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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
بدأ امس االول تنفيذ أكبر املش�روعات التنموية بني بن�ك التنمية واالئتمان 
الزراعي والصندوق االجتماعي للقضاء نهائيا على مافيا اللحوم وفتح آفاق جديدة 
للمرأة الريفية إلقامة مشروعات تخدم الثروة احليوانية والداجنة والصناعات 
الصغيرة، وصرح رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان الزراعي علي شاكر 
بأن االتفاقية هي رقم 20 بني البنك والصندوق باستثمارات قدرها 2 مليار و400 
مليون جنيه، مخصص منها 100 مليون جنيه لتربية اللحوم بفائدة ميسرة لكسر 

احتكار مافيا اللحوم وإحياء املشروع القومي للبتلو وتثبيت األسعار. 

100 مليون جنيه للقضاء على مافيا اللحوم

من أول 
السطر

نقطة 

منذ قدمي األزل ونادي الزمالك صاحب مدرس��ة 
الفن والهندسة مليء باملشاكل والتي تخرج من رحمه، 
وال يخترعها اال ابناؤه الذين يدعون والءهم وحبهم 

للقلعة البيضاء.
وعندما تولى العنيد حسام حسن وأخوه مسؤولية 
االدارة الفنية واالدارية للفريق لم يرض بذلك عواجيز 
الفرح بحجة انهما ليسا من أبناء النادي رغم إحرازهما 
مع القلعة البيضاء خالل 4 سنوات فقط لعباها داخل 
جدرانه العديد والعديد من البطوالت تفوق مبراحل من 
قضى عمره وأفناه في تناقل الكرة روتينيا دون ان 
يرفع درعا او كأسا ملصلحة الفانلة أُم خطني حمر.

هللوا وصرخوا وتعالت صيحاتهم حتى تعدت ميت 
عقبة ووصلت الى اس��وان منادين بأن ابناء النادي 
أولى من حس��ام.. وملا وجدوا انه ليس هناك فائدة 
مما يفعلوه سكتوا مرغمني.. ومتنوا للتوأم الفشل، 
ولك��ن هيهات فقد جاءت الفرصة الذهبية حلس��ام 
واخيه التي متنوها منذ خروجهم من جدران القلعة 
احلمراء ليثبتوا لألهلي انهم األفضل في تاريخ الكرة 
وبالفعل قد كان، فلقد شهد األهالوي قبل الزملكاوي 
باملعجزة التي حققها حسام وانتشاله لفريق كان يقبع 
مس��تريحا في غياهب املركز الثالث عش��ر في قاع 
جدول الدوري العام املصري الى املركز الثاني بكل 
جدارة.. وهو ما أشعل صدور ابناء القافلة البيضاء 

على النجاح الرائع ولم يعرفوا ماذا يفعلون؟
لقد ظنوا ان حسام ال ميتلك اي مقومات للنجاح 
وان كل ما ميلكه ما ه��و إال بث الروح في الالعبني 
ليس إال وهذا وحده غير كاف لتحقيق االنتصارات 
وانتظ��روا وقوع الفريق بني مباراة واخرى، لكنهم 
فوجئوا بخطط فنية أذهلتهم وأدهش��هم الفوز تلو 
الفوز حتى قفز الفريق الى املركز الثاني مستريحا، 
ليتم سكوتهم الثاني القصري خالل اشهر قليلة.. ولكن 
ماذا يفعلون انهم ال يريدون االستقرار للنادي. فتفق 
ذهنهم عن حيل ليجبروا حس��ام على طلب الرحيل 
بنفس��ه حتى ال تنقلب عليه��م اجلماهير البيضاء، 
واول حيلة هي إقرار التجديد حلس��ام سنة واحدة 
دون االجتماع به واخذ رأيه وهذا أبسط شيء يفعله 
الن��ادي مع مديره الفني وهو ما فعله النادي األهلي 
مع البدري حني اجتمعت به جلنة الكرة واخبروه اوال 
بالتجديد حتى ال يفاجأ به من خالل وسائل اإلعالم، 
وثاني حيلة هي عدم التوقيع على عقود التجديد مع 
حسام حسن حتى تنتهي مسابقة كأس مصر، وهذا 
ايضا لم يفعله النادي األهلي الذي جعل البدري يوقع 
عل��ى التجديد قبل مباريات ال��كأس، وأخيرا وعند 
اول هزمية عل��ى يد غرميهم التقليدي األهلي الذي 
كان في أحس��ن حاالته، اال وبدأوا يساومون حسام 
على الالعبني فإذا رأى مديرهم الفني املرغمني عليه 
من قبل اجلماهير البيضاء الوفية ان هذا الالعب ال 
يصلح معه وان اآلخر يريده حتى هاجموه ورفضوا 
طلباته، حقيقة ال اعرف ماذا يريد أبناء النادي االبيض 

بناديهم، اللهم اهدهم.

عواجيز الفرح في الزمالك!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

تشاومية.. تان شوفان.. دوف.. أطباق وأكالت صينية شهيرة باتت بني ليلة 
وضحاها منافسا قويا لعدد من األطعمة املصرية التقليدية واألصلية كالفول 

والطعمية والكشري، السيما في املناطق واألحياء الشعبية بالقاهرة.
كانت تلك األطباق قد وفدت إلينا ضمن العديد من منتجات التنني الصيني 
كاألحذية والشنط والفوانيس والتي حتتل السوق املصري على مدار السنوات 
اخلمس األخيرة.. وقد ساهم في شعبيتها بني املصريني حرص احملالت التي 
تقدمه����ا وأكثرها ميلكها ويديرها صينيومنن طلب����ة األزهر ومدينة البعوث 

اإلسالمية على استخدام اخلضراوات واللحوم املصرية فيها.
وألن املصري����ني يقبلون دوما على كل ما هو جديد، فلم يعد تذوق الطعام 
الصين����ي واإلقبال عليه مرتبطا بالذهاب للفنادق الكبرى أو احملالت »الفايف 
ستارز« بعدد من أحياء القاهرة الراقية وإمنا بات متاحا وفي متناول اجلميع 

في أحيائنا الشعبية ومياديننا املزدحمة وشوارعنا الضيقة.
وفي نفس السياق، عندما سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية أشعلت 
بريقه في األسواق العاملية وبخاصة السوق املصري، حيث شهد الغرام الواحد 
من املعدن األصفر ارتفاعا بلغ 30 جنيها خالل نحو الشهر، ما انعكس بالسلب 
على إقبال املستهلكني للقيام بعمليات شراء بصورة أدت إلى حدوث موجة من 
الركود، وهو ما خلق نوعا من الرواج على »الذهب الصيني« بوصفه يحتوي 
على نفس اللون ويتطابق في نفس امللمس والتصميمات املختلفة باإلضافة 

إلى امليزة الفضلى إال وهي رخص ثمنه.
ومع اقتراب سعر غرام الذهب عيار 21 من مستوى ال�  200 جنيه مصري 
تس����بب في حدوث أزمات للش����باب املقب����ل على الزواج خاص����ة أن العادات 
والتقاليد االجتماعية حتتم على الزوج أن يش����تري لعروسه »شبكة ذهبية« 

بآالف اجلنيهات.
وحول تل����ك األزمة أكد رئيس احتاد الغ����رف التجارية محمد املصري أن 
الس����بب في ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستويات له يعود إلى األزمة التي 
متر بها دول منطقة اليورو في الوقت الراهن جراء العجز املالي الضخم الذي 
أصاب اليونان بسبب الديون واخلوف من مخاطر امتداد تلك األزمة إلى عدد 
من الدول األوروبية األخرى وعلى رأس����ها البرتغال وإسبانيا وهو ما يشكل 
تهديدا حقيقيا ملستقبل االحتاد األوروبي الذي يواجه شبح االنهيار كما تأثرت 
عملته املوحدة »اليورو« بكل هذا األحداث لتتراجع قيمتها بصورة ملحوظة 
أمام الدوالر لتسجل في األيام السابقة أدنى مستوى لها أمام العملة األميركية 
منذ أربع س����نوات حتى أن هناك توقعات تشير إلى أن اليورو سوف يتراجع 
إلى قيمته التي كان عليها عام 2002 وذلك في غضون 12 شهرا فقط ليتساوى 

مع الدوالر.
وأشار إلى أن التقارير التحليلية التي أوردها عدد من الصحف االقتصادية 
وأكدت على أن الذهب سيواصل مؤشره الصعودي ولن يتراجع بشكل ملحوظ 

فيما بعد، ال تعدو عن أنها مجرد تكهنات.

تعلن الحرب على

الكشري والفول والطعمية !

35 عاماً على إعادة افتتاح قناة السويس.. تاريخ ال ينسى
القاهرة � أ.ش.أ: يس���تعيد 
ماليني املصريني اليوم املوافق 
اخلامس من يونيو ذكرى مرور 
35 عاما على إعادة افتتاح قناة 
السويس عام 1975، وقد أغلقت 
القناة 8 أعوام بسبب العدوان 
اإلس���رائيلي الذي تعرضت له 
مصر في نفس هذا اليوم عام 
1967، وقد اختار الرئيس الراحل 
أنور السادات هذا اليوم ليكون 
يوما للنصر بعد أن كان ذكرى 
للهزمية وس���يظل ه���ذا اليوم 
تاريخا ال ينس���ى ف���ي ذاكرة 

األمة.
فقناة السويس تعتبر من 
أعظم املشروعات التي سجلها 
التاريخ بأحرف من نور وهى 
أطول ممر مالحي صناعي في 
العالم وذات أهمية كبرى ليس 
فقط بالنسبة ملصر ولكن على 
املس���توى الدولي حيث توفر 
66% من املس���افة بني الشرق 
والغرب وتنقل 14% من حجم 
العاملية ومير خاللها  التجارة 
22% م���ن البضائع إلى موانئ 

جنوب آسيا.

ويأتي االحتفال بذكرى إعادة 
افتت���اح قناة الس���ويس، وقد 
أصبحت قادرة على اس���تقبال 
الس���فن حتى حمولة 270 ألف 
طن بكامل حمولتها، وحموالت 
جزئية تصل إلى 350 ألف طن 
بعد أن مت االنتهاء من مشروع 
تطوير غاطس القناة إلى عمق 
66 قدم���ا، وه���ذه املرحلة من 
التطوير هي استمرار ملشروعات 
ومراحل التطوير املالحي التي 
بدأت بع���د عودة املالحة في 5 

يونيو 1975.
وأوضح رئيس هيئة قناة 
الفريق أحمد فاضل  السويس 
أن هذه املرحلة ستس���اهم في 
الس���فن  حتس���ني اقتصادات 
العابرة للقناة خاصة الس���فن 

ذات األحجام الكبيرة.
وأصبحت القناة قادرة على 
استيعاب النس���ب التالية من 
حموالت سفن األسطول العاملي 
وهي 66% من حجم أس���طول 
العاملي و%99  البترول  ناقالت 
من حجم أسطول ناقالت بضائع 
الصب و100% من باقي نوعيات 

وق���د تأثرت أس���عار النقل 
البحري خالل السنوات الثماني 
إلغالقها وخسر العالم نحو 13.6 
مليار دوالر، كما خسر ما كان 
يحققه من وفر في املسافة بني 
الش���رق والغرب بسبب اجتاه 
السفن للمرور حول طريق رأس 

الرجاء الصالح.
النق���ل  وتأث���رت أس���عار 
البح���ري أيض���ا نتيجة لغلق 
القناة بسبب الدمار الذي حدث 
باملنشآت والسفن وامتالء قاع 
ب���آالف من  القن���اة وضفافها 
اآلليات العسكرية والطائرات 
التي س���قطت أثناء العمليات 
العس���كرية، بل األشد خطورة 
كان ما خلفته احلرب من ألغام 
بحرية وهى األلغام التي جتاوز 
عددها املليون، وبفضل صمود 
وإرادة املصريني فقد قاموا بأكبر 
عملية لتطهير املجرى املالحي 
وضفافه م���ن األلغام خالل 20 
شهرا فقط عقب انتصار اكتوبر، 
وجنحت مصر ف���ي إزالة آثار 
العدوان عن القناة ومحافظات 

اإلقليم.

السفن وذلك في حاالت عبور 
الس���فن بحموالتها القصوى 
العاملي  وكل سفن األس���طول 
مهما بلغت أعماق غواطسها في 
حاالت العبور بحموالت جزئية 

أو فارغة.
التطوير  كما شملت أعمال 
اخلدم���ات التي تقدم للس���فن 
العابرة من خالل نظم املتابعة 
إلى  االلكترونية منذ وصولها 
ميناء الدخول وحتى خروجها 
عن طريق شبكة رادارية متطورة 
ونظام كامي���رات تلفزيونية 
تتابع الس���فن حلظة بلحظة، 
وه���ذه املتابع���ة االلكترونية 
التكنولوجي  التط���ور  تواكب 
في مجال املالحة االلكترونية 
العاملية وحتقق تعليمات األمان 

الدولية.
ويرى املراقبون أن عمليات 
التطوير احلالية سواء في تعميق 
املجرى املالحي أو توسيعه أو 
إنشاء تفريعات جديدة تعتبر 
أكبر من عملية إنش���اء القناة 
القدمي���ة حتى ي���وم التأميم، 
وتعتبر قناة السويس مصدرا 

رئيس���يا للعم���الت األجنبية 
الس���ياحة وحتويالت  بجانب 

املصريني العاملني باخلارج.
وبفضل مشروعات التطوير 
تشير اإلحصاءات إلى حتقيق 
إيراد قياسي بنهاية العام املالي 
2009/2010 ف���ي نهاية ش���هر 
يونيو اجلاري مب���ا يقارب 4 
ملي���ارات و800 مليون دوالر 
بزيادة متوقعة تبلغ 100 مليون 
دوالر عن إيرادات العام املالي 

.2008/2009
وحتكم حرك���ة املالحة في 
القناة اتفاقية القس���طنطينية 
الدولية، وتتعامل إدارة القناة مع 
جميع السفن وال متنع أي سفينة 
من العبور إال الس���فن التابعة 
لدولة تكون في حالة حرب مع 
مصر. وتعد قناة السويس قناة 
مائية تقع في الغرب من شبه 
جزيرة سيناء، وهى عبارة عن 
ممر مالحي بطول 163 كم بني 
بورسعيد على البحر املتوسط 
والسويس على البحر األحمر،  
وتنقسم القناة إلى قسمني شمال 

وجنوب البحيرات املرة.

بعد إغالقها 8 أعوام بسبب العدوان اإلسرائيلي في 5 يونيو 1967

.. و8 مرات تعطلت المالحة في قناة السويس 
تعد قناة السويس جزءا من تاريخ مصر وقد 
تأثرت بالتقلبات السياس���ية واحلروب على مر 
العصور وتعرضت لالغالق 8 مرات ليس بالضرورة 
بسبب احلروب أو األزمات السياسية فقط بل بسبب 
جنوح سفينة أو ناقلة أو بسبب العوامل اجلوية 
مثل الش���بورة والعواصف ولكن بعد مشروعات 
التطوير ازدادت الس���يطرة عل���ى القناة وأصبح 

املرور أكثر أمانا.
وكان���ت املرة األولى التي تعطلت فيها املالحة 
عام 1882 ملدة يومني بس���بب االحتالل البريطاني 

ملصر.
واملرة الثانية في 10 يونيو 1885 عندما اصطدمت 
كراكة مع س���فينة وأدى ذلك إلى غ���رق الكراكة 

وتعطلت املالحة 11 يوما.
واملرة الثالثة في 2 سبتمبر 1905 عند الكيلو 
18، حيث كانت السفينة »جاتام« محملة بشحنة 
ت���زن 80 طنا من املفرقعات وفحم كوك وس���وبر 
فوسفات اصطدمت بسفينة آخرى قادمة من اجلنوب 
مما أدى إلى اش���تعال النار في الس���فينة جوتام 
وغرقها وتس���بب هذا احلادث في تعطيل املالحة 

ملدة 10 أيام.
واملرة الرابعة في فبراير عام 1915 حيث توقفت 
املالحة ف���ي القناة عندما قام���ت احلرب العاملية 
األولى وغرق عدد من السفن في بوغاز بورسعيد 
بواسطة الغواصات، واملرة اخلامسة أثناء احلرب 
العاملية الثانية في الفترة من 28 أغسطس 1940 

إل���ى 27 يوليو 1942، وبعد انتهاء احلرب توقفت 
املالحة ملدة 76 يوما.

أما املرة السادس���ة عندم�����ا غرق��ت إح��دى 
السف��ن عند الكيل��و 8.5 ف��ي القط��اع الشمال��ي 
بالق��رب م��ن مدين��ة بورسعي��د ف��ي سبتمب��ر 
1952، وامل��رة السابعة بس���بب العدوان الثالثي 
على مصر في أكتوب���ر 1956 حني أغرق داخله��ا 
48 س���فينة وقاطرة وقطع��ة بحرية، وأصي��ب 
كوبري الفردان إضافة إلى وجود 16 سفينة دخلت 
مج��رى القناة ولم تستطع اخلروج منها وبانتهاء 
العدوان وانسحاب الق��وات املعتدي��ة ت��م تطهي��ر 
القناة، أما املرة الثامنة واألخيرة فكانت بس���بب 

حرب يونيو 1967.

خطة هندسية 
لتغيير معالم القاهرة

العمراني  العام����ة للتخطيط  الهيئة  أعلنت 
بوزارة اإلسكان فوز مكتب استشاري )أميركي 
� مصري( في املسابقة العاملية لتطوير منطقة 
القاهرة اخلديوية للحفاظ عليها كجزء أصيل من 
التراث املعماري والعمراني للقاهرة وإحياء دورها 

كمركز حيوي خدمي وسياحي وترفيهي.
وقال رئيس الهيئ����ة د.مصطفي مدبولي إن 
خط����ة التطوير الفائزة تتضمن إنش����اء محور 
مشاة رئيسي يربط ميدان األوبرا بالكورنيش 
ويعبر النيل بكوبري مشاة إلى الزمالك وحتويل 
شارع الكورنيش بني كوبريي 6 أكتوبر وقصر 

النيل إلى نفق.
وإنش����اء منطقة ترفيهية على واجهة النيل 
والضفة املقابلة للزمالك وإنشاء جراجات متعددة 
الطوابق حتت ميادين عابدين وباب اللوق واألوبرا 
والعتبة وبعض األراضي الفضاء، باإلضافة إلى 
مي����دان التحرير اجلاري العمل في النفق حتته 
اآلن، حسب صحيفة »األخبار« اجلمعة املاضية، 
باإلضافة إلى منع انتظار السيارات بطرق القاهرة 

اخلديوية وإنشاء جراجات متعددة 
الطواب����ق، وإعط����اء األولوية 

حلركة املش����اة بالشوارع 
التجارية وإنشاء مناطق 

خض����راء وس����احات 
مفتوحة بامليادين.

وتاب��ع مدبول��ي بالق��ول إن هن��اك مقترح��ا 
لت��رام سياح��ي يرب��ط الزمال��ك باملتح��ف ث��م 
األوبرا ثم منطقة القاهرة اإلس����المية وتطوير 
ميداني التحرير وعبداملنعم رياض ليصبحا ساحة 
عامة خضراء وميدان عابدين إلى ساحة احتفاالت 
رس����مية وميدان األوبرا كبوابة لدخول القاهرة 
اإلس����المية وإحياء شارع عمادالدين وأنشطته 

الترفيهية من دور سينما ومسارح.
الى ذلك، قام أحد رجال األعمال باملس����اهمة 
ف����ي تطوير الطريق الدائري عب����ر التبرع ب� 3 
ماليني جنيه إلنشاء كوبري للمشاة بالقرب من 

كارفور املعادي.
كما تدرس محافظة القاهرة بالتنس����يق مع 
اإلدارة العامة ملرور القاهرة وأس����اتذة هندسة 
تخطيط املرور فكرة إنش����اء محور جديد مواز 
للطريق الدائري يبدأ من أول طريق االتوستراد 
حتى طريق السويس. ويهدف ذلك احملور إلى 
اس����تيعاب س����يارات النقل لتخفيف الضغوط 

والكثافة املرورية على الطريق الدائري.
في الس����ياق نفس����ه، أكد مدير 
اإلدارة العامة ملرور القاهرة أنه 
مت البدء في إنشاء نفق جديد 
للس����يارات عند مدخل 
مدينة املع����راج على 

الطريق الدائري. 

تطوير الطريق الدائري بالتبرعات!

»التشاومية«


