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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
متكن سائق من الصعيد حاصل على شهادة محو األمية من اختراع جهاز لتشغيل 
السيارات عن طريق الدائرة الكهربائية بالتلفون احملمول، من أي مكان في مصر 
والعالم. ويتيح اجلهاز الذي اخترعه سعيد فاروق من محافظة املنيا تشغيل أي 
سيارة من أي مكان في العالم وإيقافها وكذلك ميكنه إنارتها وإطفاءها وتشغيل 
الكاسيت، كل ذلك عن طريق توصيل دائرة تلفون محمول في ضفيرة الكهرباء 
بالسيارة، وبرمجتها بأرقام معينة، لتعمل مبجرد ضغط هذه األرقام على التلفون، 

مشيرا إلى انه احتاج ست سنوات لتنفيذ االختراع بصورة جيدة.

حاصل على »محو األمية« يشغل سيارته بـ »المحمول«

من أول 
السطر

نقطة 

بالطبع كلنا نعرف ونحفظ 
السلوكيات املصرية األصيلة 
التي نشتهر بها، والتي عندما 
يأتي الس��ائحون ال��ى بالدنا 
يس��تمتعون بها ويسافرون 
الى أي مكان في العالم ليحكوا 
عن املصريني وشهامة املصريني 
وذوق املصري��ني واحت��رام 

املصريني للغير.
لك��ن م��ع زحم��ة احلياة 
رمب��ا نفتقد بعض��ا من هذه 
لذل��ك أعجبني  الس��لوكيات، 
جدا تبني »س��اقية الصاوي« 
ملبادرة »كلك ذوق« في محاولة 
منها إلحياء بعض السلوكيات 
املفتقدة كالش��هامة واالعتذار 
واالستئذان والنظافة واحترام 
النظام ومحاربة التحرش وإلقاء 
القمامة والبصق في الش��ارع 
وغيرها من السلوكيات السيئة 
التي حتولت إلى ما يشبه ظاهرة 
ف��ي عدد كبير من الش��وارع 

املصرية.
الشارع الذي كلما تكلم أحدا 
عنه وتقول له »ما يصحش ترمي 
حاجة في الشارع« يرد عليك »دا 
شارع احلكومة هو ملكك«، نعم 
كلنا نعرف ان الش��ارع ملكية 
عامة، وه��ذه احلقيقة ال تعني 
الس��لبية أو االس��تهتار، ومن 
الضروري مراعاة حق الطريق 
وحق الناس في الشعور باألمان 

أثناء سيرهم.
حس��نا فعل��ت »س��اقية 
الصاوي« فمع تردي مستوى 
التعام��ل والس��لوك العام بني 
الناس في مختلف مناحي احلياة 
من الش��ارع والبيت ووسائل 
املواص��الت واألندية واملكاتب 
وعبر املكاملات الهاتفية وغيرها، 
نحتاج فعال إلى العودة للتعامل 
مبودة ورحم��ة وذوق بعد أن 
سيطرت املادة على كل الناس.

»كلك ذوق« 

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

صور مركبة تبني مدى سوء االستراحات املخصصة ملبيت املدرسني

مراقبو الثانوية العامة يتساقطون.. من المسؤول؟

توفي اربعة مراقبني ـ  حتى اآلنـ  في امتحانات الثانوية
العامة في ثالثة أيام متتالية في محافظات الصعيد 
التي يراقبون فيها، وذلك بعد أن تعرض كل منهم للتعب 
أثناء املراقبة، ولم يتم إسعافهم سريعا ألن املستشفيات 
العامة ال تستقبلهم حسب قرار من »بدر« وهو ما يدعو 
للتساؤل فعال هل القضاء والقدر وحدهما املسؤوالن عن 
وفاتهــــم أم وزير التربية والتعليم املصري »أحمد زكي 

بدر« أم »احلرارة« أم »ضغط جدول االمتحانات«؟
اجابت عن هذا التســــاؤل جريدة الدستور املصرية 
املســــتقلة قائلة: كل ما سبق فقرارات د. أحمد زكي بدر 
وزير التربية والتعليم املتعســــفة ضد املدرسني كانت 
السبب في ذهابهم إلى االمتحانات رغم خطورة حاالتهم 
الصحية بل إنه منعهم من اللجوء للمستشفيات العامة 
ورفضه لالعتذارات، هذا بجانب ارتفاع درجة احلرارة 
خالل األيام املاضية خاصة في محافظات الصعيد، عالوة 
على جــــدول االمتحانات املضغوط الذي يجعل املدرس 
يراقب على اللجان من الســــاعة التاسعة صباحا حتى 

الرابعة عصرا في »عز« حرارة الشمس.
رمبا تتصور أن هذا الكالم مبالغ فيه لكن ليست صدفة 
أن يتوفى 4 مراقبني في محافظات الصعيد في ثالثة أيام 
متتاليــــة ألول مرة في تاريخ الثانوية العامة ولم تقرر 
الوزارة شيئا سوى صرف 5 آالف جنيه ألسرة كل واحد 
منهم لكنها لم تعترف باخلطأ ـ ال أقول اجلرمية ـ الذي 
وقعت فيه وأن قرارات الوزير لم تكن مدروسة بل كان 

الهدف منها إثبات الوجود فقط.
 في غضون ذلك تلقى املستشار عبداملجيد محمود، 

النائب العام، بالغا من أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة 
املســــتقلة للمعلمني، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس 
الوزراء، والدكتور حامت اجلبلى، وزير الصحة، والدكتور 
أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بتهمة »التقاعس« 
عن التدابير الالزمة حلماية املنتدبني ألعمال االمتحانات 

مما أدى لوفاة 4 منهم
»ما حدث يشــــبه القتل«.. هكذا وصف عبداحلفيظ 
طايــــلـ  مدير املركز املصري للحــــق في التعليمـ  موت 
أربعة مراقبــــني في امتحانات الثانويــــة العامة، وقال: 
ســــنتقدم ببالغ للنائب العام من خــــالل »معلمون بال 
حقوق« ونقابة املعلمني املستقلة ونقابة معلمي اجليزة 
وذلك ضد رئيس الــــوزراء ووزيري التعليم والصحة، 
وذلك ألنه مت إصــــدار قرار مبنع املستشــــفيات العامة 
من اســــتقبال مراقبي االمتحانــــاتـ  في حالة مرضهمـ  
واستقبالهم فقط في مستشــــفيات التأمني الصحي من 
خالل بطاقات التأمني فقط، دون أن يتم إخبار املدرسني 
بحمل بطاقــــات التأمني الصحي معهم وهو ما حدث مع 

املراقب الذي توفي في سوهاج.
مصدر بالوزارة وصف أيضــــا ما حدث بـ »اإلرهاب 
املعنوي« ألن الضبط الذي يؤكده الوزير بعيد متاما عن 
ذلك، وقال املصدر: هناك حالة نفسية سيئة وعامة لدى 
العاملني بالتعليم بسبب قرارات الوزير الذي لم يوافق 
على االعتذارات رغم أن هناك 1.6 مليون شخص يعمل 
بالتعليم وميكن االستعانة بهم وتعويض النقص الناجت 
عن االعتذار، وكان يجب أن تكون هناك مرونة من الوزير 

في التعامل مع األمر حتى ال حتدث كل هذه املشاكل.

يذكر ان آخر املراقبني الذين سقطوا هو وجيه محمد 
السمان 48 سنة مدير مدرسة السالم االعدادية بشوشة 
بسمالوط املنيا وذلك اثناء قيامه بأعمال املراقبة بلجنة 
مدرســــة النهضة الثانوية بأســــيوط لتعرضه لضربة 
شــــمس. وفي نفس السياق، استمرت ردود األفعال من 
قبل زمالء املدرس الثالث واملنياوي ايضا املتوفى داخل 
احدى استراحات املراقبني على االمتحانات في سوهاج 
خاصة بعدما شاهدوا مدى التقصير الشديد خالل تعامل 

الوزارة مع أزمة زميلهم الصحية.
زمالء املراقب املتوفى أكدوا جميعا أن زميلهم أحمد 
محمــــد عاكف الذي بدأت أزمتــــه الصحية يوم اجلمعة 
املاضي توجه إلى مستشــــفى طهطا العام لتلقي العالج 
إال أن املستشفى رفض دخوله بحجة أن هناك تعليمات 
من الوزيــــر في حالة إصابة أحــــد املراقبني بأي مرض 
فإن عليه التوجه إلى مستشفى الهالل للتأمني الصحي 
بسوهاج وليس للمستشفيات العامة وبعدها قام املراقب 
املتوفى بالتوجه إلى املستشفى املذكور فطلبوا منه كراسة 
التأمني الصحي التي لم تكن بحوزته وامنا مبحل إقامته 
باملنيا فطالبه مستشــــفى الهالل بسداد مبلغ مالي قدره 
1000 جنيه لكي يتلقى العالج وعندما أخبرهم بأن املبلغ 
غير متوافر معه رفضوا عالجه فعاد إلى االستراحة مرة 
أخرى وبني الساعة اخلامسة والسادسة شعر باأللم مرة 
أخرى فتوجه إلى املستشــــفى العام بطهطا ومت تعليق 
محاليل له لكن أزمته الصحية زادت وعاد إلى االستراحة 
وطلب من رئيس اللجنة اخلاصة باالمتحان أن يصرح 
له بالعودة وعدم استكمال االمتحان إال أنه رفض بشدة 

واستمر إلى أن وافته املنية.
من جانبــــه، طالب احتاد معلمــــي اجليزة بضرورة 
استقالة وزير التربية والتعليم، والتحقيق مع مسؤولي 
مستشفى التأمني الصحي، كما طالب االحتاد في بيان له 
الثالثاء املاضي، بإلغاء كافة القرارات العنيفة التي متنع 
املعلمني من االعتذار عــــن امتحانات الثانوية العامة أو 
االعتذار عن استكمالها ألسباب صحية، وتوفير رعاية 
صحيــــة ملراقبي الثانوية العامة وكذلــــك توفير أماكن 

آدمية للمبيت. 
وقال البيان إن وفــــاة املعلم أحمد عاكف تثبت مدى 
حالة اإلهمال التي تدار بها وزارة التربية والتعليم اآلن، 
بداية من رفض أي اعتذار للمعلم عن امتحانات الثانوية 
العامة وألي سبب من األسباب، ومرورا بتوزيع املعلمني 
على محافظات بعيدة عن محافظاتهم األصلية، ووضعهم 
في اســــتراحات غير آدمية تفتقر إلــــى احلد األدنى من 

التجهيزات الالزمة لإلنسان.
وأضاف البيان أن عدم توفير احلد األدنى من الرعاية 
الصحية في احملافظات النائية، والتشديد على التأمني 
الصحي بعدم إعطاء إجازات للمعلمني أثناء االمتحانات، 
كل هذا يجعل موت املعلم في كهوف الوزارة وحجرات 
العزل أمرا واردا، وبحكم الوزارة، فالوزير يوفر كل شيء 

الهانة املعلم وإرهابه.
ومتنى املعلمون في بيانهم من الوزير أن يترك مكتبه 
ويبيت جوار املعلمني في استراحاتهم على نفس الفراش، 
ويدخل نفس احلمامات غير اآلدمية، ويعانى عدم توفر 

أي طعام للمعلمني.

4 وفيات حتى اآلن آخرهم »منياوي« في أسيوط .. وبالغ للنائب العام ضد »نظيف« و»بدر« و»الجبلي« بسبب عدم حماية  المدرسين

الفريق أحمد فاضل لـ »األنباء«:
ال ولن يوجد بديل لقناة السويس 

القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد رئيس هيئة قناة 
الفريق احمد  الســــويس 
فاضــــل ان نصيب مصر 
في حجم التجارة العاملية 
يصل الى 10% وهي نسبة 
غير مسبوقة، واشار الى ان 
األزمة االقتصادية العاملية 
عام 2008 أثرت في حجم 
البضائع العابرة في القناة 
ممــــا أدى الــــى نقص في 
الدخل بنسبة 17%، وعن 
املنافسة التي تتعرض لها 
الفريق فاضل  القناة قال 

انه بالرغم من ان هناك بالفعل بدائل للقناة 
ومنها طريق رأس الرجاء الصالح اال ان أي 
منافسة في صالح قناة السويس دائما.. والى 

تفاصيل احلوار:
م��ا م��دى صحة مقول��ة »القن��اة هبة مدن 

القناة«؟
العكس صحيح فالقناة كانت السبب في 
انشــــاء هذه املدن، والدليــــل على هذا انه لم 
يكن موجود قبلها اال مدينة السويس وكان 
ميناء السويس صغيرا، اال ان القناة خلقت 
املجتمــــع والقرية واملدينة احمليطة بضفتي 
القناة، وخلقت وظائف ومعيشة وامكانيات 
مريحة وبيئة نظيفة دون تلوث أي ان القناة 
خلقت البيئة االجتماعية واالقتصادية املالئمة 

لإلنسان والتي جذبته من املدن األخرى.
ويكفي ان القناة التي يعمل بها ما يقرب 
من 30 الف مواطن توفر لهم السكن اإلداري 
طوال فترة العمل ثم متنحهم السكن البديل 
الدائم بعد التقاعد وتبني املدارس من احلضانة 
حتى املرحلــــة الثانوية كمــــا تقدم اخلدمة 
الطبية املتميزة من خالل مستشفيات الهيئة 
باإلضافة للخدمات االجتماعية والرياضية 

والترفيهية.
وماذا عن مستوى املرشدين املصريني؟

املرشدون املصريون يعملون وفقا لنظام 
عاملي كما انهم حاصلون على شهادة التخرج 
كضابط ثاني ســــواء من الكليــــة البحرية 
املصريــــة او األكادمييــــة العربية باإلضافة 

لشهادة اخلبرة.
ويتــــدرج الضابط الثانــــي في الوظائف 
ويتلقــــى التدريبات حتــــى يصل الى درجة 
ربان أعالي البحــــار ويعمل ملدة ال تقل عن 
5 ســــنوات ليصبح بعد ذلك صاحلا للعمل 

كمرشد في قناة السويس.
وفي بداية التحاقه بالعمل يحصل على 
دورات تدريبية ودورات لرفع احلمولة حيث 
تختلف احلمولة من مرشــــد آلخر حســــب 

خبرته.
ومهما حصلنا على معدات واجهزة حديثة 

فإنها ال تغني عن املرشد 
الكفء القادر على التعامل 

مع األزمات املفاجأة.
وم��ا اجلدي��د والتطور 

احلادث في القناة؟
عندمــــا حفــــرت قناة 
السويس كان طولها 164 
كيلومترا واصبحت اآلن 
194 كيلو مترا والســــبب 
في هذه الزيادة التفريعات 
التي تستجد حيث أصبحت 
بعضها اجتاهني في عدة 

أماكن.
وعندما افتتحت القناة 
كان دخلها مليون دوالر سنويا بينما وصل 
عــــام 2008 الى 5.4 مليارات دوالر وفى عام 
2009 وصل الى 4.4 مليارات دوالر بســــبب 

األزمة املالية العاملية.
يتحدثون عن بدائل قناة الس��ويس، فكيف 

نتعامل مع هذا؟
إذا تكلمنــــا عن هذا األمــــر فطريق رأس 
الرجاء الصالح موجــــود بالفعل وهو قدمي 
ومازال موجودا، لذلك فإننا ان لم نقدم اخلدمة 
املتميزة األسرع واألرخص فسنفقد الريادة 

وقد نتحول لطريق بديل فقط.
أما بالنسبة لقناة البحر االحمر ـ البحر 
امليت فهذا املشروع أقيمت له دراسة تكلفت 
وحدها 15 مليون دوالر قدمتها فرنسا وايطاليا 
والبنك الدولي ودول اخرى اما تكلفته الفعلية 
فلن تقل عن 60 الى 70 مليار دوالر الن طبيعة 
األرض في املنطقة بني االردن واسرائيل عند 
البحر امليت جبلية مما يعنى ان احلفر سيكون 
على طريقة قناة بنما هبوطا وصعودا وهو 
ما يعني زيــــادة التكلفة وصعوبة التطوير 
وال يتوقف األمر عند ذلك فقط بل ان طولها 
سيبلغ 328 كيلومترا بينما ال يصل طول قناة 
السويس لـ 200 كيلومتر وهو ما يعني ان 
هذه القناة ســــيكون املرور فيها اكثر تكلفة 
ويحتاج الى وقت اكثر بكثير. أي ان املشروع 

لن يكون مجديا من أي منظور.
هل يسمح للسفن التي حتمل حموالت ذات 

طبيعة خطرة باملرور في قناة السويس؟
عادة يقوم التوكيل بتقدمي طلب العبور 
للســــفن وتضم أوراق الســــفينة الشــــحنة 
املوجودة عليها وهنــــاك قانون يطبق على 
جميع الشركات في حالة املخالفات، والغرامات 
املقررة يتم حتصيلها على الفور في حال ثبوت 
أي مخالفة. وعندما يثبت ان السفينة حتمل 
شحنة خطرة فإنها تدفع 75 الف دوالر كما 

مينع مرورها حلني إزالة السبب.
وتوجد غرامة محددة لكل مخالفة وعادة 
ما تقوم الهيئة بعمليات تفتيش دورية على 

السفن.

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد: مهما حصلنا على أجهزة حديثة ال بديل للمرشد الكفء 

الفريق احمد فاضل

بدء تحول الدعم
 إلى النقدي العام المقبل

أكد تقرير صادر عن وزارة 
التنمي��ة االقتصادية أن خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للعام املالي املقبل )2011/2010( 
الدعم  إعادة هيكلة  تستهدف 
العيني بالتحول التدريجي الى 

نظام الدعم النقدي.
التقرير أن خطة  وأضاف 
التنمي��ة تهدف إل��ى تكثيف 
املوجهة  البرام��ج اإلمنائي��ة 
حملافظ��ات اجلنوب واملناطق 
الريفي��ة خاص��ة لتضيي��ق 
الفجوة املعيش��ية بني أقاليم 
اجلمهورية وبني املناطق الريفية 
واحلضري��ة، كما تس��تهدف 
اخلطة خفض معدل الفقر إلى 
18% من جملة الس��كان مقابل 
22.5% ع��ام 2005 وحتقي��ق 
معدل منو اقتصادي حقيقي 

مبقدار %5.8.
وق��ال التقري��ر إن��ه من 
املس��تهدف في الع��ام املالي 
)2011/2010(، الذي سيبدأ اعتبارا 
من أول يولي��و املقبل، زيادة 
معدل االدخار القومي إلى %18 
الناجت احملل��ى اإلجمالي،  من 
وزيادة معدل االس��تثمار إلى 
نح��و 19% من الن��اجت احمللى 
اإلجمالي. وبحس��ب التقرير 
تس��تهدف اخلط��ة زي��ادة 
االس��تثمارات اخلاصة خالل 
الع��ام املال��ي املقب��ل ليرتفع 
نصيبه��ا من االس��تثمارات 
إل��ى 65% مقابل %53،  الكلية 
وه��و النصي��ب املتوقع عام 
2010/2009 احلال��ي، فض��ال 
عن هدف زيادة االستثمارات 
إلى نحو  املباش��رة  األجنبية 
8 ملي��ارات دوالر، مقاب��ل 5 
مليارات و500 مليون دوالر.

وأشار التقرير إلى أن خطة 
تتبنى هدف  العام 2011/2010 
التنمية املزدوج واملتوازن من 
حي��ث مواصلة تصاعد معدل 
النم��و االقتصادي من خالل 
زيادة مس��تويات االستثمار 
والتشغيل، وتعظيم مشاركة 
املواطنني واستفادتهم من ثمار 
النمو املرتفع من خالل حتسني 
املعيشة وتعميق  مس��تويات 
املشاركة املجتمعية واالنتقال من 
هدف مراعاة البعد االجتماعي 
لتقليل الفقر إلى هدف التنمية 
البشرية واالجتماعية الشاملة 

واملستدامة.

القاهرة ـ شيماء فاروق
أكد د. يوســـف بطرس غالي وزير املالية أن أول تطبيق لقانون التأمينات 
االجتماعية واملعاشـــات اجلديد والذي أقره مجلســـا الشعب والشورى مؤخرا 
ســـيكون مع معاشـــات يوليو املقبل، حيث ان معـــاش 3.7 ماليني من أصحاب 
املعاشات واملستحقني عنهم ميثلون 48% من إجمالي أصحاب املعاشات من هذه 
الزيادة والتي تعد األكبر في تاريخ نظم التأمينات واملعاشات في مصر، مشيرا 
إلى أن قرار زيادة املعاشـــات املنخفضة سيكلف اخلزانة العامة نحو 1.4 مليار 

جنيه لعام 2011/2010 وسوف تتزايد التكلفة خالل األعوام املقبلة.
وأضاف أنه ستتم زيادة قيم املعاشات وفقا ملا يلي:

معاش الســـادات والبالغة قيمته حاليا نحو 69 جنيها ستصبح 124 جنيها 
من أول يوليو املقبل أيضا فإن معاشـــات العمالة غير املنتظمة والبالغة حاليا 

نحو 79 جنيها سوف ترتفع أيضا إلى 124 جنيها.
وبالنسبة للمعاشـــات املنخفضة جدا سيتم رفعها بأكثر من ضعف قيمتها 
احلاليـــة حيث تقرر رفع قيمة كل املعاشـــات التي تقـــل قيمتها عن 50 جنيها 
واملعاشات التي تبلغ قيمتها 120 جنيها سوف يتم رفعها إلى 212 جنيها واملعاشات 
التي تبلغ قيمتها 170 جنيها ســـوف يتم رفعها إلى 249 جنيها واملعاشات التي 
تبلغ قيمتها 220 سوف يتم رفعها إلى 286 جنيها واملعاشات التي تبلغ قيمتها 
270 جنيها ســـوف يتم رفعها إلى 323 جنيها واملعاشات التي تبلغ قيمتها 350 
جنيها ســـوف يتم رفعها إلى 382 جنيها، والتي تبلغ 360 جنيها سيتم رفعها 
إلى 389 جنيها واملعاشـــات التي تبلغ 370 جنيها سيتم رفعها إلى 397 جنيها. 
وأكـــد أن هذه الزيادة والتي وافق عليهـــا الرئيس مبارك تأتي في إطار حرص 
الرئيـــس على تخفيف األعباء عن كاهل الطبقـــات محدودة الدخل خاصة كبار 
الســـن وأصحاب املعاشات وهم الفئات التي يحرص مشروع قانون التأمينات 
واملعاشات اجلديد على منحهم أولوية خاصة في الرعاية االجتماعية واملالية. 
وأوضح د.غالي أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها بعد تطبيق الزيادة التي قررها 
رئيس اجلهورية جلميع أصحاب املعاشات والتي تبلغ 10% وذلك لضمان استفادة 
أصحاب املعاشات من كال الزيادتني. وأكد د.غالي أن األولوية في الزيادة اإلضافية 
سوف تكون ألصحاب املعاشات املتدنية واملستحقني عنهم، مشيرا إلى أن الهيئة 
القومية للتأمني االجتماعي أعدت دراسة حول أعداد املستفيدين من هذا القانون 

من أصحاب املعاشات واملستحقني عنهم أظهرت أن أكثر من 50% من املستفيدين 
من قرار رفع قيم املعاشـــات والبالغ عددهم اإلجمالي 3.7 ماليني مواطن سوف 
تزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح من 50% إلى 150% من قيمة املعاش األصلي 
الذي يحصلون عليه حاليا. وأضاف أن الهيئة القومية للتأمني االجتماعي تعد 
حاليا برامج على احلاسب اآللي بأسماء أصحاب املعاشات املنخفضة والتي تقل 
قيمتها عن 370 جنيها لتعديل قيم معاشاتهم طبقا لقانون التأمينات االجتماعية 

بحيث يتم الصرف فورا اعتبارا من أول يوليو املقبل.

احتراق 50 مليون جنيه يلغي »سوق الجمعة«
والمنكوبون يهددون بقطع »األوتوستراد«

قررت محافظة القاهرة الغاء سوق اجلمعة مبنطقة 
»التونسي« نهائيا وذلك بعد احلريق الهائل الذي 
شـــهده السوق اثر سقوط سيارة من اعلى كوبري 
التونسي فجر االثنني املاضي وانفجارها مما ادى الى 
احتراق عشش صفيح ومحالت وفرش بضائع في 
حصيلة قدرت بـ 50 مليون جنيه مصري )ما يقارب 
9 ماليني دوالر أميركي( وتأثر جسم الكوبري الذي 
يعلو السوق بشدة من احلريق كما قررت احملافظة 

البحث عن مكان بديل بأسرع وقت.
وبحسب صحيفة »االخبار« املصرية احلكومية 
اخلميس املاضي، قال اللواء عادل ابراهيم رئيس حي 
اخلليفة ان محافظ القاهرة اتخذ قرارا بنقل سوق 
اجلمعة من مكانه احلالي وتنفيذ قرارات االزالة لهذا 
السوق العشوائي، وفي منطقة سوق اجلمعة توجد 
جلنة هندسية حاليا تقوم بفحص كوبري التونسي 
والتأكد من مدى سالمته بعد ان طالت نيران احلريق 

جدرانه واحدثت به تصدعات وشروخا.
فيما بدأ املتضررون من اصحاب احملالت واملنازل 
احملروقة في الدخول في مناقشـــات حادة مع افراد 
االمن املتواجدين بالســـوق لدرجة كادت تصل الى 
االشتباكات محتجني على قرارات نقل سوق اجلمعة 
من مكانه، وطالب هـــؤالء املتضررون بتركهم في 
اماكنهـــم وعدم نقلهم الى اي مـــكان آخر متنازلني 
عـــن أي تعويضات قد يتم صرفها لهم في ســـبيل 
االبقـــاء على التواجد واالقامـــة والبيع في منطقة 

سوق التونسي.
على اجلانب اآلخر، هدد عدد من التجار املنكوبني 
في الســـوق بقطع طريق األوتوســـتراد إذا لم تتم 
االســـتجابة إلى مطالبهم وتعويضهم عن الكارثة 

التي حلقت بهم.
مـــن جانبه، أعلـــن د.عبدالعظيم وزير محافظ 
القاهرة أنه مت تخصيص مســـاحة 15 فدانا مبدينة 

15 مايو إلقامة وتنفيذ سوق منوذجي عليها لنقل 
جتار وبائعي ســـوق اجلمعة بالتونسي، على أن 
يتم مراعاة توفيـــر كل اخلدمات من مياه ومرافق 
وأماكن انتظار خلدمة الـــرواد والعاملني به كذلك 

توفير وسائل مواصالت لالنتقال إليها.
جـــاء ذلك عقـــب اجتماع محافـــظ القاهرة مع 
استشاري املشـــروع بحضور اللواء محمد هاشم 
نائب احملافظ للمنطقة اجلنوبية، ومسؤولي شركة 
املقاولون العرب وخبيـــر من وزارة النقل، ومدير 

جهاز هندسة وتخطيط املرور باحملافظة.
وقال احملافظ »إنه مت تشـــكيل جلنة من أجهزة 
احملافظة حتت إشـــراف اللواء محمد هاشم لتسلم 
األرض واعتمـــاد التصميمات املالئمة مع األخذ في 
االعتبار برأي التجار في توفير احتياجاتهم واملساحات 
والتصميمات املالئمة في أســـرع وقت وتسليمها 

واالنتهاء من إعداد السوق خالل شهرين«.

أكبر زيادة في تاريخ نظم التأمينات والمعاشات:
معاش السادات وغير المنتظم من 70 إلى 124 جنيهًا 

الزيادات في المعاشات نتيجة لتطبيق قانون المعاشات الجديد ابتداء من أول يوليو المقبل
قيمة المعاش بعد الزيادة )بالجنيه( ابتداء من 2010/7/1المعاش الحالي بالجنيه

69124 جنيها )معاش السادات(

79124 جنيها )معاش قانون 112(

50161 جنيها

70176 جنيها

120212 جنيها

170249 جنيها

220286 جنيها

270323 جنيها

350382 جنيها

360389 جنيها

370397 جنيها


