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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
تقرر بدء اخلطوات الفعلية 
إلنش�اء الطري�ق الطول�ي 
اجلديد باإلسكندرية، يذكر  
أن الطريق اجلديد س�وف 
تنعكس إيجابياته على سحب 
الكثافة املرورية من طريق 

احلرية بصفة خاصة.

أعلن وزير التجارة والصناعة 
م.رش�يد محمد رشيد أنه 
مت اإلتف�اق م�ع املغرب 
على دخول 5 آالف سيارة 
إلى مصر بإعف�اء كامل من 
اجلمارك، في إطار اتفاقية 

»أغادير«.

السيارات المغربية تغزو السوق طريق »بديل« لكورنيش اإلسكندرية 

من أول 
السطر

نقطة 

حني يسقط الزواج في اختبار احلياة 
وتصل العالقة بني الزوجني إلى حائط مسدود، 
قد نس��مع من أحد الطرفني مقولة »خلينا 
أصدقاء أحسن« وهذا يطرح سؤاال مهما جدا، 

هل احلب ميكن أن يتحول إلى صداقة؟
أظن ذلك ممكنا لكن بشرط ان يكون 
الطرفان في حال��ة نضج عاطفي قوامها: 
احترام مش��اعر الطرف االخر حني تبرد، 
فبكل بساطة البد ان نتقبل اننا لم نصبح 
احلبيب املنش��ود الذي يتمن��اه الطرف 

اآلخر.
وإذا تقبلنا هذا، فاحلب ميكن أن يتحول 
إلى صداقة، بشرط توافر مبدأ حسن النية 
واحترام املش��اعر احلقيقية، ولذلك اقول 
ميكن أن يتح��ول الزوجان الل��ذان أحبا 
بعضهما وتزوجا ثم انفصال إلى أصدقاء، 
وتظل تربطهما عالقة حسنة، تعترف بقيم 
احلب الذي كان، وحتترم األس��باب التي 

أدت إلى نهايته.
لكن اتصور أن��ه إذا كانت هناك حالة 
خداع أو ابتزاز للمشاعر أو غدر باحلبيب، 
فالش��خص املجروح ال يقبل أن يتحول 
احلبيب الذي جرحه إلى صديق، ألن هذا 
األمر يستفز مشاعره، ورمبا يوقظ ذاكرة 
األلم في نظرته للحبيب الذي كان، وبالتالي 
يعجز ع��ن القبول به كصديق في موقعه 

اجلديد. 
ولذلك أنادي بأنه إذا حتول احلب الى 
سراب واستحال استمرار الزواج بأن يتم 
االنفصال بكل حتضر وهدوء، ألن العالقة 
بني الطرفني قد تتحول من حب سابق الى 

صداقة شبه ممكنة.. اقول قد.

صداقة شبه ممكنة

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

قبلي
وبحري

الغاز الطبيعي في جميع مناطق حلوان
أعلن محافظ حلوان قدري أبو حسني أنه 
سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلي جميع أنحاء 
احملافظة، وأشار إلى أنه اجتمع مع مسؤولي 
شركة بتروجاس ملناقش����ة اجلدول الزمني 

لتنفيذ املشروع. 
واض����اف احملاف����ظ: إن مش����كلة أنابيب 
البوتاجاز املعبأة لن تكون ظاهرة مستقبلية 
في حل����وان وأن احملافظة اتفقت على تنفيذ 
خطة توصيل الغاز الطبيعي لكافة املناطق 
سواء احلضرية أو الريفية وأن اخلطة جار 

تنفيذها بدون أي مشاكل. 
وأك����د قدري أبو حس����ني أن احملافظة لن 
تسمح أو توافق على أي منشأة عقارية جديدة 
مخالفة حتت »سياسة األمر الواقع«، موضحا 
أنه مت تشكيل جلنة برئاسة اللواء إسماعيل 
قطب رئيس املجلس احمللي للمحافظة لبحث 

مشكلة 186 برجا مخالفا. 
وفي سياق متصل صرح اللواء إسماعيل 
قط����ب بأن اللجنة س����وف حتافظ على هذه 
األبراج املخالفة باعتبارها ثروة عقارية وحتقق 
مصالح عدد كبير من املواطنني وسوف تبحث 
عن مخرج قانوني لهذه األبراج للحفاظ على 

حقوق احملافظة القانونية

إزالة محطة بنزين بالدقهلية
قرر محافظ الدقهلية س����مير سالم هدم 
محطة بنزين أقامها أحد املتبرعني على قطعة 
أرض سبق أن خصصها إلنشاء مدرسة بقرية 
برهمت����وش بالس����نبالوين ومت االبقاء على 

املدرسة وفقا لقرار التبرع. 
وكان جهاز املتابعة بوزارة التربية والتعليم 
برئاسة سعيد شومان قد التقي احملافظ لبحث 
مشكلة التالميذ خوفا عليهم من ضرر احملطة 

واقتنع احملافظ وقرر إزالة محطة البنزين.

القاهرة � شيماء فاروق
سوزوكي 2009: يسأل القارئ احمد 
السيد عن اجلمارك املستحقة على 
سيارة سوزوكي SX4 موديل 2009 
سعة محركها 1600 سي سي عادة، 

جميع الكماليات؟
تق���در الضرائ���ب والرس���وم 
اجلمركية عليها بحوالي 55 ألف 

جنيه تقريبا.
فورد فوكاس 2009: تسأل القارئة نهلة العوضي عن اجلمارك املستحقة 

على سيارة فورد فوكاس موديل 2009 سعة محركها 1600؟
تقدر الضرائ���ب والرس���وم اجلمركية عليه���ا بحوالي 52 ألف 

جنيه.
هيونداي إلنترا 2009: تسأل القارئة نهى امام عن اجلمارك املستحقة 
على س���يارة هيونداي إلنترا موديل 2009 سعة محركها 1600 سي 

سي؟
تقدر الضرائ���ب والرس���وم اجلمركية عليه���ا بحوالي 42 ألف 

جنيه.
بيج�و 307 مجهزة طبيا ملعاق مدني 2010: تسأل القارئة سهاد النجيمي 
عن اجلمارك املس���تحقة على سيارة بيجو 307 مجهزة طبيا ملعاق 

مدني موديل 2010 سعة محركها 1600 سي سي؟
 تق���در الضرائب والرس���وم اجلمركية عليه���ا بحوالي 37 ألف 

جنيه.
BMW 318 الفئة الثالثة 2006 : يسأل القارئ احمد فراج عن اجلمارك 
املستحقة على س���يارة BMW 318 الفئة الثالثة موديل 2006 سعة 

محركها 1800 سي سي؟
تق���در الضرائب والرس���وم اجلمركية عليه���ا بحوالي 280 ألف 

جنيه.

القاهرة حتويل وسط  قررت محافظة 
العاصم���ة إلى منطقة للمش���اة فقط بعد 
االنتهاء من بناء جراج التحرير في غضون 
عام ونصف الع���ام من اآلن، مع حتصيل 
رس���وم إضافية في حالة رغبة الس���ائق 

الدخول بسيارته.
وقال محافظ القاه���رة د.عبد العظيم 
وزير إنه سيتم توفير عدد من السيارات، 
التي تعمل بالكهرباء لنقل الركاب من مقر 
اجلراج إلى ش���وارع مركز العاصمة، وأن 
الطرق باحملافظة درس���ت املنطقة  جلنة 
ووضع���ت توصيات بتوس���عة األرصفة 

مبختلف الشوارع الرئيسية.
جاءت تصريحات وزير خالل مناقشته 
رسالة الدكتوراه املقدمة من م. أحمد خالد، 
بكلية الفنون اجلميلة، لدراسة وسط القاهرة 
ووضع مخطط جديد لها. حسب صحيفة 

»الشروق« املستقلة الثالثاء املاضي.
وأضاف وزير أن وسط القاهرة يحتاج 
إلى تكثي���ف الدراس���ات النظرية إلعادة 
تخطيطه دون النظ���ر إلى الواقع احلالي 
له، »ألنه إذا تعاملنا مع الواقع فسنجد ما 
ال يسرنا«، الفتا إلى العديد من املشكالت 
التي تعاني منها منطقة وس���ط العاصمة 

بداي���ة من اس���تعماالت األراضي وتداخل 
األنشطة التجارية والترفيهية والسكنية 
في مكان واحد، مشيرا إلى أن حريق عمارة 
»اإلسعاف« كشف عن أن أغلب العمارات 

التاريخية مؤجرة كمخازن وورش.
وأضاف محافظ العاصمة أن احملافظة 
تفكر اآلن في إعادة األوبرا إلى مقرها القدمي 
ق���رب العتبة، قائال: »أي إنس���ان بيحس 
باكتئاب نفسي ملا ميشي في هذه املنطقة، 
لذلك شددت الدراسات على ضرورة عودة 

األوبرا إلى مكانها القدمي«.
وأكد د.وزي���ر أن احملافظة تصر على 
التاريخي واملعالم األساسية  التراث  بقاء 
لوس���ط العاصم���ة، ومنها مبن���ى فندق 
إلى أن القضاء  االنتركونتيننتال، الفت���ا 
املصري أصدر قرارا بترميم الطوابق العليا 
دون اإلزالة، مشيرا إلى قيمته التاريخية 
حيث شهد الكثير من األحداث واللقاءات 

السياسية املهمة.
وحول تنفيذ مشروعات التطوير قال 
د.وزير إن احلكوم���ة التزال تواجه قوى 
اإلعاق���ة االجتماعية، التي تقف دائما أمام 
أي تطوي���ر بحج���ة التخوف م���ن البيع 

للمستثمرين.

التفكير في إعادة األوبرا إلى مقرها القديم قرب العتبة

ب�ال سي�ارات  وس�ط
القاهرة

هل فكرت يوما أن ترشح نفسك لرئاسة 
الشباب من اجلنسني  اجلمهورية؟ آالف 
الرئاسة، بعضهم  قرروا خوض مغامرة 
رشح نفسه وآخرون رشحوا شخصيات 
عامة وشخصيات سياسية وأخرى فنية 
بل وصل االمر الى ترش���يح شخصيات 

وهمية من باب الهزار. 
أكثر من 120 »جروبا« على الفيس بوك 
� كما نشرت جريدة املصري اليوم املصرية 
� رشحت ش���خصيات عديدة من جميع 
االجتاهات من أجل منصب الرئاسة الرفيع، 
الفنانني  إلى  سياس���ية وعامة ووصلت 
فمن املخرجة إيناس الدغيدي إلى املطرب 
عمرو دياب والفنان عادل إمام إلى الفنانة 
فيفي عب���ده دارت معركة االنتخاب عبر 

الفيس بوك.
ول���م يقتصر األم���ر عل���ى الفنانني 
وجنوم املجتمع والسياسيني فقط، فمن 
باب »الهزار« ظهرت ش���خصيات وهمية 
ابتدعها ش���باب الفيس بوك مثل جروب 
»مبايعة الدبور األزرق لرئاسة اجلمهورية« 
وكذلك جروب »معا لترشيح تهامي باشا 
لرئاس���ة اجلمهورية«، وهن���اك من قام 
بعمل جروب خاص بشخص أراد أن يراه 
رئيس���ا للجمهورية وذلك مثل اجلروب 
اخلاص بشخصية »س���لطان السكري« 
االبن األكبر في املسرحية الشهيرة »العيال 
كبرت« وهو الدور الذي أداه الفنان سعيد 
صالح، ووضعوا على الصفحة اخلاصة 
باجلروب املعروف باسم »معا لترشيح 

سلطان الس���كري.. رئيسا للجمهورية« 
برنامج���ه االنتخابي وهو بعض األقوال 
املأخوذة من مش���اهد من تلك املسرحية، 
إلى جانب إدراج بعض املطالب اخلاصة 
مبنشئي اجلروب إلى أن أصبح اجلروب 
يضم 2801 عضو مؤيد لترشيح السكري 
االبن، وتفاعل أعضاء اجلروب حول مسألة 
الترش���ح لالنتخابات الرئاسية في 2011 

ودعمه بقوة.
لم ينته األمر عند السكري بل امتدت تلك 
اجلروبات لتخترع شخصيات وهمية مثل 
اجلروب األكثر شعبية والذي اختار عنوانه 
كالتالي »املبادرة الشعبية أوي لدعم لولو 
الذي  للترشيح للرياسة« وهو اجلروب 
وصل عدد املشاركني فيه إلى 2600 عضو 

من اجلنسني ومن مختلف األعمار.
وفي الصفحة الرئيسية للجروب وضع 
مؤسس���وه الفكرة العام���ة قائلني: »بعد 
انتش���ار املبادرات الشعبية اإللكترونية 
التي تنادي بدعم أش���خاص بعينها كلنا 
عارفنها للترشح للرئاسة، وناس تانية 
غريبة جدا منهم مدرس رياضيات، ومنهم 
مدير شركة مجهولة واللي عاملة اجلروب 
واحدة موظفة عن���ده، واحلكومة قاعدة 
س���اكتة ومحدش فاهم أي حاجة، قررنا 
أن نطل���ق هذا اجلروب املب���ارك ليكون 
شرارة احلملة الشعبية األولى لترشيح 
لولو لرياسة بلدنا احلبيب بل وانتخابه 
أيضا فهو ليس أق���ل من أي واحد عاوز 

يترشحا«.

أغرب وأطرف 
مرشحي الرئاسة

على الـ»فيس بوك«: 

عمرو دياب وعادل إمام
وفيفي عبده.. وتهامي باشا!

.. وتهامي باشا! فيفي عبده عمرو دياب عادل إمام

يحيي العاملان العربي واإلسالمي هذه 
األيام ذكرى املولد النبوي الشريف، حيث 
تعم االحتفاالت أرجاء البلدان بهذه املناسبة 
العطرة، وحتتل مدينة القاهرة الصدارة 
في مظاهر االحتفال فتنتشر فيها مظاهر 
االحتفال الرائعة، بدءا من إقامة سرادقات 
اإلنشاد الديني واالبتهاالت في مدح نبي 
الرحمة، ومرورا بتس���يير مواكب الطرق 
الصوفية التي تطوف األحياء التي يشع 
منها عبق التاريخ مثل احلسني والسيدة 
زين���ب والقلعة، وانته���اء ببيع احللوى 
وعروس املولد بالرغم من ارتفاع أسعارها 
هذا العام إلى 40% عن العام املاضي متأثرة 
بارتفاع أسعار السكر واملواد التي تدخل 

في تصنيع احللوى. 
فمع إطاللة ش���هر ربيع األول من كل 
عام يحتفل املصريون بذكرى مولد النبي 
محمد ژ ويتخذ االحتفال طيلة هذا الشهر 
املبارك أش���كاال عديدة كإقامة السرادقات 

في امليادين والش���وارع وإقامة مجالس 
الذكر وتالوة القران الكرمي إضافة الزدهار 

عروض الفنون الشعبية.
وتقام على هامش االحتفاالت باملولد في 
احملافظات املصرية شعائر غاية في الطرافة 
تبدأ بالوفاء بالنذور لدى »العتبات املقدسة« 
لدى املصريني ويقصد بها أضرحة األولياء 
مثل السيد البدوي مبحافظة الغربية دلتا 
مصر وسيدي الدس���وقي مبحافظة كفر 
الشيخ وغيرها من املزارات الدينية التي 

يقصدها البسطاء.
ولعل من ابرز مظاهر احتفاالت املولد 
النب���وي في املدن هو ازدحام الش���وارع 
وامليادين بباعة »حلوى املولد« وعروس 
املولد التي تصنع من قوالب احللوى في 
صورة عروسة وحصان، ويرجع بعض 
املؤرخني تاريخ ظهور عروسه املولد في 
مصر إلى العصر الفاطمي أما البعض فيؤكد 
أنها ع���ادة مصرية خالصة رابطني بينها 

وبني معرفة املصريني بعروس النيل منذ 
العصور الفرعونية.

أم���ا القرى التي تنتش���ر فيها الطرق 
الصوفية وأضرح���ة األولياء والعارفني 
فتخ���رج »دورة املولد« في صبيحة يوم 
الثاني عشر من شهر ربيع األول في صورة 
كرنڤاالت ش���عبية ينظمها رجال الطرق 
الصوفية ويتقدمها اخليالة وراكبو اإلبل 
املزدانة بقطع القماش املزركشة يليها أتباع 
الطرق الصوفية حاملني الدفوف والسيوف 
يتبعهم أصحاب احلرف املختلفة فيطوفون 
أرجاء الق���رى ويصلون إلى املدن أحيانا 
ويبدأون من أمام أضرحة العارفني وينتهون 

عندها في حركة دائرية حول القرية.
ومبناسبة املولد الشريف البد من قيام 
كل أسرة بارسال حلوى املولد والعشاء أي 
اللحوم واخلضراوات لكل بناتها املتزوجات 
وتتلقى كل فت���اة مخطوبة حلوى املولد 

والعشاء من خطيبها أيضا.

أنوار المولد النبوي تضيء الليالي.. و»عروس المولد« ُتشترى بالغالي

أسرار@دوت كوم

محمد هنيدي يتزوج من صينية
يستعد الفنان محمد هنيدي لبطولة فيلمه السينمائي اجلديد »جوازة 
صيني« ويجسد فيه دور شاب يحاول احلصول على اجلنسية الصينية 
بعد س����فره إلى الصني بطريقة اخلطأ فيصبح األمل الوحيد للخروج 
من هذا املأزق هو الزواج من فتاة صينية للحصول على اجلنسية وقد 
مت ترش����يح وائل إحسان إلخراج الفيلم ولم يتم االستقرار على باقي 

محمد هنيديفريق العمل، ويعد العمل ثاني فيلم يتم تصويره بالصني.


