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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
وافقت جلنتا النقل واملواصالت، والدفاع واألمن القومي في مجلس الشعب، 
األربع�اء املاضي، على تعديل قانون املرور للس�ماح مبد العمل بتس�يير 
املقطورات ملدة عامني مقبلني، على أن يلتزم أصحاب املقطورات بعدم 

تسييرها بعد هذه املدة.
وتضم�ن التعديل إعطاء احل�ق لوزير الداخلية خالل الس�نة األخيرة من 
املهلة، بسحب تراخيص املقطورات وفقا لتاريخ انتهائها، وذلك باالتفاق 

مع وزير النقل.

»الشعب« يوافق على تسيير المقطورات عامين جديدين

من أول 
السطر

نقطة 

ت��ردد بقوة داخل كل مصري 
صدى أغنية العندليب االسمر »بحلم 
بيك«، وهو يتابع أغنية شاكيرا »واكا 
واكا« التي افتتحت بها أول كأس 
عالم تقام في القارة السمراء، كلنا 
كنا نحلم ونأمل ونتمنى ونرجو 
أن نشارك في جنوب افريقيا بهذا 
اجليل ال��ذي يضم العبني فنانني 
امتعونا بثالث بط��والت افريقية 
متتالية، ولكن قدر اهلل وما ش��اء 

فعل!
لكن السؤال الذي يتردد دائما 
كل 4 س��نوات: ملاذا ال نصل الى 
املونديال؟ هل هو سوء تخطيط؟ 
أم ثقة زائدة عند الالعبني؟ وال على 
رأي العندليب الذي يقول »بحلم بيك 
أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك«، 
أي اننا سنظل نحلم بالوصول الى 
كأس العالم، لكننا لن نسعى اليه، 
وسنظل ننتظره بأشواقنا الى ان 

يأتي بنفسه الينا؟!
لكنن��ي وبع��د تفكي��ر عميق 
توصلت الى سبب عدم وصولنا الى 
اللعب مع الكبار في جنوب افريقيا 
وهو ان��ه وبالتزام��ن مع انطالق 
املونديال العامل��ي، انطلقت اليوم 
أشهر امتحانات في تاريخ مصر 
أال وهي »الثانوية العامة«، وبالطبع 
كل بيت مصري به طالب أو طالبة 
بالثانوية، لذلك وحتى يس��تطيع 
التركيز ف��ي االمتحانات  الطالب 
ليكون النج��اح حليفهم لم نصل 
املونديال..  الى  عامدين متعمدين 

واهلل اعلم.
ولذلك اقترح من أجل جناحنا في 
الوصول الى كأس العالم 2014 إما 
ان نغير مواعيد امتحانات الثانوية 
حتى ال تتضارب كما يحدث دائما 
مع انط��الق كأس العالم، وإما أن 
جنبر ال� »فيفا« على اختيار موعد 
آخر للمونديال العاملي.. وكل كأس 

عالم وانتم طيبون.

»واكا واكا« 
والثانوية العامة

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

مع إعطائهم إجازة نصف وآخر العام كاملة

بإجازة »ربع سنوية« 
اعتمد مجلس الوزراء، برئاس����ة د.أحمد 
نظيف، االربعاء املاض����ي خريطة العام 
الدراسي اجلديد )2010 / 2011(، والتي ستبدأ 
يوم 18 سبتمبر املقبل، وتنتهي في 9 يونيو 
2011، مع املوافقة على »مبدأ« وزارة التربية 
والتعليم اجلديد، الذي يتم تطبيقه ألول مرة 
هذا العام، وهو منح الطالب إجازة »ربع السنة« 
أس����بوعا كامال في كل تيرم دراسي، بجانب 

إجازة نصف العام، وقدرها اسبوعان. 
وقال د.مجدي راضي، املتحدث الرسمي 
باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية، 
عقب االجتماع، إن إجازة نصف التيرم األول، 
»ربع السنة« ستبدأ من 13 وحتى 19 نوفمبر 
املقبل، وتتزامن هذه الفترة مع عيد األضحى 
املبارك، وتبدأ إجازة نصف العام من 29 يناير 
وحتى 10 فبراير 2011، مشيرا إلى أن التيرم 
الثاني س����يبدأ يوم 12 فبراير 2011، وستبدأ 
إجازته »ربع الس����نوية« من 23 وحتى 29 
أبري����ل 2011، وتتزامن هذه الفترة مع ش����م 

النسيم وعيد الفصح.
الى ذلك، ص����رح وزير التربية والتعليم 
د.أحمد زكي بدر بأن اسئلة امتحانات الثانوية 
العامة في جميع املواد س����تكون من صميم 
املناهج املقررة، ولن يأتي س����ؤال من خارج 

املقرر املدرسي.
وقال وزير التعليم انه قد مت اتخاذ جميع 
اإلج����راءات األمنية لعق����د االمتحانات التي 
بدأت اليوم ويؤديها 470 ألف طالب وطالبة 
باملرحلتني. وأكد زكي بدر أن تصحيح أوراق 
إجابات طالب الثانوية العامة سيبدأ أوال بأول، 
وطمأن بدر األس����ر املصرية والطالب علي 
أن هناك توجيهات مشددة ملقدري الدرجات 
بعدم التسرع في التصحيح وأن تأخذ ورقة 

اإلجابة الوقت الكافي أثناء أعمال التصحيح 
واملراجعة مبا يضمن حصول كل طالب على 
حقه كامال من الدرجات وفقا ملا س����جله في 
ورق����ة إجابته. واجلدي����ر بالذكر أن مجلس 
ال����وزراء قد وافق على اس����تخدام الطائرات 
العسكرية لنقل أوراق أسئلة الثانوية العامة 
هذا العام وألول مرة إلى احملافظات واملناطق 
النائية اس����تفادة بإمكاناتها وانتظام وأمان 

االستعانة بها .
واكد وزير التربية والتعليم أن االمتحان 
لن يقيس مستوى احلفظ فقط، ولكن مدى 
حتصيل الطالب وقدرته على االبتكار والتفكير، 
كما س����تكون هن����اك مواصفات وخصائص 
سيقوم بوضعها املركز القومي لالمتحانات 
والتقومي التربوي سيتم حتقيقها باملستوى 
املطلوب. واشار بدر الى انه سيتم عقد لقاء 
مشترك مع املجلس األعلى للجامعات لعرض 
ما انتهت إليه وزارة التعليم فيما يخص نظام 
الثانوية العامة اجلديد والتي سيتم تطبيقها 
عام 2013 لتتم مناقشته حتى يتم التوصل 

إلى الشكل النهائي.
واستعرض وزير التعليم اجلديد اجلوانب 
املتعلقة بنظام الثانوية العامة اجلديدة على 
أساس أنها ستكون شهادة منتهية الصالحية، 
مرحبا بتطبيق نظام السنة الواحدة في شهادة 
الثانوية العامة واملواد التي سيتم تدريسها 
والتعاون بني التربية والتعليم واجلامعات 
في هذه املنظومة اجلديدة. ونفى بدر أن تكون 
هناك أية نية لتغيير نظام التقومي الشامل 
املطبق حاليا على بعض الصفوف الدراسية 
ولكن هناك مخططا ملتابعته وتنفيذه بشكل 
س����ليم، مؤكدا أن هناك ني����ة لتوحيد نظام 

التعليم الفني الثالث واخلمس سنوات.

المصريون األكثر إنفاقًا
على المالبس والموبايل في أفريقيا

يبدو أن ظ����روف األزمة االقتصادية وما يعانيه 
املصريون من مصاعب اقتصادية لم تؤثر على حب 
املصريني للحياة والتمتع بها، هذا ما كشفت عنه دراسة 
عاملية بي��نت أن املصريني »األكثر إنفاقا لفوائضهم 
املالية في ش����راء املالبس واملنتجات التكنولوجية، 
خاصة أجهزة الهواتف احملمولة والكمبيوتر، واألقل 
تفضيال الدخار هذه الفوائض بني دول الشرق األوسط 

وأفريقيا«.
وأوضحت الدراسة، التي أصدرتها مؤسسة »نلسن« 
ألبحاث السوق والدراسات االقتصادية أخيرا وشملت 
٥٥ دول����ة، أن املصريني يوجهون 34% من الفوائض 
النقدية لشراء املالبس اجلاهزة، و29% لشراء املنتجات 
التكنولوجية من كمبيوتر وهاتف محمول وأجهزة 
إلكترونية، أما النسبة الباقية فتوزع على قطاعات 

أخرى. وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة »املصري 
اليوم« إلى أن املصريني »أقل الشعوب تفضيال الدخار 
فوائضهم بنسبة 28%، مقابل 34% في جنوب أفريقيا، 
و34% في السعودية، و44% في باكستان، و٥6% في 

اإلمارات«.
وأظهرت الدراسة أن 16% من املصريني يرون أن 
مستقبل الوظائف احمللية خالل العام احلالى سيئ، 
فيما اعتبر 3٥% منهم أن وضع هذه الوظائف ليس 
جيدا ج����دا، ورأى 33% منهم أنه جيد، بينما وصفه 

10% ب� »املمتاز«.
وقال هاني موافي، رئيس مؤسسة نلسن العاملية 
ألبحاث السوق في الشرق األوسط وأفريقيا، ل� »املصري 
اليوم« إن 63% من املصريني يرون أن بالدهم متر بحالة 

ركود، فيما استبعد 37% منهم وجود هذه احلالة.

البابا شنودة: الزواج الثاني للمسيحي »زنا«
حضره عدد كبير من الصحافيني، 
جلس البابا أس���فل الفتتني كتب 
عليهما آي���ات من اإلجنيل تقول 
»ينبغي أن يط���اع اهلل أكثر من 
الناس« و»من طلق امرأته إال لعلة 
الزنا يجعلها تزني، وهي اآلية« 
وكانت محكم���ة القضاء اإلداري 
أصدرت حكما مماثال عام 2006، 
وأعل���ن البابا ف���ي حينه رفضه 
االمتثال له. كما استش���هد البابا 
خالل املؤمتر الصحافي بقرارات 
ص���ادرة عن املؤمتر اإلس���المي 
املنعقد في القاهرة عام 1971 وب� 
الهمايوني« الصادر عن  »اخلط 
الباب العال���ي عام 18٥9 للتأكيد 
على أحقية األقباط في االحتكام 

إلى »الشريعة املسيحية«.
وردا على س���ؤال حول ما إذا 
كانت الكنيسة متثل دولة داخل 
الدولة بتحديها ألحكام القضاء، 
ق���ال البابا »أنا واح���د من أبناء 
هذه الدول���ة بحكم القانون لكن 
ملا القانون يظهر منه ما هو ضد 
ديننا، علينا أن نرفض«. وجدد 
البابا املطالبة بسرعة إقرار القانون 
املوحد لألحوال الشخصية والذي 
الكنيس���ة للدولة عدة  قدمت���ه 
مرات على م���دى العقود الثالثة 

املنصرمة.

طالب البابا ش���نودة الثالث، 
بابا اإلس���كندرية وبطريرك 
النظر  الكرازة املرقسية، بإعادة 
في حكم أصدرته محكمة مصرية 
يقضي بإصدار تصاريح زواج ثان 

للمطلقني من األقباط.
وقال شنودة إنه يتعني إعادة 
النظر في احلكم الصادر من محكمة 
القضاء اإلداري في مصر، وإال »فإن 
هذا يعن���ي أن األقباط مضغوط 

عليهم في دينهم«.
وكان البابا شنودة الثالث قد 
ترأس، املجم���ع املقدس الثالثاء 
املاضي، وعق���د مؤمترا صحافيا 
عامليا، للحديث عن موقف الكنيسة 
من حكم احملكمة اإلدارية العليا 
اخلاص بالزواج الثاني لألقباط.
وق���ال البابا في املؤمتر الذي 
تابعته فضائيات مصرية وعربية، 
إنه اجتمع و82 من اآلباء الكهنة، 
وأكدوا أن الكنيسة حتترم القضاء 
وجتله، وفي الوقت نفسه لن تقبل 
أحكاما ضد اإلجنيل، وأن زواج 
املسيحيني سر من أسرار الكنيسة، 
ومتعلقة بتعاليم الدين املسيحي، 

وليس للمحكمة شأن في ذلك.
وعن قانون األحوال الشخصية 
أنه  البابا  للمس���يحيني، أوضح 
عرضه عل���ى اجله���ات املعنية 

وشرح ش���نودة سبب رفض 
القرار بقوله »الزواج لدى الكنيسة 
هو س���ر مق���دس وعم���ل ديني 
بح���ت وليس مجرد عمل إداري، 
والشريعة اإلسالمية تقول احكموا 
بينهم حس���بما يدينون وهو ما 
تقره القوانني اخلاصة باألحوال 

الشخصية«.
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 

وأضاف »إذ لم يعاد النظر في هذا 
احلكم، فإن املسيحيني مضغوط 
عليهم في دينهم«. وحول جلوء 
املس���يحي للزواج الثاني تنفيذا 
لقرار احملكمة، قال البابا »إن هذا 
الش���خص لن يجد من يزوجه، 
الكنيس���ة،  ويعتبر خارجا عن 
ووفقا لتعاليم الدين املس���يحي 

فهو زان«.

واملسؤولني التنفيذيني والقانونيني 
في مصر، وأنه لم يتلق ردا حتى 
اآلن، ولم يلتفت إليه أحد، وقال: 

»مش هاعرضه على حد تاني«.
وع���ن اخلط���وة املقبلة بعد 
حك���م احملكمة اإلداري���ة العليا، 
قال البابا: »لن نس���بق األحداث، 
وهناك مستش���ارون قانونيون 
سأسألهم عن التعامل مع احلكم«، 

البابا شنودة الثالث خالل املؤمتر الصحافي االسبوع املاضي

المدارس المصرية تدّلل الطالب

بعد نجاحه بلندن ونيويورك

يحل مشاكل المرور بالقاهرة
بعد عدة دراسات متكاملة اجرتها العديد من
اجلهات املعنية »منه����ا محافظة القاهرة، 
وهيئة النقل العام، ووزارة اإلسكان، والهيئة 
العامة للتخطيط العمراني، ومكتب استشاري 
عاملي له خبرة كاملة بتحديث وإنشاء وسائل 
النقل في العالم، »بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة 
في تنفيذ تكليفات الرئيس حس����ني مبارك 
بتخفيف كثافة املرور بالعاصمة باس����تخدام 
الترام السريع الذي حقق جناحات كبيرة في 
حتقيق س����يولة مرورية فعلية بالعديد من 
مدن العالم مثل لندن واس����توكهولم، وكذلك 
استخدام التذاكر املتكاملة »البطاقات الذكية« 

التي بدأ تنفيذها مبدينة نيويورك.
ومت البدء في املرحلة األولي ملش����روع ال� 

»س����وبرترام« الذي يربط وس����ط العاصمة 
بالقاهرة اجلديدة الذي يساهم بصورة فعالة 
في القضاء على الزحام بعمل مجسات لألرض 
خاصة أن املسار سيكون باملناطق املزدحمة عبر 
نفق حتت األرض وسيتم البدء في التنفيذ خالل 
شهور بتحديث الشبكات وحفر النفق وشراء 
عربات جديدة مكيفة واالستفادة من التقنيات 
احلديثة بالدول األوروبية مثل أملانيا وفرنسا 

ولن تزيد قيمة التذكرة علي جنيه واحد.
وقد أشارت احدى الدراسات إلى أن القطارات 
اجلديدة تزيد سرعتها على 120 كيلومترا في 
الس����اعة وتخدم ٥ جتمعات سكنية بالقاهرة 
اجلديدة مما يساهم في حل مشكلة املواصالت 

من وإلى هذه األماكن.

»السوبرترام«

احذر.. ميادين اإلسكندرية مراقبة بالكاميرات في الصيف
أكد محافظ االسكندرية اللواء عادل لبيب أن احملافظة 
انتهت من تركيب شبكة مراقبة تلفزيونية متكاملة 
جلميع امليادين وش���وارع االس���كندرية. مشيرا الى 
أنه ال ميكن للمواطن التعرف علي مكانها أو الزوايا 
اخلاصة بالتصوير وذل���ك لرصد األحداث على مدار 
اليوم وخاصة احلوادث وح���االت التكدس املروري 

التي تتطلب التدخل العاجل.
وأضاف لبيب أن الكاميرات التي تكلفت »68 مليون 
جنيه« س���تغطي الكورنيش والش���وارع الرئيسية 
وامليادي���ن وتربطها بغرفة عمليات احملافظة وتصل 
التلفزيونية  التخزينية للكاميرات والشبكة  السعة 

املتصلة بها إلى ثالث سنوات.
في سياق اخر أجمع خبراء السياحة العرب، خالل 
اجتماعاتهم باإلسكندرية والتي شهدت أنشطة مؤمتر 
وزراء السياحة العرب واجتماعات املكتب التنفيذي 
على م���دى أربعة أيام، على أن اختيار االس���كندرية 
عاصمة للسياحة العربية2010 يأتي تتويجا ملكانتها 
وتاريخها العاملي وبداية لعصر جديد في مجال اجلذب 

السياحي، وهي تستحق ذلك بكل جدارة.

وقال محافظ اإلسكندرية عادل لبيب إنه استمرارا 
جلهود إعادة الرونق احلضاري ملدينة الثغر واحتفاء 
باختيارها عاصمة للسياحة العربية تقرر طرح مناقصة 
إلنش���اء 4 فنادق سياحية جديدة فئة اخلمس جنوم 
وذل���ك بنظام »بوت« ملدة تصل إلى 60 عاما مبناطق 
أرض كوتة بجوار مكتبة اإلسكندرية ومسرح محمد 
عبد الوهاب والس���رايا على طريق الكورنيش وذلك 

خالل األسبوع القادم.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف 
وافق على إنشاء مشروع تدوير القمامة وتوليد الطاقة 
منها لتكون اإلسكندرية أول محافظة مصرية تطبق تلك 
الفكرة حيث مت تخصيص 76 فدانا شرق اإلسكندرية 
إلقامة املصنع لتوليد الطاقة من القمامة ويستوعب 

٥ آالف طن قمامة يوميا.
وأعلن احملافظ عن تنفيذ مشروع أرض املعارض 
اجلديد مبدينة اإلسكندرية في األول من شهر أكتوبر 
املقبل بعد االنتهاء من جميع الدراسات الفنية والهندسية 
والذي يقام على مساحة 46 فدانا بتكلفة إجمالية تصل 

إلى نصف مليار دوالر.

وأوضح لبيب أنه من املق���رر أن يفتتح الرئيس 
حسني مبارك مطار برج العرب باإلسكندرية الشهر 
املقبل بعد انته���اء أعمال التطوي���ر التي خضع لها 
مؤخرا، حيث س���يتم غلق مط���ار النزهة أول يوليو 
املقبل اس���تعدادا لتطويره بشكل شامل، مشيرا إلى 
أنه من املقرر إطالة املمر الرئيسي به إلى مسافة 7٥0 
مترا وجتديد وإحالل املباني ليكون معدا الس���تقبال 

الطائرات متوسطة احلجم.
وأضاف محافظ اإلسكندرية عادل لبيب ان مطار 
برج العرب اجلديد أنش���ئ على مساحة 18 كيلومترا 
مربعا.. ويش���مل املش���روع إقامة 4 مدرجات جديدة 
منها 3 دولية ومدرج محلي سيكون بإمكانها استقبال 
الطائرات العمالقة ومت التعاق���د مع املكتب الياباني 
للقيام بأعمال التصميم وأعمال التخطيط واإلشراف 
على التنفيذ واملتعلقة بإنش���اء املطار اجلديد حيث 
سيتم جتهيز املطار بقرية للبضائع لتصدير املنتجات 
الزراعية والصناعية ومبنى ركاب جديد يس���توعب 
1000 راكب في الس���اعة ومواقف النتظار الطائرات 

تستوعب 11 طائرة من مختلف الطرازات.


