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كشفت نتائج بحث »اإلنفاق املتولد عن السياحة احمللية« 
الذي أجرته وزارة السياحة بالتنسيق مع اجلهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، ومركز املعلومات مبجلس دعم 
واتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء، ان محافظة اإلسكندرية 
حتتل املركز األول في األماكن التي يقصدها املصريون صيفا، 
تأتي بعدها مصايـف رأس البر وبلطيم وجمصة، في حني 
تراجعت محافظات الصعيد مثل الفيوم واألقصر وأسـوان 

كمقاصد للرحالت الصيفية.

اإلسكندرية المصيف األول عند المصريين

أكبر انتخابات
435 »وطني« و32 »معارضة« و15 »إخوان« يتنافسون على 88 مقعداًفي تاريخ مجلس الشورى

شيماء فاروق والوكاالت
انطلق مبكرا ماراثون انتخابات مجلس الشورى 
2010 )التجديد النصفي »88 مقعدا«( بعد انطالق 
املجمع االنتخابي للحزب الوطني والذي يش���هد 
منافسة قوية بني النواب احلاليني والنواب السابقني 
واملرأة على الفوز بترشيح احلزب في األسماء التي 
يعلن عنها أول مايو عقب صدور القرار اجلمهوري 
بدعوة الناخبني على أن جتري االنتخابات 2 يونيو 
واإلعادة 9 يونيو، وسجلت ترشيحات »الوطني« 
كما نقلت جريدة »روز اليوسف« املصرية أكبر 
عدد من املرشحني في تاريخ مجلس الشورى وصل 
إلى 435 مرشحا على املقاعد ال� 88 مقعدا في 44 
دائرة في 29 محافظة بينما بلغ مرشحو أحزاب 

املعارضة 32 مرشحا و15 مرشحا لالخوان.
احلزب الوطني أعلن انه استعد متاما للمعركة 
وانتهى من البرنامج االنتخابي ملرشحيه الذين 
يخوضون مباراة صعبة في املجمع على بطاقة 

التأهل ملونديال »الوطني«.
تصدرت محافظة اإلسكندرية أعلى الترشيحات 
بعدد 48 مرش���حا في 5 دوائر تليها القاهرة 36 
مرشحا على 7 مقاعد ثم الدقهلية 34 مرشحا على 
6 مقاعد وبني سويف 30 مرشحا ثم سوهاج 28 
مرش���حا و245 مرش���حا في اجليزة في دائرتني 
بينما جاءت جنوب سيناء في املركز األخير ب� 6 

مرشحني وكفر الشيخ 7 مرشحني و9 في البحر 
األحمر.

من دون منافس���ة  كشفت قوائم الترشيحات 
ان هناك عددا من املرش���حني س���يحصلون علي 
التزكية املبكرة ولم يتقدم أحد ملنافس���تهم مثل 
محمد هيبة في شرق القاهرة وحمدي خليفة في 
شمال اجليزة مبا يواجه د.محمود حمدي زقزوق 
وزير األوقاف منافسا وحيدا في دائرة طلخا وهو 

السيد صالح.
تقدم للترشيح ثالثة من أعضاء األمانة العامة 
ل� »الوطني« هم: محمد هيبة أمني الش���باب في 
دائرة ش���رق القاهرة ومحمد عبداحملسن صالح 
أمني املجالس الش���عبية في أس���يوط والدكتور 
محمد عبدالاله أمني العالقات اخلارجية في املنتزه 
باإلس���كندرية وهؤالء ال يطبق عليهم قرار منع 
التنظيميني ألن أعضاء األمانة العامة ال يشملهم 

احلظر.
تصدرت دائرة الزيتون أعلى نسبة ترشيحات 
في العاصمة حيث تقدم فيها 13 مرشحا على مقعد 
واحد يتقدمهم الدكتور جالل غراب النائب احلالي 
في مواجهة 9 منافسني منهم صالح اجلندي ومجدي 
حسن وعصام جالل وحامت ممدوح ومجدي عباس 
بينما تقلص عدد املرشحني في السيدة زينب إلى 
4 مرشحني فقط وهم محمد ماهر النائب احلالي 

ومحمد الديب ومجدي املهداوي وزين العابدين 
عثمان وفي مصر اجلديدة لم يتقدم سوى مرشح 
واحد هو محمد هيبة. واشتدت املنافسة في اجليزة 
بني 25 مرشحا على 4 مقاعد منهم 8 مرشحني على 
مقعد العمال في الشمال بينما لم يتقدم أحد للفئات 
سوى حمدي خليفة نقيب احملامني وتقدم 17 مرشحا 
للدائرة اجلنوبية و10 مرشحني على الفئات منهم 
عادل بدير وأحمد س���ميح وسيد زغلول وأحمد 
حبيب ومحم���د الفخراني ويتنافس على العمال 
يوس���ف خطاب رئيس جلنة السياحة باملجلس 

احمللي وعبداهلل غراب وبدر شعراوي.
أكد أش���رف الروبي أمني الوطني بالفيوم ان 
املناخ الدميوقراطي واملمارسة البرملانية اجلادة 
شجعت الكثيرين على خوض االنتخابات حتت 
راية احلزب الوطني بصورة غير مسبوقة وأكد 
املرشحون التزامهم احلزبي ومساندة من يقع عليه 
االختيار وعدم اخلروج مش���يرا إلى فوز جميع 
مرشحي احلزب بجميع املقاعد بالتزكية في 2007 
وه���و ما نأمله في 2010 على املقعدين في طامية 

وبندر الفيوم وإبشواي ويوسف الصديق.
وعن املوقف في قنا يقول رمضان أبوالوفا عضو 
األمانة العامة للشباب: إن اإلقبال على الترشيح غير 
مسبوق في تاريخ مجلس الشورى بعد التعديالت 
الدستورية التي منحته سلطات تشريعية وحرص 

الشباب واملرأة على خوض االنتخابات مما يعكس 
حالة احلراك احلزبي والسياسي في صعيد مصر 
واهتمام حكومة احلزب بتنمية الصعيد باملشروعات 
الكبرى وشبكة الطرق واملرافق. رفع املرشحون في 
محافظة املنوفية شعار »أوان التغيير« والبحث 
عن وجوه برملانية جديدة بعد تراجع أداء بعض 
النواب احلاليني الذين قضوا في املجلس أكثر من 
دورة ووصل عدد املرشحني فيها إلى 20 مرشحا 
وبرزت عدة أسماء في قويسنا وبركة السبع من 
أعضاء املجالس احمللية منهم حس���ن الشناوي 
الذي زادت أسهمه في الفترة األخير وعالء سلطان 

في شبني الكوم.
وأشار صالح الهواري عضو احلزب الوطني 
ببرج العرب إلى سخونة املعركة االنتخابية في 
الدائرة بني عش���رة مرش���حني وهو مؤشر على 
النضوج احلزبي والتفاف اجلميع حول احلزب 
الوطني صاحب األغلبية واالجنازات مشيرا إلى 
تعهد قيادات وأعض���اء احلزب بالوقوف مع من 
يختاره احلزب والتصدي ألي محاولة للخروج 

عن االلتزام احلزبي.
اس���تقرت املعارضة حت���ى اآلن على خوض 
االنتخابات بع���دد 49 مرش���حا يتقدمهم حزب 
التجمع بعدد 11 مرشحا في حلوان واإلسكندرية 
وأسيوط وقنا وقام احلزب بطبع برنامج انتخابي 

ملرشحيه للمطالبة باصالحات سياسية واقتصادية 
واستعد حزب الوفد بعشرة مرشحني و6 مرشحني 
للجمهوري احلر و9 للس���الم الدميوقراطي و6 

حلزب شباب مصر و4 حلزب اجليل.
تؤك���د املؤش���رات ان نس���بة التغييرات في 
ترشيحات »الوطني« ستزيد على 30% من النواب 
احلاليني واختفاء رموز ووجوه برملانية احتفظت 
مبقاعدها لسنوات طويلة في ضوء سياسة الفكر 
اجلديد ل� »الوطني« والدفع بوجوه جديدة وشابة 
قادرة على العطاء وذلك في إطار ما توصلت إليه 
تقارير استطالعات الرأي التي أعدتها أمانة التنظيم 
باإلضافة إلى تراجع ش���عبيتهم وعدم االلتحام 
باجلماهير طوال الس���نوات املاضية واستجابة 
احلزب ملطالب الشارع كما قدمت األجهزة األمنية 
والرقابية ملفات املرش���حني للتأكيد على شعار 
احلزب »ال تستر على فساد« واستبعاد أي مرشح 

حتوم حوله الشبهات.
كانت مفاجأة الترشيحات تسابق عدد كبير من 
العناصر النسائية للترشيح على قوائم »الوطني« 
وأحزاب املعارضة ووصل عددهن إلى 56 مرشحة 
في مختلف األحزاب وينافس���ن بقوة في املجمع 
االنتخابي خاصة في القاهرة واإلسكندرية ودمياط 
والدقهلية في معركة متهيدية ملعركة ال� 64 مقعدا 

املخصصة للمرأة في مجلس الشعب القادم.

قبلي
وبحري ر« قمامة اإلسكندرية »تنوَّ

162 مليون جنيه لتطوير مستشفيات المنوفية
اعتمد م.س����امي عمارة محافظ املنوفية 162 مليون جنيه 
لتطوير مستشفيات الباجور املركزي وحميات منوف وسرس 
الليان وتال ومنوف والسادات وقويسنا وتزويدها باألجهزة 
الطبية احلديثة واس����تكمال املش����روعات القائمة في مجال 
اخلدمات الطبية. وقال د.هش����ام عطا يوس����ف وكيل وزارة 
الصحة باحملافظة إنه مت اعتماد 220 وحدة طب أسرة ضمن 
معايير اجلودة، الفتا الى أن املديرية اتخذت جميع اإلجراءات 
ملواجهة أمراض الصيف بتطهير الترع والقضاء على احلشرات 

والقوارض.

»طريق الموت« في القليوبية.. »خط 12« سابقًا
حالة من االستياء الشديد تسود أهالي القرى الواقعة على 
طريق خط 12 بالقليوبية بسبب سوء حالته وتهالكه وكثرة 
احلفر واملطبات به مما يتسبب في وقوع الكثير من احلوادث 
يوميا ويعرض حياة املواطنني للخطر الذين يقولون: نعيش 
معاناة يومي����ة أثناء الذهاب للعمل مبدينة القناطر اخليرية 
بس����بب سوء حالة الطريق وضيقه خاصة بعد انهيار أجزاء 
كبيرة منه بعد أعمال احلفر املستمرة التي تقوم بها شركات 

املياه والصرف الصحي دون أن تعيد الشيء ألصله.
مضيفني: نتعرض البتزاز سائقي سيارات األجرة والذين 
يقومون برفع قيمة الركوب وتقطيع املسافات، باإلضافة الى 
أن الطريق من أمام قرية بلتان وحتى قرية برش����وم س����يئ 
للغاية بس����بب أعمال احلفر في محطة املياه والتي تقام في 
قرية العبادلة مما يؤدي إلى صعوبة السير في هذه املنطقة 

بالسيارات. 

االنتهاء من رصف طريق الفليو ـ الزرابي بـ »أبو تيج«
أكد اللواء نبيل العزبي محمد أس����يوط أنه مت االنتهاء من 
الفليو � الزرابي مبدينة أبو تيج بعرض 13 مترا و10 كيلومترات 

طول وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه. 

فوبيا »بدر« تنتقل لمدارس »الثغر«
ش����هدت مدارس اإلسكندرية حالة طوارئ طوال األسبوع 
املاضي حتسبا لزيارة د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم 
خاصة في ظل دعوته حلضور حفل تخرج كلية النصر للبنات 
اكبر املدارس التابعة للمعاهد القومية باحملافظة والتي كان من 
املقرر إقامتها اخلميس املاضي.  وكانت شائعات قد انتشرت 
بني مدارس احملافظة حول زيارة »بدر« بصورة مفاجئة مما 

ادى الى إعالن حالة الطوارئ بهذه املدارس. 
وقال د.شبل بدران رئيس مجلس إدارة كلية النصر للبنات 

إنه مت إرسال دعوة للوزير للمشاركة في احلفل. 

الكنيسة المعلقة
القاهرة ـ شيماء فاروق

تعتبر الكنيس��ة املعلقة 
من أه��م امل��زارات الدينية 
التي متثل التراث القبطي في 
القاهرة،  العاصمة املصرية 
الفريد في  ومتثل مبوقعها 
حي مص��ر القدمية العريق 
نقطة جذب للسائحني، خاصة 
هواة التعرف على حضارة 
األديان، فهي على مقربة من 
جامع عمرو بن العاص، ومعبد 
بن عزرا اليهودي، وكنيسة 
القدي��س مار مين��ا بجوار 
حصن بامليار وكنائس عديدة 
أخرى. وسميت باملعلقة ألنها 
بنيت على برجني من األبراج 
الروماني  القدمية للحصن 
)حصن باملي��ار( الذي بناه 
اإلمبراطور تراجان في القرن 
الثاني امليالدي، وتعتبر املعلقة 
هي أقدم الكنائس التي التزال 

باقية في مصر.

القاهرة ـ شيماء فاروق
تويوتـا برادو 2010: تس���أل 
القارئة ه���دى هريدي عن 
المس���تحقة على  الجمارك 
سيارة تويوتا برادو موديل 
2010 سعة محركها 2007 سي 

سي؟
تقدر الضرائب والرسوم 
الجمركية عليها بنحو 425 

ألف جنيه.
 :2010  C180 مرسـيدس 
تس��أل القارئ��ة عبي��ر سي��د 
ع��ن الجم��ارك المستحق��ة 
عل��ى سي��ارة مرسي��دس 
C180 مودي���ل 2010 س���عة 
محركها 1600 س���ي س���ي 

معاقين؟
تقدر الضرائب والرسوم 
الجمركية عليها بنحو 150 

ألف جنيه.
تس���أل  جولـف 5 2007: 
القارئ�����ة حن�����ان احم��د 
ع��ن الجم��ارك المستحقة 
على سيارة جولف 5 موديل 
2007 سعة محركها 1600 

سي سي؟
تقدر الضرائب والرسوم 
الجمركية عليها بنحو 62 

ألف جنيه.
هوندا سـيتي 2010: تسأل 
القارئة نرمي���ن محمد عن 
المس���تحقة على  الجمارك 
سيارة هوندا سيتي موديل 
2010 سعة محركها 1500 سي 

سي؟
تقدر الضرائب والرسوم 
الجمركي���ة عليها بنحو 62 

ألف جنيه.
تس���أل  فيـات بونتو 2010: 
القارئ���ة أميم���ة الميرغني 
عن الجمارك المستحقة على 
سيارة فيات بونتو موديل 
2010 سعة محركها 1600 سي 

سي؟
تقدر الضرائب والرسوم 
الجمركي���ة عليها بنحو 58 

ألف جنيه.

أعلن محافظ اإلسكندرية اللواء عادل لبيب ان د.أحمد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء وافق على إقامة مش����روع لتوليد الكهرباء من القمامة 
باإلسكندرية وهي أول جتربة يتم تنفيذها في مصر وفي حالة جناحها 

سيتم تعميمها بجميع احملافظات.
جاء ذلك خالل جلسة املجلس الشعبي احمللي حملافظة اإلسكندرية 
األربعاء املاضي، برئاسة د.طارق القيعي والذي قرر بصفته رئيسا للجنة 
القيم باملجلس إيقاف العضو عصام موسوليني 4 أشهر عن تداول أعماله 

باملجلس، وذلك حسبما جاء بجريدة »اجلمهورية«.
يأتي ذلك تخفيفا إلسقاط العضوية بسبب اإلساءة إلى محافظ املدينة 
والتنفيذيني املسؤولني عن أعمال الرصف باملدينة بإدالئه بتصريحات 
إلحدى الصحف املستقلة عن إهدار املال العام في أعمال الرصف باحملافظة 
وحيث انه قام بتقدمي االعتذار للمحافظ وللتنفيذيني ولم يقدم ما يثبت 

صحة تصريحاته في التحقيقات.
وأشار محافظ املدينة الى ان م.أحمد املغربي وزير اإلسكان خصص 
مبلغ 10 مليارات جنيه هذا العام ملشروعات الصرف الصحي على مستوى 
اجلمهورية يخص اإلسكندرية منها ما يقرب من 3 مليارات جنيه. الى 
ذلك، أكد م.ياسر عس����كر مدير ادارة الدعم الفني بجهاز شؤون البيئة 
أن����ه مت توقيع اتفاقية مع كندا لتحويل القمامة واملخلفات املصرية الى 
طاقة كهربائية لضمان احملافظة على بيئة نظيفة والقضاء على مشكلة 
حرق قش األرز التي تتكرر سنويا.. وأوضح عسكر أن مصر تنتج 75 
مليون طن قمامة سنويا تشمل مخلفات زراعية وبناء ومنازل وغيرها 
وتصلح جميعها إلنتاج طاقة كهربائية تشبه الغاز الطبيعي باستثناء 
املخلفات النووية والبناء، الفتا الى انه ميكن االس����تفادة من قش األرز 
واألش����جار التي مت تقليمها في هذا املشروع.. وتابع أن هناك مشروعا 
صغي����را للطاقة في منش����ية ناصر بتحويل املخلف����ات املنزلية حيث 
يسعى جهاز شؤون البيئة لتوسيعه وستساعد الهيئة الكندية في فرز 
القمامة وإعطاء معدات الفرز للزبالني كما سترفع أجورهم، مشيرا الى 
أن املشروع وسع دور جهاز شؤون البيئة عن طريق تعديل العقود مع 

شركات النظافة وسيتم تدوير املخلفات بطريقة آمنة.
وأضاف أن املشروع سيوفر كثيرا من فرص العمل حيث سيتم عمل 
وح����دات في كل محافظة لتحتوي كل وحدة على 300 فرصة عمل الفتا 
الى أن نوع املخلفات هو الذي سيحدد التكنولوجيا املستخدمة لتدويرها 

كما يساهم املشروع في التخلص من انبعاثات القمامة.
على صعيد متصل كشفت دراسة علمية أجراها معهد بحوث األراضي 
واملياه والبيئة في مصر عن أن قمامة القاهرة من أغنى أنواع القمامة في 
العالم، وان الطن الواحد من القمامة املصرية من املمكن أن يرتفع ثمنه 
إل����ى 6000 جنيه )الدوالر يعادل 5.5 جنيهات( ملا يحتويه من مكونات 
مهمة تقوم عليها صناعات حتويلية كثيرة، كما أن القاهرة تنتج وحدها 
قرابة 13 ألف طن قمامة يوميا، وميكن للطن الواحد أن يوفر فرص عمل 
ل� 8 أفراد على األقل، مبا يعني أنه يتيح توفير 120 ألف فرصة عمل من 

خالل عمليات الفرز واجلمع والتصنيع.

أكدت أن من طالب بإطالق النار على المتظاهرين »نائب أحمق«

جبهة علماء األزهر تهاجم مجلس الشعب:
يستحق الغضب من اهلل ويجب التبرؤ منه

شنت جبهة علماء األزهر هجوما حادا على مجلس 
الشعب، داعية الش����عب املصري إلى التبرؤ منه ألنه 
»اس����تحق املقت من اهلل واستوجب من الناس التبرؤ 

منه« � على حد قولها.
واستنكرت اجلبهة في بيان لها � نشر موقع مصراوي 
نس����خة منه � ما دعا إليه أحد أعضاء مجلس الشعب 
بضرورة إطالق النار على املتظاهرين، وقالت: »إن ما 
جاء به هذا العضو »األحمق« من جرائم فاقت في حجمها 
جرمية هذا األشقى الذي لم تتجاوز جرميته االجتراء 
على آية من آيات اهلل التي هي ناقة نبي اهلل صالح«.

وأضافت اجلبهة: »إن هذا »األحمق« سب دين اهلل من 
قبل في مجلس الشعب املوقر، وقذف ورمى األعراض 
العفيفة فيه، ث����م جاء يطالب بقتل املعارضني حلزبه، 
وملا متت مواجهته على الهواء بجرميته حترش بألفاظ 

نابية بإحدى السيدات الالتي جئن حملاججته«.
وأش����ارت اجلبهة إلى انه بالنظر والتأني ومتابعة 
ملف����ات العديد من نواب ح����زب األغلبية فإن البرملان 
يعج بنواب محترفني في العديد من املخالفات والكبائر 
ومنها جرائم التهرب من أداء واجب التجنيد وتهريب 

البضائع ونواب القمار والقروض والدم الفاسد والعبارات 
الهالكة، كافية إلهدار كرامة املجالس وسقوط اعتبارها 

في ميزان اهلل وعند العباد.
ونوهت إلى أن من يسعى للتظاهر من أجل رفع الظلم 
سواء عن األشقاء الفلسطينيني أو عن فقراء املصريني 
ضد السلطة ال يعد بأي حال من األحوال ممن ارتكبوا 

املخالفة ولكنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر.
وقالت اجلبهة: »إن احلزب الوطني واحلكومة ليس 
أمامهما من سبيل حلكم الدولة وسياستها إال سبيل ونهج 
سياسة الس����مك التي جتعل الضعيف طعاما للقوي، 

فيفسد بذلك النظام«.
وأكدت اجلبهة في بيانها أن بركان آيسلندا يحاصر به 
اهلل »العالم الظالم« الذي صمت على حصار الفلسطينيني 
في قط����اع غزة، وأنه اآلن يذوق طع����م احلصار الذي 
يعيشه الشعب الفلسطيني األبي والذي يقف مبفرده 
في وجه أعتى األنظمة املستبدة في العالم من غير أن 
يحظى بدعم األشقاء خاصة األنظمة التي تهتم بحسابات 
السياسة املعقدة وتعمل احلساب للقوى الكبرى بينما 

الشعب املسلم ال يجد من يرفع عنه احلصار.




