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من أول 
السطر

نقطة 

مازال السجال حول تعيني املرأة قاضية من عدمه دائرا ولم 
يتوقف رغم قرار املجل��س اخلاص مبجلس الدولة باإلجماع 

إرجاء البت في األمر 3 أشهر لدراسة األزمة!
وكان��ت اجلمعي��ة العمومية مبجلس الدول��ة قد رفضت 
وباألغلبي��ة تعيني امل��رأة قاضية، وفي رأي��ي لهم كل احلق، 
وبالطبع أثار رفضهم العند النسائي املعتاد فقمن باحتجاجات 
وتظاهرات، وهذا ما تعودن��ا عليه منهن دائما عندما يغضنب 
من أزواجهن فيصرخن ويولولن ويبكني اذا رفض ازواجهن 

طلباتهن وال يسكنت اال اذا متت االستجابة لطلباتهن!
حقيقة، رأينا املرأة في مهن تليق بنون النسوة مثل التدريس 
والصحافة والطب وغيرها ثم رأيناها في مهن أخرى لم يصل 
خيالن��ا في يوم من األيام انه من املمكن ان يعمل بها اجلنس 
الناع��م أو الذي كان ناعما، فوجدنا امل��رأة ميكانيكي - عفوا 
ميكانيكية � وسائقة تاكس��ي وجنارة وحدادة وأخيرا، واهلل 
العظيم، رأيت خبرا منذ يومني ان امرأة في مصر كانت تشتغل 

سائقة تاكسي ثم انتقلت الى اجلزارة ألنها حلم عمرها!
يعني باختصار هو أي عناد نس��ائي وخالص، فإذا قيل 
للمرأة ان هذه املهنة ال تصلح لك ألنها ش��اقة وللرجال فقط، 
تقول: ملاذا؟ وهو ايه الفرق بني الرجل والس��ت؟ وتصر على 
العم��ل بها فقط من أج��ل أال يقال ان ه��ذه مهنة رجالي وال 

تصلح للسيدات.
كل هذا واملجتمع يجلس في مقاعد املتفرجني على ما يفعله 
»اجلنس الناعم سابقا« لكن اآلن يجب ان نقفز من هذه املقاعد 
لنقول لها: عفوا.. ال تصلحني للقضاء، نعم فالقضاء ليس��ت 
كأي مهنة اخرى تس��تطيعني املعافرة من اجل ان تعملي بها، 
انها ليست كاحلدادة أو النجارة ستشمرين فيها عن ساعديك 
املفتولني لتضربي بقوة ثم اذا تعبت جتلسني في املنزل يومني 
لترتاحي وملعون أبوالش��غل، كما انك بكل بساطة اذا عملت 
قاضية ال تستطيعني ان تبدئي االستماع في قضية ما لتحكمي 
فيها ثم أثناء اجللس��ات يرتفع ص��وت حاجب احملكمة فجأة 
قائال: تؤجل اجللس��ة ألن القاضي حامل وتعبت وال تستطيع 

إكمال اجللسة!
عزيزتي املرأة، ماذا تفعلني اذا كنت قاضية تستمعني لسيدة 
تبكي جاءت لترفع قضية طالق على زوجها ألن احلقير بيشخر 
وه��و نامي؟ وهي قضية منظورة فعال أمام محكمة األس��رة، 
وال أقص��د إطالقا قضية فيلم »محامي خل��ع«، أتصور انك 
س��تنزلني من فوق مقعد القاضي املبجل لتحتضني السيدة 
بقوة وتشاطريها البكاء ثم تلتفتي الى زوجها قائلة: »واهلل ما 

تستاهل ضفرها!«
في النهاية أرجو من مجلس الدولة أال يرضخ وأن يصمد 
أمام ضغط اجلنس الناعم س��ابقا وال يوافق لهن على العمل 
في القضاء، ويكفي عملهن في النجارة واحلدادة والس��باكة 

والصحافة والطب والتدريس و... و... والصبر يا رب!

عذرًا.. القاضي حامل!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

»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

القاهرة ـ شيماء فاروق
تويوتا كوروال 2009: يسأل القارئ شعبان السيد حسني 
عن اجلمارك املستحقة على سيارة تويوتا كوروال موديل 
2009 س����عة محركها 1600 سي س����ي؟ تقدر الضرائب 

والرسوم اجلمركية عليها بنحو 54 ألف جنيه.
هيونداي إلنترا 2009 : يسأل القارئ محمد محمد احملجوب 
عن اجلمارك املس����تحقة على س����يارة هيونداي إلنترا 

موديل 2009 سعة محركها 1600 سي سي؟
تق����در الضرائب والرس����وم اجلمركية عليها بنحو 

42 ألف جنيه.
تويوتا كامري 2005 : يس����أل القارئ حسام الدين محمد 
مصطفى عن اجلمارك املس����تحقة على سيارة تويوتا 

كامري موديل 2005 سعة محركها 2400 سي سي؟
تق����در الضرائب والرس����وم اجلمركية عليها بنحو 

320 ألف جنيه.

2010

صورة 

وخرب
أكد وزير اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية م.أحمد املغربي 
أنه سيتم افتتاح محور صحراء األهرام اجلاري إنشاؤه حاليا في 
أواخر العام احلالي. مضيفا: أن هذا احملور سيسمح ملستخدميه 
بالعبور من اإلسكندرية إلى شرق القاهرة دون الوقوف في أي 
إشارة مرورية ما يساعد على حل االختناقات املرورية واختصار 
الوقت وتوفير الطاقة البترولية السيما بعد عملية التطوير التي 

حتدث في طريق القاهرة ـ اإلسكندرية الصحراوي.

افتتاح محور األهرام لحماية »أبو الهول«

من يفك رموز لغز اللحوم؟!
ليلى نور

خب��ر تناقلته الصح��ف املصرية موثقا 
مبستندات تفيد بأن احلكومة سمحت الحدى 
عشرة شركة باستيراد حلوم من الهند مجمدة، 
وبفحصه��ا اكتش��فت انها مصاب��ة بديدان 
لعدة  السايكوسينس��ت اخلطيرة واملسببة 
امراض خطيرة. القاتل في اخلبر ان احلكومة 
قام��ت بطرحها في املجمعات االس��تهالكية 
واالسواق بس��عر 52 جنيها للكيلو، وبلغت 
كميات اللحوم املصابة 816452 طنا، التهمها 
املواطنون طبعا بالهناء، ولكن بالتأكيد ليس 

بالشفاء!
املعام��ل املركزية للحجر البيطري اثبتت 
االصابة، فأقالت املسؤول عن هيئة اخلدمات 
البيطرية، لكن هل هذا يكفي لفك رموز اللحمة 
في مصر؟ قد يتذكر الناس غضب الش��ارع 
في اواخر السبعينيات حني خرجوا يهتفون 
ضد وزير الزراعة س��يد مرعي: سيد بيه.. 
سيد بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه، آنذاك كان 
كيلو اللحمة بجنيه واحد، وعلى الرغم من ذلك 
احتج الشارع واليوم كيلو اللحمة قارب ال� 
80 جنيها، ولم نس��مع او نر اي تبرم سوى 
عزوف عن ش��راء اللحم، ومع ذلك يواصل 
اجل��زارون تعنتهم، والطريف انهم انضموا 
لقائمة الشاكني املتضررين من ارتفاع االسعار 
حت��ى بات اكل اللحمة في مصر من االحالم 
املستحيلة، حيث بلغ في االحياء الشعبية 55 
جنيها و85 جنيها في االحياء الراقية ولذلك 

بات من الضروري ان تفكر اي اسرة مصرية 
الف مرة قبل ان تقرر شراء اللحمة.

»شؤون مصرية« جالت على بعض محالت 
اجلزارة واستطلعت آراء عدد منهم:

يقول ابو عالء ان السبب في عزوف الناس 
عن الشراء هو قلة دخولهم وارتفاع اسعار 
العجول، وال ميكن استمرار احلال كما هو، 
فأنا اذبح كل يوم عجال واحدا وال ابيعه كله، 
علما انه قب��ل االزمة كنت ابيع ثالثة عجول 
في اليوم ولن اخفض السعر ألنني في كلتا 

احلالتني خسران.
ويقول عبدالرحمن حسني، جزار شهير 
في منطقة اجليزة، انه اضطر الى غلق محله 
ثالثة ايام في االسبوع وااليام الباقية يبيع فيها 
اللحوم لزبائنه احملدودين، وقال ان السبب 
في هذه االزمة هو تهريب العجول واخلراف 
الى غزة ويتم ذبحها هناك، وتباع بسعر عال 
جدا، وقال انه يشتري العجل ب� 2500 جنيه، 

لهذا ارتفع السعر وانخفض البيع.
ويقترح عبدالسالم الناجي، جزار في احد 
احياء مصر اجلديدة، ضرورة وقف تصدير 
املاشية واحلد من تهريبها، املشكلة � بحسب 

عبدالسالم � ان احلكومة واقفة تتفرج.
»ش��ؤون مصرية« س��ألت رئيس جلنة 
التموي��ن في مجلس الش��عب احمللي احمد 
مصطفى عن اسباب االزمة واحللول املطروحة، 
فقال انه رغم انخفاض سعر مكونات االعالف 
عامليا بنس��بة 40%، اال ان االس��عار تواصل 

االرتفاع بسبب جشع التجار حتى عندما قامت 
احلكومة باس��تيراد حلوم جيدة من اثيوبيا 
واعلنت بيعها للمواطنني بسعر 27 جنيها للكيلو 
الواحد، اال ان اجلمعيات االستهالكية طرحتها 
ب� 35 جنيها، وطالب احمد مصطفى بضرورة 
وضع سياسة تسعيرية حملالت اجلزارة وعدم 
ترك االسعار على هوى جتار اللحوم حسب 
العرض والطلب، ودعا املواطنني ملقاطعة اللحوم 
إلجبار التجار على العودة لالسعار القدمية، كما 
دعا الى ضرورة فتح اسواق جديدة الستيراد 
اللحوم من افريقيا نظرا جلودة حلوم املاشية 

فيها ورخص ثمنها.
من جانبه، طالب رئيس شعبة اجلزارين 
ضرورة تطوير املجازر ووضع معايير صحية 
وطبية عند بيع اللحوم املجمدة واحكام الرقابة 

التموينية على اسواق اللحوم.
ع��دد من املواطنني ابدوا اس��تياءهم من 
جشع التجار وغدر احلكومة � بحسب وصف 
احملامي نادر زين الدين � الذي قال: الناس تقبل 
اليوم على شراء كيس كناسة اللحمة وثمنه 
ثالث��ة جنيهات من اجلزارين وبداخله جلود 
وشحوم وفضالت وجالفة بل ويتزاحمون 
على ش��رائه، خاصة في املناطق الش��عبية، 
وكذلك مخلفات الس��لخ م��ن دهون وعظام 

وجلود وامعاء وغيرها.
يبقى السؤال: هل ستحسم احلكومة قضية 
ارتفاع اس��عار احللوم ام يبقى لغز اللحوم 

املصرية بال حل؟!

الشعب يستحضر
غضب السبعينيات

»سيد بيه.. سيد بيه..
كيلو اللحمة بقى بجنيه!«

زاهي حواس

الع����ام للمجلس  أكد األمني 
األعلى لآلث����ار »زاهي حواس« 
أنه س����يغلق معبد »موسى بن 
ميمون« عقب االنتهاء من ترميمه 
قائال: لن نفتحه للزيارة وإقامة 
اليهودية، وأوضح  الصل����وات 
الثالثاء املاض����ي خالل امللتقى 
العلمي السادس لآلثار اإلسالمية 
أن قراره إغالق املعبد يأتي كرد 
فعل على املمارسات واالعتداءات 
املقدس����ات  اإلس����رائيلية على 

اإلسالمية في القدس.
وقال: في الوقت الذي نرمم 
فيه آثارهم مبصر يخربون آثارنا 
في القدس بإقامة احلفائر حتت 
املسجد األقصى وال يفصلون بني 

احلرب واحترام التاريخ.
وجدد »حواس« العهد بترميم 
املعابد اليهودي����ة، معتبرا أنها 
جزء من التاريخ املصري قائال: 
الزم أحافظ على األثر بعيدا عن 

السياسة.
وأوضح أمني املجلس األعلى 
لآلثار أن املجلس يستعد لترميم 
معبد »دانيال« اليهودي، الفتا إلى 
أنه كأثري لن يسمح بترك املعابد 

اليهودية دون ترميم.
م����ن ناحي����ة أخ����رى، قال 
»ح����واس« إنه طالب رؤس����اء 
القطاعات اإلسالمية والقبطية 
باملوافقة على خصم نسبة من 
الرواتب لتطوير التأمني الصحي 
لألثريني، وأنه ينتظر موافقتهم 
خالل أسبوع. وأوضح أنه طالب 
رسميا بوجود مفتش آثار إسالمي 
في كل مدرسة حفائر أجنبية بعد 
خلو مدارس احلفائر األجنبية من 
مفتشي اآلثار اإلسالمية، وجدد 
»حواس« أس����فه لع����دم وجود 
معارض إسالمية في اخلارج، في 
حني أعلن إقامة معارض إسالمية 

بسويسرا قريبا.

زاهي حواس:
سأغلق معبد

»موسى بن ميمون« 

.. وأصبحنا تحت خط الفقر المائي عالمياً

ألول مرة
وضع خريطة للفقر

شركة غذائية تحل أزمة المواصالت بدأت بمشروع األلف قرية األكثر احتياجًا بهدف توفير الخدمات األساسية لها

أكد وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية 
م.أحمد املغربي اجتاه احلكومة لتعديل تشريعي 
يقضي بتغليظ العقوبة ضد سارقي مياه الشرب أو 

املتأخرين في سداد مستحقات شركات املياه.
ووفقا ملا جاء بجريدة »اجلمهورية« كشف الوزير 
»ان مصر رغم وجود نهر النيل اآلن أصبحت حتت 
خط الفقر املائي عامليا وأننا نتحرك إلى مستوى 
أكثر خطورة في ظل الزيادة الس���كانية السنوية 
إلى »فقر مدقع« في مجال مياه الشرب في غضون 

سنوات قالئل«.
وقال املغربي: »إن النيل خدع املصريني بسريانه 
وتدفقه مبا يوح���ي إليهم بوجود ال نهائي للمياه 

بينما الواقع ينذر بالقلق«.
جاء ذلك خ���الل إطالق الوزي���ر حلملة »مياه 
نقية من أجل حياة صحي���ة« حلث املجتمع على 
املزيد من ترش���يد املياه وتعمي���ق ثقافة احلفاظ 
على نقطة املاء التي ش���هدها د.عبدالقوي خليفة 
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ملياه الشرب 
والصرف الصحي ود.أرما ماتنكور ممثل اليونيسيف 

بالقاهرة والفنان خالد أبوالنجا سفير النوايا احلسنة 
باليونيسيف.

وأضاف املغربي »ان مصر شهدت خالل السنوات 
األخيرة طفرة هائلة في مياه الشرب وحققت زيادة 
تزيد عل���ى 50% من الطاقة املنتجة من املياه لكن 
التزال تسجل معدالت مياه مرتفعة بسبب السلوكيات 

السلبية لبعض املواطنني«.
وتابع قائال »ان قطاع مياه الش���رب جنح في 
توفير 28 مليون متر مكعب من املياه حتى نهاية 
عام 2009 من خالل 159 محطة مياه مرشحة كبيرة 
و774 محطة مياه مرشحة صغيرة و1709 محطات 
ارتوازية و23 محطة حتلية مقارنة ب� 7.5 ماليني 
متر مكعب ع���ام 1982«. مؤكدا توفير خدمة مياه 
الشرب مبواصفات عاملية من خالل منظومة تتكون 
من معمل مرجعي بالش���ركة القابضة و14 معمال 
مركزيا والش���ركات التابعة و245 معمال رئيسيا 
حملطات املياه و223 معمال متنقال باملناطق الريفية 
وبلغ تكلفة العينات املعملية ملياه الشرب مليونا 

و400 الف جنيه.

الفي����وم � أ.ش.أ: ق����ال وزير 
التضام����ن االجتماع����ي د.عل����ي 
املصيلح����ي ان����ه مت ألول م����رة 
وضع خريط����ة للفقر في مصر، 
مشيرا إلى أن مشروع األلف قرية 
األكثر فقرا في عدد من محافظات 
الصعيد، يهدف إلى توفير اخلدمات 
القرى كالكهرباء  األساسية لهذه 
ومياه الشرب والصرف الصحي 

والطرق والتعليم.
واضاف املصيلحي � خالل لقائه 
الثالثاء املاضي بالعاملني بقطاعي 
الش����ؤون االجتماعية والتموين 
بالفيوم � أنه يجرى حاليا إضافة 
عدد من القرى مبحافظتي الفيوم 
وكفر الش����يخ إلى مشروع األلف 

قرية األكثر احتياجا.
وتاب����ع املصيلح����ي أن هناك 
فئات في املجتمع غير قادرة على 
الكرمية، ولذلك  الكسب واحلياة 
جاء مشروع قانون مظلة التضامن 
التي  االجتماعي حلماية األس����ر 

حتتاج إلى الرعاية واحلماية.

وأشار إلى أن احلماية تشمل 
تكامل اخلدمات املقدمة لتلك األسر، 
التي تصل إلى مليون و200 ألف 
أس����رة، وذلك من خ����الل تقدمي 
العالج ألفراده����ا وتعليم األبناء 
وتدريب أفرادها على عمل منتج، 
حتى تخرج تلك األسر إلى مرحلة 
االعتماد على نفسها، وذلك ما تفعله 
الوزارة من خالل حتقيق التنمية 
البشرية الش����املة. وتابع وزير 
التضام����ن االجتماعي بان قانون 
التأمني الصحي الذي يجري اإلعداد 
له يشمل جميع املواطنني، مضيفا 
أن الوزارة ستتكفل بدفع اشتراكات 
األس����ر »الضمانية«، في التأمني 
الصحي نيابة عنهم حتى تستفيد 
تلك األسر من نظام العالج كامال 
مثل باقي املش����تركني في التأمني 
الصحي. وأض����اف املصيلحي ان 
الوزارة وضعت سياس����ة وخطة 
خلروج األس����ر »الضمانية« من 
إلى مرحلة  مرحلة االعتمادي����ة، 
التمكني واالعتم����اد على النفس، 

وذلك من خالل تدريب أفراد األسرة 
على مهن����ة معينة، وخلق فرص 

عمل مناسبة لهذه األسر.
وأعل����ن املصيلحي، في ختام 
اللق����اء، أنه س����يبدأ اعتبارا من 
يونيو املقب����ل، العمل بالبطاقات 
الذكية لصرف املقررات التموينية، 
وسيشمل ذلك 11 مليونا و800 ألف 

أسرة.
وق����ال املصيلح����ي إن قانون 
اجلمعي����ات األهلي����ة جاهز اآلن، 
اللجنة  إل����ى  وس����يتم إرس����اله 
التشريعية مبجلس الوزراء متهيدا 

لرفعه إلى مجلس الشعب.
من جانبه، ألقى محافظ الفيوم 
د.مصطفى جالل سعيد كلمة أكد 
فيها أن رؤي����ة احملافظة للتنمية 
تس����ير على ع����دة مح����اور، من 
بينها بناء أس����س قوية وحتقيق 
البشرية من خالل محو  التنمية 
األمية وتطوير التعليم واملساندة 
االجتماعية بدعم األس����ر األكثر 

احتياجا.

ابتكرت شركة »فاين فودز« للمواد 
الغذائي���ة فك���رة جديدة حل���ل أزمة 
املوصالت في مصر، وذلك بتخصيص 

سيارات لنقل املواطنني مجانا.
الش���ركة في تطبيق هذه  وبدأت 
الفكرة اجلديدة في القاهرة عبر سيارات 
»ميكروباص« مكت���وب عليها إعالن 
فاين فودز باالضافة إلى شعار »اركب 

مجانا«.
وتنتش���ر هذه السيارات بشوارع 
العاصم���ة، وه���ي تربط ب���ني املرج 
والعتب���ة، لتكون التجربة األولى في 
حل أزمة املوصالت، في ظل انتش���ار 
التي تعتبر  النقل اخلاصة  وس���ائل 

باهظة الثمن.
ويش���ترط في ركوب السيارة أن 
تشتري منتج الشركة، وهو مصحوب 
بقطعة ورق مقسمة ل� 5 أجزاء، وكل 
جزء يس���اوي ثمن التذكرة الواحدة 

عند الركوب.
الى ذلك، ابتكر طالب في املرحلتني 
الثانوية واإلعدادية مبصر جهازا إلنقاذ 
السيارة من الغرق، وذلك خالل معرض 
نظم بالتعاون مع املؤسسة العربية 
للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التربية 

والتعليم.
وتعتم���د الفكرة اجلدي���د، والتي 
ستكون مرحلة تأهيلية ملسابقة دولية 
في الواليات املتحدة، عند غرق السيارة، 
حيث تغلق جمي���ع النوافذ وتخرج 
وسادات هوائية من غاز الهليوم تساعد 

على طفو واستقرار السيارة.
ويأت���ي ذلك االخت���راع ضمن 95 
مشروعا تقدمت بها مدارس محافظة 
القاهرة خالل معرض ابتكارات الطالب 
في املدرسة السعيدية، واختير العديد 
منها وستتنافس ملده 3 أيام مبدينة 

مبارك العلمية.

احتفاالً بـ »ساعة األرض«.. باالشتراك مع 91 دولة حول العالم

تشهد الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم وحتى 
التاسعة والنصف مشاركة مصر في يوم »ساعة األرض« 
الذي س����يتم فيه إطفاء األنوار في معظم منازل ومرافق 

الدولة ملدة ساعة كاملة. 
وأك����د وزير البيئ����ة ماجد جورج خ����الل اجتماعه 
التحضيري لالحتفال بيوم »س����اعة األرض« أن عددا 
من الوزارات أبدت موافقتها على املشاركة في املبادرة 
العاملية لصندوق صون الطبيعة إلطفاء األنوار ملدة 
س����اعة اليوم من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء حتت 
عنوان »ساعة األرض« حلماية كوكب األرض من ظاهرة 
االحتباس احلراري وحتجيم االنبعاثات احلرارية، 
ومشاركة املجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة التغيرات 

املناخية، واملساهمة في ترشيد استهالك الطاقة.
ولفت إلى أن احلملة تشارك فيها هذا العام نحو 
92 دولة في مقابل 88 دولة شاركت في احلملة العام 
املاضي، وقال إن مركز التحكم اإلقليمي سجل انخفاضا 
في أحمال اس����تهالك الكهرباء على مس����توى القاهرة 
الكب����رى مبقدار  50  ميغاوات من قدرات التوليد خالل 

مشاركة مصر في حملة ساعة األرض العاملية عام 2009 
مبا يوازي الطاقة الكهربائية املنتجة من محطة كهربائية 

صغيرة. باإلضافة إلى قيام عدد كبير من املواطنني بتخفيض 
اإلضاءة بنسبة  50%  مبنازلهم.

وقامت محافظة القاهرة بتخفيض  50%  من اإلضاءة في 
عدد من احملاور الرئيسية وطريق املطار وطريق النصر ومصر 

� اإلسماعيلية وكورنيش النيل وشارع رمسيس واملباني العامة 
ومديريات اخلدمات واالكتفاء بأضواء الشموع ، باإلضافة إلى إطفاء 

األنوار ببرج القاهرة وقلعة محمد على ومعبد األقصر واألهرامات 
وأبوالهول وبعض الفنادق الكبرى، وهو ما سيتكرر اليوم.

وأض����اف جورج: »إن العام املاضي في نفس التاريخ مت إطفاء أنوار 
929 من املعالم الش����هيرة حول العالم وعلى رأس����ها األهرامات وأبوالهول 

ومعبد األقصر ومكتبة اإلس����كندرية في مصر وقبة كنيسة القديس بطرس 
في الڤاتيكان وبرج إيڤل بباريس ومبنى االمبايرستيت في نيويورك، ودار أوبرا 

سيدني الشهيرة وجسر امليناء في أستراليا وستاد عش الطائر الشهير في العاصمة 
الكينية بكني، وشارع فاوسان املالي الشهير بتايلند«. وأوضح جورج أن مشاركة مصر في 

هذه الدعوة العاملية إلطفاء األنوار تعتبر وسيلة ضغط من قبل الرأي العام على الدول الكبرى 
حلثها على مراجعة سياساتها اخلاصة باستخدام الطاقة، خاصة أن مصر رغم أنها من الدول قليلة 

االنبعاث من غازات االحتباس احلراري إال أنها من أكثر الدول تأثرا بالنتائج السلبية لهذه الظاهرة.

دقيقة ظالم اليوم

مصر تشهد 


