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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
أعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية املصرية م.عمرو عسل 
أنه سيتم االنتهاء من إعداد كراسة الشروط اخلاصة بطرح 50 ألف 
فدان بسيناء للمستثمرين منتصف الشهر املقبل، مضيفا انه سيتم 
رفع كراسة الشروط لوزير التجارة والزراعة، لإلعالن عن الطرح 
املتوقع لها مطلع يونيو املقبل موضحا أن األراضي سيتم منحها 
بنظام حق االنتفاع ملدة 99 عاما مع منح مزايا خاصة للمستثمرين 

لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم في هذه املنطقة.

طرح 50 ألف فدان لالستثمار بسيناء

من أول 
السطر

نقطة 

»انت محسود، ياه هناك عني شريرة أصابتك! وانا عندي عالجك، 
عليك بحدوة حصان تعلقها على باب بيتك، ولن ينالك احلس��د أبدا، 
وتضع فوق أحد جدران منزلك كفا بأصابع خمسة ومرسوم داخلها 
عني، وتضع حذاء طفل صغير خلف س��يارتك، وتعلق خرزة زرقاء 
في رقبتك، وإذا أردت معرفة حاسدك فعليك بإذابة رصاص ثم سكبه 
في وعاء ووضعه فوق رأس��ك وسيفرقع الرصاص ويتشكل أشكاال 

على شكل حاسدك!«.
ما أكث��ر القصص واحلكايات واملواقف الت��ي جتعل عددا كبيرا 
من الناس يفسرون مشاكلهم وإخفاقاتهم املفاجئة بتعرضهم حلسد 
اآلخرين. فاحلس��د هاجس حي في أذهان البشر وفي نفوسهم منذ 
أقدم األزمنة، وإشارة القرآن إليه في سورة الفلق ال تدع مجاال للشك 
في وجوده، ولكن طريقة معاجلة احلسد ال تكون بهذا الشكل املتداول 

عند الغالبية العظمى في جميع أنحاء الوطن العربي.
فبالنس��بة الى حدوة احلصان فقصتها التاريخية لو عرفتموها 

لتبرأمت من احلدوة ومن الذين وضعوها على أبواب منازلهم!
والقصة ترجع الى بالد األندلس القدمية عندما كان يعمرها العرب 
وجعلوها جنة في األرض، فلما أراد اإلس��بان البطش باملسلمني في 
األندلس طلبوا من جواسيس��هم داخله��ا ان يضعوا حدوة احلصان 
عل��ى أبواب منازلهم حتى ال يهاجمهم اجليش اإلس��باني، فلما دخل 
اجليش اإلسباني بطش باملسلمني ورأى الناس ان البيوت التي علقت 
ه��ذه احلدوات قد منعت من األذى، فاعتقدوا ان حدوة احلصان ترد 
األذى عن الدار، في حني اننا عندما نعلقها فإمنا نتذكر خيانة البعض 

لدينهم وأمتهم العربية، ذلك لو شئنا أن نتعلم من تاريخنا.
أما الكف واألصابع اخلمس��ة والعني املرسومة في داخلها فكانت 
في التراث الفرعوني للزينة، وفي املتاحف الكثير من أمثالها من أيام 

الفراعنة األوائل.
أما وضع حذاء الطفل خلف الس��يارة، فهل يدل ذلك على احتماء 

صاحبها باحلذاء والعياذ باهلل؟
وبعد ذلك أس��أل نفسي س��ؤاال قبل ان أسأله لك عزيزي القارئ 
هل تس��تطيع اخلرزة الزرقاء حماية نفس��ها حتى تس��تطيع حماية 

اإلنسان؟!
إذا كان اجلواب باإليجاب � وهذا ما ال أظنه أبدا � سأقول لك، ملاذا 
ال حتمي نفسها من ثقب اإلنسان لها؟ وإذا وقعت على األرض وداسها 

اإلنسان بقدمه فتكسرت فكيف حتميه بعدها؟
أما صب الرصاص ملنع احلس��د أو ملعرفة احلاسد فذلك نوع من 
الشرك اخلفي ألن رب العاملني عز وجل يدعونا لالستعانة به ال باملادة 
للوقاية من احلس��د، وايضا من الطبيعي انك عندما تذيب الرصاص 
ثم تصبه في وعاء فيه ماء أن يفرقع ويتش��كل أشكاال مختلفة فهل 

هذا هو شكل احلاسد؟
من القلب إليك عزيزي القارئ، االتكال على اهلل فقط وذكر اس��م 
اهلل عندما ترى أي ش��يء تستحس��نه، أو ال تستحسنه هذا فقط ما 

يحميك من احلسد.

حدوة حصان وخرزة زرقاء!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

قمح مصري ضد األمراض

اجتهت أنظار العلماء مؤخرا إلى ما يسمي بالهندسة 
الوراثية أو النبات املعدل جينيا، وهى تقنية استخدمها 
العلم����اء إلدخال جني معني ف����ي احملصول لتعزيزه 
بخصائص جديدة ومميزة جتعله مقاوما ألحد األمراض 

اخلطيرة التي تصيب البشر.
ويأتي استخدام القمح على قائمة اهتمامات الناس 
من أجل احلصول على خبز وحلويات ومعجنات أفضل، 
وقد متكن علم����اء البحوث الزراعية والتكنولوجية 
احليوية بوزارة الزراعة من حتقيق نصر علمي جديد 
ملصر في بحوث القمح برئاسة العالم د.مجدي مدكور 
خبير التكنولوجيا احليوية من اكتشاف صنف جديد 
من القمح املقاوم لألمراض بالتكنولوجيا احليوية، 
وأهمها أمراض الصدأ الذي يدمر 50% من محصول 

القمح سنويا في مصر.
ويحقق النوع اجلديد من القمح على مس����توى 
احلقول اإلرشادية مبحطة بحوث اجلميزية مبحافظة 
الغربية جناحا بنسبة 100% في مقاومة األمراض دون 
استخدام أي مبيدات كيميائية، طبقا ملا ورد بوكالة 

»أنباء الشرق األوسط«.

وأكد د.أحمد بهي الدين مدير معهد بحوث الهندسة 
الوراثية التابع ملركز البحوث الزراعية، أن اكتشاف 
هذا النوع من القمح اس����تمر ملدة 3 س����نوات حلني 
حتقيق نتائج إيجابية مت عرضها على الس����يد أمني 
أباظة وزير الزراعة الذي أعرب عن إعجابه وارتياحه 
الشديدين، خاصة أن محصول القمح يعد محصوال 
إس����تراتيجيا قوميا، وتتطلع احلكومة إلى حتقيق 

االكتفاء الذاتي منه محليا.
وأضاف بهي أن هذا النوع اجلديد من القمح يحقق 
زيادة في اإلنتاجية تقدر بنحو 5 أرادب للفدان الواحد 
إلى جانب عدم استخدام أي مبيدات نهائيا في مقاومة 
األمراض، مش����يرا إلى أن ما يؤكد سالمة هذا النوع 
على صحة اإلنسان أنه يتم إدخال جينات من نفس 
محصول القمح والشعير والذي يعطي ضمان %100 

على سالمة صحة اإلنسان.
وأكد د.مصطفى عزب خبير القمح مبحطة بحوث 
اجلميزية، أن هذه األنواع من القمح تعتبر حائط صد 
أولى ضد األمراض الوافدة للمحاصيل وحماية البيئة، 
موضحا أن إنتاج صنفي القمح »مصر 1« و»مصر 2« 

يعطي إنتاجية تقدر بنحو 25 إردبا للفدان مقابل 20 
إردبا لألصناف التقليدية.

وقد حقق هذا النوع م����ن القمح نتائج متقدمة، 
حيث استعانت 7 دول بهذه التجربة املصرية اجلديدة 
لالس����تفادة منها وزراعة هذه األصناف في بالدهم، 
وهذه الدول هي افغانس����تان وباكستان والسودان 
وأوغندا وتونس وتركي����ا وكينيا، وقد بعثت هذه 
الدول برقيات شكر ملصر للنتائج التي حققها القمح 

املصري في أراضيهم.
وف����ي نفس الصدد، متكن فريق بحثي من املعهد 
القومي لعلوم الليزر من إنتاج س����الالت جديدة من 
القمح حتمل جينا مقاوما للملوحة ، وذلك عن طريق 
اس����تخدام آليات ش����عاع الليزر، مما يعني إمكانية 
التوسع في إنتاج القمح كمحصول استراتيجي في 
األراضي الصحراوية التي ت����روى باملياه اجلوفية 

عالية امللوحة. 
وأش����ار الباحثون إلى أن مجموعة من ش����باب 
الباحثني في املعهد قاموا بتصميم أول آلية مصرية 
100%   تستخدم شعاع الليزر املركز ضوئيا ليصبح 

قط����ره أقل من امليك����رون  6-10م  ، وذلك لنقل اجلني 
إل����ى داخل اخلاليا ،   مما ميه����د الطريق آللية علمية 
متطورة ميكن اللجوء إليها لتحسني السالالت النباتية 

واحليوانية.
واستخدم الباحثون أيضا نظاما ميكانيكيا للحركة 
اآللية من خلية إلي خلية  في حدود من 2-40  ميكرون 
مصغ����ر، وتتناغم هذه احلركة م����ع انطالق نبضة 
الليزر ، حيث  أمكن نقل اجلني إلي نحو مليوني خلية 
في اجلنني غير الناضج للقمح  »مزارع األنس����جة«  
في أقل من ساعتني وبنجاح فائق   مقارنة بأحد أكثر 
اآلليات التي كانت تستخدم من قبل وهي آلية مدفع 

اجلينات . 
ومتثلت نتائج هذه التجربة في نقل اجلني املقاوم 
للملوحة وعمله في الوسط اجلديد بكفاءة غير مسبوقة 
دون اإلضرار في التركيب امليكروني املصغر للخاليا 
من الداخل واخلارج، وعدم حدوث تشوه لشفرة  »دي 
إن إي����ه« في النبات املنقول له اجلني قبل وبعد نقل 
اجلني إليه وانتظام عملية النقل باس����تخدام آليات 

زراعة األنسجة . 

أشارت تقارير صحافية متخصصة في السيارات إلى أنه مع بداية 
شهر ابريل اجلاري تغير الوضع بالنسبة ألسعار العديد من املوديالت 
في شركات عدة أبرزها »فولكس واجن، بريليانس، سيات، جيلي«.

وذكرت مجلة »عربيتي« املتخصصة في السيارات أن الشركة املصرية 
التجارية وأوتوموتيف وكيل سيارات »فولكس واجن« األملانية قررت 
تخفيض س����عر »باسات فاريانت« 10 آالف جنيه لتصبح بسعر 200 
ألف جنيه لطراز 2009، بينما انخفض س����عر »جولف6« أربعة اآلف 

جنيه لتصبح 176 ألف جنيه بدال من 180 ألفا. 
واستمرت شركة »جي بي أوتو« وكيل هيونداي في عرضها على 
»فيرنا« بانخف����اض 2000 جنيه على »فيرنا« العادية وكذلك »فيرنا 
ستار«، مازالت شركة »تويوتا إيجيبت« مستمرة في عروضها املخفضة، 
وكذلك قدمت »هوندا« طرازات 2010 من »سيتي« بسعر 119.900 جنيه 
128.900 جنيه. وبعد أن احتلت شركة »دايهاتسو مصر« لقب أفضل مركز 
خدمة على مستوى شركات »دايهاتسو« في العالم قدمت »تيريوس« 

بأسعار جديدة مخفضة تبدأ من 115.900 جنيه وحتى 149 ألفا.
وقدمت ش����ركة SMG وكيل »سيات« تخفيضا يقدر ب� 1500 جنيه 
على سعر »إبيزا« 1400 سي سي لتصبح بسعر 100.500 جنيه، بينما 
انخفض السعر 7 آالف جنيه على »إبيزا« 1600 سي سي ليصبح سعرها 

115 ألف جنيه، وطال التخفيض أيضا »ليون وألتيا«. 
أما »جاجوار« املاركة اإلجنليزي����ة الفاخرة، فكانت صاحبة أعلى 
التخفيضات في بورصة السيارات، حيث خفضت 50 ألف جنيه على 
س����يارتها X Type لتس����تقر عند 525 ألف جنيه لطراز 2009، بينما 
تراوحت التخفيضات التي قدمتها ش����ركة »جن����رال موتورز مصر« 
على موديالت »شيفروليه« بني 500 و2500 جنيه على بعض طرازات 

»أفيو والنوس وأوبترا«.

اجته املصريون للدجاج هربا من االرتفاع اجلنوني 
ألس���عار اللحوم مؤخرا سجل سعر الكيلو 16 جنيها 
للدجاج احلي و15 جنيها للمجمد وكيلو بانيه الدجاج 
سجل 35 جنيها، الباعة واملشترون يصرخون والكل 
يسأل ملاذا مت تدمير مزارع كانت حتقق االكتفاء الذاتي 

للمواطنني. 
فؤاد فراج »بائع« مبحالت فاميلي ماركت يقول: سعر 
الكيلو من 13.5 إلى 15 جنيها وهو أقل من السعر لدى 
البائع احلر مع مالحظة ان بيع وتداول الدجاج احلي 
باألس���واق أصبح ممنوعا لذلك ال بديل للشراء سوى 

الدجاج املجمد وهو أوفر في السعر والوزن صافي. 
ابراهيم الس���يد »بائع طيور« بشبرا يقول: مازال 
الدجاج ه���و احلل املثالي لألس���رة املصرية واإلقبال 
على الشراء تراجع مبقدار النصف عن األعوام السابقة 
فأصبح املش���تري يأخذ دجاج���ة واحدة بدل اثنني أو 
دجاجة كيلو واحد بدل 2 كيل���و للتوفير حيث يباع 

الدجاج احلي بسعر 16 جنيها للكيلو. 
علي عبدالرحمن »بائع طيور« بالسيدة يقول: أسعار 
الدجاج ارتفعت ألن املعروض أصبح أقل من املطلوب 
وذلك ملالحقة اجلهات الرقابية للبائعني وأغلقت الكثير 
من احملالت ووصل الكيلو إلى 16 جنيها ومن املنتظر 

أن يزداد االرتفاع مع ارتفاع أسعار اللحوم. 
أم حسني تقول: كنا نفضل شراء اللحوم وارتفعت 
أس���عارها مؤخرا فأصبحت أكبر من ميزانية األسرة 
واجتهت لشراء الدجاج وكانت تشتري دجاجة واحد 
كل أس���بوع نظرا لضيق املوارد وأصبحت تش���تري 
دجاجة كل 15 يوما فالدجاجة كيلو ونصف الكيلو أو 

2 كيلو يصل سعرها إلى 25 جنيها. 
نادرة علي حس���ن ربة أسرة تقول: نحن ال نفضل 
اللحوم املجمدة لذلك نشتري الدجاج احلي من احملالت 
غير املرخصة التي تتعرض ملداهمة اجلهات احلكومية 
وترتب على ذلك ارتفاع أسعارها بشكل جنوني حيث 
وصل س���عر كيلو البانيه إلى 35 جنيها والدجاج إلى 

16 جنيها. 
وهذا أكبر من أي احتمال للموظف والس���ؤال ملاذا 
نحارب املنتجني املصريني؟ وملاذا اإلصرار على إغالق 
املزارع وفرض نظام ملطاردة الباعة؟ وكل هذا في النهاية 
يدفع املستهلك تكلفته في شكل ارتفاع أسعار.. ارحمونا 

من الغالء.. فلم يعد هناك ما نشتريه.

أعلن وزير اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية م.أحمد املغربي 
أنه سيتم تسليم املرحلة التاس���عة واألخيرة من مشروع »ابني 
بيتك« بداية من شهر مايو املقبل ،  وتشمل نحو  6500  قطعة ارض 

مبدن  6  أكتوبر والعاشر من رمضان ،  والنوبارية اجلديدة .  
وأكد املغربي أن نسبة البناء في املراحل السبع األولي باملشروع 
متقدمة جدا في كثير من املدن وهو ما يعد دليال واضحا علي جدية 
الشباب املستفيدين وجناح هذا املشروع ،  حيث وصلت نسبة البدء 
في البناء إلى  99%  في مدن :  الصاحلية اجلديدة والعاشر من رمضان 
والنوباري���ة اجلديدة والفيوم اجلديدة بينما وصلت إلى  97%  في 
ب���رج العرب و 94%  في مدينة بدر ، و 88%  في مدينة بني س���ويف 

اجلديدة ، و 80%  في مدينتي  6  أكتوبر ،  وأسوان اجلديدة . 
وقال انه بعد تس���ليم هذه املراحل تكون الوزارة قد انتهت من 
تسليم كامل قطع االراضي للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط ، 
والذين يزيد عددهم على  90  ألف مواطن ،   بينما لن يتبقي سوى 
نحو  1500  مستفيد من الذين تخلفوا عن مواعيدهم ولم يستكملوا 

االوراق املطلوبة منهم ،  سيتم تسليمهم اراضيهم تباعا . 
واشار إلى أنه مت منح املس���تفيدين باملشروع عدة تيسيرات ، 
 خاصة الذين مت حرمانهم من الدعم نتيجة تأخرهم في تنفيذ احدي 
مراحل البناء ،  وهو ما سيعمل على استفادة هؤالء الشباب بالدعم 

املادي الذي ال يرد ،  واملقدر بألف جنيه . 
وأوضح انه في حالة تأخر املواطن في تنفيذ املرحلة االولى من 
بناء األساس���ات وأعمدة الدور األرضي خالل املهلة احملددة لذلك ،   
والتي تبلغ 7  اشهر من تاريخ تسلم قطعة االرض ،  وقيامه بتنفيذ 
املرحلة الثانية س���قف األرضي خالل املهلة احملددة  11  ش���هرا من 
تاريخ التس���لم يتم صرف دعم املرحلتني االولى والثانية وقدره 

10 آالف جنيه  دفعة واحدة للمواطن . 

سوق السيارات يشهد
انخفاضًا كبيرًا في األسعار 

قطار »ابني بيتك« يصل محطته األخيرة 

اللحوم البيضاء 
تدخل سباق األسعار

بدء المرحلة الثانية لمشروع التاكسي يونيو المقبل

إلغاء العالج على نفقة الدولة 

شيماء فاروق
أعلن رئيس رابطة مصنعي السيارات م.صالح احلضري أن املرحلة 
الثانية من مش����روع إحالل التاكسي س����تدخل حيز التنفيذ في يونيو 
املقب����ل، موضحا أن وزارة املالية تبحث مد فترة التقس����يط إلى 7 بدال 

من 5 سنوات.
وأضاف رئيس رابطة مصنعي السيارات أن محافظات الوجه البحري 
واإلسكندرية تدخل ضمن املرحلة اجلديدة للمشروع بجانب محافظات 

القاهرة الكبرى، حسب تصريحات صحافية الثالثاء املاضي.
وأكد احلضري أن وزارة املالية تعمل على زيادة التيسيرات للمشاركني 
منها زيادة فترة سداد األقساط إلى 7 بدال من 5 سنوات، بجانب دراسة 
مش����كلة املوارد بعد انسحاب بعض الشركات من اإلعالن على التاكسي 

ألسباب تتعلق مبيزانياتها.
يذك����ر أن املرحلة الثانية من املش����روع تتيح خي����ار التحول للغاز 
الطبيع����ي بتكلفة ال تتعدى 5 آالف جنيه ويقس����ط الباقي على فواتير 

االستهالك. وس����اهم مشروع إحالل التاكس����ي اجلديد »األبيض« محل 
القدمي في رواج مبيعات السيارات في الوقت الذي عانت فيه الصناعة 
من ركود عميق حت����ت ضغوط األزمة املالية العاملي����ة وأدى إلى عمل 

املصانع 3 ورديات يوميا.
وكان د.يوسف بطرس غالي وزير املالية قد أعلن مد املرحلة األولى 
من مشروع إحالل التاكسي ملنتصف مارس 2010 بدال من نهاية فبراير 
نظرا لإلقبال الكبير على املشاركة باملشروع لالستفادة من مميزاته وسط 

توقعات ببلوغ عدد املستفيدين حتى نهاية املرحلة نحو 20 ألفا. 

التاكسي الجديد نجح بامتياز

وبلغ عدد السيارات اجلديدة التي مت تسليمها أكثر من 16 ألفا، وتعد 
هذه األرقام ضعف ما كان متوقعا، حيث توقعت التقديرات أن يتراوح 
عدد الس����يارات اجلديدة التي يتم تس����ليمها في العام األول بني 7 و10 

آالف سيارة فقط.

كشف وزير الصحة د.حامت اجلبلي عن أنه يجرى حاليا بحث 
ودراس����ة إلغاء نظام العالج على نفقة الدولة، وإعادة استخدام 
امليزانية املقررة له بشكل يعود بفائدة حقيقية على املريض في 
النهاية، وذلك بتحويلها لتحسني اخلدمة باملستشفيات احلكومية. 
وأكد اجلبلي أن جتربة السنوات املاضية أثبتت أن العالج على نفقة 
الدولة لم يحقق املرجو منه، وفي مقدمته تخفيف معاناة املواطن 
البسيط. وقال الوزير في حوار مع »املصري اليوم«: »إن سلبيات 
هذا النظام كانت أكثر من إيجابياته«. وأوضح اجلبلي أن نظام هذا 
املشروع »شفط« األموال املخصصة للعالج املجاني في املستشفيات، 
فأصبح املستش����فى ال يقدم اخلدمة الطبية بالصورة الواجبة أو 
الالئقة، مضيفا أنه يدرس فعليا إعادة ميزانية العالج على نفقة 
الدولة البالغة نحو مليار و200 مليون جنيه إلى املستش����فيات 
احلكومية، حتى تس����تطيع أن تقدم خدماتها للمواطنني. غير أن 

الوزي����ر أملح إلى أنه حتى االنتهاء من دراس����ة هذا القرار وبحثه 
جيدا، فإنه س����يحاول إصالح النظام احلالي قائال: »نحاول حاليا 
ضبط النظام وحتويله ال مركزيا وفى إطار ميزانية محددة، وخالل 
6 أش����هر سيتحسن نظام العالج على نفقة الدولة بشكل كبير«. 
وأضاف: »في تلك املرحلة أنا مصمم على أن يتلقى كل املواطنني 
االحت����رام الالئق أثناء تلقيهم اخلدمة، بل تتم معاملتهم بش����كل 
كرمي«. وأكد اجلبلي أن العالج على نفقة الدولة مت استخدامه في 
فترة من الفترات لتحقيق أغراض سياسية، كما أنه استمر طوال 
تلك السنوات ل� »مواءمات« سياسية � على حد قوله � مشددا على 
أن استمرار األوضاع على ما كانت عليه بات أمرا مستحيال، بعد 
تراكم املديونيات وزيادة املخالفات والتجاوزات. وأش����ار الوزير 
إلى أن العالج على نفقة الدولة سيتم إلغاؤه آجال أم عاجال، بعد 

تطبيق مشروع التأمني الصحي اجلديد بشكل كامل.

»الصحة«
تدرس


