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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 اللواء محمد الناظر مدير مشروع السرفيس بالقاهرة  منع دخول 
ميكروباصات األقاليم الى القاهرة بسبب جتاوزات السائقني الذين 
دخلوا للعمل في خطوطها وتسببوا في أزمة مرورية. وأوضح الناظر 
ان العاصمة لن تسمح بدخول غير التي حتمل رخصة »السيرفيس« 
ويبلغ عددها 1792 من محافظات اجليزة وأكتوبر وحلوان والقليوبية 
يعملون في أكثر من 20 خطا داخل احملافظة. وأشار الى انه سيسمح 

في حاالت محددة او إنسانية بدخول امليكروباص الى القاهرة.

ممنوع دخول ميكروباصات األقاليم إلى القاهرة

من أول 
السطر

نقطة 

مع اقتراب موع��د االنتخابات 
الرئاسية في 2011، جند أن أحزاب 
املعارضة في حيرة بالغة وفي جدل 
ال ينقطع، وهي تل��ف وتدور هنا 
وهناك في محاوالت حثيثة خلطب 
ود الناخب املص��ري بأي طريقة 

للفوز بصوته.
لكنهم لألس��ف يتجاهلون أن 
هناك بابا واس��عا يستطيعون من 
خالل��ه النفاذ للف��وز باالنتخابات 
باجم��اع ثمانني ملي��ون مصري، 
محقق��ني بذلك حلم��ا طاملا داعب 
جفونهم، هذا الباب ليس عبر البحث 
عن كيفية ان يكون لهم دور فاعل في 
الشارع املصري بدال من النزاعات 
الداخلية فيما بينها، وإمنا عبر زعيم 
يستطيع بكلمة واحدة من فمه حسم 
الصراع، ومنح أي مرشح أصوات 

ال� 80 مليونا!
ه��ذا الزعيم ه��و املطرب تامر 
حسني أو »جنم اجليل« كما أطلق 
هو على نفسه، والذي قال ايضا عن 
نفسه في حوار جلريدة »الدستور« 
املصري��ة إنه ال يرغ��ب في إعالن 
»تأييده ألي مرش��ح للرئاسة ألن 
الن��اس هتمش��ي وراه« وهو كما 
يضيف: »ال يريد حتمل مسؤولية 

80 مليون مصري«!
حقيق��ة، لم اكن ارغب في يوم 
من االيام ان اعلق على املطرب تامر 
حس��ني مبا له أو عليه في املجال 
الفني، ولكني هنا أعلق على »جنم 
اجليل« الذي يتحدث في السياسة 
ويبدي رأيه من منطلق إحساس��ه 
بالنجومية، هذا اإلحساس الذي وصل 
به إلى الدرجة التي جتعله يتخيل ان 
ال� 80 مليونا من الس��ذاجة بحيث 
يلغون عقولهم وتفكيرهم وميشون 
وراء »النجم« في اختيار مرشحهم 

الرئاسي و..و.. اللهم ارحمنا.

تامر حسني مسؤول
عن 80 مليون مصري!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

القاهرة ـ شيماء فاروق
 هيونداي سانتافي 2009 : يسأل 
القارئ علي نور عن اجلمارك 
املس���تحقة عل���ى س���يارة 
هيوانداي سانتافي موديل 
2009 س���عة محركها 2656 
سي سي 6 سلندر أوتوماتيك 

جميع الكماليات؟
تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 275 

ألف جنيه تقريبا.
شـيفروليـه أوبتــرا 2006: 
يس�أل القارئ سعي��د منس��ي 
عن اجلم��ارك املس���تحق��ة 
عل��ى سي��ارة شيفرولي��ه 
أوبت��را موديل 2006 سعة 
محركها 1600 س���ي س���ي 

أوتوماتيك؟
تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 33 

ألف جنيه.

تويوتا برادو 2009: يس���ال 
الق���ارئ عاطف حكيم عن 
اجلمارك املس���تحقة على 
س���يارة تويوت���ا ب���رادو 
موديل 2009 سعة محركها 
2700 سي سي ناقل حركة 

عادي؟
تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركي���ة عليها بحوالي 

420 ألف جنيه.
 :2008 A4 سـكودا أوكتافيـا
القارئ نبوي منيب  يسأل 
عن اجلمارك املستحقة على 
 A4 سيارة سكودا أوكتافيا
مودي���ل 2008 ناقل حركة 
عادي س���عة محركها 1600 

سي سي؟
تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 46 

ألف جنيه.
يس���أل  كيا سـيراتو 2008: 
القارئ جرج�س مدح�ت ع�ن 
اجلم�ارك املس���تحق�ة عل�ى 
سي�ارة كي�ا سيرات��و مودي��ل 
الكمالي��ات  2008 جمي�����ع 
س���ع�ة محركها 1600 سي 

سي؟
تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 42 

ألف جنيه.

قال وزير التربية والتعليم د.أحمد زكي 
ان زم���ن الكتاب املدرس���ي املوحد قد انتهى 
في اطار التوسع في تطبيق الالمركزية في 
التعليم، والتي ستسمح لكل محافظة باختيار 
كتاب من الكتب الفائزة لتأليف منهج اي مادة 
دراسية من املناهج الدراسية املطورة، وانه 
أوقف اصدار اي تراخيص إلنش���اء مدارس 
دولية جديدة بسبب التجاوزات التي حتدث 
في اعتماد هذه املدارس، وطلب بعضها اعفاء 
طالبها من دراس���ة التربية الدينية واللغة 

العربية.
وقبلها اس���تعان الوزير باآلية القرآنية 
الكرمية من سورة آل عمران )الذين قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخش���وهم 
فزادهم اميانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل( 
ليبدأ كلمته امام نحو 350 مدعوا للقاء الذي 
نظمته األربعاء املاضي جلنة التعليم بالغرفة 
التجارية األميركية مبصر برعاية دار الشروق 
حول »مستقبل التعليم في مصر« ليصفق له 
اجلميع، ويعيدوا التصفيق مرة اخرى عندما 
أنهى كلمته بعبارة »ليالي العمر معدودة يا 
أحمد« التي يرددها بينه وبني نفس���ه كلما 
واجه بصرامة أوضاع���ا يراها غير مقبولة 

في التعليم.
ونقلت جريدة »الش���روق« املصرية عنه 
أمله في اصالح احوال التعليم بعد ان وضع 
يده على اخطاء التطبيق، كما ملسها من خالل 
زياراته للمدارس ومراجعته لعمل األكادميية 
املهنية للمعلمني ومركزي االمتحانات وتطوير 
املناهج وبعض األخطاء التي شابت عمل هذه 
املؤسسات ومنها احتراق »بنك أسئلة املركز 
القومي لالمتحانات والتقومي التربوي بعد 

ان حفظها الطالب لعدم جتددها«.
ودعا الوزير خالل اللقاء � الذي حضره وزير 

التعليم العالي د.هاني هالل ووزير اخلارجية 
األس���بق احمد ماهر ووزير التعليم العالي 
األسبق عمرو عزت ورئيس جلنة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشعب د.مصطفى الفقي 
� اصحاب االعمال الى املش���اركة بالنهوض 
بالتعليم من منطلق���ني، األول انه ال تنمية 
وال اس���تثمار دون تعليم جيد، والثاني ان 
مصر ليست بالدولة الغنية وليست بالدولة 
الفقيرة، مما يجعل النهوض بالتعليم مبشاركة 

املهتمني به ممكنا.
وكشف الوزير خالل استعراضه لبرامج 
اخلطة االستراتيجية للتعليم 2007 � 2012 
عن بعض التحديات التي تواجه تنفيذ هذه 
اخلطة، وأكد انها لن تتغير بتغيير الوزير 
قائال: »صحيح عندنا اشياء تتغير بتغيير 
الوزير لكن في مج���ال التعليم ال يصح ان 
يحدث ذلك«، واعترف الوزير بتدني املستوى 
التعليمي في الكثير من املدارس احلكومية 
يواجهه اآلن ببرنامج محو أمية طلبة االعدادي، 
وعندما ضحك احلضور من اسم البرنامج قال: 
»مش غريبة وبتحصل في أحسن العائالت«، 
الفتا الى الوجه اآلخر للتعليم وهو متيز كل 
من يوفدون للدراسة في اخلارج بعد اجلامعة، 
مشيرا الى ان اغلبهم ال يعودون ملصر ألنهم 

يجدون مناخا مواتيا أكثر في اخلارج.
اللقاء شهد ايضا اطالق دليل اآلباء واألمهات 
الختيار املدرسة املناسبة ألبنائهم، من خالل 
عدد من املعايير التي ترش���د ولي األمر الى 
الكيفي���ة التي ميكن بها ان يكتش���ف جودة 
التعليم في املدرسة، باالضافة الى ارشاد اولياء 
األمور الى املدارس املعتمدة للحصول على 
الديبلومة األميركية من خالل قائمة بأسمائها 
وأماكنه���ا بعد ادعاء الكثير من املدارس انها 

متنح هذه الشهادة.

السماح لكل محافظة باختيار كتاب فائز لتأليف منهج مطّور من أي مادة

انتهى بدر: زمن الكتاب 
المدرسي الموحّد 

»الزراعة«: 
أزمة اللحوم 
مستمرة

منطاد مصري
لتوليد الكهرباء من الرياح

للمرة األولى.. جبهة علماء األزهر 
تشيد بقرارات اإلمام األكبر

قال امني اباظة، وزير الزراعة، ان احلكومة ال تستطيع 
حتقيق االكتفاء الذاتي من اللحوم بسبب الزيادة السكانية 

وعدم وجود املراعي الطبيعية.
واعترف اباظة بأن كثي���را من االنتقادات التي وجهها 
النواب في معرض مناقش���ة طلب االحاطة املقدم من 30 
نائبا ح���ول اجراءات احلكومة لزيادة الثروة الس���مكية 
صحيحة، مشيرا الى ان اوجه القصور ميكن معاجلتها في 
حال توفير املوارد املالية، والتي ال تتم االستجابة ملطالب 

الوزارة فيها خالل مناقشة املوازنة.
اال ان اباظة اوضح في بيانه امام املجلس االربعاء املاضي 
ان هناك خلطا كبيرا فيما يتعلق بأزمة اللحوم، ودعا النواب 
حلضور ندوة في مركز البحوث الزراعية لالس���تماع الى 
شرح واف من فريق عمل قام بوضع استراتيجية ملواجهة 

ازمة اللحوم خالل السنوات العشر املقبلة.
واكد اباظة، ردا على اتهامات باستيراد اسماك مسرطنة 
من ڤيتنام، انه قام باستدعاء سفير ڤيتنام بالقاهرة، مشيرا 
الى ان الس���فير اكد له انه ال اس���اس من الصحة ملا نشر 

حول تربية هذه االسماك في املصارف.
وقال اباظة ان ضعف انتاج مصر من االس���ماك يرجع 
لضعف اساطيل الصيد املصرية مقارنة بإمكانيات مصر 
البحرية، مش���يرا الى ان انش���اء اساطيل صيد هي مهمة 
القطاع اخلاص، واوضح ان مصر لم تكن لديها امكانيات 
الستطالع املخزون الس���مكي في املياه العميقة، وهو ما 
دعا وزارة الزراعة لالس���تعانة بسفن ايطالية الستطالع 

اعالي البحار.
واكد د.توفيق شلبي املشرف العام على قطاع الثروة 
احليوانية بوزارة الزراعة ان اس���عار اللحوم في طريقها 

لالنخفاض مع بداية العام املقبل، وقال ان مصر لن تستطيع 
الوصول الى االكتفاء الذاتي من اللحوم البلدية، مرجعا ذلك 
الى الزيادة السكانية ومحدودية االراضي الزراعية ومياه 
الري، وقال امام اللجنة االقتصادية اننا نحتاج لسد الفجوة 

في اللحوم الستيراد 350 الف طن من اللحوم سنويا.
الى ذلك، أظهر استطالع حديث تراجعا كبيرا في استهالك 
األسر املصرية من اللحوم احلمراء خالل الفترة من فبراير 
حتى أبريل بس���بب ارتفاع أس���عارها، كما أظهر أن هناك 
نس���بة كبيرة من تلك األس���ر، بلغت 75%، على استعداد 
ملقاطعة ش���راء اللحوم بهدف تخفيض أسعارها، و%52 

خفضوا استهالكهم بالفعل.
وش���مل االستطالع � الذي أجراه مركز استطالع الرأي 
العام التابع ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس 
ال���وزراء االثنني املاضي � 1126 ش���خصا م���ن بينهم %34 
من أصحاب املس���توى االقتص���ادي املنخفض، و8% من 
أصحاب املستوى االقتصادي املتوسط، و49% من املستوى 

االقتصادي املرتفع.
وخلص االستطالع الذي استهدف التعرف على استهالك 
األسر من اللحوم واستعداد تلك األسر ملقاطعة بعض السلع، 
في حال ارتفاع أس���عارها، إلى أن نسبة استهالك اللحوم 

بوجه عام بني من شملهم املسح بلغت %92.
وشهدت أسعار اللحوم احلمراء في مصر، أكبر بلد عربي 
من حيث عدد السكان، ارتفاعا حادا خالل اآلونة األخيرة، 
إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من 
املجتمع، إذ وصل سعر الكيلوغرام إلى مستويات قاربت 
ال� 80 جنيها مصريا، األم���ر الذي دفع كثيرين للمطالبة 

مبقاطعة شراء اللحوم كأحد الطرق خلفض أسعارها.

ابتكر أس���تاذ بقس���م 
الهندسة امليكانيكية بهندسة 
عني شمس، د.أشرف عبد 
البديع غراب، منطادا هوائيا 
مروحيا بتصميم هندسي 
بديع يستخدم فوق أسطح 
املنازل والقرى السياحية 
للتغل���ب عل���ى مش���كلة 
الرياح  انخفاض س���رعة 
وارتفاع تكلف���ة طواحني 
الهواء اجلديدة وهما أهم 
عقبتني أمام توليد الكهرباء 

من الرياح .
وميكن للمنطاد اجلديد، 
بحسب صحيفة »األهرام« 
األربعاء املاض���ي، توليد 
الكهرباء طوال ال�  24  ساعة 
فضال عن أنه يعطي مظهرا 
جمالي���ا ألن���ه مصنع من 
البالستيك املرن املزركش.

وأكد غراب أن هذا االبتكار 
التجمعات  يس���تخدم في 
السكانية والقرى السياحية 

بدون أي مخاطر وتكلفته 
منخفضة ومت اختباره على 
ارتف���اع  10  امت���ار، وثبت 
جناحه في توليد الكهرباء، 
حيث يظل هذا املنطاد معلقا 
على ارتفاع من  60-70  مترا 
وهو ممتلئ بغاز الهيليوم 
الذي يجعل وزنه خفيفا ثم 
يثبت فوق س���طح العقار 

بواسطة حبال.
وكلما زاد حجمه زادت 
الكمية الكهربائية املولدة، 
وهو بذل���ك ال يحتاج إلى 
ابراج حديدية حلمله أو إلى 
وسائل تثبيت خرسانية 
كبيرة فهو يثبت من خالل 
احلب���ال احلامل���ة له في 
األرض م���ع احتوائه على 
الكهربائي وعمود  املول���د 
ال���دوران ويتصل به كابل 
كهربائي يتم شده إلى نقطة 
التثبيت على األرض ناقال 
للطاقة الكهربائية املولدة .

على عكس ما هو متوقع منها، قامت جبهة علماء األزهر بإصدار 
بيان تقدم من خالله الشكر لشيخ األزهر د.أحمد الطيب على قراراته 
الصائب����ة منذ توليه منصبه اجلديد، والتي يأتي في مقدمتها إلغاء 
عقود الزواج التي كانت تقام مبقر املشيخة، وقراره بوقف عمل جلنتي 
املصحف والفحص التابعت����ني إلدارة البحوث والتأليف والترجمة 
مبجمع البحوث اإلسالمية إلعادة النظر في عملهما وتشكيل إدارات 
جديدة، باإلضافة إلعالنه عدم رغبته في مصافحة الرئيس اإلسرائيلي 
في حالة تواجده معه في أي اجتماع، ورفضه للمشاركة في مؤمترات 
يحضرها إسرائيليون. وقالت اجلبهة في مطلع البيان الصادر عنها 
والذي نشر حتت عنوان »إلى صاحب الفضيلة اإلمام األكبر د.أحمد 
الطيب«: »لقد أحس����نت أحس����ن اهلل إليك وزادك على احلق اقتدارا 
وتوفيقا وأعطاك ما تتمنى ملعهدك ومنارة اإلسالم األزهر الشريف، 
ونسأل اهلل أن يحفظك ودينه من إساءة املسيئني الذين باعوا ومازالوا 
يبيعون الدين لذوي النفوذ، ويتاجرون به في أهواء الظاملني، وهم 
منك ليس����وا ببعيدين«. وطالبت اجلبهة شيخ األزهر بالسير على 
نفس اخلطى قائلة في بيانها »نس����أل اهلل ل����ك مزيدا من التوفيق 
والثبات حتى ترد لألزهر بقية حقوقه التي اغتصبت منه، ومعامله 
التي سلبت ونزعت منه، وهي جد عظيمة تتراوح بني سنوات دراسية 
حذفت منه غيلة، ومواد نزعت منه غدرا، وان من امارة قبول احلسنة 
أن توفق للحسنة غيرها كما جاء عن سفيان الثوري«. وفي إشارة 
إلى استحسانها لقرار وقف عقود الزواج داخل املشيخة، قالت »لقد 
أحسنت إلى مبنى املشيخة، فزالت عن محياه معالم الرجس والفسوق 
والعصيان التي طالت معاناته منها، ثم أحسنت بقرارك رد األمر في 
املناهج إلى املجلس األعلى لألزهر، وإلغاء التفويض الفرعوني الذي 

أتى على هيبته وكيانه، ورد املذاهب الفقهية إليه«.

قلعة صالح الدين األيوبي
القاهرة ـ شيماء فاروق

بناها صالح الدين األيوبي في الفترة من 1176 حتى 
1183،  واصبحت مقـرا حلكم مصر حتى نقل اخلديوي 
إسـماعيل مقر احلكم إلى قصر عابدين، الذي بناه لهذا 
الغرض في عقد 1860. ويعتبر موقع القلعة اسـتراتيجيا 
من الدرجة األولى مبا يوفره من أهمية دفاعية، ألنه يسيطر 

على مدينتي القاهرة والفسطاط.


