
السبت
1 مايو 2010

37
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
قررت الشركة املصرية لالتصاالت اعتبارا من اليوم، 
وملدة  3  اشهر إعفاء أي تركيبات جديدة للتلفون 
املنزلي من رسوم التركيب مع منح دقائق مجانية 
محلية ومحافظات ومحمول  تصل إلى  3  آالف دقيقة 
خالل 6 أشهر تبدأ من اليوم ايضا وحتى األول من 
نوفمبر بحيث متنح هذه الدقائق املجانية مقابل 

دقائق أخرى يستهلكها املشترك.

إعفاء التلفون المنزلي من رسوم التركيب 

من أول 
السطر

نقطة 

على الرغم من أن املجتمع كان ومازال 
يح��اول تالفي ضرب األزواج لزوجاتهم 
وتخفيض وتيرة العنف االجتماعي على 
وجه العموم للوصول الى أسرة سعيدة 
تعيش في س��الم وأم��ان، فإننا فوجئنا 
مبتغير جديد غي��ر متوّقع يقلب األمور 
رأسا على عقب، عكسته صرخات أزواج 
تضربهم زوجاتهم ليتحول بذلك »س��ي 
السيد« إلى شخص منكسر دمعته على 
خده ومش ناقص له غير خلع غطاء الرأس 
ورفع األيدي إلى الس��ماء والدعاء على 
السيدات املفتريات أو ما كان ُيطلق عليهن 

في السابق »اجلنس الناعم«.
أحفاد »سي الس��يد« أصبحت خيبة 
أملهم راكبة جمل.. بفعل املقشة أو الطاسة 
وحتى الس��اطور وأكياس النايلون التي 
أصبحت من أدوات حفيدات الست أمينة، 
الالتي يس��تخدمنها وق��ت اللزوم إن لم 
يعجبهن الكالم أو األفعال التي يقوم بها 
الرجال الذين أصبحت دمعتهم على خدهم 

وال تفارقهم بفعل جبروت الستات!
وقد بات مألوفا أن نسمع أو نرى زوجا 
يستغيث من بطش زوجته التي تضربه 
وتنفضه وتتحني الفرص للبطش به، واألمر 
ليس فيه مبالغة، فآخر الدراسات تقول إن 
50.6% من الزوجات يضربن أزواجهن في 
مصر لدرجة اجلروح وأحيانا القتل، ولم 
تقتصر ظاهرة ضرب األزواج على مصر 
فقط ولكنها ظاه��رة عاملية، ففي أميركا 
نس��بة األزواج »املضروب��ني« 23% وفي 
بريطاني��ا 17% أما في العالم العربي وهذا 
ما يهمنا فقد تراوحت نسبة املضروبني 

بني 23% و%28!
واملثير للدهشة أنه بدال من بث اإلرشاد 
والنصح في وس��ائل اإلع��الم لألزواج 
وللزوجات لإلقالع عن العنف األس��ري 
جن��د العكس من ذلك متاما، فمنذ يومني 
وجهت الكاتب��ة الصحافية ابتهال مبارك 
ف��ي صحيفة »عكاظ« الس��عودية دعوة 
للنس��اء لضرب أزواجهن وس��ردت في 
مقاله��ا »اضربوهم« بكل فرح وش��ماتة 
قصة معلمة اسمها خلود تعلمت الكاراتيه 

ولقنت زوجها درسا لن ينساه!
وتقول الكاتبة ان عنوانها »اضربوهم« 
لي��س دعوة للض��رب.. وبعده��ا ترجع 
لتقول.. »نعم ال أجد حرجا في أن أشجع 
أن اضربوه��م »بصراحة لم أعرف كيف 

أوفق بني جملتيها«!
ال ننكر ان هناك بعض األزواج يلغون 
عقولهم متاما ويرفضون التعامل باحلكمة، 
كم��ا ان هناك بعض الزوج��ات أيضا ال 
يستخدمن سوى لغة اخليزران واملقالة 
والكاراتيه.. أو الساطور، وبالتأكيد لسنا 
معهم أو معهن، وامنا مع العالقة الزوجية 
الس��وية التي يسودها االحترام املتبادل 
بني الطرفني التي يس��تطيع معها األوالد 
ان ينشأوا في بيئة سليمة ليس أساسها 

الركل والرفس!
ولنا قدوة في قول اهلل عز وجل )والالتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في املضاجع واضربوهن..(، واملقصود 
بالضرب هو البسيط جدا وغير املبرح، 
وفي قول رس��ول اهلل ژ »لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لغير اهلل ألمرت املرأة أن 

تسجد لزوجها..«.
وفي النهاية ندعو املرأة إلى أن تكون 
نبع احلنان ومصدر األمان لزوجها وحينها 
فل��ن يجرؤ هو على أن يرفع يده عليها، 
ال أن تقابله بالكاراتيه والكونغ فو، والى 
ان يحدث ذلك ندعو للرجال املضروبني 
بالصبر والسلوان وندعو على الزوجات 

الضاربات بالهداية.. وال عزاء للرجال.

اضربوهن

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

أعلن محافظ القاه����رة د.عبدالعظيم وزير عن وجود خطة لتفريغ قلب 
القاهرة من مبانيها الكبيرة مثل مبنى ماس����بيرو ومجمع التحرير ومحطة 

مصر وميدان رمسيس ونقلها إلى مدينة نصر.
وأكد وزير خالل مش����اركته في منتدى مصر االقتصادي الدولي أنه جار 
حاليا تنفيذ تلك اخلطة، إضافة إلى تنفيذ مشروع هيئة التخطيط العمراني 
لنقل عدد كبير من الوزارات والتفكير في نقل عدد من الس����فارات من قلب 

القاهرة إلى حي السفارات مبدينة نصر أيضا.
 وفي نفس الس����ياق، قال وزير التنمية اإلداري����ة د.أحمد درويش: »إن 
احلكوم����ة تقوم بتنفيذ خطة لتقليل الضغط على الش����وارع، وان الوزارة 
تعم����ل من جانبها على توفير اخلدمات احلكومية من خالل قنوات مختلفة 

باإلنترنت وعبر الهواتف احملمولة خالل الفترة القادمة«.
وكانت احلكومة قد وصلت إلى مرحلة اإلعداد النهائي إلنشاء هيئة لتنظيم 
النق����ل احلضري بالقاهرة الكبرى، لتكون هيئ����ة واحدة منظمة ومخططة 
ملشروعات النقل في العاصمة، مما يساهم في حل األزمات املرورية اخلانقة 

التي يعيشها سكان العاصمة، وإنقاذ القاهرة من الزحام.
فيما ق����ال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني د.مصطفى مدبولي: 
»إنه مت البدء منذ عامني في التخطيط برؤية مس����تقبلية كان نتاجها العمل 
بالتوازي على إنش����اء 9 مس����ارات جديدة في وقت واحد، وتطوير طريق 
مصر اإلسماعيلية الصحراوي مبداخله وطريق السويس والقطاع الشرقي 
للدائري وربط املدن اجلديدة بشمال الصعيد وتنفيذ اخلطوط من الثالث إلى 
السادس ملترو األنفاق«. ومن القاهرة الى اجليزة كشف محافظ اجليزة م.سيد 
عبدالعزيز، عن تفاصيل مخطط استراتيجي لتطوير احملافظة، من املنتظر 

أن يتم البدء في تطبيقه أول يوليو املقبل بعد موافقة املجلس احمللي.
وفي تصريح����ات جلريدة »املصري اليوم« ق����ال احملافظ: »إن املخطط 
يشمل تطوير احملاور ومنظومة املرور باجليزة، وتعديل الشوارع الرئيسية 
والفرعية، ومراجعة أوضاع املباني املطلة على الش����وارع وتغيير شكلها، 
وإقامة حدائق جديدة، وإنش����اء س����احة واحدة لتجميع املباني احلكومية 

لتخفيف املشقة على املواطنني وإنشاء عدد من املوالت التجارية«.
وأضاف احملافظ أنه لن تتم إزال����ة املباني القدمية على كورنيش النيل 
وس����يتم االكتفاء بتطوير الكورنيش بتوسيع املساحة املخصصة للمشاة 
علي����ه حتى يكون متاح����ا للمواطنني، ولفت إلى تطبي����ق منظومة جديدة 
للرصف واملطبات الصناعية وامللفات للخلف والتقاطعات، وزراعة اجلزر 
الوسطى واإلنارة، وإنشاء أرصفة خاصة للمشاة، وإزالة جميع اإلشغاالت 
على الشوارع الرئيسية. وتابع احملافظ أن هناك اجتاها لتجميل أوجه املباني 
وإزالة املخلفات املوجودة فوق األس����طح وبحث ده����ان املباني املطلة على 

الشوارع الرئيسية بلون واحد أو متييز كل منطقة بلون محدد.

»مجمع التحرير ومحطة مصر وميدان رمسيس«
في مدينة نصر

القاهرة تحارب »الميكروباص« بـ 200 أتوبيس
أعلن محافظ القاهرة د.عبدالعظيم 
وزير أن اخلميس املاضي، شهد إدخال 
200 أتوبيس جديد إلى اخلدمة بهيئة 
النقل العام بتكلفة تخطت 160 مليون 
جني���ه لتنطلق األتوبيس���ات من 17 
موقفا رئيس���يا بالعاصمة باإلضافة 
إلى املنطقة الرئيسية بجوار املنصة 

بطريق النصر.
وقال وزير إن األتوبيسات اجلديدة 
التي بدأت العمل اخلميس، هي املرحلة 
األولى في خطة تطوير أسطول الهيئة 
ستعقبها دفعة جديدة مكونة من 30 
أتوبيسا خالل أكتوبر املقبل باإلضافة 
إل���ى 80 أتوبيس���ا مت التعاقد عليها، 
وسيتم تش���غيلها خالل فترة قريبة 
ليصل إجمالي األتوبيسات التي ستدخل 

اخلدمة هذا العام إلى 580 أتوبيسا.
وأوضح احملافظ أن 600 أتوبيس 
جديد سيدخلون اخلدمة خالل العامني 
املقبلني بواقع 300 أتوبيس كل عام، 

إلحالل جميع األتوبيس���ات املتهالكة 
التي تعدى عمره���ا االفتراضي طبقا 
للخطة التي وافق عليها رئيس الوزراء 
عام 2008 دون حتميل موازنة الدولة 
أي أعباء حيث ستتحمل الهيئة قيمة 
األتوبيس���ات اجلديدة م���ن حصيلة 
بيع أصول ثابت���ة للهيئة تتمثل في 
محطات وجراجات وأراض داخل الكتلة 
السكانية، وسيتم تعويضها مبواقع 

جديدة على أطراف املدينة.
وأضاف أن األتوبيس���ات اجلديدة 
متتاز بلونها األحمر، وسيتم عملها على 
مسارات اخلطوط القدمية لتدعيمها، 
مشيرا إلى أنه تطبيقا ألهداف الهيئة 
مبراعاة اجلانب االجتماعي واالقتصادي 
س���وف تعمل تلك األتوبيسات دون 
حتميل املواطنني أي زيادة في التعريفة 
املقررة للخطوط احلالية، وفى احلاالت 
التي يزداد فيها خط السير سوف يجري 

جتزئة التعريفة املقررة.

وأكد احملافظ أن العمل على تطوير 
هيئة النق���ل العام يهدف إلى حتقيق 
وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى 
من الكفاءة لتش���جيع املواطنني على 
ارتيادها باحلد من استخدام املركبات 
اخلاصة )امليكروباص( مما يس���مح 
بس���يولة مرورية وتخفيف الضغط 

املروري على شوارع العاصمة.
 ويذكر أن نحو 1300 سائق ومحصل 
بقط���اع النقل العام نظم���وا إضرابا 
مفتوحا عن العمل، في أغسطس 2009 
احتجاجا على ضعف رواتبهم وسوء 
معاملة الشرطة لهم، وقد شهدت القاهرة 
خالل اإلضراب األخير حالة من الشلل 

جراء اإلضراب.
وطالب املضرب���ون حينها بوضع 
حد أدنى لألج���ور، وزيادة احلوافز، 
ودفع التأمينات االجتماعية املتأخرة، 
وإسقاط املخالفات املرورية املسجلة 

ضدهم.

أول متحف للفراعنة الجدد في األقصر
األقصر � د.ب.أ: شرع فنانون مصريون في اإلعداد 
إلقامة أول متحف ملنحوتات »الفراعنة اجلدد« غربي 

مدينة األقصر األثرية في صعيد مصر.
سيضم املتحف إبداعات الفنانني املنتشرين بطول 
منطقة القرنة الغنية باآلثار الفرعونية من متاثيل 
ولوحات نحتوها وحفروا نقوش����ها على كل أنواع 
األحجار، على غرار ما أبدعه أجدادهم الفراعنة من 

متاثيل ومنحوتات.
يهدف املتحف الى حماية هؤالء الفنانني من مالحقة 
األجه����زة األمنية التى اعت����ادت ضبط منحوتاتهم 
من التماثيل واللوحات الفرعونية بعد بيعها على 
أنها قطع أثرية وليست منحوتات حديثة والقبض 
على مشتريها من السياح واملصريني وإحالتهم إلى 
احملاكمة بتهمة االجتار في اآلثار، وذلك بسبب دقة 

نقوشها ورسومها الفرعونية.
وقال الفنان املصري احمد س����يد احمد، املشرف 
على إقامة املش����روع، إنه من املنتظ����ر أن يجتذب 
املتحف اجلديد منحوتات العشرات من فناني منطقة 
القرنة الذين »أخذوا على عاتقهم حفظ وإحياء فنون 
أجدادهم الفراعنة الذين س����كنوا تلك املنطقة قبل 
آالف الس����نني«. وأوضح احمد أن املتحف س����يضم 

بجانب منحوتات أحفاد الفراعنة في غرب األقصر 
من متاثيل ولوحات فرعونية مناذج من روائع فنون 
مصر القدمية واحلديثة على مر العصور وآثارا من 
عصور ما قبل التاري����خ وحتى اليوم بهدف متكني 
زوار املدينة من س����ياح العالم من مش����اهدة تراث 
مصر القدمي بجانب فنونها املعاصرة. وأشار الى أن 
»املتحف س����يحكي لزائره سبل احلياة اليومية في 
مصر الفرعونية« وحتى اليوم عبر مناذج مجسمة 
تصور حياة الريف واحلضر وتتيح للسائح أن يحيا 
يوما كامال في أي عصر يختاره. لفت أحمد إلى انه 
جرى تشكيل مجلس أمناء ملشروع املتحف اجلديد 
يضم نخبة من الفنانني واألكادمييني املصريني برئاسة 
الفنان الدكتور صالح عبد املعطي عميد كلية الفنون 
اجلميلة في األقصر. ومن جانبه، قال اللواء محمد 
متولي رئيس مدينة القرنة إن مشروع املتحف اجلديد 
يأتي في إطار ما تشهده األقصر من مشروعات ضمن 
مخطط حتويلها إلى اكبر متحف مفتوح في العالم 
وضمن مساعي س����لطات احملافظة جلذب مزيد من 
السياح وزيادة أعداد الليالي السياحية بها من خالل 
تنويع منتجها السياحي، إضافة إلى مزارات جديدة 

لزوارها من سياح العالم.

»منوفية« صاحبة أول مشروع تكنولوجي
يحمل شعار »صنع في مصر«  

10 س����نوات، و25 ألف جنيه من الصندوق االجتماعي للتنمية، 
وخطوة لم يفكر فيها كبار املصنعني واملستثمرين، وهدف محوره 
إحداث تنمية حقيقية وليس فقط مشروعا جتاريا، استطاعت امرأة 
مصرية تدعى جيهان إبراهيم أن تصبح صاحبة أول مشروع صغير 
يهدف لتوطني التكنولوجيا في مصر. وكانت جيهان إبراهيم من املنوفية 
قررت إنشاء مشروع ينتج املواد املستخدمة في املعامل التكنولوجية. 
ففي تقرير بثته قناة »احلرة«، قالت صاحبة املش����روع: »بدأت منذ 
10 سنوات، واقترضت مبلغ 25 الف جنيه من الصندوق االجتماعي 
للتنمية، ثم قمت بإنشاء معمل يقام به 12 جتربة في اإللكترونيات، 
كما تتم به دراسة جزء كبير من املناهج العلمية، وأمتلك في املعمل 
أكثر من 80 نوعا مختلفا من الدوائر اإللكترونية«. وعلى الرغم من 
أن نسبة املكون احمللي � من داخل مصنعها � في تلك املنتجات تصل 
إلى 80%، التزال النس����بة الباقية تشكل التحدي األكبر لها. وأكدت 
جيه����ان أن هناك العديد من العناصر اإللكترونية ال يتم تصنيعها 
مبصر أو بأي دولة عربية ويتم استيرادها من اخلارج ألنها حتتاج 
إلى تكنولوجيا عالية جدا، وقالت: »إنني متمسكة باألمل في إمكانية 
جناحي في تصنيع تلك العناصر املس����توردة، حتى تصبح محلية 
100%«. وتستهدف تلك املنتجات املدارس واجلامعات داخل مصر، 
ولكنها استطاعت أن تخرج للس����وق العربية، فقد جنحت جيهان 
في تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول العربية مثل السعودية 
والكويت. وتقوم جيهان حاليا ببحث تصدير بعض منتجاتها إلى 
أوروبا، يعززها في ذلك رخص أس����عارها النس����بي لتناسب حتى 

األسر وليس فقط املؤسسات.
وأش����ارت جيهان إلى جناحها في تس����ويق بعض منتجاتها في 
دول أوروبية مثل پولندا. واستطاعت جيهان ابراهيم، إحداث تنمية 
حقيقية � حسب وصف التقرير � وليس فقط مشروعا جتاريا مربحا، 
مس����تفيدة من جتارب دول اس����توردت التكنولوجيا ثم أنتجتها، 
تفكيره����ا وإرادتها على التنفيذ أتاحا لها الس����بق في دخول مجال 

جديد نسبيا على مصر.

ُتصّدر منتجاتها إلى الكويت والسعودية

القاهرة ـ شيماء فاروق
كنيس بن عزرا هو أحد أقدم املعابد اليهودية 
في القاهرة، ويقع في منطقة الفسطاط )حي مصر 
القدمية(، وتروي قصص يهودية عن نشأة هذا 
املعبد أن موسى گ كان قد اختار موضعا للصالة 
بجوار النيل فيما عرف بعد ذلك بالفسطاط، ولكن 
وفقا للمقريزي فإن املعبد كان في األصل كنيسة 
مسيحية، وبيعت في وقت ما لليهود، واالستناد 
لذلك يعود إلى أخبار رويت عن كنيس����ة باسم 
القديس ميخائيل ف����ي نفس البقعة، وال أثر لها 

اليوم، وتش����ير املصادر إلى أنها بيعت في عام 
882م لليهود في سبيل جمع مبلغ ما من املال، كان 
قد فرضه أحمد بن طولون على املسيحيني، وقد 
اشتراها »ابراهام بن عزرا« وقتها مببلغ 20.000 
دينار.  ومؤرخ أن املعبد أعيد بناؤه مرة أخرى، 
وس����اءت حالة املبنى كثيرا حتى قررت الطائفة 
هدمه متاما وبناؤه من جديد عام 1890 وس����اءت 
أحواله مرة أخرى إلى أن جددته احلكومة املصرية 
باالش����تراك مع املركز الكندي للعمارة عام 1991 

وحتول إلى مزار سياحي معروف.

معبد
بن عزرا 

رفع درجة االستعداد باملدارس 
انتظاراً جلوالت وزير التربية والتعليم املفاجئة
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