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القاهرة - شيماء فاروق 

أعلن وزير الصحة د.حامت اجلبلي أنه س�يتم العم�ل بقانون زراعة األعضاء 
املصرية اعتبارا من أول يونيو املقبل، مشيرا إلى أنه سيتم االنتهاء من الالئحة 
اجلدي�دة للقانون في مايو اجلاري. وقال ف�ي ختام أعمال املؤمتر الدولي 
السابع لزراعة الكبد انه مت تخصيص فرق طبية لإلشراف على عمليات زراعة 
الكبد في املستشفيات احلكومية واخلاصة للتأكد من توفير االشتراطات 

الصحية والطبية في املراكز التي تقوم بعمليات الزرع.

الجبلي: بدء تطبيق قانون زراعة األعضاء أول يونيو 

من أول 
السطر

نقطة 

خلق اهلل اإلنس��ان وكرمه وأحسن خلقه وأمده بالعقل 
ليس��تعني به في البحث عن الطرق املشروعة التي يحصل 
من خاللها على رزقه، إال انه في بعض الفترات ال يستطيع 
بع��ض الناس � وبصفة خاصة الش��باب � ان يجدوا عمال 

يتكسبون منه، فيتعرضون ملا يسمى بالبطالة.
وق��د متتد البطالة لفترات طويلة وقد تكون في فترات 
زمنية محددة، وهي إما مستترة يزيد فيها حجم العمالة على 
حاجة العمل، أو تكون ناشئة في بعض األحيان عن امتناع 

الشباب عن العمل نتيجة عدم تعودهم عليه.
واملجتمعات اإلسالمية � حاليا � جميعها تعاني من البطالة 
بأنواعها وصورها املختلف��ة، وذلك يرجع الى عدم أخذها 
بتعاليم اإلسالم في هذا املجال، فقد علمنا ديننا احلنيف أن 
العمل عبادة يبتغي املسلم من ورائها رضا اهلل، واملتأمل في 
سيرة األنبياء والرسل عليهم السالم يجد أنهم مع ما كان 
يشغلهم من أمر الرسالة والدعوة الى اهلل كانوا أصحاب مهن 
وحرف يقومون بها، فاحترف آدم گ الزراعة، واحترف 
نوح گ النجارة، واحترف داود گ احلدادة، واحترف 
محمد ژ التجارة، وما من نبي إال ورعى الغنم، كذلك كان 
أصحاب رسول اهلل ژ أصحاب مهن، فكان خباب بن األرت 

حدادا، وكان عبدالرحمن بن عوف تاجرا.
كان إمام املس��جد، الذي كنت أت��ردد عليه وأنا صغير، 
متعودا أن يق��ص علينا قصة كأطفال، من أفعال أو أقوال 
النبي ژ ليرسخ داخلنا القيم اإلسالمية في شتى مناحي 
احلياة، وتذكرت احدى قصصه التي حتض الش��باب على 
العمل وحتببه لهم، قال لنا اإلمام: جلس الصحابة مع رسول 
اهلل ژ في صباح أحد األيام، فرأوا رجال قويا، يسرع في 
السير، ساعيا الى عمله، فتعجب الصحابة من قوته ونشاطه، 
وقالوا: يا رسول اهلل، لو كان هذا في سبيل اهلل )أي: لو كان 
سعيه ونشاطه في اجلهاد في سبيل اهلل لكان أحسن له من 
س��عيه الى العمل( فرد عليهم الرسول ژ موضحا أنواع 
العمل الطيب: »إن كان خرج يسعى على ولده صغارا، فهو 
في س��بيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني 
كبيرين فهو في س��بيل اهلل، وإن كان خرج يس��عى رياء 

ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان«.
قال الشاعر:

بق���در الكد نكتس���ب املعالي
ومن طلب العال سهر الليالي

ومن طل���ب العال من غير كد
العمر في طلب احملال أضاع 

من طلب العال سهر الليالي

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

القاهرة � شيماء فاروق
يسأل   هيونداي س�انتافي 2009 : 
القارئ علي ن���ور عن اجلمارك 
املستحقة على سيارة هيوانداي 
س���انتافي موديل 2009 س���عة 
محركها 2656 سي سي 6 سلندر 

أوتوماتيك جميع الكماليات؟
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليه���ا بحوالي 275 

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

سي سي أوتوماتيك؟
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركي���ة عليه���ا بحوالي 33 

ألف جنيه.
تويوتا برادو 2009: يسال القارئ 
عاط���ف حكي���م ع���ن اجلمارك 
املس���تحقة على سيارة تويوتا 
برادو موديل 2009 سعة محركها 

2700 س���ي س���ي ناق���ل حركة 
عادي؟

تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليه���ا بحوالي 420 

ألف جنيه.
سكودا أوكتافيا A4 2008: يسأل 
القارئ نبوي منيب عن اجلمارك 
املستحقة على س���يارة سكودا 
أوكتافيا A4 موديل 2008 ناقل 
حركة عادي سعة محركها 1600 

سي سي؟
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركي���ة عليه���ا بحوالي 46 

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

سي سي؟
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركي���ة عليه���ا بحوالي 42 

ألف جنيه.

»العشوائيات«
باقية في مصر في القرن 21 وما بعده!

رويترز: أثار خروج آالف احملتجني من 
سكان ضاحية جزيرة محمد التي تعاني 
من نقص اخلدمات على مشارف القاهرة 
لقطع طريق دائري يحيط بالعاصمة 
املصرية مخاوف من آثار الفشل في حل 
مش���اكل املناطق العشوائية في البالد 
وهي خطوة يرى بعض اخلبراء انها لن 

تتحقق في القرن احلالي على األقل.
واشتبك أهالي منطقة جزيرة محمد، 
مع قوات األمن يوم اجلمعة املاضي بعدما 
جتمهر اآلالف من األهالي، وقطعوا طريقا 
القاهرة احتجاجا  دائريا حيويا حول 
على نقل تبعية منطقتهم الى محافظة 
6 أكتوبر التي انشئت حديثا، وتسببت 
االشتباكات في إصابة أكثر من 40 شخصا 
فيما اعتقل العشرات، وأثار قرار النقل 
مخاوف األهالي من نزع ملكية أراض 
املناطق  لهم ضمن مشروعات تطوير 

العشوائية.
وأوضحت أستاذة االجتماع باملركز 
القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية 
د.س���عاد عبدالرحيم، أن العشوائيات 
تنش���أ عادة على أطراف املدن وقرب 
الس���كك احلديدية، والعشوائيات البد 
من »مخطط أساس���ي يخت���ص بها« 
املتعاملني مع املشكلة،  ويوحد جهود 
معترفة بافتقار البالد »خلريطة متكاملة 

للعشوائيات في مصر«.
وح���ذرت د.س���عاد م���ن ان أخطر 
مشاكل العشوائيات يتمثل في انعدام 
اخلصوصية لألس���رة وللعالقات بني 
الناس، وقالت: »كيان األسرة مفقود« 
بس���بب التزاحم على منافذ اخلدمات 
القليل���ة وضيق الوحدات الس���كنية 

والشوارع.

وقالت ان النتيجة تكون »عشوائيات 
في كل شيء.. وأطفال شوارع.. فال وقت 

لألسرة كي تربى«.
وحذرت من ان هذا االجتاه يس���هم 
في تدهور القيم والعالقات بني األفراد 

وأوضاع املجتمع ككل.
م���ن جهته، أوضح رئي���س املركز 
القومي لبحوث اإلسكان والبناء سابقا، 
أبوزيد راجح، ان املناطق العشوائية في 

مصر يسكنها نحو 16 مليون نسمة.
ان »العش���وائيات ظاهرة  واعتبر 
خارجية ملش���كلة أعم���ق« تتمثل في 
عدم التوسع الس���كاني خارج الوادي 
والدلتا، وأشار الى ان الكثافة السكانية 
في القاهرة تعادل 5 مرات كثافة السكان 
في باريس، إذ يعيش أكثر من 90% من 
سكان مصر في الوادي الذي ميثل %4 

من مساحة البالد.
وقال راجح ان املش���كلة ال حتظى 
باالهتم���ام الكاف���ي، واعتب���ر انه في 
غياب التعامل مع االنتش���ار السكاني 
خارج الوادي كهدف قومي، »س���تبقى 
العش���وائيات خ���الل الق���رن الواحد 

والعشرين وما بعده«.
وش���دد على ان تزايد حدة املشكلة 
يرجع لعدم وق���ف الهجرة من الريف 
للمدن الكبرى، وعدم تركيز سياسات 
اإلسكان حديثا على محدودي الدخل، 

بدال من اإلسكان املتوسط والفاخر.
أم���ا الصحاف���ي ومؤل���ف كت���اب 
»العشوائيات والعشش« ممدوح الولي، 
فاعتب���ر ان اهتمام الدول���ة باملناطق 
العشوائية يرجع »لدواع أمنية وليس 
او اجتماعية، مذكرا  ألسباب إنسانية 
ب���أن املتورطني في اغتي���ال الرئيس 

املص���ري أنور الس���ادات اختبأوا في 
العشوائيات«.

وقال الولي ان الدولة س���عت لشق 
شوارع وتكثيف الوجود األمني، لكن 
دون عملي���ة تنمي���ة حقيقية متعددة 
اجلوان���ب، وأوضح ان���ه »حني قالت 
اجلماعة اإلسالمية انها تخلت عن العنف، 
تراجع االهتمام بالعشوائيات«، وال يوجد 
رقم معروف للمناطق العشوائية حيث 
تختلف تقديرات اجلهات التي تتعامل 

مع امللف.
ورغم ذلك، ال تبدو احتجاجات أهالي 
جزيرة محمد منوذجا يس���هل تكراره 
في املناطق العشوائية باملدن املصرية 

الكبرى.
وقالت د.سعاد عبدالرحيم »ثقافة 
العش���وائيات تخلو م���ن التمرد فهم 
يعيش���ون حياتهم قانع���ني راضني« 
وأوضحت ان س���كان العشوائيات ال 
يتمردون، إال اذا هددت السلطات مصادر 
رزقهم أو تعرضوا »الستفزاز استهالكي« 
من س���كان احلضر، وهو وضع ميكن 
أن يتنامى مع التقارب املكاني املتزايد 

بني اجلانبني.
وأكد رئيس الوزراء املصري أحمد 
نظيف على ضرورة تطوير العشوائيات 
من خالل خطة متكاملة تش���مل جميع 
اجلوانب مبا فيها الصحية والتعليمية 
واخلدمية، وأنشأت احلكومة املصرية 
في 2008 صندوق تطوير العشوائيات، 
وقال���ت انها رصدت ل���ه ميزانية 500 
مليون جنيه، قبل ان تعلن رفعها الى 
800 ملي���ون جنيه، لكن الولي قال إن 
ميزانية الصندوق للعام املالي 2009-

2010 بلغت 28 مليون جنيه فقط.

اشتعال سوق العقارات.. وارتفاع األسعار يالمس 20% الشهر المقبل
القاهرة � شيماء فاروق

رغم توقع����ات اخلبراء بانخفاض أس����عار 
العق����ارات في مصر مع بداي����ة عام 2010، اال أن 
حالة من الغليان وارتفاع االسعار تسيطر على 
س����وق العقارات، مع توقعات باستمرار ارتفاع 
االسعار حتى شهر يونيو املقبل بنسب قد تصل 

الى %20.
وقد شهد الربع االول من العام احلالي حالة 
ركود نسبي في سوق العقارات املصرية ، حيث 
انخفض الطلب على الوحدات الفاخرة بصورة 
واضحة في مقابل حالة طلب متزايدة على الوحدات 
املتوسطة، ويلبي هذا النوع من االسكان احتياجات 
الفئة العمرية االقل من  30  عاما، ما اضطر الكثير 
من شركات االستثمار العقاري الى التوجه الى 
بناء الوحدات املتوسطة، وان كان بعضها اليزال 
يقوم ببناء الوحدات الفاخرة كالڤيالت والقصور، 
تلبية الحتياجات السياح العرب واالجانب ورجال 

االعمال في مصر.
ويرى البعض أن االرتفاع الكبير الذي يشهده 
السوق العقاري في مصر له العديد من االسباب 
منها ارتفاع أسعار مواد البناء كاحلديد واالسمنت 
أثناء بناء الوحدات السكنية وارتفاع أجور العمالة 
والذي تضاعف عدة م����رات خالل العام االخير 
بسبب ارتفاع أسعار السلع االساسية وارتفاع 
أس����عار االراضي، خصوصا بعد صدور قانون 
البناء املوحد رقم  119  لسنة  2008  والتي نص في 

الالئحة التنفيذية على وضع اشتراطات للمساحة 
املبن����ي عليها من اجمالي االرض بحيث ال تزيد 
على  60%  من اجمالي مساحة االرض وحدد ارتفاع 

املبني بنسبة من عرض الشارع.
ويوض����ح بعض اخلبراء أن انخفاض معدل 
دخل الفرد وزيادة الطلب على الوحدات السكنية 
وخصوصا املتوسطة منها ونقص املعروض هما 

سببان رئيسيان في ارتفاع أسعار العقارات.
ويؤكد أحد اخلب����راء العقاريني على وجود 
أزمة عقاري����ة في مصر في ظل وجود 2 مليون 
وحدة سكنية مغلقة، باالضافة الى ارتفاع عدد 
الزيجات سنويا الى 600 ألف نصفها في املدن، 
أي نحتاج الى 300 ألف وحدة سنويا باملدن فقط، 
باالضافة الى 50 ألف وحدة سكنية تتهدم سنويا 
نتيجة سوء الصيانة وقدم املباني، مشيرا الى 
أن جميع مش����روعات البناء في مصر ال تغطي 
احتياجات مصر من الوحدات املطلوبة واملقدرة 

بنحو 600 ألف وحدة في السنة.
ويوضح اخلبراء أن زيادة الطلب على الوحدات 
السكنية وخصوصا الوحدات املتوسطة ونقص 
املوجود منها بالسوق هو الذي أدى الى ارتفاع 
اسعار العقارات، مؤكدين أن أزمة العقار تتطلب 
تدخال م����ن احلكومة والنظر اليها على مختلف 
اجلوانب، بداية من انخفاض أسعار مواد البناء 
واصدار القرارات الالزمة للحد من ارتفاع أسعار 
الش����ركات، اضافة الى ضرورة فرض ضرائب 

عقاري����ة على الوحدات املغلقة وااليجارات غير 
املس����تغلة المكانية ايجاد فرص اما بفتحها أو 

بيعها الستغاللها االستغالل االمثل.
جتدر االشارة الى أن أس����عار العقارات في 
املدن اجلديدة حتديدا تشهد ارتفاعا كبيرا، ففي 
التجمع اخلامس بالقاهرة اجلديدة يصل سعر 
املتر الى 4400 جنيه ملنطقة الڤيالت واجلولف 
وش����ارع 90 ويصل الى 3500 جنيه للمنافسة 
املتميزة في احلي الرابع والسادس والى 3250 

لالسكان املتوسط. 
وفي محافظة 6 أكتوبر يقل سعر املتر لالسكان 
املتميز الى 4200 جنيه خصوصا في احلي املتميز 
واخلامسة ومسجد احلصري، ويصل الى 2750 
في االسكان املتوسط، أما في مدينة الشيخ زايد 
بلغ سعر املتر في املناطق املتميزة 4 آالف جنيه، 
ويصل س����عر املتر في االس����كان املتوسط الى 
2500 جنيه وفي منطقة الشروق يبلغ سعر املتر 
لالسكان املتميز 3500 جنيه واالسكان املتوسط 

2450 جنيها.
وفي مدينة العبور يصل سعر املتر في االحياء 
املتميزة الى 3200 جنيه واالسكان املتوسط الى 
2200 جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان يصل 
الى 2750 جنيها للمتر و2000 جنيه لالس����كان 
املتوسط، وفي منطقة حدائق االهرام يبلغ سعر 
املتر 2000 جنيه للمتر لالسكان املتميز و1500 

جنيه لالسكان املتوسط.

أهم أسبابه زيادة أسعار مواد البناء ونقص المعروض

خ�ارج اإلط�ار

بعد أزمة الحشيش..
المدمنون يتجهون إلى الصيدليات للبحث عن بدائل!
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إلغاء الكتاب الجامعيف

وتحويل المناهج إلى »سي ديهات«
أك���د د.هاني ب���ركات رئيس الهيئ���ة املصرية 
العامة للمواصفات واجلودة أنه سيتم اطالق أول 
عالمة سالمة مصرية خالل أسابيع لتصبح املعيار 
الوحيد جلودة املنتج ومطابقته ملقاييس اجلودة 

املصرية.
وأض���اف في حلق���ة االثنني قب���ل املاضي من 
برنام���ج »يحدث اآلن في مصر« أنه س���يتم حظر 
تداول أي منتجات لم حتصل على عالمة السالمة 
املصرية وس���يتم تطبيق قانون الغش التجاري 

على املخالفني.
وأوض���ح أن الهيئة قامت بوض���ع مواصفات 
قياس���ية جديدة لأللبان تناس���ب سلسلة االنتاج 
بدءا من الرقابة على املواش���ي ووصوال إلى بيعها 
في األس���واق ويش���مل ذلك جميع أشكال التجارة 

سواء جملة أو قطاعي.
وأكد بركات أن الهيئة وقعت اتفاقا مع منظمة 
االيزو العاملية لوضع مواصفات قياسية للمنتجات 
الغذائية التقليدية في مصر من أجل توصيف تلك 

املنتجات وتسجيلها.
وأوضح أنه خالل 6 أش���هر سيتم االنتهاء من 
تس���جيل 5 منتجات مصرية صميمة منها العسل 

األسود واحلالوة الطحينية واجلنب القريش.
الى ذلك، اصابت سوق األسماك حالة من جنون 
األس���عار وذلك بعد قرار منع الصيد ملدة شهرين 
بحجة وقف عمليات الصيد اجلائر وإعطاء فرصة 
لتس���مني الثروة السمكية ملواجهة اشتعال أسعار 
اللحوم احلمراء التي وصلت إلى 75 جنيها ويتوقع 
ارتفاعها إلى 100 جنيه قرب دخول ش���هر رمضان 

املبارك.
حيث وصل سعر كيلو سمك البلطي »الشعبي« 
إلى 28 جنيها فيما قفز سعر كيلو »املكرونة« إلى 
35 جنيها وذلك مبحافظة اجليزة، جنوب العاصمة 
القاهرة، أما في حي الساحل الشهير ببورصة األسماك 
فقد فاقت أسعار األسماك هذه االرتفاعات بحجة أن 
عمليات الصيد والتهريب باتت تشبه جتارة املخدرات 

فهي تتم في اخلفاء وبعيدا عن أعني السلطات.

اتخذ املجلس األعلى للجامعات برئاسة د.هاني 
هالل وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي 
وبحضور د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم 
وعضو املجلس قرارين مهمني س���يؤثران بشكل 
ملحوظ على مستقبل الطالب في اجلامعات خالل 
السنوات املقبلة وهما: الغاء االنتساب وفتح الباب 
عل���ى مصراعيه أمام األنظم���ة احلديثة للتعليم 
»املفتوح وااللكتروني وعن بعد وغيرها«، والقرار 
الثاني: إلغاء الكتاب املطبوع وحتويل املناهج إلى 

 .»C.D« مواد الكترونية على
الق���راران قوبال بالرفض أحيان���ا وبالتحفظ 
أحيانا أخرى من جانب شريحة كبيرة من الطالب 
واألساتذة،   بينما وجد ترحيبا من جانب املسؤولني 

عن اجلامعات.
واحلقيقة التي أكدتها جريدة املساء املصرية 
والتي يجب أن نوضحها هي ان االنتساب لم يلغ، 
ولك���ن مت إيقاف وجتميد القب���ول به ألن االلغاء 

يحتاج إلى تشريع. 

أما حكاية الغاء الكتاب اجلامعي املطبوع فهي 
حكاية قدمية جدا، ظهرت على سطح األحداث في 
عهد د.حسني كامل بهاء الدين وزير التعليم األسبق 
وبالتحديد في 1995/2/20 عندما أعلن خالل زيارته 
جلامعة طنطا ان جلان القطاعات باملجلس األعلى 
للجامعات تدرس امكانية الغاء الكتاب اجلامعي 
واملذكرات واملالزم.. مطالبا بالعودة إلى الوضع 
العلمي الطبيعي وهو االعتماد على املراجع والتي 

تعتبر كتب األساتذة الكبار جزءا منها. 
ومرت األيام والسنون وتغير األشخاص حتى 
جاء د.هاني هالل وزيرا للتعليم العالي والدولة 
للبحث العلمي ليعلن من���ذ اليوم األول لتوليه 
مهام منصبه انه ال يعترف بشيء اسمه »الكتاب 
اجلامعي« وسيعمل جاهدا على الغاء هذا الكتاب 
وبالفعل بدأ مع اجلامعات في وضع بعض املناهج 
على »سي ديهات« حتى وصلت النسبة إلى %25 
في بعض الكلي���ات العملية كاإلعالم واالقتصاد 

والعلوم السياسية. 

ضمن قرارات مهمة اتخذها المجلس األعلى للجامعات

»اآليزو« تسجل »الجبن القريش والحالوة 
الطحينية والعسل األسود« مأكوالت مصرية

أسعار السمك »اتجننت« وكيلو »المكرونة« بـ 35 جنيهاً

»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


