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»شؤون مصرية« تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 32
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

أكد محافظ اجليزة اللواء س����يد 
عبدالعزيز االنتهاء من إعداد التخطيط 
العمراني اجلديد للمناطق الشمالية 
والغربية واجلنوبي����ة للمحافظة، 
الفتا الى ان ذلك املخطط سيعرض 
على الرئيس حس����ني مبارك قريبا 

العتماده. 
وأضاف احملافظ أنه سيتم إنشاء 
أكبر كراج حتت األرض بشارع جامعة 
الدول العربية يضم موال جتاريا على 
أحدث النظم وأماكن ترفيهية باإلضافة 
لتطوير ورصف شارع املنصورية 
ليكون البوابة الرئيس����ية للمنطقة 
األثرية كما مت إع����داد مخطط كامل 

للمناطق املجاورة لنادي الرماية. 
الى ذلك قررت وزارة اإلس����كان 
واملجتمعات العمرانية اجلديدة، بصفة 
نهائية، بدء إنش����اء مدينة مليونية 
في الساحل الشمالي، على أن تكون 
أول مدينة تخص����ص لها احلكومة 
االعتمادات املالية، لتمويل عمليات 
الترفيق وإنش����اء البني����ة التحتية 
الالزمة، ملساعدة السكان على االنتقال 

واالستقرار فيها.
وقال وزير اإلسكان م.أحمد املغربى 
خالل اجتماعه االسبوع املاضي مع 
رابطة املس����تثمرين العقاريني: »إن 

الساحل الشمالي يتمتع مبوقع مثالي 
جلذب ماليني الس����كان لإلقامة به، 
مشيرا إلى أن احلكومة ستوفر جميع 
اإلمكانات املادية إلقامة هذه املدينة، 
بتخطي����ط يختلف عن اجليل األول 
من املدن، في إش����ارة إلى السادس 
من أكتوبر والعاش����ر من رمضان، 
اللت����ني افتقدتا طرق املواصالت في 

بداية إنشائهما.
وأضاف املغرب����ي »ان احلكومة 
ستتوسع في جتربة املدن املليونية 
من خالل تطبيقها في مواقع أخرى 
مثل شرق بورسعيد، والتي يتوقع 
أن تكون واحدة من أكبر التجمعات 
اجلديدة جذبا للس����كان مع وجود 
مخطط����ات إلقامة مراك����ز خدمية 

وصناعية. 
وح����ول إمكانية إنش����اء مدينة 
مليوني����ة في جنوب س����يناء، قال 
املغربي: »إن طبيعة املنطقة واعتبارات 
األمن القومي، في أولويات احلكومة 
عند التخطيط إلقامة مشروعات في 
هذه املنطقة، فضال عن التوازن البيئي 
حيث تعتمد على مقومات بيئية يجب 
التعامل معها بحرص لعدم اإلضرار 
بها، ولذا سيتم استبعاد احملافظة في 

الفترة احلالية من التجربة.

كراج ومول تجاري تحت األرض في شارع جامعة الدول العربية.. وشارع المنصورية البوابة الرئيسية للمنطقة األثرية

تخطيط عمراني جديد للجيزة.. قريباً

استجواب برلماني: 10 قرارات
 لعالج زوجة وزير الصحة في الخارج

بدر يواصل ثورة التصحيح في »التربية والتعليم«:
إلغاء جهاز المتابعة وإعادة أعضائه لعملهم السابق

قطع الخدمة عن 15 ألف محمول صيني

قدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، 
اس���تجوابا إلى املجلس وجه���ه لرئيس الوزراء 
ووزيري املالية والصحة، حول قرارات العالج في 
اخلارج عل���ى نفقة الدولة ملنى العيوطي، زوجة 
د.حامت اجلبلي وزي���ر الصحة، التي وصلت إلى 
10 قرارات بلغت قيمتها 347 ألف دوالر وجميعها 
قرارات للعالج في الوالي���ات املتحدة األميركية 
خالل 4 س���نوات خالل الفت���رة من 2006 وحتى 
2010، بخالف مصاريف السفر في الدرجة األولى 

ومصاريف املرافق.
وقال العمدة في استجوابه: لعلي أكون كشفت 
عن املخطط الذي وضعه وزير الصحة مع باقي 
رجال األعمال في احلكوم���ة، حني زعموا وجود 
فساد في املجالس الطبية املتخصصة يتعلق بعالج 

الفقراء. وأضاف: احلكومة استعانت بعدد من نواب 
الوطني لالفتراء على النواب الذين يستخرجون 
طلبات العالج للفقراء، وقالوا إن هناك مخالفات 
في قرارات العالج الصادرة للمواطنني، وطالبوا 
الوزراء بوضع قي���ود على عالج املواطن الفقير 
على نفقة الدول���ة، بينما وزير الصحة ال يعالج 
زوجته إال في اخلارج بنفق���ات باهظة مقتطعة 
من بند عالج املواطنني باملخالفة للقانون، وميثل 

جناية استيالء على املال العام.
وطالب العمدة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس 
الوزراء بأن يس���تقيلوا مبحض إرادتهم، إذا كان 
لديهم قدر يس���ير من اإلحس���اس باملسؤولية، 
بحس���ب تعبير النائب، وحتديد جلس���ة عاجلة 

لنظر االستجواب.

واصل وزير التربية والتعليم د.أحمد زكي بدر 
ثورة التصحيح ف����ي وزارته، حي����ث أصدر قرارا 
بتعي����ني أحمد محمد عبداملنعم مدي����را ملكتبه، كما 
أصدر قرارا بحل جهاز املتابعة التابع لقطاع التعليم 
وقوامه 370 عضوا واختيار عدد منهم لضمهم جلهاز 
التفتيش التابع ملكتبه مع عودة الباقني ألماكن عملهم 

السابقة.
كما أصدر الوزير قرارا بنقل 4 مديرين عموميني 
من قطاع الكتب إل����ى مديرية التربية والتعليم في 

القاهرة.
الى ذلك، ينظم املجلس الثقافي البريطاني بالتعاون 
مع املشروع الوطني إلصالح التعليم الفني والتدريب 
املهني االثنني املقبل مؤمترا دوليا لبناء مش����اركة 
فعالة من قبل رج����ال األعمال والقطاع اخلاص في 
تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب املهني مبصر 
مبشاركة عدد من اخلبراء البريطانيني واألوروبيني 
وأكثر من 150 من صانعي القرار ومؤسسات القطاع 
اخلاص ورجال األعمال واالحتادات ومقدمي اخلدمات 

التدريبية في مصر.
وذكر بيان وزعه املجلس اول من امس أن املؤمتر 
الذي ستس����تمر أعماله ملدة يومني يتضمن العديد 

من األنش����طة مثل عرض خبرات بريطانيا ومصر 
وبعض اخلبرات الدولية في هذا املجال وعمل جلسات 
نقاش جماعية، واالش����تراك في ورش عمل تهدف 
إلى استكشاف املمارسات الدولية اجليدة وحتديد 
التحديات والفرص الرئيسية واالتفاق على توصيات 
وخطوات قادمة من أجل دعم مشاركة قطاع األعمال 
اخلاص لإلسهام في زيادة معدل التوظيف خلريجي 

التعليم الفني والتدريب املهني في مصر.
وأوضح البيان أن هذا املؤمتر يأتي في إطار اهتمام 
احلكومة املصرية بتحس����ني جودة التعليم الفني 
والتدريب املهني الذي يعد أحد أهم وسائل تطوير 
الصناعة ومن ثم ينعكس على التنمية االقتصادية، 
حي����ث ان التعليم الفني والتدري����ب املهني البد أن 
يتماشيا مع ما يتطلبه سوق العمل احمللى والعاملي 

من مهارات ومؤهالت.
وأش����ار البيان إلى أن برنامج توظيف مهارات 
العمل الذي أطلقه املجلس الثقافي البريطاني يتناول 
موضوع الطلب والعرض على املهارات الوظيفية في 
االقتصاد العاملي بحيث تتمكن نظم التعليم والتدريب 
احمللية من حتسني قدرتها على االستجابة ملتطلبات 

سوق العمل واحتياجات املتعلم.

نفذت االربعاء املاضي شركات 
احملمول الثالث تعليمات اجلهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت التي 
أطلقه���ا نهاية الش���هر املاضي 
بقطع اخلدمة عن أرقام احملمول 
التي يستخدم مالكوها هواتف 
صيني���ة الصنع غي���ر مطابقة 

للمواصفات.
ووفقا ملا جاء بجريدة »املصري 
الي���وم«، قالت مصادر باجلهاز 
إن  القومي لتنظيم االتصاالت: 
الشركات قطعت اخلدمة عن 15 
ألف هاتف محمول مبعدل خمس��ة 
آالف لكل شركة وفق اتفاق مسبق 
بني الشركات وج���هاز تنظيم 
االتصاالت، وستقيس تأثير قطع 

اخلدمة على الشبكات.
ال���ى ذلك، ق���ررت محافظة 
اجليزة إجراء مراجعة ش���املة 
حملطات تقوية شبكات احملمول 
أعل���ى العق���ارات للتأك���د من 
مطابقتها للش���روط املطلوبة 
خاصة املسافات وإزالة املخالف 

منها .
احملل���ي  املجل���س  وكان 
للمحافظة قد أثار في اجتماعه 
االخير التزايد املستمر في تركيب 
هذه احملطات، وما تالحظه من 
أن بع���ض هذه احملطات مثبتة 
فوق اسطح مباني اقل ارتفاعا 
من املباني املجاورة وأن احملطات 
مقامة مبناطق ذات كثافة سكانية 

كبيرة جدا وخاصة في مناطق 
فيصل وامبابة وبوالق الدكرور 

والهرم.
ووفقا ملا جاء بجريدة »االهرام« 
طالب اعضاء املجلس مبراعاة 
االصول العلمية التي متنع اآلثار 
الضارة لهذه الشبكات وتوفير 
املقاييس العلمية التي متنع اي 
اشعاعات ضارة تخرج من هذه 
احملطات حماية للمواطنني حتى 
ال يتحول احملمول الى اداة القتل 

البطيء.
في االطار نفسه، قرر احملافظ 
م.س���يد عبدالعزيز حظر اقامة 
ش���بكات تقوية احملمول داخل 

مراكز الشباب . 

صورة 

وخرب
بدأت هيئة السكة احلديد تشغيل أول مزلقان أوتوماتيكي يعمل 
آليا بالكامل في قليوب،  فبمجرد اقتراب القطار من املزلقان 
قبل نحو دقيقتني يبدأ تشغيل أجراس اإلنذار وأضواء التنبيه 
للتحذير م�ن اقتراب القطار، ثم يبدأ املزلقان إغالق نفس�ه 
آليا  ولزيادة عنصر األمان وتشديد الرقابة للحد من احلوادث 
الناجمة عن تهور قائدي املركبات وعدم التزامهم باإلشارات 
التحذيرية التي تنبه القت�راب القطار فقد مت تزويد املزلقان 

بكاميرا مراقبة تلفزيونية تعمل آليا.

أول مزلقان أوتوماتيكي في قليوب

من أول 
السطر

نقطة 

ال شك في أن املوت أعظم ما يقع باإلنسان 
من االبتالء له وملن يتركهم بعده، وليعلم كل 
إنسان أن التشفي باملوت ليس خلقا إنسانيا 
وال دينيا، فكما مات غيره سيموت هو، والنبي 
ژ قال: »ال تظهر الش��ماتة بأخيك فيعافيه 

اهلل ويبتليك«. 
كان البد من هذه املقدمة لالشارة الى وقوع 
احدى القنوات الفضائية العربية � لألسف انها 
عربية � في خطأ خطير إزاء تغطيتها لنبأ وفاة 
رمز اإلسالم في العالم أجمع اإلمام األكبر شيخ 
األزهر د. محمد سيد طنطاوي، بصورة بدت 
وكأنها تدق الطبول فرحا بوفاته التي صورتها 
كما لو كانت انتقاما إلهيا منه بسبب ما عرضته 

من قضايا بصورة التشفي منه.
حيث راحت تقدم تغطية منحازة ضد املتوفى 
على طريقة »اذكروا مساوئ موتاكم«، وعرضت 
لقاءه برئيس دولة االحتالل اإلسرائيلي شيمون 
بيري��ز، مركزة على أنه الذي س��عى ملد يده 
للس��الم عليه، ولقاءه باحلاخام اإلسرائيلي 
ميشيل، رغم وصف البعض للقاءين بالعاديني 
ألنهما كانا في إطار مؤمترات حوارات األديان، 
كما أشارت إلى إجباره إحدى الفتيات على خلع 
النقاب لدى زيارته إلحدى املدارس األزهرية، 
وغير ذلك من املواقف االخرى التي عرضتها 
تلك القناة التي أقول لها: هل تناسيت أن فضيلة 
اإلمام الراحل ال ميكنه اآلن الدفاع عن نفسه، 
وأنك بهجومك على هذا الرمز االسالمي الكبير 

تتجرئني على الدين أجمع؟ اتقي اهلل.
واخيرا نقول كما قال الشاعر احلكيم: 

فقل للش��امتني بن��ا أفيقوا
سيلقى الش��امتون كما لقينا

هل تشمت في الموت؟!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com


