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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
من أول 
السطر

نقطة 

دخل رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس الى 
اجتماع مجلس االدارة وهو يبدو عليه االرتباك ثم 
قال للحضور: ال اعرف ملاذا تسرعنا بعد مباراة 
االهلي وانبي واصدرنا بيانا شجبنا فيه اخطاء 
احلكام رغم اننا ل��م نكن طرفا في هذه املباراة 
التي اخطأ فيها احلكم لصالح االهلي، اآلن وبعد 
ان رأى اجلمي��ع ما حدث في مباراتنا مع احمللة 
عندما خدع مهاجمنا احمد جعفر احلكم وارمتى 
داخل منطقة جزاء احمللة مدعيا ان احلارس ابراهيم 
فرج عرقله، فاحتس��ب لن��ا احلكم ضربة جزاء 
غير صحيحة.. قاطعه ابراهيم حس��ن املسمى 
)باللقب االختراع( املنس��ق العام: استاذ ممدوح 
دي ضرب��ة جزاء صحيحة 100%، هنا احتد عليه 
عباس قائال: س��بني اكمل كالمي يا ابراهيم لو 
سمحت.. فاحتسب احلكم لصاحلنا ضربة جزاء 
غير صحيحة غيرت مس��ار املباراة واهدت لنا 
ثالث نقاط، بكل صراحة ال نستحقها، اجلماهير 
في كل مصر اآلن تنتظر من نادي الزمالك بيانا 
يشجب فيه خطأ احلكم حتى تصدق بياننا الذي 
اصدرناه بعد مباراة االهلي وانبي، و.. هنا قاطعه 
صاحب )اللقب االختراع( مرة اخرى استاذ ممدوح.. 
ولكن رئيس نادي الزمالك لم يدعه يكمل كالمه 
قائ��ال: وانت كمان يا ابراهيم يا حس��ن لم يكن 
هناك داع ان تصرح تصريحات مغلوطة بقولك 
ان��ه على احتاد الكرة وجلنة احلكام ان يعلنا ان 
االهلي هو بطل الدوري وان على االندية االخرى 
التي ستالقي القلعة احلمراء في االسابيع املقبلة 
ان تطلب حكاما اجان��ب، ثم التفت رئيس نادي 
الزمالك الى اعضاء مجل��س ادارته وهو يتنهد: 
بصراحة يا جماعة احنا غلطنا والزم نصلح غلطنا 
ونصدر بيانا نعترف فيه بشجاعة ان احلكم اخطأ 
لصاحلنا ونطالب بإعادة مباراة الزمالك مع غزل 
احمللة الزم يا جماعة نصدر هذا البيان.. نصدر 

هذا البيان.. نصدر...
ظ��ل صدى هذه اجلملة يتردد في اذني وانا 
اصحو من نومي فابتس��مت وادركت ان الكالم 
السابق لم يتعد كونه امنية حتولت الى حلم والسبب 
فيه األكلة »التقيل��ة« اللي كانت قبل النوم، وان 

البيان »الزملكاوي« لم يصدر ولن يصدر!!

جاءنا البيان »الزملكاوي«

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

حذرت وزارة الصحة املواطنني من تناول الفس����يخ 
نهائيا مبناسبة قدوم شم النسيم، وقالت في بيان لها 
امس األول، ان تناول الفسيخ »ميثل خطرا داهما على 
الصحة قد يصل إلى إصابة األشخاص بالشلل التام أو 
الوفاة«، وطالبت املواطنني بس����رعة التوجه إلى أقرب 
مستشفى أو مركز لعالج السموم عند ظهور أي أعراض 

مرضية خالل 24 ساعة من تناول الفسيخ. 
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالرحمن 
شاهني، إن السموم املوجودة بالفسيخ ال يبطل مفعولها 
وتأثيرها على اإلنس����ان إال إذا تعرض الفسيخ لدرجة 
حرارة مائة درجة مئوية ملدة 10 دقائق مثل عملية القلي 
في الزيت، وأضاف أن أساس مشكلة التسمم الناجت عن 
أكل الفسيخ يرجع إلى طريقة التحضير، التي غالبا ما 
تكون غير آمنة من الناحية الصحية لقلة امللح املوجود 
بالفسيخ، مشيرا إلى أن البعض يستخدم األسماك امليتة 

الطافية على سطح املاء، التي عادة ما تتعرض ألشعة 
الشمس وتتحلل وتصبح لها رائحة كريهة، ثم يضيفون 
عليها قليال من امللح ويطرحونها للبيع على أنها فسيخ 

بعد 3 أو 4 أيام.
وأوضح رئيس اإلدارة املركزية للش����ؤون الوقائية 
د.عمرو قنديل، أن األعراض األولى للتسمم تظهر بعد 8 
إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ، وهي عبارة عن زغللة 
في العني وازدواجية في الرؤية وجفاف باحللق وصعوبة 
في ال����كالم والبلع وضعف بالعض����الت تبدأ باألكتاف 
واألطراف العليا وتنتقل إلى باقي اجلس����م، باإلضافة 
إلى ضيق في التنفس وفشل في وظائف التنفس التي 

من املمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
في السياق نفس����ه، حذر عباس عبدالعزيز، عضو 
مجلس الش����عب، من تعرض الش����عب املصري خلطر 
التسمم نتيجة تناول آالف األطنان من الفسيخ الفاسد 

سنويا، قدرت قيمتها مبليار ونصف املليار جنيه، خالل 
عيد شم النسيم.

وقال النائب خالل طلب اإلحاطة الذي توجه به إلى 
كل من وزراء الصحة والبيئة والتجارة والصناعة، إنه 
ليس لدى املسؤولني مبصر، بيانات عن أسباب األمراض 
وإن أجهزة الرقابة الغذائية تعتمد على الرقابة النهائية 
بعد حل����ول املرض كما وصف التنس����يق بني األجهزة 

الرقابية املتعددة باملتواضع.
وبعيدا عن حتذير النائب، تستعد محافظات مصر 
الستقبال شم النس����يم، ففي املنيا أعلن د.أحمد ضياء 
الدين محافظ املنيا حال����ة الطوارئ بالوحدات احمللية 
واملستش����فيات واملرور والتموين الستقبال أعياد شم 
النسيم )أعياد الربيع(، وحذر ضياء الدين رؤساء الوحدات 
احمللية من غيابهم عن مواق����ع عملهم ووقوع حوادث 
الغرق املتكررة في مثل هذه املواس����م. وفي أس����يوط 

اكتملت اس����تعدادات العبارات النهري����ة وأعدت الفرق 
الفنية فقرات جديدة.

وفي س����وهاج، قرر اللواء محسن النعماني محافظ 
سوهاج، عمل صيانة فورية للعبارات النهرية. وشدد 
احملافظ على ضرورة متابعة األسواق واحملال خصوصا 
محال الفسيخ والرجنة وضبط جميع األسماك اململحة 

غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي.
وفي األقصر أمر اللواء منصور الشناوي مدير أمن 
األقصر بتشديد الرقابة على األماكن السياحية واألثرية 
وجتنب االزدحام من األهالي وعدم تناول الفسيخ بجانبها 
وضرورة استخدام املتنزهات واحلدائق اجلديدة التي 
أنشأتها احملافظة كحديقة سوزان مبارك وحديقة مبارك 
والسي تي ڤي وكورنيش النيل. وفي الدقهلية، استعد 
مصيف جمصة الستقبال املواطنني وتوفير أكشاك خلدمة 

الرواد ونقاط إسعاف وإعداد املركز الطبي.

المصريون ينفقون عليه مليارًا ونصف المليار جنيه في شّم النسيم

الفسيخ ُسم قاتل.. ويسبب الشلل الرباعي

أعل�ن رئي�س اإلدارة املركزية للش�واطئ 
باإلس�كندرية اللواء إيهاب فاروق أنه مت وضع 
مجموعة من االستعدادات اجلديدة الستقبال 
املصطافني ملدينة اإلسكندرية لصيف 2010، 
مؤكدا على تعميم جتربة منع التدخني بجميع 
الش�واطئ بعد جناحه�ا في أحد ش�واطئ 

اإلسكندرية الصيف املاضي.

منع التدخين بشواطئ اإلسكندرية في صيف 2010 

»مصريون في الكويت« 
يطرح استبيانًا لتقييم 

أداء مجلس الجالية اليوم
أعلن موقع »مصريون في الكويت« عن اجراء 
استبيان حول أداء مجلس اجلالية املصرية في 
الكويت مبناس��بة انتهاء دورت��ه احلالية بداية 
مايو املقبل، وقال املوقع في بيان له انه سيطرح 
االس��تبيان بداية من اليوم الس��بت املوافق 3 
أبري��ل ملعرفة رأي اجلمه��ور املصري في أداء 
املجلس الذي اس��تمرت دورته لفترة 3 سنوات 
� من��ذ يونيو 2007م. وقال املوقع في بيانه ان 
االستبيان يأتي بعدما لوحظ تباين اآلراء حول 
أداء املجل��س بني مؤيد ومعارض فالبعض يرى 
أن املجلس نشيط ويقيم احلفالت بشكل مستمر 
بينما يرى البع��ض ومنهم أعضاء في املجلس 
نفس��ه، تراجع أداء املجلس واقتصار نش��اطه 
على احلف��الت الترفيهية التي تتصدر صورها 
صفحات الصحف ب��ني حني وآخر في حني أن 
هناك الكثيرين الذين يحتاجون ملساعدات عاجلة 
سواء املساعدات الصحية أو املساعدات القضائية 
أو حت��ى االجتماعية، مبينا أنه س��يفتح الباب 
للتعليقات عل��ى أداء املجلس ملن يرغب وكذلك 
ملن يرغب في املساهمة مبقال حول أداء املجلس. 
واشار املوقع إلى أن االستبيان ليس املقصود منه 
الوقوف إلى جانب أو ضد أي رأي وإمنا الهدف هو 
التقييم واملصلحة العامة واإلرشاد العام والتقومي، 
ومعرفة الرأي احلقيقي ألفراد اجلالية املصرية 
في أداء مجلسهم الذي من املفترض ان له العديد 
من األهداف اخلاصة بدعم العالقات مع اجلانب 
الكويت��ي ورعاية مصالح املصريني االجتماعية 

على قدر تخصصه وصالحياته.

القاهرة: كسرت أسعار الذهب 
موجة تراجعاتها التي شهدتها منذ 
بداية العام بالسوق املصرية احمللية 
حي����ث ارتفع خالل مارس املاضي 
الذهب عي����ار 21 والذهب عيار 18 
وسعر جنيه الذهب تواكبا مع ارتفاع 
قيمة اجلنيه املصري مقابل الدوالر 
والذي بلغ متوسطه 5.47 جنيهات 
خالل الشهر املاضي. وأوضح أحدث 
تقرير ملركز املعلومات ودعم اتخاذ 
القرار مبجل����س الوزراء املصري 
أن سعر جنيه الذهب في األسواق 
احمللية ارتفع خالل ش����هر مارس 
املاضي بنس����بة 2.3% ليبلغ 1371 
جنيه����ا مقارنة ب� 1340 جنيها في 
الشهر السابق له. وأشار التقرير 
إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 
زاد بنسبة 2.1% ليبلغ 171.2 جنيها 
مقارنة ب� 167.6 جنيها في فبراير 

املاضي.

أسعار الذهب تكسر موجة 
التراجع وترتفع في مارس الماضي

خارج اإلطار

كيلو اللحمة ب� 90 جنيه

فكرة: أحمد صبري         بريشة: مصطفى بركات

الجامع األزهر

القاهرة � شيماء فاروق
األزهر أقدم أثر فاطمي في مصر، وهو أول جامع أنش�ئ في مدينة القاهرة، أسسه جوهر الصقلي وأمته في شهر رمضان 
سنة 361 هجرية � 972م، وأقيمت فيه أول صالة جمعة في 7 رمضان 361 ه�/972م، وبالرغم من أنه أنشئ لغرض نشر 
املذهب الشيعي عندما مت فتح مصر على يد الصقلي قائد املعز لدين اهلل أول اخللفاء الفاطميني، إال أنه حاليا يدرس اإلسالم 
حسب املذهب السني، ويردد املؤرخون أس�بابا مختلفة إلطالق اسم األزهر على جامع الفاطميني األول في مصر، ولعل 
أقواها وأقربها إلى الصواب أن لفظة األزهر مش�تقة من الزهراء لقب السيدة فاطمة بنت رسول اهلل ژ التي كانت الدولة 

الفاطمية تنتسب إليها، ومن ثم أطلق على جامع القاهرة اسم األزهر، تيمنا باسم السيدة فاطمة الزهراء.

ايام س����نعقد جمعية عمومية العضاء 
النقابة، الذين يبلغ عددهم اآلن 55 الف 
فرد يعملون في األعم����ال التي تتعلق 
بالنظافة بشكل عام، ونحن ندرس اآلن 
توفير مزايا للعاملني في جمع القمامة 
من أجل حتفيزهم عل����ى االنضمام الى 

عضوية النقابة.

وهناك العديد من القضايا التي ستتبناها 
النقابة وأهمها املشكالت التي تواجه عمال 

النظافة والدفاع عن مصاحلهم.
وأك����د ش����حاتة املق����دس أن وزارة 
التضام����ن االجتماعي وافقت على قرار 
انشاء النقابة ونحن اآلن بصدد استكمال 
االجراءات واستيفاء بعض االوراق وخالل 

األيام، فبعد أن كانت القاهرة تنتج طنا او 
طنني أو عل���ى االكثر ثالثة اطنان، اال انها 
اآلن تنتج أكثر من 10 آالف طن من القمامة 
يوميا، وهذا األمر جعل الزبالني يتحملون 
فوق طاقتهم، ألننا نتعامل يوميا مع اشياء 
تسبب األمراض والكثير من املخاطر، وهذا 
ما دفعني الى التفكير في عمل نقابة لنا مثل 
اي نقابة للعمال او النقابات املهنية، مثل 

نقابة احملامني واألطباء وخالفه«.
ويضيف املقدس انه استطاع بعالقاته 
أن يحصل على مليون دوالر من مؤسسة 
أميركية النشاء النقابة لتدافع عن اعضائها 
ولتطوير حياة الزبالني، ومجتمعهم وتعليم 
النساء »االتيكيت«، ورفع الوعي لدى العاملني 
كافة في مج���ال النظافة حتى في املطاعم 
والفنادق، وأيضا تبني مشروع فرز القمامة، 

في ڤيال راقية جدا بأحد أطراف القاهرة 
يقطن نقيب الزبالني املصريني شحاتة املقدس 
وسط حراسة مشددة من الكالب البوليسية 
ليس ألنه من ذوي النفوذ والسلطة، ولكن 
ألنه الناطق باسم جامعي القمامة »الزبالني«، 
الذي يؤكد لنا أن عددهم اآلن جتاوز ال� 55 
الف عضو، كما أن���ه أمني احلزب الوطني 
احلاكم في احلي الذي يتركزون فيه وهو 

منشية ناصر.
يقول ش���حاتة املقدس إنه حاصل على 
ليسانس احلقوق من جامعة القاهرة، وهو 
اآلن رئيس مجلس ادارة جمعية روح الشباب 
ألبناء الزبالني، وإنه ورث العمل في جمع 
القمامة عن والده الذي كان يعمل في املهنة 
نفسها منذ عام 1948 حيث كان الناس قليلني، 
وقال »إنه صحيح املهنة مرهقة في مثل هذه 

»التضامن« وافقت على إنشاء النقابة التي تضم 55 ألف عامل

الناطق باسم الزبالين المصريين: أميركا دعمت 
نقابتنا لتطوير المهنة وتعليم نسائنا »اإلتيكيت«


