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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
القاهرة - شيماء فاروق 

أعل�ن وزير الكهرب�اء والطاقة د.حس�ن يونس 
أن الوزارة بدأت التوس�ع في تطبيق استخدام 
العدادات اإللكترونية التي تعمل بنظام الكارت 
املدفوع مقدما للمشتركني الراغبني في التحول 
لهذا النظام مجانا ومن دون أي رسوم على مستوى 

اجلمهورية. 

تعميم »كروت شحن الكهرباء« على جميع المحافظات

من أول 
السطر

نقطة 

ــول ان واحد صعيدي ـ وعلى  نكتة قدمية تق
ــخصيا صعيدي ـ دخل السينما مع  فكرة انا ش
ابنه واثناء الفيلم كان هناك مشهد حلصان يحاول 
ــل ويقع فيها،  ــوق حفرة، لكنه يفش القفز من ف
فيقول االبن توقعت انه سيجتاز احلفرة بنجاح، 
فرد عليه االب اما انا فرأيت الفيلم نفسه قبل ذلك 
مرتني وشاهدت احلصان وهو يسقط في احلفرة، 
لكنني توقعت أن ياخد باله هذه املرة وينجح في 

اجتياز احلفرة!
ــني فرانكلني عن تعريف  ــا، قال بنجام وقدمي
اجلنون، ان اجلنون هو اعادة تكرار نفس الشيء 
وتوقع نتائج مختلفة، وهذا بالضبط ينطبق على 
محاوالتنا حلل أزمة املرور في القاهرة، نحن نعيد 
تكرار نفس احملاوالت وفي كل مرة نتوقع نتائج 

مختلفة والتي بالطبع لن تأتي ابد الدهر. 
احلقيقة، ان مظاهر الشلل املروري هي مجرد 
عرض للمرض احلقيقي، وهو االهتمام بالعاصمة، 
واهمال االقاليم، فبدال من العمل على محاولة متدن 
القرى، تركناها فزحفت القرى الى القاهرة في محاولة 

النقاذ نفسها من املوت الناجت عن االهمال.
ــى العاصمة  ــتمر ال هذا الزحف القوي واملس
قسمان: يومي مؤقت الجناز بعض املعامالت من 
ــكن في العاصمة  ــح احلكومية، ودائم للس املصال
املتحضرة، والقسمان يسببان تكدسا مروريا رهيبا، 
ــل هذا لن يأتي بانفاق مليارات اجلنيهات كما  وح
ــابقا لبناء طرق جديدة ثم يتكدس املرور  فعلنا س
مرة اخرى فننفق مليارات اخرى.. واخرى الى ما 
ــيأتي بنقل اخلدمات احلكومية  ال نهاية، احلل  س
الى االقاليم وتشجيع االستثمار الوطني واالجنبي 
في القرى والنجوع.. عندها ستنتهي الهجرة من 
ــرة املعز.. ولن نضطر الى ان نقول  االقاليم لقاه
لسائق التاكسي »على جنب يا اسطى هاخدها مشي 

احسن من الزحمة«.

على جنب يا اسطى!

»الجامعات اإلسالمية« تطلق حملة 
لمواجهة الزواج العرفي بالجامعات والمدارس

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

القاهرةـ  أ.ش.أ: طالبت »ندوة التحديات 
التي تواجه مؤسسة األسرة املسلمة« مختلف 
التربوية واإلعالمية والثقافية،  املؤسسات 
بتبني حملة مكثفة يشارك فيها علماء دين 
واجتماع ونفس لتوضيح أن ما يطلق عليه 
»الزواج العرفي« املنتشر بني شباب اجلامعات 
بل املدارس الثانوية وغيرها، ال تتحقق فيه 
أركان وشــــروط الزواج الشــــرعي، كما أنه 
ال ينطلق من عرف يقره اإلســــالم، فهو في 
الواقــــع ليس زواجا وليس عرفا، وإمنا هو 
ارتكاب للفاحشة ال يقبله الشرع بأي حال، 
وعادة ما تكون نتائجه وخيمة على الفتيات 
وما قــــد ينجم عن هذا من ذرية، مؤكدة انه 
يجب التصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها 

بتعاون مجتمعي شامل.
ودعت الندوة التي نظمتها رابطة اجلامعات 
اإلسالمية بالتعاون مع قسم االجتماع بكلية 
الدراسات اإلنسانية، بجامعة األزهر، في بيانها 
امس بتوظيف بعض أموال الزكاة في مواجهة 
أزمة العنوسة املتفاقمة في بعض املجتمعات 
اإلسالمية، وفي إنقاذ بعض األسر القائمة من 
االنهيار حتت ضغط التحديات االقتصادية 

وغالء األسعار وأزمة السكن وغيرها.
وأكدت اهمية املواجهة املتكاملة ملشكلة 
العنوســــة من خالل جهود مشــــتركة بني 
رجال األعمال ومؤسســــات املجتمع املدني 
إلى جانب املؤسســــات الوقفية ومؤسسات 
الدولة احلكومية وتيســــير الزواج والبعد 
عن املغاالة فــــي تكاليف الزواج خاصة في 
مجال اإلنفاق البذخــــي في حفالت الزواج، 

واملغاالة في املهور وغيرها.
واوضح االمــــني العام لرابطة اجلامعات 
االسالمية د.جعفر عبدالسالم، اهتمام الندوة 
بضرورة التدقيق عند بناء األسرة املسلمة 
وإقامتها على أســــاس املعايير اإلســــالمية 
الصحيحة، الختيار كل من الزوج والزوجة، 
وهي املعايير الواردة بالقرآن الكرمي والسنة 
النبويــــة املطهرة وقيام األســــرة بوظائفها 
التربوية واحتضان األبناء والبنات ومواالتهم 
بالتوجيــــه واحلوار ومواجهــــة حاجاتهم 
ومشكالتهم، وأن يكون اآلباء قدوة صاحلة 
لألبناء في العقيدة واخللق والسلوك، وأهمية 
إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج ضمانا 

لسالمة النسل وصحة األبناء.
كما اوضح د.نبيل السمالوطي مقرر جلنة 
الندوات واملؤمترات بالرابطة، ضرورة رقابة 
اآلباء لكل ما يشــــاهده األبناء على القنوات 
الفضائيــــة، وللمواقع التــــي يتصفحونها 
على شــــبكة اإلنترنت، ملا يترتب على هذا 
من مشــــكالت أخالقيــــة، وجتنبهم أصدقاء 
الســــوء، واملواجهة املتكاملة ملشكلة الفقر 
والعشوائيات من خالل جهود مكثفة يشارك 
فيها رجال األعمال واملجتمع املدني ومؤسسات 
الدولة، والتوسع في فتح مكاتب للتوجيه 
األسري يعمل فيه اخصائيون اجتماعيون 
ونفسيون وأطباء وعلماء في الدين، ملواجهة 
املشكالت والصراعات األســــرية املتفاقمة، 
والتــــي تؤدي إلى الطــــالق،  الذي ارتفعت 
معدالته في مجتمعاتنا، خاصة في السنوات 

األولى للزواج.

طبيب مصري: »عصير القصب والبليلة والفول األخضر« تقضي على »وباء« قلق االمتحانات
القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد د.مجدي بدران استشاري 
األطفال وعضو اجلمعية املصرية للحساسية واملناعة 
وزميل معهد الطفولة بجامعة عني شمس أن الغذاء 
املناسب يقضي على »وباء« قلق االمتحانات الذي 
يصيب الطالب خالل ماراثون االمتحانات باملدارس 

واجلامعات.
وقال د.بدران امس إنه من املنتظر أن يؤدي هذا 
العام أكثر من 20 مليون طالب وطالبة امتحاناتهم 
ومع قــــدوم فترة االســــتعداد لالمتحانات تتحول 
بيوتهم إلى ثكنات عسكرية تعلن فيها حالة الطوارئ 
ويزج فيهــــا الطلبة إلى معتقالت القلق والتعذيب 
النفســــي فيصبح قلق االمتحان كالوباء يصيبهم 
بحالة انفعالية تؤثر على اتزانهم النفسي وقدرتهم 
على تذكر املواد الدراســــية وتــــؤدي إلى توترهم 
وشعورهم باخلوف مع قلة النوم وفقدان الشهية 

وزيادة عدد ضربات القلب.
وأضاف أن عصير القصب من املشروبات احملببة 
خالل فترة استعداد الطالب لالمتحانات ألنه يساعد 

اجلسم في التغلب على التوتر وميده بطاقة فورية 
ويوفر السكر سريعا للمخ فيزداد النشاط والتركيز 
بعكس األثر الذي حتدثه املشروبات الغازية التي 
ينتشر تناولها في تلك الفترة نتيجة لفقد الطالب 

لشهيتهم وعزوفهم عن األكل.
وأوضح أن املخ يعطش أكثر من اجللد وأن شرب 
املاء أثناء تأدية االمتحان وخالل فترة االستعداد له 
مع التهوية اجليدة يقلالن من التوتر الذي ينتاب 
الطالب في تلك الفترات ويؤدى إلى انخفاض كفاءتهم 

الذهنية.
وأشار إلى أن شرب املاء يفيد في ترميم أنسجة 
اجلســــم التالفة خالل فترة النهار ويجدد شــــباب 
اخلاليا وحيويتها، موضحا أن شرب املاء مهم ملناعة 
اجلسم التي تزداد ليال ألنه عنصر أساسي حليوية 

اخلاليا ولكافة سوائل اجلسم.
ونصح بدران بتناول املــــاء بكثرة في املواقف 
احلرجة وعند اتخاذ القرارات احلاسمة وقبل املقابالت 

الشخصية عند التعيني في الوظائف.

وعن اغذية االمتحانات، أشــــار د.مجدي بدران 
إلى أن تناول 5 وجبات غذائية متوازنة كما ونوعا 
خفيفة وسهلة الهضم هي األمثل للطالب والتالميذ 
خــــالل فترة االمتحانــــات ألن التوتر العصبي مع 

االمتحانات يقلل من العصارات الهاضمة.
وأكد د.مجدي بدران استشاري األطفال وعضو 
اجلمعية املصرية للحساسية واملناعة وزميل معهد 
الطفولة بجامعة عني شمس وجود عالقة قوية بني 
انخفاض مستوى الهيموجلوبني في الدم والقدرة على 
التفكير ومستوى الذكاء، حيث يلعب الهيموجلوبني 
دورا حيويا في نقل األكسجني إلى أنسجة اجلسم 
املختلفة ولهذا يجب االبتعاد عما يقلل من امتصاص 
اجلســــم للحديد مثل املضادات احليوية والشاي 
والقهوة واملياه الغازيــــة الداكنة والكاكاو خاصة 

بعد تناول األكل مباشرة.
وقال إن األسماك غذاء مثالي للعقول ولضمان 
التفوق حيث ترتفع معدالت الذكاء بني الشــــعوب 

ومستويات تقدمها كلما زاد تناولها لألسماك.

وأوضح أن فقدان السوائل سبب شائع للشعور 
بالتعب نتيجة لبطء الدورة الدموية خاصة في املخ 
وبالتالي احلصول على نســــبة أقل من األكسجني 
وتزايد تراكم األحماض املسببة للتعب، الفتا إلى 
أن هناك أغذية ضد النســــيان وتعمل على تقوية 
الذاكرة ويحتاج إليها املخ ألنها توفر له كل العناصر 
املغذية ومن أمثلتها املوز والتمر واجلنب القريش 

والفول السوداني.
وألقى بدران الضوء على أهمية بعض األحماض 
للجسم مثل حمض اليسني الذي يتوافر في الفول 
األخضر والســــبانخ ويــــؤدى نقصه إلــــى القلق 
والعصبية الزائدة وحمض »الفينيل االنني« املوجود 
في منتجات األلبان واخلبز األسمر ويؤدى نقصه 

إلى اخلمول.
واشار الى أهمية الدور الذي تلعبه ڤيتامينات »ب 
1، 3، 12، 2، وهـ و ج« في التحكم في الذكاء والقدرة 
على التعلم وتنشــــيط الذاكرة وحماية خاليا املخ 
وتتوافر هذه الڤيتامينات في احلبوب واملكسرات 

واخلميرة واللحوم واجلنب والبيض والقمح والفواكه 
واخلضراوات والكبدة.

ودعا د.بدران إلى احلرص على تناول »البليلة« 
خالل االمتحانات وكذلك تناول األغذية الغنية باحلديد 
والزنك والسيلنيوم والكالســــيوم والبوتاسيوم 
والفوســــفور لدور هذه األمــــالح املعدنية في رفع 
معدالت الذكاء والتركيز والتخلص من الســــموم 

ورفع كفاءة األعصاب وتهدئتها.
وأكد أن نقص اليود يؤدى إلى خفض القدرات 
الذهنية وبطء النمو املعرفي واحلركي وانخفاض 
التحصيل الدراسي واإلحساس الدائم بالتعب والبرد 

وكثرة النوم وفقدان الذاكرة.
وقال إن مخ اإلنسان يحتاج إلى مستوى معتدل 
من اجللوكوز إلنتاج الطاقة الالزمة للقيام بوظائفه 
وأن بعض الدهون مفيدة للجسم خاصة للمخ حيث 
تساعد على تكوين املوصالت العصبية والهرمونات 
وترفع املناعة في اجلسم وتساعد على بناء خاليا 

املخ وتوجد في األطعمة البحرية واملكسرات.

4 من دول »المنبع« انشقت عن مصر والسوداننظيف:  35  ألف وحدة لساكني العشش بالقاهرة مجاناً
ووقعت اتفاقًا جديدًا لتقاسم مياه النيل رئاسة الوزراء توسع استخدام »اإلنترنت«

لتفتح الطريق أمام قيادات شابة في الداخل والخارج
عواصمـ  وكاالت: على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي 
غياب بروندي والكونغو الدميقراطية اللتني تقعان على حوض 
النهر، وقعـــت اثيوبيا واوغندا وروانـــدا وتنزانيا في عنتيبي 

باوغندا، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل.
ووقع ممثلو الدول االربع االتفاق الذي يجري التفاوض حوله 
منذ حوالي عشر سنني بني الدول التي مير عبرها من اجل تقاسم 

افضل ملياه النهر.
ولم حتضر مصر والسودان اللتان تؤكدان انهما متلكان »حقوقا 
تاريخيا« في النيل واملستفيدتان الرئيسيتان منه مبوجب اتفاقية 

تقاسم مياه النهر املوقعة في 1959، حفل التوقيع.
وكانت اخلرطوم والقاهرة عبرتا منذ اشهر عن معارضتهما 

لهذا االتفاق اجلديد.
ولم يحضـــر ايضا ممثال بوروندي والكونغو الدميوقراطية 

ولم يوقعا االتفاق باالحرف االولى.
مـــن جانبهـــا، رأت صحيفة »األهـــرام« أن دول منابع النيل 
الســـبع تخطئ إذا اعتقدت أن االجراءات املنفردة ميكن أن تفيد 
أحدا، فاحلل الوحيد املمكن ألي خالفات تنشـــب بني دول املنبع 

واملصب هو التعاون.
وأشارت الصحيفةـ  في تعليق لها بعددها امسـ  إلى أنه بعد 
ان اصرت هذه الدول على التوقيع منفردة دون مصر والسودان 
على االتفاقية االطارية حلوض النيل، فإن الزمن كفيل بأن يوضح 
لهذه الدول أن التفاوض والتشاور والعمل على تنفيذ املشروعات 

املشتركة هي التي تخدم شعوب دول احلوض جميعا.
ولفتت الى أن فرص حصـــول دول منابع النيل على متويل 
دولي ملشـــروعات كبيرة على نهر النيل ستكون ضعيفة إذا لم 
يكن هناك اتفاق بني كل دول احلوض، رافضة مبدأ تقسيم دول 
حـــوض النيل الى مجموعتني األولى دول املنبع والثانية دولتا 

املصب.
واشارت الصحيفة إلى رغبة مصر في االستمرار في التفاوض 
واستكشاف شتى السبل الديبلوماسية والقانونية للدفاع عن 
حقوقهـــا، باالضافة إلى العمل على إنشـــاء مفوضية أو مبادرة 

جتمع كل دول حوض النيل.
وأكدت »االهرام« ان متسك اجلميع بروح احلوار والرغبة في 
الوصول الى اتفاق يراعي حقوق الدول سواء كانت على املنبع 

أو املصب هو الذي ميكن أن يعيد األمور الى صوابها.

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء د.أحمد نظيف، 
أعدت رئاسة مجلس الوزراء قاعدة بيانات للعمل على خلق جيل جديد 
من القيادات احلكومية على دراية مبفاهيم اإلدارة احلكومية احلديثة، 
وقادر على مواكبة تطورات العصر ويأتي إنشــــاء هذه القاعدة سعيا 
من األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لتشجيع الكفاءات والكوادر 
املتميزة من شباب مصر وأبنائها بالداخل واخلارج، بهدف االستفادة 

منها عند اختيار العناصر املناسبة لشغل الوظائف القيادية 
باجلهاز اإلداري للدولة أو االستفادة منها في إدارة 

املشروعات القومية الكبرى.
كما مت أيضا إعداد مدخل على املوقع الرسمي 

لرئاسة مجلس الوزراء ميكن من خالله قيام 
الراغبني بتســــجيل بياناتهم عن طريق 
الدولية )االنترنت(  شبكة املعلومات 
حتت عنوان قاعدة بيانات اخلبراء، 
باإلضافة إلــــى قيام احلكومة بإعداد 
برنامج الزمالة املصرية للتعاون مع 
كل من جامعــــة »هارفارد«، ومعهد 
»ماستشوستس للتكنولوجيا« لتوفير 
فرص للدراســــات العليا للمتفوقني 

واملتميزين من الشباب املصري.
يذكــــر أن وزارة املاليــــة بالنيابة 

عن احلكومة تقوم باإلشراف على هذا 
البرنامج، حيث وضعــــت على موقعها 

الرسمي على شبكة املعلومات الدولية كل 
البرنامج وشــــروط  التفاصيل اخلاصة بهذا 

االلتحاق به.
الــــى ذلك صرح رئيــــس مجلس الــــوزراء د.أحمد 

نظيف بأن احلكومة ستبدأ في تنفيذ برنامج متكامل لتفريغ 
العاصمة من العشــــش، بحيث توفر سكنا مالئما لسكان هذه العشش 
بجانب مناطق صناعية بها فرص عمل باإلضافة إلى هدف اعادة الوجه 

احلضاري للعاصمة .
يأتي ذلك فــــي إطار مخطط إقليمي للقاهرة الكبرى ينتهي في عام 

. 2050 

ومن جانبــــه صرح رئيس صندوق تطوير العشــــوائيات د. على 
الفرماوي بأنه يتم حاليا دراسة بناء حي سكني متكامل في منطقةتي 

15  مايو و 6  أكتوبر لنقل السكان فورا ملناطق بها فرص عمل . 
وقال إنه سيتم توفير  30  ألف وحدة سكنية باملجان لقاطني العشش 
في محافظة القاهرة وحدها باإلضافة إلى  5700  وحدة سكنية باملجان 
لساكني العشش مبحافظة اجليزة وبذلك يبلغ ما ستوفره الدولة  35  
ألفا و 700  وحدة لســــكان العشش في احملافظة يستفيد 

منها  140  ألف نسمة . 
وأكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات ان 
برنامج ازالة العشش في العاصمة سينفذ 
علــــى فترة زمنية متتد خلمس ســــنوات 

وتنتهي في  2015.
وتتضمن املناطق املقام عليها عشش 
في محافظة القاهرة على أمالك دولة 
 23  منطقة وهي العرشــــة األندلس 
الســــالم، والزرايب  )عزبة  مبدينة 
النخل الغربية (  مبدينة املرج، ومناطق 

عرب احلصن باملطرية.
كما يتضمن أيضا مناطق عزبة 
الهجانة  2  مبدينة نصر أول وعزبة 
العــــرب مبدينة نصر ثانــــي، وعزبة 
العرب أعلى اجلبل مبدينة نصر ثاني، 
وعزبة نصار مبدينة نصر ثاني، ومنطقة 
املقابر مبدينة نصر ثاني، ومناطق الدويقة 
 2  مبنشاة ناصر، ومناطق هضبة احلرفيني  2  
مبنشاة ناصر، ووادي فرعون  2  مبنشاة ناصر، 
وعزبة الورد بالشــــرابية، ورملة بــــوالق نايل تاورز 

ببوالق وكابش ببوالق ورملة بوالق أركديا ببوالق.
وكذلك مناطق سوق اجلمعة باخلليفة وعزبة أبو قرن مبصر القدمية 
ومناطق اســــطبل عنتر  2  مبصر القدمية ومناطق عزبة خيراهلل وعني 
اخليالة  2  مبصر القدمية ومنطقة عني الصيرة مبصر القدمية ومنطقة 
ابوالســــعود مبصر القدمية وتل العقارب بالســــيدة زينب واملواردي 

بالسيدة زينب.


