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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
أكد د. أمين أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية 
أن مصر تخسر سنويا ما يزيد على 7  مليارات رغيف 

خبز بسبب سوء التداول واالستهالك . 
وهو ما يتس�بب في زيادة الفج�وة الغذائية في 
اس�تهالك القمح ،   واالعتماد على استيراد أكثر 
من  6  ماليني طن قمح سنويا ،   يزيد من أعباء الدولة 

لدعم الرغيف . 

 7  مليارات رغيف خبز خسارة سنويًا 

من أول 
السطر

نقطة 

»بي��ت الرعب« لعب��ة يدخلها 
الشخص بكامل ارادته في املالهي 
به��دف اللهو واملرح، لكنه مبجرد 
دخول اللعبة يصرخ بفزع وهلع 
العنا اللحظة التي اراد اللعب فيها 
ويرتعش ويدق قلب��ه بقوة حتى 
يخرج منها س��املا وه��و يتنفس 
الصعداء، هذا مع كل أسف هو حال 
طالب الثانوية العامة املصرية منذ 
قدمي االزل، يختارون بكامل ارادتهم 
الدراسة في الثانوية، ثم تفاجئهم 
»امتحانات الرعب« وهو ما ال جديد 
في��ه وال تغيير.. ذهب��ت وزارة.. 
وجاءت وزارة جدي��دة.. أو ذهب 
وزير وجاء وزير جديد.. الشكوى 
واحدة ومتكررة من »الرعب« أقصد 

الثانوية العامة  !
الدموع.. والصراخ.. واإلغماءات 
في القاهرة كما هي في احملافظات.. 
إنها شكوى الطالب من أسئلة اللغة 
اإلجنليزية التي جاءت كاأللغاز ومن 
خارج املنهج ث��م بعدها التفاضل 
والتكامل.. لقد أحدثت هذه األسئلة 
صدمة للطالب.. واتهم أولياء األمور 
د.أحم��د زكي بدر وزي��ر التربية 
والتعليم بأنه خدعهم ألن االمتحانات 
جاءت من خارج املنهج وليس كما 
صرح أمام الفضائيات بأنها ستجيء 

من داخل املنهج!
الثانوية العامة بيت الرعب للطلبة 
والطالبات وأولياء األمور.. وما نبيت 
فيه كل عام نصبح فيه العام الذي 
يليه، لقد كنا نتوقع فعال أن يكون 
هناك جديد في الثانوية العامة في 
عهد الوزي��ر احلالي الذي صاحب 
تعيينه كثير من التصريحات واظهار 
العني احلمراء لكل املخالفني.. لكن 
يبدو أن واضعي األسئلة لهم رأي 
آخر حيث انهم ال يهدأ لهم بال اال 
ببكاء الط��الب والواضح انهم لن 
يغيروا أسلوبهم مهما حدث! ولذلك 
نأمل في احلل اللغاء بيت الرعب، 
وهذا لن يأتي اال بالبحث عن نظام 

تعليمي جديد ليرتاح اجلميع.

»بيت الرعب«!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

نظيف: هدفنا وصول دعم الطاقة »تدريجيًا« إلى األسر الفقيرة

25% زيادة في أسعار »البنزين والسوالر«
انتهت احلكوم���ة من اعداد قائمة بأس���عار منتجات البت���رول املقرر زيادة 
أسعارها ابتداء من يوليو القادم، وتتراوح الزيادة بني10 و25% وتضم القائمة 
منتجات البنزين 80 و90 و92 و95 باالضافة إلى الس���والر ومنتجات البترول 
املستخدمة في الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة واملصانع الكبرى ومحطات 

توليد الكهرباء.
واكدت مصادر مجلس الوزراء ان د. يوسف بطرس غالي وزير املالية كشف 
للدكتور.احمد نظيف رئيس احلكومة في تقرير س���ري تصاعد خس���ائر قطاع 
البترول نتيجة حتمل الفجوة بني أسعار البيع املدعمة ملنتجات البترول والغاز 
وب���ني التكلفة الفعلية، جتاوزت التكلفة حاج���ز ال� 70 مليار جنيه في املوازنة 

اجلارية التي تنتهي في يونيو اجلاري.
وحس���بما جاء بجريدة »الوفد« طلب غالي س���رعة التح���رك برفع منتجات 
البترول مع بدء تطبي���ق املوازنة اجلديدة أول يوليو القادم لتوفير ما بني 8 و 
21 مليار جنيه من اجمالي قيمة الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة في منتجات 

البترول بدون الغاز الطبيعي.
وأظهر التقرير ان قطاع البترول يغطي خسائره عن طريق املؤسسات التمويلية 
والقروض االئتمانية، كما تلقى نظيف تقريرا آخر من املهندس سامح فهمي وزير 
البترول عن زيادة ضخ كميات الس���والر والبنزين بس���بب الزيادة الكبيرة في 
االس���تهالك احمللي، ويبلغ حجم االستهالك احمللي من البنزين والسوالر املدعم 

خالل العشر السنوات املاضية 560 مليون طن بقيمة 961 مليار جنيه.
وتشمل خطة احلكومة لتخفيف اعباء فارق الدعم الضخم التحرك تدريجيا 
خالل الشهور القادمة الى الغاء النظام اجلاري في التعامل مع البنزين والسوالر 
ونقله الى البطاقات وفقا لنتائج جتربة نقل انبوبة الغاز على بطاقات التموين 
والتي تأجلت إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر بدال من أول يوليو 
القادم، قدرت بيانات وزارة املالية اجمالي التوفير في الدعم بعد زيادة اس���عار 
منتجات السوالر والبنزين ونقل الغاز للبطاقة ب� 31 مليار جنيه مبا يعادل %40 

من اجمالي الدعم في املوازنة اجلديدة جلميع منتجات البترول.
من جانبه، قال د.نظيف: ال أريد أن يفهم حديثنا عن الدعم بأنه يعني إلغاءه 
ولكن الهدف هو حتسني الدعم، مشيرا إلى أن مجلس الشعب سيناقش مشروع 
قانون الضمان االجتماعي خالل الدورة احلالية إلعطاء مزيد من املساعدات لألسر 
الفقيرة، مؤكدا أن احلكومة تقوم حاليا بتطوير دعم البوتاجاز ومجموعة الدعم 
بشكل كامل. وأضاف: احلكومة ستقوم بعملية مراجعة دعم الطاقة وطلبت من 
الوزارة وض���ع خطة لتحويل دعم الطاقة إلى دعم اجتماعي يصل إلى األس���ر 

الفقيرة.
مضيفا: هذا ال يعني أننا س���نلغي دعم الطاقة غدا مثال، فهذا ليس صحيحا 
ولكن ذلك يتم وفقا لبرنامج يتم حتديده، وال نستطيع اإلعالن مسبقا عن موعد 
محدد لهذا البرنامج، حيث إن اإلعالن املس���بق عن رفع س���عر سلعة قد يسبب 
مشاكل، ولكن نقول إن هذا اجتاه وسياسة عامة، سيتم خالل سنوات والبد أن 
تت���م العملية بالتدريج بحيث نطمئن على أال يكون لهذا اإلجراء تأثير س���لبي 

على أي مواطن.

تشديد إجراءات اإلفراج المؤقت عن السيارات
إعادة التصدير فوراً إذا قادها غير مالكها.. أو في حالة تأجيرها

القاهرة � شيماء فاروق
نظرا لتزايد االستغالل السيئ لنظم وقواعد اإلجراءات اجلمركية 
اخلاصة باإلفراج عن السيارات القادمة من ليبيا، أصدر يوسف بطرس 
غالي وزير املالية تعليمات جديدة بالتشديد في إجراءات اإلفراج عن 
السيارات، تضمنت إلزام مالكي السيارات املفرج عنها بنظام اإلفراج 

املؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير.
وقال غالي إن أي س���يارة تخالف القواعد اجلديدة سيتم إعادة 
تصديرها وحرمان مالك الس���يارة املخالف من التمتع بتيس���يرات 
نظام اإلفراج املؤقت على السيارة، ملدة عامني مع إخطار جميع أندية 

السيارات بتلك التعليمات.
وحول قواعد اإلفراج املؤقت للسيارات، أشار مستشار وزير املالية 
لشؤون اجلمارك جالل أبوالفتوح في بيان صحافى إلى أن املصريني 
املقيمني باخلارج والقادمني لقضاء فترة مؤقتة بالبالد ميكنهم اإلفراج 
مؤقتا عن سياراتهم بحد أقصى 6 أشهر مقابل دفع 500 جنيه على 
الس���يارة عن الثالثة أش���هر األولى و1000 جنيه عن الثالثة أشهر 
التالي���ة، وقال إنه في حالة الرغبة ف���ي اإلفراج النهائي عنها يحق 
للمصريني العائدين االستفادة من خصم يتراوح بني 10% و50% من 

قيمة الرسوم املستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة. 
وبالنسبة للمعاملة اجلمركية للسيارات الواردة من إحدى الدول 
األوروبية، أكد مستشار وزير املالية لشؤون اجلمارك أنها تستفيد 
من التخفيضات اجلمركية املقررة طبقا التفاقية املشاركة املصرية � 
األوروبية والبالغة نسبتها حاليا 10% من املستوى احلالي للتعريفة 
اجلمركية أي أنه )إذا كانت التعريفة اجلمركية املقررة 40% تصبح 
في إطار املش���اركة 36% فقط بشرط اس���تيراد السيارة من الدول 

األوروبية التي تضمنها االتفاق وأن يتم شحن السيارة مباشرة إلى 
مصر طبقا لقواعد املنشأ باالتفاقية(.

وقال أبوالفتوح إن القادمني من اخل���ارج ميكنهم التمتع بإعفاء 
جمركي على الهدايا أجنبية املنشأ التي ال يتعدى سعرها 1500 جنيه 
على أال تكون بغرض االجتار، بجانب أن معظم الس���لع واملنتجات 
املصنعة في الدول العربية معفية من الرسوم اجلمركية وفقا التفاقية 
تيسير التجارة العربية طاملا كانت نسبة املكون احمللي فيها أكثر من 
40%. وأش���ار أبوالفتوح الى أنه يحق للراكب شراء سلع ومنتجات 
من األسواق احلرة املوجودة داخل الدوائر اجلمركية وذلك خالل 48 
س���اعة من عودته وفى حدود ما قيمت���ه 200 دوالر معفاة متاما من 
الرسوم والضرائب، وذلك مبا ال يجاوز مرتني سنويا بالنسبة للمواطن 
املصري، وأربع مرات سنويا بالنسبة لغير املصريني بشرط تواجد 
صاحب اجلواز شخصيا.  وعلى ضوء ذلك، صرح أحمد فرج سعودي 
رئيس مصلحة اجلمارك بأنه تقرر تشكيل جلان إضافية في املطارات 
واملنافذ اجلمركية البرية اس���تعدادا ملوسم عودة املصريني العاملني 
باخلارج بجانب إنش���اء غرفة عمليات باملوان���ئ واملطارات لتقدمي 
جميع التيسيرات لسهولة انسياب حركة الركاب، والعمل على إزالة 
أي عوائق قد تظهر، بجانب وضع الفتات إرشادية باللغتني العربية 

واإلجنليزية توضح جميع اإلجراءات اجلمركية املطلوبة.
من ناحية أخرى، قال سعودي إنه مسموح للعائدين أو املسافرين 
خارج البالد حمل مبلغ ال يتجاوز 5 آالف جنيه مصري، وأنه يجب 
على الراكب تقدمي إقرار خاص مبا يحمله من مبالغ مالية إذا جتاوز 
املبلغ 10 آالف دوالر أو ما يعادل هذا املبلغ من العمالت األخرى، وأشار 

الى أن هذا اإلقرار موجود في جميع املوانئ واملطارات املصرية.

دراسة تؤكد أنهم يعملون باعة متجولين أو مزارعين أو في ورش البناء أو في المصانع

عدد األطفال العاملين في مصر يرتفع إلى 2.5 مليون
الكربون المشع يكشف تاريخ مصر القديمة

القاهرة � أ.ف.پ: »قالت لي أمي اني سأذهب ملساعدة خالة خالل 
الصيف، واني سأعود بعد ذلك الى املدرسة، لكن هذا الصيف لم ينته، 
فهمت اني أصبحت عاملة منزل«... هذه ش���هادة رشا، ذات االعوام 
الثالثة عشرة. وهي احدى االطفال املصريني الذين حولوا للعمل في 
املنازل، في واحدة من أكثر املهن انتش���ارا في البالد، وأكثرها افالتا 

من اي مراقبة او مساءلة.
ونقلت هذه الش���هادة واحدة من الدراس���ات القليلة التي تعالج 
عمالة االطفال في مصر، وقد أعدها مركز دراسات الهجرة والالجئني 

في اجلامعة االميركية في القاهرة.
بالنسبة الى نهى، ربة منزل في السابعة والعشرين، فإن تشغيل 
االطفال في املنازل امر له محاس���نه، اذ انه »من االس���هل ان تعطي 

التعليمات الى الفتيات الصغار«.
وتشاطرها رأيها ماجدة، ربة منزل اخرى، لكنها تعطف سببا آخر 

لهذا الرأي، وهو »الشعور باالمان« مع االطفال اكثر من الكبار.
يقدر عدد االطفال العاملني في مصر مبليونني الى مليونني ونصف 
املليون، يعملون باعة متجولني، او مزارعني، او في ورش البناء، او 

في املصانع واملشاغل.
لك���ن ما من تقدير لعدد اولئك الذين يجبرون على ترك منازلهم 
للعمل خدما في املنازل رغم انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، 

وفقا للدراسة.
غير ان هذه الدراسة التي اقتصرت على محافظات الفيوم واملنيا 

وأسيوط تشير الى وجود 53 ألف طفل يعملون خدما في املنازل.
وقال راي جريديني احد واضعي الدراس���ة التي طلبتها منظمة 

ارض البش���ر غير احلكومية بتمويل من السفارة السويسرية، ان 
عمالة االطفال في املنازل »نش���اط غي���ر منظور، وغير معترف به، 

وحساس من الناحية االخالقية«.
فقد تطلب اجراء 74 مقابلة مع اطفال عاملني في املنازل او عائالتهم 

او مشغليهم او وسطائهم، ستة اشهر من اجلهود املضنية.
الغالبية العظمى من االطف���ال الذين يعملون في املنازل هم من 
الفتيات، ومعظم هذه احلاالت حتدث في عائالت ريفية معدمة تتخلى 

عن اطفالها بسبب العجز عن اعالتهم او أمال في دخل اضافي.
وميكن للفتيات بني سن التاس���عة والسادسة عشرة ان يعملن 
بني خمس س���اعات وعش���ر يوميا، اال انهن في واقع االمر متأهبات 

للعمل في أي وقت كان.
فيم���ا تراوح أجورهن بني 100 جني���ه و300 )18 الى 55 دوالرا(، 
وتدفع غالبا الى اسر الفتيات وليس اليهن مباشرة. اما مكان النوم 

فهو عادة فراش على االرض في احدى غرف املنزل.
غير ان الدراسة نقلت في املقابل شهادات من ثالث فتيات تعرضن 

العتداءات جنسية من مستخدميهم.
يجري تش���غيل الفتيات من خالل االق���ارب او اجليران، او من 
خ���الل »املخدماتية«، وهي التي تنتقل ب���ني القرى بحثا عن فتيات 

لهذه الغاية.
تدع���و هذه الدراس���ة الى اجراء احصاء دقيق ع���ن الظاهرة في 
الدرجة االولى، ومن ثم اجراء التحرك التش���ريعي ملواجهتها. وهي 
ترك���ز على هذه الظاهرة في مصر وال تتعداها الى إرس���ال االطفال 

للعمل في اخلارج.

واشنطن � أ.ف.پ: سمح تأريخ بالكربون 
14 للمرة االولى بوضع تسلس���ل زمني 
محدد للحقبة الفرعونية في مصر ليلقي 
بضوء جديد على هذه احلضارة، على ما 
اظهرت اعمال جديدة نشرت نتائجها في 

الواليات املتحدة.
ويؤكد التسلسل الزمني العلمي اجلديد 
غالبية التقديرات السابقة لكنه يدفع الى 

بعض املراجعات التاريخية.
ومع ان تسلسالت زمنية سابقة كانت 
صحيحة نسبيا اال انه كان يصعب معها 
معرفة تواريخ محددة لبعض االحداث على 
ما يفيد واضعو الدراسة الصادرة في عدد 

مجلة »ساينس« بتاريخ 18 يونيو.
وسيسمح هذا التسلسل الزمني اجلديد 
بتحديد زمني افضل للحضارات املجاورة 
مثل الدولة النوبية املستقلة جنوب مصر 

او في الشرق االوسط.
وحتدي���د تاريخ االس���ر املختلفة كان 
يتم حتى اآلن من خالل دراسة النقوشات 
والوثائق التاريخية واالثرية اال ان هذه 
العملية كانت تواجه صعوبات اذ ان كل 

اسرة كانت تبدأ عد السنوات من الصفر 
مع بدء حكمها.

وم���ع الكربون 14 متك���ن العلماء من 
حتديد فت���رة الدولة القدمي���ة بالتحديد 
وهي يفترض ان تكون اقدم من التقديرات 

املتوافرة حاليا.
وهذا التأريخ العلمي يكش���ف مثال ان 
حكم الفرعون زوسر بدأ بني 2691 و2625 
قبل املسيح في حني ان التقديرات السابقة 

كانت تشير الى العام 2630 قبل امليالد.
وزوسر هو باني اهرام سقارة الذي يعتبر 

من اقدم اآلثار على سطح االرض.
والدولة اجلديدة بدأت بني 1570 و1544 
قبل امليالد فيما كان يعتقد حتى اآلن انها 

بدأت قرابة العام 1500 قبل املسيح.
ومن اجل اجراء هذا التأريخ بالكربون 
14 جمع العلماء من عدد كبير من املتاحف 
االوروبية واالميركية 211 عينة من حبوب 

وسالل وقطع نسيج ونبتات وفاكهة.
وش���دد برونك رامس���ي م���ن جامعة 
اوكسفورد املش���رف الرئيسي على هذه 
االعمال على انها »املرة االولى التي يكون 

فيه���ا التأريخ بالكرب���ون دقيقا ما يكفي 
لوضع تسلسل زمني كامل«.

واضاف في بيان ان »خبراء املصريات 
سيس���عدون بتمكن فريق ابحاث صغير 
من تأكيد ابحاث استغرقت اكثر من قرن، 
في غضون ثالث س���نوات فقط وبشكل 

مستقل«.
وس���محت هذه التحاليل م���ع الفترة 
املعروفة لكل حكم بوضع التسلسل الزمني 
الكامل واحملدد لالسر في الدولة القدمية 

على ما خلص رامسي.
وش���ارك في الدراسة عدة باحثني من 
فرنسا والنمسا واسرائيل. والكربون 14 
وهو نظير مشع يستند الى وجود الكربون 
املشع في كل جسم ولو حتى بكميات ضئيلة 
جدا. وما ان ميوت اجلسم تتضاءل كمية 
الكربون املشع بشكل سريع ومتواصل. 
وميكن لعينة مأخوذة من هذا اجلسم ان 
تؤرخ عبر قي���اس الكمية املتناقصة من 
الكربون املشع تاريخ وفاته. وميكن بهذه 
الطريقة الوصول ال���ى تأريخ يعود الى 

خمسني ألف سنة.

إحدى أطفال الشوارع تستلقي بظهرها 
على سيارة في أحد شوارع القاهرة )أ.ف.پ(


