــو بحالة جيدة حتى اآلن، إال أن هذا االختراع املصري  وه
اختفى عندما بدأ املصريون باملطالبة به من خالل احلمالت 
واستخدام اإلنترنت.  وأضاف أن هذا السويت شيرت األثري 

مصنوع من »الكتان املصري« 
الذي يعد أفخر أنواع األقمشة 
ــتطاع أن يقاوم عبر  »واس

السنني ويبقى بالرغم من 
ظروف الدفن ووجوده 
املقابر دون أن  بداخل 
يتم إضافة أية مواد إليه 

أو أي كيماويات. 
وأشار إلى أن ذلك 
الكتان من  أن  يثبت 
أفخر أنواع األقمشة 

ــدرة  ــا ق وأكثره
ــى مواجهة  عل
املناخ  ــل  عوام
ــل  ب ــة  املختلف

ومن أكثر األقمشة 
التي تناسب احلرارة 
باإلضافة  والرطوبة 

»الكتان«  أن  ــى  إل
ينكمش وينثني 

ــا يتوافق  مب
ــدث  ــع أح م
خطوط املوضة 

العاملية.

زراعة مليوني فدان ب� »الحبوب« في السودان 
كش���ف أمني أباظة، وزير الزراعة واستصالح 
األراضي، عن وضع آليات تنفيذية الستغالل مساحة 
2 مليون فدان على احلدود املصرية الس���ودانية 

في زراعة محاصيل احلبوب. 
وقال الوزير إنه سيناقش خالل زيارته املقررة 
إلى السودان في 23 فبراير احلالي تلك املوضوعات 
املهمة التي تخدم برامج التكامل والتعاون املشترك، 
منها في منطقة »أرقني« ب���وادي حلفا، وحوالي 
650 ألف فدان في جنوب مصر، وحوالي مليون 
و350 ألف فدان شمال السودان إلنتاج محاصيل 
احلبوب، والتوسع في استيراد اللحوم وإنشاء 
مشروعات مشتركة في هذا املجال بجانب بحث 
إمكانية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع املزارعني 
في مشروع اجلزيرة على مساحة 2 مليون فدان 

لزراعة القمح لصالح مصر.
وفيما يتعلق بالتعاون مع إثيوبيا، أشار أباظة 
إلى أن االستثمارات املصرية فيها تركز على استيراد 
اللحوم لزيادة املعروض منها في السوق احمللية 
خاصة في ظل امليزة النس���بية لهذه اللحوم من 
ناحية اجلودة وأنها ضمن أولويات التوجه املصري 
نحو الدول األفريقية، الفتا إلى أنه يجري حاليا 
حتديد األماكن التي ميكن االعتماد عليها في استيراد 
اللحوم وتنتشر بها مزارع اإلنتاج احليواني التي 

تطبق قواعد األمان احليوي.

وقال وزير الزراعة في تصريحات ل� »املصري 
اليوم« ان الشركة الشرقية للدخان تدرس حاليا 
زراعة »التبغ« في إحدى املناطق بإثيوبيا باعتباره 
أحد االستثمارات التي جتذب القطاع اخلاص إليها، 
موضحا أنه سبق للحكومة أن رفضت زراعته في 
إحدى مناطق املشروعات، وذلك باعتبار أنه »فكرة 
ليس���ت جيدة«، على حد قوله، وعارضت وزارة 
الصحة زراعت���ه في مصر خلطورته على صحة 
املواطنني، فضال عن أن الدول تفضل اس���تيراده 
من اخلارج لتحقيق عائد منه والناجت عن رسوم 

اجلمارك املفروضة على هذه املنتجات.
وح���ول التعاون مع أوغندا أكد وزير الزراعة 
أن أولوية السياس���ة املصرية تتجه نحو تفعيل 
التعاون مع دول حوض النيل، الفتا إلى أن التعاون 
املصري األوغندي في مجال الزراعة يركز على 3 
محاور أهمها االستزراع السمكي واستيراد اللحوم 

واالستزراع النباتي.
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا تزويد األجهزة 
الفنية األوغندية باخلبرات املصرية لإلش���راف 
على زراعة القمح متهيدا لالستفادة من إمكانيات 
زراعة احملصول هناك، خاصة أنها من املناطق التي 
تناسب زراعة القمح، مشيرا إلى أن مركز البحوث 
الزراعية يقوم حاليا باستنباط سالالت من القمح 

مقاومة لألمراض لزراعتها في أوغندا.

أول جامعة مسيحية
ف�ي مص�ر 

وضع حجر األساس
أواخر العام الحالي..
ومقرها اإلسكندرية 

طاف أمام عيني مشهد الفنان سعيد صالح 
عندما لعب دور النصاب في فيلم »رجب فوق 
ــاذج  ــاخن« وضحيته القروي الس صفيح س
ــتى  ــادل إمام الذي كان يحاول بش الفنان ع
الطرق إعطاءه نقوده والنصاب يرفض بشدة 
قائال: »ما بالش!« وفي النهاية يأخذها النصاب 

باستسالم من ضحيته وهو يبتسم.
تذكرت املشهد السابق عندما قرأت خبرا 
ــال عن مدرس ألعاب ُقدم إلى  أغرب من اخلي
النيابة ألنه يدعي أنه طبيب، واألدهش من هذا 
أنه استطاع بكل براعة إيهام مرضاه – الذين 
ــلبها منهم بإرادتهم  فتح من نقودهم التي س
3 مستشفيات في املهندسني! – بأنه يعاجلهم 

بالشوربة!
ال تستغرب، فهذا العبقري يعالج مرضى 
ڤيروس الكبد بشوربة حمص الشام، والضعف 
اجلنسي بشوربة احلبهان والزجنبيل،أما التبول 
الالإرادي فاخترع له نابغة الزمان العالج بشوربة 

البسلة!
ــن هذا عرفته خالل حديث  بل األدهش م
لواحدة من ضحاياه قالت فيه »ذهبت للعالج 
من السمنة فأعطاني في البداية طبق شوربة 
بـ 1200 جنيه، وكتابا لطرق عمل الشوربة بـ 
1200 أخرى..«، وبالطبع في النهاية لم تُعالج 
ــمنة بل أصابتها آالم مبرحة  ضحيته من الس

في البطن.
ــتغرب بشدة.. هل مازال املجتمع،  أنا مس
ونحن في القرن الـ 21، يصدق اخلرافة والدجل 
والشعوذة ويرمتي في أحضانها؟! أم أنه أدمنها 
حتى الثمالة وسرت في كيانه حتى النخاع؟!

سؤال أترك إجابته لكم أعزائي القراء.



حسن يوسف يتزوج غادة عبدالرازق
فجر الفنان الكبير حسن يوسف والذي 
عرف عنه االلتزام خالل العش���رين عاما 
املاضية مفاج���أة كب���رى مبوافقته على 
املشاركة في بطولة مسلسل »أزواج احلاجة 
زهرة« التي تقوم ببطولته غادة عبدالرازق 
ليجسد شخصية الزوج األول لزهرة قبل 

ان يتوالى أزواجها اآلخرون.

.. وعال غانم تتزوج حسن حسني في السر
انضمت الفنانة عال غامن الى أسرة مسلسل 
»العار« تأليف أحمد محمود أبو زيد واخراج 
شيرين عادل وبطولة مصطفى شعبان وأحمد 
رزق وحسن حسني وعفاف شعيب ومجموعة 
كبيرة من النجوم. املسلس����ل يعد استكماال 
ألحداث فيلم العار الذي قدم في الثمانينيات 
والق����ى جناحا كبيرا وجتس����د عال غامن من 
خالل األحداث شخصية زوجة األب »حسن 

حسني« التي تزوجها في السر.

حمادة إمام يرفض مئوية الزمالك
رف���ض رئي���س جلن���ة الك���رة بنادي 
الزمالك حمادة إمام، تولي رئاس���ة اللجنة 
العليا للمئوية بدعوى انش���غاله بأعماله 

اخلاصة.
وقال: شرف كبير ألي ابن من أبناء الزمالك 
تولي هذا املنصب في هذا احملفل التاريخي، 

لكن ظروفي حتول دون قبول املهمة.

قبلي
وبحري

حماية للمتزوجات املصريات من أجانب بعد 
أن ازدادت مشكالتهن في الفترة األخيرة وافقت 
جلنة املقترحات والشكاوى مبجلس الشعب على 
اقتراح مبش���روع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون التوثيق اخلاص���ة بتوثيق عقود زواج 

األجانب من املصريات . 
التعديل ال���ذي تقدمت به النائبة ابتس���ام 
حبيب وحضر مناقش���ته ف���ي اللجنة ممثلون 
عن وزارتي العدل واخلارجية والذي أحيل إلى 
اللجنة التشريعية باملجلس يهدف إلى ضرورة 
تقدمي شهادة تفيد موافقة السفارة أو القنصلية 

بالدولة التي يحمل جنس���يتها الزوج األجنبي 
باعتب���ار أن الس���فارة أو القنصلية هي األجدر 
بالتحقق من توافر الشروط والضوابط الالزمة 
لل���زواج من األجنبي وحتى تكون هذه اجلهات 
على علم بذلك الزواج ما ميكنها من مد يد العون 
للزوجة املصرية حني تعرضها ألية مش���كلة ،   
وتضمن التعديل قي���ام األجنبي طالب الزواج 
من املصرية بإيداع  200  ألف جنيه باسم الزوجة 
بأحد البنوك العاملة مبصر مبوجب وديعة أو 
شهادات استثمار أو إيداع إذا كان الفارق في السن 
بني الزوج األجنبي واملصرية الراغب في الزواج 

منها  25  سنة ،   واشترط التعديل ضرورة قيام 
املوثق بإدراج جميع مستندات اإليداع الصادرة 
من البنك باسم الزوجة بوثيقة الزواج عن عملية 
التوثيق ،   ونص التعديل على ضرورة حضور 
الزوج بنفسه لتحرير وتوثيق عقد الزواج للتأكد 
من جدية اقدامه على هذا الزواج وحتى تتمكن 
الزوجة من رؤية الزوج ويكون قبول املصرية 
لهذا الزوج مبنيا عل���ى اختيارها ورغبتها في 
امتامه ،   واشتمل التعديل ضرورة تقدمي األجنبي 
لش���هادتني من اجلهات املختصة بدولته أو من 
سفارته مبصر باحلالتني الدينية واالجتماعية 

له حتى تكون الزوج���ة املصرية على علم مبا 
يخصه من خالل مس���تند رسمي باإلضافة إلى 
تقدمي ش���هادة طبية تفيد خل���وه من األمراض 
املعدية والتي يصعب الشفاء منها تصدر عن أحد 
املستشفيات احلكومية التي تختص بإجراء مثل 
هذه الفحوصات التي يتم حتديدها باالتفاق بني 
وزيري الصحة والعدل ،   النائبة ابتسام حبيب 
أكدت في املذكرة اإليضاحية املرفقة بالتعديالت 
ان املجتمع املصري يشهد العديد من املشكالت 
التي تتعرض لها الزوجة املصرية بأجنبي سبب 

عدم التكافؤ بينهم خاصة من حيث السن . 
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وسط تطلعات
وترقب الشارع المصري

ثورة لتصحيح مسار التعليم
هل يعدل أحمد زكي بدر الهرم المقلوب؟

ليلى نور
ترتكز الرؤية املس���تقبلية للتعليم 
في مصر كما حدده���ا برنامج الرئيس 
االنتخابي على 6 محاور، وتعتمد على 
مدخلي التطوير القطاعي الشامل واجلودة 
الش���املة، وعندما تقلد الوزير اجلديد 
التعلي���م أعلن عن تلك الرؤية في اطار 
الالمركزي���ة، الوزير أحمد زكي بدر أكد 
قيادته لثورة تصحيح مسار التعليم قبل اجلامعي 
في مصر، وخلق مدرس���ة فعالة تقدم تعليما عالي 
اجلودة لكل متعلم في بيئ���ة تعليمية غير منطية 
تركز على املتعلم وتقوم على استخدام التكنولوجيا، 
ومعلم متميز على مستوى عال من املهنية واخلبرة 
التي متكنه من القيادة التربوية والتخطيط اجليد 
والتفكير املتأمل وجتعل منه عنصرا فعاال في التغيير 
والتطوي���ر، أما عن املناهج فق���ال الوزير انه يريد 
مناهج ترتكز على التعلم النشط وترتبط باحتياجات 
الواقع احمللي وتدعم التفكي���ر العلمي الناقد وحل 
املش���كالت والتعلم مدى احلياة وقيم املواطنة في 

مجتمع املعرفة.
الوزير بدر خلص توجهاته في ضرورة مشاركة 
مجتمعية تطلق الطاق���ات الفعالة للمجتمع املدني 
لدعم جودة التعليم وخلق ثقافة املش���اركة وبناء 
املجتمع الدميوقراطي في ظل التوجه القومي نحو 
الالمركزية، وشدد على اإلدارة التربوية التي تعتمد 
على املعلوماتية والش���فافية واحملاسبية والقيادة 

املسؤولة والواعية لرؤية التطوير.
وإذا كان���ت الضجة التي صاحبت تعيني الوزير 
أحم���د زكي بدر في الثالث م���ن يناير الفائت خلفا 
للدكتور يسري اجلمل قد أثارت العديد من عالمات 
االستفهام اال ان بدر القادم من قيادته جلامعة عني 
شمس واملعروف بالصرامة واجه العديد من املشكالت 
واملواجهات مع اجلماعات اإلسالمية واستطاع حتجيم 
نشاطهم داخل أسوار اجلامعة، كذلك مشكلة املنتقبات 

واحتواء املشكلة بتطبيق القانون والسماح لهن بأداء 
االختبارات بعد التأكد من شخصياتهن.

القرارات التي اتخذها الوزير منذ توليه الوزارة 
كما يؤكد هي متابعة لتنفي����ذ اخلطط التنفيذية 
لبرامج االس����تراتيجية القومية لتطوير التعليم 
والتي متت املوافقة عليها من جلان التعليم ومجلسي 
الشعب والشورى، كما أعلن عن تنفيذ خطة األبنية 
التعليمية لبرنامج الرئيس االنتخابي لبناء 3500 

مدرسة.
وفي قرار مفاجئ بعد توليه الوزارة أحال مدير عام 
ادارة 6 أكتوبر التعليمية الى النيابة اإلدارية والغاء 
اختبارات طالب الصفوف الرابع واخلامس والسادس 
االبتدائي واألول والثاني اإلعدادي مبدارس احملافظة 
من امتحان نشاطي احلاسب اآللي واملكتبات في نهاية 
الفصل الدراسي األول وتوقيع جزاءات مادية على 
املوجهني واملعلمني حيث أدينوا بإدراج مادة املكتبات 
ضمن جدول االمتحان كمادة جناح ورسوب وليس 

لها كتب مقررة في مدارس احملافظة.
وجاء قرار الغاء اجراءات مواجهة انفلونزا اخلنازير 
من املدارس عقب انتهاء اجازة الربيع ليثير موجة من 
ردود األفعال املختلفة بني أساتذة املناعة إذ صّوت 
البعض ورفضه البعض اآلخر ألنه صادر من دون 

استطالع رأي وزارة الصحة.
وأعل���ن الوزير بدر عن تطوي���ر نظام الثانوية 
العامة وتطبيقه في 2011 بعد تأكيد رئيس الوزراء 
د.أحمد نظيف على تخصيص 2.5 مليار جنيه خالل 3 
سنوات لتطوير الثانوية العامة واعتماد 250 مليون 
جنيه ملشروع اعداد املدارس الثانوية للنظام اجلديد 
وعددها 1730 مدرس���ة، الفتا الى ان النظام اجلديد 
يبدأ دخول حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2011، كما 
تقرر حتويل املدارس الثانوية الصناعية الى مدارس 
متخصصة تعمل بنظام املصنع مثل املدارس التي 
تعمل حتت اشراف شركة املقاولون العرب أو حتت 
اشراف وزارة اإلسكان، كما أشار الى ان تطوير التعليم 

يشمل إنشاء جامعة عامة في كل محافظة والتوسع 
في اجلامعات اخلاصة مع مراقبة أدائها.

وضمن القرارات التي أصدرها الوزير بدر خالل 
ش���هر من توليه وزارة التربية والتعليم في تاريخ 
7 فبراي���ر اجلاري وقرار يحمل الرقم 21 والذي قرر 
الزام املدارس األجنبية ب� »حتية العلم« والنشيد في 
طابور الصباح بالنسبة للطالب املصريني املقيدين 
بها وشدد على تنفيذه. وأثار القرار العديد من اآلراء 
التي رأت انه قرار تنقصه اإلرادة التنفيذية وسيظل 
حبرا على ورق، فهناك مدارس مسلمة ومسيحية ال 
ترفع العلم ومدارس دينية ال تؤدي حتية الصباح، 
وهناك مدارس ترى حتية العلم من الوثنية وان العلم 
رمز وثني، فاملدارس الدينية مسلمة ومسيحية لها 
علمها وأناش���يدها وحتيتها وتفرضها على الطالب 

كما تف���رض طائفيتها في مناهجها ومعاملها وعلى 
كل من يعمل فيها أو يلتحق بها فهل سيدخل الوزير 

تلك املدارس ويواجه أصحابها؟
وفي مواجهة ساخنة مع الدروس اخلصوصية 
تس���تمر حملة الوزير بدر إلعادة الهرم املقلوب في 
العملية التعليمية، اذ يأتي قراره بالعزل من الوظيفة 
لكل م���ن ضبط بإعط���اء دروس خصوصية وذلك 
مس���تندا إلى املادة 103 من قانون تنظيم اجلامعات 
ويبحث الوزير عن مدخل لتطبيقه على كل من يعمل 

في سلك التعليم عامة.
وضمن مواجهة التحديات أمام التعليم اخلاص 
ومنها املعايير التي تتطلبها مرحلة رياض األطفال 
ومعايير الهيئة العامة لألبنية التعليمية إلنش���اء 
املدارس اخلاصة وخاص���ة في األماكن ذات الكثافة 
السكانية العالية والغاء اإلعفاء الضريبي واملصروفات 
املخفضة لبعض املدارس والتي ال تتناسب مع متطلبات 
التأهي���ل للحصول على اجلودة، يؤكد الوزير على 
دور جديد للمدارس اخلاصة لتطويره ليهتم باملعلم 
ورعايت���ه وتأهيله وكرامته ووضع آليات ردع لكل 
من يتطاول على املعلم واملدرس���ة ووصف الوزير 
االعتداء على املعلم بأنه اعتداء على الوزارة والقيم 
كلها معلنا استمرار االجراءات االحترازية ملواجهة 

انفلونزا اخلنازير حتى منتصف مارس املقبل.
وفيما يخص ال���كادر رأى الوزير انه ميثل نقلة 
نوعية للمعلمني وهذا يظهر من اإلقبال الشديد من 
قبل الفئات التي لم يشملها الكادر للتقدم لألكادميية، 
ويؤكد ان قانون التعليم احلالي يحتاج الى تغليظ 
العقوبة لتكون رادعة بالنسبة ألولياء األمور وذلك 

يدخل في اطار منع التسرب.
أجندة الوزير التي لم يعلن عن تفاصيلها حتى 
اآلن واكتفى بعبارة »التطوير الشامل« خلقت أجواء 
من التساؤالت، البعض خرج عن صمته وانسحب من 
املؤسسات التعليمية واداراتها وخاصة بعض رجال 
الوزير السابق يسري اجلمل، وخرجت االستقاالت في 

عدة صور منها املسبب ومنها اجلماعي ومنها لعدم 
التمكن من مواصلة العمل خاصة ان الوزير بدر جاء 
برجاله ليعيد صياغة وزارة التربية والتعليم حسب 
رؤاه اخلاصة وخططه وكان آخر هذه االستقاالت تلك 
التي تقدم بها أعضاء املركز اإلعالمي بوزارة التربية 
والتعليم يوم األربعاء الفائت للوزير بس���بب عدم 
قيام املركز خالل األسابيع املاضية مبهامه على حد 
وصف االستقالة وتعد هذه االستقالة اجلماعية هي 
الثانية خالل األسابيع الستة املاضية التي تولى فيها 
بدر منصبه الوزاري حيث تقدم 7 من مستش���اريه 
باس���تقالة جماعية قبل 4 أسابيع وأعضاء الفريق 
اإلعالمي املس���تقيلون هم: أمي���ن العوضي رئيس 
األحداث اجلارية بقطاع األخبار، ورجائي السخاوي 
مدير عام املونتاج ومحمد توفيق مدير عام الهندسة 
اإلذاعية والصيانة وحسن رزق مدير عام التصوير 
ومصطفى جنيب مصور أول وماجد برنابه مصور 
أول وجميعهم من املنتدبني من التلفزيون املصري، 
وجاء باالستقالة ان الوزارة تعاقدت معهم لتطوير 
األداء اإلعالمي لها وش���رح سياسات التعليم وانهم 
نقلوا ما يحدث من تطوير للخطة االس���تراتيجية 
للرأي العام وان استقالتهم جاءت بسبب ضغط من 
جانب أحمد حس���ن ومحمد علي وكالهما من رجال 

الوزير اجلديد.
حزمة من التحديات تواجه الوزير بدر فهل يقود 
أحمد زكي بدر قاطرة التعليم بالصورة التي رسمها 
له البعض كنجل لوزير داخلية مصر األسبق؟ وهل 
قطار اإلصالح التعليمي الذي أعلنه فور توليه الوزارة 
خطوة ملشروع تعليمي قومي يلتف حوله كل املصريني 
لوقف الهدر والتدهور في املناهج وسلبياتها وإعادة 

املنظومة القومية للتعليم من حالة الشتات؟
التغيير وإعادة الهرم املقلوب الى وضعه الطبيعي 
هو ما ينتظره الش���ارع املصري في قضية التربية 
والتعليم ف���ي مصر فهل يفصح ب���در عن أجندته 

التفسيرية؟

أحمد زكي بدر
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رفع سعر
البنزين لألغنياء

أسرار@دوت كوم

السادس من أكتوبر
أسعار التمليك بالمتر

س���عر املتر للتمليك 
باحل���ي األول يصل إلى 
و1300  جنيه���ا   1850
جني���ه باحل���ي الثالث 
و1500 جني���ه بالربوة 
السابع ويرتفع  واحلي 
إلى 2400 جنيه بالشيخ 
زايد و2800 جنيه بدرمي 
الند حتى يصل إلى 3000 

جنيه بحي األشجار.

أسعار اإليجار الجديد
أما أس���عار اإليجار 
بالقانون اجلديد فتبدأ من 
1700 جنيه شهريا باحلي 
الثال���ث و1800 جني���ه 
ش���هريا باحلي السابع، 
وتصل إلى 2000 جنيه 
الثاني وتتراوح  باحلي 
بني 2000 و2500 جنيه 
ش���هريا بالش���يخ زايد 

ودرمي الند.

اإليجار والتمليك

شيماء فاروق
ذكرت تقارير صحافية أن احلكومة تعتزم وضع 
خطة لتعديل شكل الدعم على البنزين، وذلك لتحديد 
الفئات املستهدفة من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى 
رفع أس���عار البنزين لألغنياء الذين س���يكونون 

خارج إطار الدعم.
وقالت صحيفة الش���روق املصرية ان مصدرا 
حكوميا واسع االطالع أكد أن احلكومة جتري عدة 
دراسات بشأن تعديل شكل الدعم على احملروقات، 
من خالل حتديد الفئات التي تستحق هذا الدعم، 
من خالل قاعدة بيانات لنحو 12 مليون أسرة، من 
أصل نحو 17 مليون أسرة، مع حتديد املستحقني 

منهم لدعم احملروقات يتم االستناد إليها.
وأض����اف املصدر أن رئيس مجلس الوزراء أحمد 
نظيف قد طلب بالفعل من وزارة التنمية اإلدارية إعداد 

دراسة بخصوص حتويل الدعم العيني إلى نقدي.

وأشار إلى أن الفكرة املطروحة لرفع الدعم على 
احملروقات لبعض الفئات تتمثل في حتديد فئات 
من الس���يارات تباع احملروقات ملالكها بدون دعم، 
وفى املقابل ستحصل فئات أخرى على احملروقات 
بأس���عار مدعومة لعدد معني م���ن الليترات، وما 
سيزيد عليه سيحصلون عليه بالسعر احلر، أي 

غير املدعوم دون حتديد نوعية السيارات.
وعن تخيير املواطن ما بني الدعم النقدي والدعم 
العيني قال املصدر ان املواطن سيحصل على قيمة 
الدعم الذي حتدده احلكومة على السلعة في حالة 
ما إذا اختار الدعم النقدي. وضرب مثاال على ذلك 
بس���لعة مثل الس���كر الذي يصل سعر الكيلو في 
السوق احلرة ل� 5 جنيهات، في الوقت الذي يحصل 
عليه املواطن املستحق للدعم من البقال التمويني 
ب� 60 قرشا، وفى هذه احلالة سيحصل املواطن على 

4 جنيهات وأربعني قرشا نقدا.

الحكومة
تدرس

اإلسكندرية »يونانية«

أثارت دراسة نشرها االعالم االحد املاضي حول فرعونية 
االسكندرية جدال واسعا بني أساتذة اآلثار والتاريخ وردود 
أفعال متباينة. د.اش���رف فراج عمي���د كلية اآلداب جامعة 
االسكندرية قال ان »عروس البحر« يونانية ولم يكن لها 
وجود كمنطقة سكنية أو مدينة عمرانية قبل مجيء االسكندر 
املقدوني مشددا على ان تأصيل االسكندرية فرعونيا يعد 

مخالفة ألصول البحث العلمي.

افتتاح 13 محطة للصرف الصحي بالغربية 

أكد محافظ الغربية اللواء عبداحلميد الشناوي أنه جار 
االنتهاء من إنش���اء 13 محطة للص���رف الصحي مبختلف 
مراكز احملافظة بتكلفة 140 مليون جنيه موضحا أن خدمة 
الصرف الصحي س���تغطي احملافظة كامل���ة خالل الفترة 
املقبلة حيث لم يتبق س���وى 62 قرية فقط وجار إدراجها 

ضمن اخلطط املستقبلية. 
11تجمعا تسويقيا بأسيوط

قرر الل���واء نبيل العزبي محافظ أس���يوط تخصيص 
مساحة 33 ألف متر بجميع مراكز احملافظة إلنشاء 11 جتمعا 
جتارية وتسويقيا ملنتجات شباب اخلريجني لتوفير فرص 

عمل لهم. 

نظمت منطقة آثار اسوان االسالمية مؤخرا 
بالتعاون مع املعهد االملاني لآلثار بالقاهرة 
مؤمترا بعنوان »شواهد القبور االسالمية 
بأسوان«، وقد خرج املشاركون في املؤمتر 
بعدة توصيات منها ضرورة انشاء متحف او 
مخزن لآلثار االسالمية لعرض شواهد القبور 

والقباب الفاطمية باحملافظة.

متحف لآلثار اإلسالمية في أسوان


