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القاهرة - شيماء فاروق
هيوانداي أكس�نت 2000: يسأل 
إمام عن جمارك  القارئ س����يد 
سيارة هيوانداي أكسنت موديل 
2000 س����عة محركها 1300 سي 
سي؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 21 ألف 

جنيه.
م�ازدا 3 »2004«: تسأل القارئة 
عف����اف ابراهي����م ع����ن جمارك 
س����يارة م����ازدا 3 موديل 2004 
س����عة محركها 1600 سي سي 
جميع الكماليات؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

ارتفعت أس����عار اللحوم احلمراء في 
احملافظ����ات خالل األس����بوعني املاضيني 
بصورة ملحوظ����ة، بالتزامن مع ارتفاع 
أسعار الدواجن واألسماك، مما تسبب في 
إقبال املواطنني على اللحوم املجمدة في 
املجمعات االستهالكية، وتبادل اجلزارون 
وجتار املواشي وجتار األعالف االتهامات 

باملسؤولية عن األزمة.
في الدقهلية، وصل س����عر الكيلو إلى 
60 جنيها في املدن و45 جنيها في القرى، 
وقالت جنات عبدالهادي، موظفة، إنها جلأت 
لشراء حلوم اجلمال التي يبلغ سعر الكيلو 
منها 35 جنيها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم 

البقري واجلاموسي مؤخرا.
وفي القليوبية، تراوح س����عر الكيلو 
بني 47 و53 جنيها، وكشف تقرير للغرفة 
ارتفاع أس����عار  التجارية باحملافظة عن 
الدواجن إلى 13 جنيها للكيلو، واألسماك 

إلى 18 جنيها للكيلو بالتزامن مع ارتفاع 
أسعار اللحوم احلمراء، وقالت منى إبراهيم 
عبدالصمد، مديرة إدارة األسواق واالستثمار 
واملعارض بالغرفة التجارية: »استطلعنا 
أسباب الزيادة في أسعار اللحوم في هذه 
الفترة من اجلزارين وأكدوا أنها بس����بب 

الزيادة في أسعار األعالف«.
وفى املنيا، تبادل اجلزارون والتجار 
االتهامات حول املتسبب في أزمة ارتفاع 
أسعار اللحوم، وحمل اجلزارون التجار 
مسؤولية ارتفاع سعر كيلو اللحوم إلى 
45 جنيها بدال من 35 بنسبة 35% خالل 15 
يوما رغم انخفاض أسعار األعالف بنسبة 
تزيد على 70%، في حني كشف التجار عن 
وجود مجازر خاصة داخل منازل اجلزارين 

لذبح إناث املاشية.
من جانبه، طالب احملافظ د.أحمد ضياء 
الدين، بضرورة عودة مشروع البتلو، للحد 

من ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرا إلى وجود 
مشروع لتربية البتلو بقرية قلوصنا، وأنه 
مت توفير اللحوم للمواطنني من املشروع 

بسعر 32 جنيها للكيلو.
وفى البحيرة، حمل اجلزارون املسؤولية 
عن ارتفاع أسعار اللحوم إلى جتار البقر 
واجلام����وس وجتار األع����الف، بينما أكد 
خميس محمد، وهو تاجر، أن اجلزار يكسب 
في الذبيحة الواح����دة مبلغا يتراوح بني 

700 وألف جنيه.
وفي الشرقية، تزاحم املواطنون على 
املجمعات االس����تهالكية لش����راء اللحوم 
املجمدة بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدية 
إلى 50 جنيها للكيلو، وأكد أحمد شاهني، 
مدير مديرية التموين باحملافظة، أن أسعار 
اللحوم املجمدة والطازجة في املجمعات 

تتراوح بني 20 و25 جنيها للكيلو.
وفي البحر األحمر، طالب أعضاء مجلس 

محلي احملافظة بسحب األراضي التي مت 
تخصيصها للجزارين إلقامة مشروعات 
تسمني وتربية البقر واجلاموس، وأرجعوا 
سبب األزمة إلى قرار اللواء مجدي أيوب، 
محافظ قنا، منع خروج السيارات احململة 
باملاش����ية من احملافظة ومصادرتها حال 

ضبطها.
وفي بني سويف، دعا احملافظ د.سمير 
سيف اليزل، املواطنني إلى مقاطعة شراء 
اللحوم البلدية إلجبار اجلزارين على تثبيت 
أسعار اللحوم لتكون في متناول املواطنني، 
وقرر إقامة 7 شوادر في مدينة بني سويف 

لبيع اللحوم بسعر 36 جنيها للكيلو. 
في السياق ذاته، أطلقت حركة »مواطنون 
ضد الغالء« حملة ملقاطعة اللحوم احلمراء 
حتت شعار: »املصري اللي على حق يقول 
جلشع اجلزارين أل«، وتنتهي االثنني 15 
مارس اجلاري، الذي يوافق اليوم العاملي 

للمس����تهلك. وقال محمود العس����قالني، 
املتحدث باسم احلركة، إن العالم يستنهض 
الهمم للدفاع عن حقوق املس����تهلكني في 
مواجهة االحتكارات الكبرى، التي نعاني 
منها في مصر بشكل واضح، في الوقت الذي 
تقف فيه احلكومة مكتوفة األيدي، تشرف 
على الكوارث دون أن تتدخل ملواجهتها، 
موضحا أن أزمة ارتفاع أس����عار اللحوم 
بهذا الشكل غير املبرر نتيجة ممارسات 
احتكارية من قبل من سماهم )مافيا استيراد 
اللحوم( الذين تساندهم شخصيات نافذة 

في الدولة.
وأكد العسقالني ضرورة توجه احلكومة 
لالس����تيراد من السودان وإثيوبيا، نظرا 
لقرب املس����افة وانخفاض تكلفة الشحن 
وجودة اللحوم، التي ال تقل في جودتها 
عن اللحوم احمللية، نظرا للطبيعة واملناخ 

املتقارب في مصر والسودان وإثيوبيا.

األسرار الخفية في حياة شيخ األزهر الراحل: رفض العالج والحج على نفقة الدولة
و رصد 10 ماليين جنيه من حسابه إلنشاء مجمعين للمعاهد

طنطاوي تبرع ب� 7 ماليين ونصف المليون قيمة مكافآته لألزهر.. ولم يحصل علي أي بدالت سفر

رحم اهلل فضيل����ة اإلمام األكبر د.محمد س����يد 
طنطاوي شيخ األزهر الذي فاضت روحه إلى بارئها 
بعد سنوات عامرة بالكفاح واإلميان قدم خاللها رصيدا 
ضخما من اإلجنازات العلمية والدينية والفكرية التي 

ستثري املكتبة اإلسالمية لقرون طويلة مقبلة. 
لم يقتصر رصيد العالم اجلليل على ما تركه من 
مؤلفات وجهود كبيرة في تطوير التعليم األزهري 
فق����ط لكنه امتد إلى تراث إنس����اني ومكارم أخالق 
جتسد روح اإلسالم بتعاليمه ومبادئه السمحة لتظل 
منهال ألبنائه من األساتذة والطالب داخل املؤسسة 

الدينية وخارجها. 
ويكف����ي اإلمام األكبر أنه حتق����ق له ما أراد ومت 
دفنه ف����ي أطهر بقاع األرض في رحاب احلبيب ژ 

وسط أهل البقيع. 
كشفت جريدة »املساء« املصرية أدق األسرار في 
حياة اإلم����ام األكبر من خالل لقاءات حية مع أقرب 

احمليطني بفضيلته. 
حيث أكد د.أحم����د الطيب رئيس جامعة األزهر 
أن األمة اإلسالمية سيصعب عليها أن تعوض شيخ 
األزهر في علمه وتواضع����ه وزهده وحرصه على 
قضايا أمته اإلسالمية ودفاعه عنها وسعيه إلثبات 
الرأي الشرعي السديد بالنسبة للقضايا املعاصرة 

التي تواجه املسلمني في حياتهم العامة. 

وقال الطيب: إن الشيخ اجلليل ال يعوض بكل تأكيد 
ملا متيز به من صفات أخالقية وعلمية ولتواضعه 
الش����ديد لدرجة أن أي مواطن بسيط في أي مكان 
ميكن أن يتصل به مباش����رة أو يدخل مكتبه دون 

سابق موعد. 
وأضاف أن اإلم����ام الراحل كان زاهدا في الدنيا. 
مشيرا إلى عدد من املواقف املؤيدة لذلك. حيث رفض 
أن تتحمل جامعة األزهر تكاليف عالجه باملستشفى 
عندم����ا كانت جترى له جراحة في القلب. وأصر أن 
يدفع تكاليف عالجه من نفقته اخلاصة رغم أنه كان 

أستاذا غير متفرغ باجلامعة. 
وذكر رئيس اجلامعة مواقف كثيرة لإلمام األكبر 
من القضايا احلياتية ومنها حرصه على إبداء الرأي 
الشرعي في نقل وزراعة األعضاء الذي أصدره مجمع 
البحوث اإلسالمية برئاسته وأيده علماء املسلمني 
من مصر واخلارج. مشيرا إلى دفاع اإلمام األكبر عن 
الصحاب����ة ووقوفه بقوة ضد كل من يعتدي عليهم 
وقد متثل ذلك في آخر مؤمتر حضره الشيخ اجلليل 

د.طنطاوي قبيل أيام من وفاته. 
من جانبه، أكد الشيخ محمد اخلزرجي أمني عام 
املجلس األعلى لألزهر أن اإلمام األكبر د.محمد طنطاوي 
ش����يخ األزهر كان يتبرع بكل مكافآته ويودعها في 
حس����اب دعم املعاهد األزهري����ة للصرف منها على 

اإلنشاءات اجلديدة والترميمات. وقد بلغت قيمتها 
7 مالي����ني و475 ألف جنيه عن الفترة من 2 فبراير 

2006 إلى 28 فبراير2010.
واضاف: إن اإلمام األكب����ر رصد نحو 10 ماليني 
جنيه إلنش����اء مجمعني للمعاهد األزهرية ابتدائي 
وإعدادي وثان����وي. أحدهما للبنني واآلخر للفتيات 
في التجمع اخلام����س بالقاهرة اجلديدة وذلك على 

نفقته اخلاصة. 
وتابع: ان اإلمام األكب����ر كان يوزع جميع كتبه 
ومؤلفاته ومنها التفسير الوسيط على طلبة العلم 
في الداخل واخل����ارج مجانا رغم أن طباعتها كانت 
على نفقته اخلاص����ة. وتنازل عن حق التأليف في 

حساب دعم املعاهد األزهرية. 
وأش����ار إلى أن شيخ األزهر لم يحصل أبدا على 
قيمة بدالت السفر وكانت تظل في املوازنة، موضحا 
أن����ه كان يرفض العالج واحل����ج على نفقة الدولة. 
وآخر مرة أدى الفريضة ضمن حجاج القرعة على 

نفقته اخلاصة. 
بدوره أكد ياسني الشيخ رئيس اإلدارة املركزية 
للش����ؤون اإلدارية واألفراد باألزهر أن اإلمام األكبر 
د.محمد س����يد طنطاوي كان يحضر للعمل الساعة 
الثامنة والثلث ويغادر في الرابعة عصرا. مما جعله 
منوذجا يجسد اإلخالص في العمل، وكان باب مكتبه 

مفتوح����ا للجميع بال اس����تثناء، كما كان من أش����د 
احلريصني على متابعة كل األعمال بنفسه. 

وقال املستشار القانوني لشيخ األزهر: إن اإلمام 
األكبر كان فارسا في الدفاع عن حقوق األزهر وإزالة 
التعديات من على كل ما تؤول ملكيته للمؤسس����ة 
الدينية. ولم يقصر حلظة في خدمة دينه ووطنه. 
وجنح في استصدار قانون يسمح خلريجي األزهر 
بااللتحاق بالكليات العس����كرية والش����رطة أسوة 
بزمالئه����م في التعليم الع����ام. وقد تصادف أن أول 
دفعة تنتفع به����ذا القانون يكون األول علي الكلية 

البحرية والشرطة من أبناء األزهر. 
وأضاف أن ش����يخ األزهر ف����ور توليه منصبه 
قرر إلغاء بعثة احلج قائال: »الدولة املدينة ال تدفع 
تكاليف احلج ألبنائه����ا«، وهذا ما أفتى به وقت أن 

كان مفتيا. 
وقال د.عبداهلل احلس����يني نائب رئيس جامعة 
األزهر: إن اإلمام األكبر كان غزير العلم بكتاب اهلل 
وحريصا على نش����ر قيم اإلسالم السمحة ومبادئه 

الفاضلة. كما كان مهموما بقضايا اإلسالم. 
وأكد د.محمود ش����عيب أمني عام جامعة األزهر 
أن اإلم����ام األكبر كان يبذل كثي����را من وقته خلدمة 
العلم وتيسيره على الطالب وتوفير مؤلفاته وكتبه 

مجانا. 

رجال الدين في قنا يوجهون دعوة للمحبة
حتت ش���عار »انا هو وهو انا اثنان حال في جسد« 
وتلبي���ة لدعوة الرئيس مب���ارك نحو جتديد اخلطاب 
الديني، وجه 1000 رجل دين مس���لم ومسيحي دعوة 
نحو التس���امح بني ابناء الوطن الواحد ودحض مآرب 
مثيري الفتنة. وقال املشاركون في ندوة عقدت مبدينة 
جن���ع حمادي بحضور اللواء مجدي ايوب محافظ قنا 
ود.عباس منصور امني احلزب الوطني وعددا من القيادات 
الشعبية، حيث اكد االنبا كيرلس اسقف جنع حمادي 
ان االحداث االخيرة التي شهدتها املدينة اكدت على ان 
احلب الكبير الذي يجمع ابناء الوطن الواحد ال ميكن ان 
يفسده احد وان احلادث االجرامي الذي راح ضحيته 7 
مسيحيني ومسلم لم يفرق بني مسلم ومسيحي واختالط 
الدم املسلم واملسيحي في طريق دير االنبا بضابا كان 
خير تأكيد على ان احلادث لم يفرق بني احد، فيما اكد 
الشيخ محمود ابوزيد وكيل وزارة االوقاف ان سماحة 
الدين االسالمي جاءت مؤكدة مبواقف النبي الكرمي وخامت 
املرسلني وهو ما يستوجب على كل مسلم ان يتخذ من 
تلك املواقف قدوة واسوة حسنة، وقال ان االنبياء لم 

يورثوا املال او اجلاه بل ورثوا العلم.

بساتين اإلسماعيلية منطقة صناعية 
تعمل بال تراخيص

صدق أو ال تصدق على مساحة  1005  افدنة مبحافظة 
الشرقية تقع أكبر منطقة صناعية تضم  144  مصنعا 
 70%  منها دون ترخيص و 27  مصنعا فقط بترخيص 
مؤق���ت ويعمل بها نحو الف عامل . فاملنطقة املعروفة 
باسم بساتني االسماعيلية مخصصة لالستثمار الزراعي ، 
لكن لعدم توافر املياه الصاحلة والكافية للزراعة قام 
املستثمرون بتحويلها للنشاط الصناعي بل وإنشاء 
مجموعة من املشروعات الصناعية الثقيلة ، ومبرور 
الوقت اصبحت املش���كلة القائمة بأن النش���اط فعليا 

صناعي في حني أن املسمي زراعي . 

تجديد شبكات المياه بأسوان 
بتكلفة 20 مليون جنيه

 أعلن مصطفى السيد � محافظ أسوان � أنه جتري 
حاليا أعمال إحالل وجتديد شبكات مياه الشرب باملدينة 
بتكاليف إجمالية 20 مليون جنيه، كما يجري العمل 
في مش���روع إدخال الص���رف الصحي لنحو 49 قرية 
نائية بتكاليف 2.3 مليار جنيه. وقال إن عملية جتديد 
وتطوير مياه الش���رب تساهم في زيادة حصة مدينة 
أسوان من مياه الشرب إلى 86 ألف متر مكعب يوميا، 
وأضاف: يجري حاليا إدخال الصرف الصحي لعدد 11 
قرية باحملافظة كمرحلة أولى هذا العام يعقبها 10 قرى 
أخرى، لينتهي املش���روع بالكامل خالل عامني، ضمن 

البرنامج االنتخابي للرئيس حسني مبارك.

130 منطقة عشوائية في المنيا
تهدد حياة آالف المواطنين بالمحافظة

تع���د محافظة املنيا من أكثر احملافظات التي تضم 
مناطق عش���وائية، إذ يوجد في احملافظة 130 منطقة 
عش���وائية تضم مليون وحدة سكنية على األكثر من 
بينها 2500 وحدة سكنية مت تصنيفها من قبل املسؤولني 
على أنها مناطق ش���ديدة اخلطورة أو غير آمنة على 
حياة املواطنني، أما باقي املناطق فتقع ضمن املناطق 
العشوائية بسبب وجود عيوب في املنشآت وخطوط 
التنظيم أو أنها غير مطابقة للمواصفات وأخرى مقامة 
على مناطق ضغط عال أو مش���اكل في التربة التي مت 
البناء عليها، حيث تعد تلك املناطق العشوائية األقل 
خطورة وتتركز املناطق العشوائية بصورة واضحة 
في مدينة س���مالوط، تليها مغاغة واملنيا وبني مزار 

وأخيرا مركز أبوقرقاص.

45 ألف جنيه.
دايهاتسو 2009: تسأل القارئة منى 
الضاحي عن اجلمارك املستحقة 
عن سيارة دايهاتسو موديل 2009 
سعة محركها 1300؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

47 ألف جنيه.
رينو ريج�ان 2007: يسأل القارئ 
حس���ن صب���ري ع���ن اجلمارك 
املستحقة عن سيارة رينو ريجان 
موديل 2007 سعة محركها 1600 
سي سي؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 44 ألف 

جنيه.
أوكتافيا ايه 5 إليجانس 2009: يسأل 
القارئ عطية الريس عن اجلمارك 
 A5 املستحقة عن سيارة أوكتافيا
إليجانس موديل 2009 سعة محركها 
1600 سي س����ي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

75 ألف جنيه.

توقف البيع والشراء في سوق الذهب
وتوقعات بزيادة أسعاره خالل الفترة المقبلة

شهدت أسعار الذهب اخلام في البورصات العاملية زيادات جنونية 
في األسعار خالل األيام القليلة املاضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر 
املشغوالت الذهبية في السوق املصرية بشكل مبالغ فيه، خاصة مع 
انخفاض س���عر صرف اجلنيه أمام الدوالر، وهو ما أدى إلى ارتفاع 
نسبة الزيادة في سعر الغرام في مصر مقارنة بنسبتها في السوق 
العاملية، حيث ارتفع س���عر الغرام عيار 21 من 169.5 في األس���بوع 
املاضي إلى 172.5 في تعامالت األسبوع احلالي بزيادة 13 جنيها في 
الغرام، كذلك ارتفع س���عر الغرام عي���ار 18 من 145.25 إلى ما يقرب 
من 147.8 جنيها تقريبا بزي���ادة قدرها 2.5 جنيه تقريبا، وصاحب 
ذلك انخفاض كبير في مبيعات التجار قدرته مصادر بشعبة الذهب 
بالغرف���ة التجارية مبا يقرب من 40%، وهو األم���ر الذي يهدد هذه 

الصناعة في مصر.
وتوقع عبداهلل عبدالقادر رئيس شعبة املشغوالت الذهبية بغرفة 

القاهرة التجارية ارتفاع أس���عار املش���غوالت الذهبية خالل الفترة 
املقبلة، نتيجة زيادة الطلب عليه من جانب املستثمرين في البورصات 
العاملية، بعد فقد الثقة في قطاع العقارات الذي استحوذ على اغلب 
االستثمارات خالل األعوام املاضية، مما يعني زيادة الطلب على الذهب 
واملضاربة عليه أحيانا وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير 
متوقع، وأكد عبدالقادر أنه من الصعب أن يكون الذهب الصيني هو 
السبب في الركود ومن جانبه اكد إيهاب واصف رئيس رابطة جتار 
الذهب وعضو اللجنة االستشارية بوزارة التجارة والصناعة أن سوق 
الذهب متر بحالة ركود وتوقف تام عن الشراء أو البيع وهو وضع لم 
تشهده مصر منذ الثمانينيات، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي 
للغاية على هذه الصناعة في مصر، األمر الذي أدى إلى استغناء بعض 
املصانع عن العمالة لديها بسبب تعرضها خلسارة كبيرة بسبب عدم 

تغطية حجم املبيعات لرواتب العاملني في املصانع.

»المصري اللي على حق.. يقول لجشع الجزارين أل«
حملة لمقاطعة اللحوم بعد ارتفاع سعر الكيلو  ل� 60 جنيهًا تحت شعار:

رحالة شاب من أعماق الصعيد اجلواني ينوي التوجه الى اململكة العربية السعودية على دراجته اخلاصة 
ألداء فريضة العمرة على نفقته اخلاصة ، و ينتمي الرحالة مجدي رش�وان الى قرية بلصفورة التابعة ملركز 
ومحافظة سوهاج الذي يقول: يأتي قيامي بهذه الرحلة تأكيدا على الوحدة الوطنية والسالم بني الدول، 
وستبدأ الرحلة من سوهاج الى السعودية على مدى شهر من أمام االستاد الرياضي مرورا مبحافظات أسيوط 
واملنيا وبني سويف واجليزة واملجلس القومي للرياضة ثم التلفزيون املصري والسفارة السعودية للحصول 
على العلمني املصري والسعودي ثم االجتاه الى طريق االسماعيلية الصحراوي للوصول الى ميناء السويس 

وبعدها ميناء ضبا باململكة العربية السعودية ألداء مناسك العمرة والعودة يوم  2  ابريل املقبل.

سوهاجي يسافر ألداء العمرة على دراجة  

قبلي
وبحري


