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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
حققت الش�ركة العامة للبت�رول اململوكة بالكامل للدولة اكتش�افا بتروليا جديدا 
»النوبيا« مبنطقة عامر بخليج السويس، وأظهرت نتائج االختبارات أن معدل اإلنتاج 
اليومي في املرحلة األولى من بئري عامر 1 و2 حوالي 2000 برميل يوميا يرتفع إلى 
10 آالف برميل يوميا بعد انتهاء املرحلة األولى لتنمية الكشف وحفر عدد من اآلبار 

اجلديدة، وتبلغ احتياطيات الكشف حوالي 65 مليون برميل.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه م.سامح فهمي وزير البترول امس االول اخلميس، من 

د.شريف سوسه رئيس الشركة العامة للبترول حول نتائج الكشف اجلديد.

كشف بترولي بخليج السويس بطاقة 2000 برميل يوميًا

بدر: وفاة مراقبي الثانوية ال ُيسأل عنها غير اهلل
أكد وزير التربية والتعليم د.أحمد زكى بدر، أن املراقبني الستة الذين 
توفوا أثناء ممارس��ة اعمال امتحانات الثانوية العامة، لم يتقدموا لإلدارة 
املركزية للجان الطبية التابعة للوزارة بأعذار طبية، رافضا حتميله مسؤولية 
وفاتهم بدعوى تكرر حاالت وفاة املراقبني بش��كل طبيعي في السنوات 

املاضية وان اهلل هو الوحيد الذي يسأل عن وفاتهم على حسب قوله.
وأضاف في لقاء مفتوح الثالثاء املاضي بنقابة الصحافيني »أن محافظة 
أسيوط شهدت في عام 1996 وفاة 13 مراقبا بسبب ارتفاع درجات احلرارة، 
بينما س��عت وزارة التعليم إل��ى توفير أفضل س��بل الراحة للمراقبني 
واملصححني هذا العام، مستطردا: نعلم أن استراحات املراقبني هذا العام 
لم تكن 4 جنوم لكنها كانت مناس��بة وفى ح��دود اإلمكانيات وظروفها 
أفضل بكثير من السنوات املاضية لدرجة اننا وفرنا للمراقبني في بعض 
احملافظات تلفزيونات ملش��اهدة مباريات كأس العالم بدال من مشاهدتها 
عل��ى املقاهي ومن لديه اثبات ان الوزارة كانت توفر إقامة للمراقبني في 

الشيراتون او الهيلتون خالل األعوام املاضية فليقدمها لي«.
واعترف الوزير بأن هناك مش��كالت جغرافية بني أماكن ندب بعض 
املنتدبني ألعمال االمتحانات ومقار سكنهم، لكنه أكد ان ذلك لم يؤثر على 
س��ير االمتحانات قائال »ان امتحانات هذا العام لم تشهد أي مشكلة ولم 
يعان فيها الطالب أي صعوبات من أس��ئلة االمتحانات وأن ما أثير حول 

صعوبة امتحان اللغة اإلجنليزية كذبه املتخصصون«.
وانتقد بدر تناول الصحف ألخبار وزارته قائال: »ان الصحف استندت 

إلى شهادات غير املتخصصني بشأن صعوبة االمتحانات ونقلت كالما ال 
أساس له من الصحة وعن رفض الوزارة اعتذارات املراقبني الذين توفوا 
رغ��م أن أهاليهم أثبتوا أنهم كانوا أصحاء ول��م يتقدموا باعتذارات كما 
وجه انتقادات الذعة إلى حركات املعلمني املس��تقلة التي تظاهرت االثنني 
أمام الوزارة للمطالبة بإقالته على خلفية وفاة املراقبني الستة، ونافيا أى 

عالقة لهم مبنظومة التعليم.
وفى س��ياق متصل رفض الوزير وس��اطة نقيب الصحافيني بشأن 
موظفي األبنية التعليمية الذين جلأوا إلى النقابة وطالبهم بنش��ر اعتذار 
في جميع الصحف عما بدر منهم من إس��اءة وتش��هير لشخصه ورفع 

لالفتات اعتذارهم في كل فروع الهيئة باحملافظات.
الى ذلك، شهدت الندوة مشادات كالمية حادة بني الصحافيني والوزير 
الذي يتهمه ممثلو »صاحبة اجلاللة« مبنعهم من احلصول على املعلومات 
واألخب��ار وميتنع ع��ن التعاون معهم ويفضل القن��وات الفضائية على 

الصحافة املطبوعة.
وخ��الل الندوة التي حضرها نقيب الصحافي��ني مكرم محمد أحمد 
الذي لعب دور الوس��يط بني الصحافي��ني والوزير حلل األزمة املتفاقمة 
ب��ني الطرفني، نفى بدر اتهامات الصحافي��ني وقال: »ال توجد أزمة بيني 

وبني الصحافيني«.
وفي الوقت نفسه رفض االعتذار للصحافيني بدعوى أنه ال يعتذر مادام 

لم يخطئ في حق أحد، وشدد على أنه لم يعتذر من قبل ألي شخص.

وحرص الصحافيون على اإلنفراد بالوزير في بداية الندوة لتلطيف 
األجواء واحلديث عن مش��اكل حجب املعلومات وأخب��ار وزارة التربية 
والتعليم حيث شدد الصحافيون على حقهم في تسهيل الوزارة ملهمتهم 

والرد على استفساراتهم.
وفي بداية الندوة تطوع الصحافي محمد الشرقاوي احملرر بوكالة أنباء 
»الشرق األوسط« احلكومية للدفاع عن الوزير واصفا بدر بأنه: »يحارب 
مافيا موجودة في الوزارة منذ س��نني عديدة كما أنه يحارب الفساد في 

ظروف معادية له من قبل الصحافيني وغيرهم«.
وأضاف الش��رقاوي أن بدر من »أفض��ل وزراء التربية والتعليم في 
السنوات األخيرة«، األمر الذي أثار حفيظة نقيب الصحافيني حيث اتهم 
الش��رقاوي ب� »املنافق«، وعلى إثرها نشبت »حرب كالمية« فيما بينهم 
حتولت بس��ببها الندوة إلى »هرج ومرج« خاص��ة بعد أن اتهمت إحدى 
الصحافي��ات النقيب بأنه يحجر على رأي املوجودين، وانتهى املوضوع 

باعتذار مكرم للشرقاوي في نهاية اجللسة.
ولم تكن تلك هي املشادة الوحيدة التي أثارت استياء الصحافيني وأولياء 
أمور الطالب واملهتمني بالتعليم ممن حضروا لقاء الوزير في مقر النقابة، 
بل س��بق ذلك أزمة قبل بداية الندوة حني انفرد مكرم بالوزير ورؤساء 
مجالس إدارات ورؤس��اء حترير الصح��ف احلكومية ومحرري التعليم 
أكثر من س��اعة، وأصدر أوامره املش��ددة مبنع أي صحافي أو أية جهة 
إعالمي��ة من دخول القاعة، وحتولت الندوة الى »خناقة« بني الصحافيني 

واألمن بسبب قرار املنع.
من ناحية أخرى كش��ف الوزير عن تبنيه رأى العالم املصري فاروق 
الب��از في تطوير مناهج مادة الفيزياء في إط��ار »خطة التعليم« لتعديل 
املناهج الدراسية وتفريغها من »احلشو« خالل األعوام الدراسية املقبلة، 
باإلضافة إلى األخذ بآراء متخصصني واالستعانة بهم في العلوم واملواد 

األخرى.
وج��دد بدر تأكيده على ضرورة احملافظة على هيبة املدرس��ني، وأن 
كرامته��م ال متس في جميع األحوال من أي طال��ب أو ولى أمر، معتبرا 
أن املعلم أس��اس العملي��ة التعليمية لكونهم القائمني عل��ى تربية أبنائنا 

واحملافظة على مستقبلهم.
وأكد د.بدر أن الرئيس حسنى مبارك كلفه عند توليه الوزارة بضرورة 

االهتمام بالتعليم الفني.
 مشيرا إلى أنه من الضروري الوقوف على املستوى احلقيقي للتعليم 
الفني حتى نبني قاعدة معلومات س��ليمة وحقيقي��ة وعملية بعيدا عن 
التقارير املكتوبة، منوها بأنه يجرى حاليا إعداد خطة للنهوض باملدارس 

الفنية والصناعية ومدها بجميع اإلمكانيات.
وقال إن الوزارة تنفذ حاليا خطة لتدريب خريجي الثانوية العامة من 
أولئك الذين لن يلتحقوا باجلامعات إلعدادهم لسوق العمل ومساعدة خريج 
التعليم الفني على االلتحاق بالتعليم العالي، مشيرا إلى وجود نحو 1700 

مدرسة فنية معظمها مجهز بكل التجهيزات من معدات ومعامل.

وزير التعليم أكد أن أسيوط شهدت وفاة 13 مراقبًا في التسعينيات بسبب الحر

إلقاء 20 مليون رغيف
في »القمامة« يوميًا

ترقب الفتتاح أضخم طريق حر 

كشفت دراسة حديثة حول أزمة الغذاء والطاقة في مصر، عن أن 
مصر في مقدمة الدول املس����توردة للقمح، إذ تستورد نحو 60% من 
احتياجاتها، »أكثر من 6 ماليني طن سنويا« مببالغ تزيد على 17 مليار 
جنيه، وأن الفرد املصري يس����تهلك نحو 1٨0 كيلو قمح س����نويا، في 

الوقت الذي ال يتجاوز فيه استهالك الفرد عامليا 90 كيلوغراما.
وأضافت الدراس����ة، التي أجراها الباحث عالء حسب اهلل، عضو 
مجل����س إدارة اجلمعية العلمية للصناعات الغذائية باإلس����كندرية: 
»ان إجمالي ما يس����تهلكه املصريون يوميا 220 مليون رغيف مدعم، 
جلميع شرائح املجتمع املصري، كأعلى معدل استهالك للقمح واخلبز 
بالعالم، والذي تدعمه احلكومة املصرية مع احلبوب األساسية، بنحو 

30 مليار جنيه سنويا.
وتوصلت الدراسة إلى زيادة االستهالك الغذائي في مصر، في اآلونة 
األخيرة، رغم األزمة االقتصادية العاملية التي التزال تلقي بظاللها حتى 
اآلن. وأكدت الدراسة أن مصر من أعلى دول العالم في استهالك العدس، 
إذ تستورد احلكومة نحو 90% من احتياجاتها من العدس، إلى جانب 

استيراد نحو 90% من الزيوت النباتية الالزمة للطهي.
وأشار الباحث إلى وجود دراسة علمية جديدة أجراها علماء معهد 
بح����وث تكنولوجيا األغذية، التابع ملركز البحوث الزراعية، تؤكد أن 
مصر تخسر ما يزيد على 7 مليارات رغيف خبز سنويا، بسبب سوء 
التداول واستهالك اخلبز لدى املصريني، مما يزيد الفجوة الغذائية في 
مصر، موضحا أن نحو 20 مليون رغيف يوميا تلقى في سلة املهمالت، 
بسبب سوء االستهالك والشراء وهو ما يفقد الدولة حوالي مليون جنيه 
يوميا أو 365 مليونا س����نويا. واقترح الباحث ضرورة تدخل الدولة 
بكل هيئاتها املختصة لتقليل هذا االستهالك، الذي وصفه ب�»املفزع« 
لرغيف العيش، الذي أدى إلى أن تصبح مصر الدولة األولى في العالم 

في استيراد واستهالك اخلبز واألولى أيضا في إهداره.

القاهرة - شيماء فاروق
بدأ امس األول العمل باملوازنة العامة 
اجلدي���دة للعام املال���ي 2011/2010، حيث 
بدأت وزارة املالية في حتويل دفعات من 
لل���وزارات واجلهات  املالية  املخصصات 
اإلدارية املختلفة للبدء في تنفيذ املشروعات 

املدرجة باخلطة.
أكد د.يوسف بطرس غالي وزير املالية 
أن إجمالي املوازنة العامة يبلغ 4٨9 مليارا 
و40٨ مالي���ني جنيه منها تخصيص نحو 
1٨5.616 ملي���ار جنيه لتحس���ني األحوال 
املعيشية للمواطنني  ونحو 4٨ مليارا لإلنفاق 
على التعلي���م بجانب تخصيص نحو 21 
مليارا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنني 
ومتطلبات عالجهم باملستشفيات والوحدات 
العالجية، وتخصيص 67.6٨0 مليار جنيه 
البترولية و13.5٨5 مليار  لدعم املنتجات 
جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف 
احلكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 
63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة 

الدعم لنحو 116.616 مليار جنيه.

وقال د.غالي إن من ضمن مخصصات 
البعد االجتماعي نحو 6 مليارات جنيه منها 
مساهمة اخلزانة العامة في متويل معاش 
الضمان االجتماعي لألسر الفقيرة بقيمة 
1.4 مليار جنيه و4.1 مليارات جنيه لدعم 
صناديق املعاشات و30 مليون جنيه ملعاش 
الطفل لتشجيع األسر األكثر احتياجا على 

تعليم أوالدهم.

المخصصات المالية

وأضاف أن املوازنة اجلديدة حافظت على 
املخصصات املالية لدعم إسكان محدودي 
الدخل بنحو ملي����ار جنيه للعام اخلامس 
على التوالي بجانب تخصيص 753 مليون 
جنيه لدعم فائدة القروض امليسرة لإلسكان 
ودعم الصادرات بنح����و 4 مليارات جنيه 
بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام 
احلالي و400 ملي����ون جنيه لدعم املناطق 
الصناعية و2.211 مليار جنيه لدعم املزارعني 
بجانب 200 مليون جنيه لدعم املشروعات 
التنموية بجنوب مصر و٨51 مليون جنيه 

لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم 
شركات املياه.

حجم االنفاق

وأشار د.غالي إلى أن حجم اإلنفاق العام 
باملوازنة العامة اجلديدة يبلغ نحو 403.16٨ 
مليارات جنيه بزيادة 13% عن موازنة العام 
املاضي مشيرا إلى أن هناك 7 مبادئ أساسية 
حتكم اإلنفاق العام تتمثل في إعداد دراسات 
جدوى اقتصادية شاملة للمشروعات املمولة 
من املوازنة العامة وذلك قبل الشروع في 
تنفيذها خاصة املشروعات اإلستراتيجية مع 
إعطاء األولوية في اإلنفاق العام للمشروعات 
التي لم تستكمل حتى اآلن برغم تخصيص 
مبالغ مالية لها مع وضع بيان مبصادر متويل 
املش����روعات العامة ودراسة كيفية رد هذا 
التمويل أو سداده مع احلرص قدر اإلمكان 
على االلتزام باألطر القانونية في إس����ناد 
تلك املشروعات واالبتعاد عن أسلوب األمر 
املباشر وإعطاء األولوية لإلنتاج والتوريد 

احمللي لضمان حتفيز االقتصاد.

تنته���ي هيئة الطرق والكباري والنقل البرى قريبا من املرحلة 
األولى من طريق القاهرة � اإلس���كندرية الصحراوي الذي يجرى 
حتويله إلى حر في اجلانب املخصص للقادم من اإلسكندرية، كما 
تقرر االنتهاء من املرحلة الثانية للقادم من القاهرة في الربع األول 

من عام 2011.
وذكر بيان صحافي لوزارة النقل األحد املاضي أن الوزير املهندس 
عالء فهمي طلب تكثيف العمل بحيث يتم االنتهاء من املرحلة األولى 
)اإلسكندرية � القاهرة( بعرض 16.5 مترا وطول 1٨7 كيلومترا في 

أقرب وقت ممكن.
جتدر اإلشارة إلى أن العمل سيتوقف بحلول شهر رمضان منتصف 
أغسطس القادم، وحتى نهاية شهر أغسطس ليستكمل العمل في 
املرحلة الثانية في االجتاه القادم من القاهرة إلى اإلسكندرية، والتي 
مت اجناز ٨0% منها، ومن املنتظر االنتهاء منها نهاية هذا العام أيضا 

ليكتمل أطول وأضخم طريق حر في مصر. 
ومت وض���ع مجموعة من املواصف���ات احلديثة للطريق اجلديد 
لرفع معدالت الس���المة به لتكون مثل نظيراته���ا العاملية ومنها، 
إلغاء جميع الدورانات والتقاطعات السطحية التي تشكل السبب 
الرئيسي في احلوادث اليومية واستبدالها بتقاطعات حرة لتأمني 
تدفق املرور وإلغاء نقاط االصطدام، وتأمني معابر مش���اة مبناطق 
االزدحام، وتزويد الطريق بأنظمة املرور الذكية واإلشارات اإلرشادية 

والتوجيهية.
ويبلغ متوسط احلجم املروري على الطريق 25 ألف سيارة يوميا 

في األوقات العادية، وتصل إلى 50 ألفا في موسم الصيف.
يذكر أن التكلفة اإلجمالية للطريق من القاهرة إلى مرسى مطروح 
تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه، منها 1.7 مليار للقاهرة � اإلسكندرية، 

ومليار جنيه لبقية الطريق.
وقد مت إنشاء وصلة جديدة مبواصفات الطريق احلر للربط بني 
طريقي القاهرة � اإلسكندرية، واإلسكندرية � مطروح تبدأ قبل محطة 

رسوم اإلسكندرية للدخول املباشر إلى الطريق الساحلي.

بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة:
185 مليار جنيه لتحسين أحوال المواطنين

اشتملت على 21 ملياراً للرعاية الصحية و30 مليوناً لمعاش الطفل

من أول 
السطر

نقطة 

..وزادت أمس األول أسعار 
جميع أنواع التبغ 150 قرشا، 
ووصل س��عر علبة السجائر 
»الكيل��و باترا« الع��ادي 4.25 
جنيهات و»السوبر« و»البوكس« 
األبيض 4.5 جنيهات والبوكس 
األحمر واألزرق 5 جنيهات، فيما 
ارتفعت أسعائر املارلبورو وال 
ال ام الروزمنث وباقي السجائر 
املستوردة ب� 2 جنيه، ونتيجة 
لهذا انخفض اإلقبال على شراء 
السجائر بشكل كبير.. ولكن ما 

الذي سيحدث بعد ذلك؟
من املؤك��د أن كلها يومني 
وستعود رميا لعادتها القدمية، 
وسيرجع املدخنون إلى عادتهم 
التي تستنزف اجليب والصحة، 
ويقتطعون من قوتهم وقوت 
السجائر،  أوالدهم ليش��تروا 
فتوقف املدخنني عن الش��راء 
لن يستمر كثيرا، وهذا يحدث 
م��ع كل زي��ادة ف��ي أس��عار 

السجائر.
وبغض النظر عن أن الزيادة 
الفعلية الت��ي أقرتها احلكومة 
طبقا ملا أعلن بوسائل اإلعالم 
75 قرشا فقط للعلبة وليس 150 
فمن املؤكد أنه مع الوقت يتعود 
السعر اجلديد  املدخنون على 
ويس��تمرون في التدخني وال 

يقلعون عنه إذن فما احلل؟
منذ أيام، أعلن أن االسكندرية 
أول محافظة طبقت نظام منع 
التدخني في بعض األماكن العامة، 
ما ال��ذي يحدث لو طبقت هذا 
النظام جميع احملافظات املصرية، 
ثم يتم حظر التدخني في أماكن 
العمل، ويتم تفعيل قرار منع 
التدخني في وسائل املواصالت.. 
أظن أن هذا إل��ى جوار زيادة 
األس��عار دوريا على التدخني 
رمبا، أقول رمبا، يس��اعد في 

البعد عن التدخني نهائيا.

جنيه ونصف ال يكفي!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

نظام حديث لبيع السيارات: إلزام المستوردين ب� 10 مواصفات جديدة

مت االنتهاء م���ن إعداد نظام جدي���د متكامل لتداول
السيارات اجلديدة وقطع الغيار في السوق احمللية، 
يتضمن إلزام كل منتجي ومستوردي السيارات في مصر 
بعش���ر مواصفات جديدة ألكثر املكونات وقطع الغيار 

تأثيرا على سالمة وكفاءة أداء السيارات. 
تشمل هذه املواصفات اإلطارات والفرامل واملرايات 
وعدادات السرعة والشكمانات واألبواب وآالت التنبيه 
واملرايات، وسيتم تطبيق هذا النظام اجلديد اعتبارا من  2  
أغسطس املقبل وهو املوعد النهائي لبدء مصادرة اجلهات 
الرقابية املختصة على الصناعة والتجارة أي قطع غيار 
ومكونات ال تلتزم باملواصفات اجلديدة واالشتراطات 

احملددة بها . حسب صحيفة »األهرام« يوم الثالثاء.
كما سيتم حظر بيع وتداول أي سيارات ال تلتزم بهذه 
املواصفات حتى تقوم الشركة املنتجة أو املستوردة لها 
بتغيير املكون غير املطابق ووضع قطعة غيار بديلة له 

طبقا للمواصفات املصرية امللزمة في هذا املجال . 
وقال د.هاني بركات رئيس هيئة املواصفات واجلودة 
إنه ال اجتاه إطالقا ملد املهلة مرة أخرى ، مؤكدا أن حوالي 
 ٨5%  من منتجي ومس���توردي السيارات وقطع غيارها 
في مصر أخطروا الهيئة بالتزامهم باملواصفات اجلديدة 
وحصولها على الشهادات احمللية والدولية التي تؤكد 

أن السيارات اجلديدة التي ستدخل اخلدمة تطبق أعلى 
معايير اجلودة واألمان في كفاءة األداء.

كما أن هناك العديد من الشركات احمللية واملستوردة 
للسيارات واملكونات تقوم حاليا باستكمال اإلجراءات 
النهائية لالنضمام إلى قائمة الشركات امللتزمة باملواصفات 
اجلديدة مبا يتيح حتقيق متطلبات السالمة الدولية لكل 
املواطنني املصريني في هذا املجال س���واء من السائقني 

أو الركاب للسيارات أو املشاة على الطرق . 
ويشمل ذلك الزام املستوردين للسيارات وقطع الغيار 
املستوردة تقدمي شهادة سالمة دولية أو شهادة مطابقة 
لكل مكون منفرد على ح���دة أو املركبة بالكامل صادر 
بشأنه مواصفة قياسية مصرية على أن تكون الشهادة 
صادرة من إحدى اجلهات املرخص لها بذلك والواردة 
بالقائمة الصادرة من هيئة األمم املتحدة واملتاحة على 

املوقع اإللكتروني للهيئة.

تغييرات شاملة

وأوضح بركات أنه للتيسير على املنتجني واملستوردين 
فقد مت توس���يع اجلهات املعتمدة التي يسمح بإجراء 
االختب���ارات فيها للمنتجات واملكونات وتصل إلى  60  
جهة اختبار دولية في كل أنحاء العالم ، كما مت االتفاق 

مع  6  جهات اختبار عاملية لفتح فروع متثيل لها في مصر 
إلجراء االختبارات املطلوبة كما ميكن تقدمي عينات لهيئة 
املواصفات واجل���ودة أو لهيئة الرقابة على الصادرات 
والواردات إلجراء االختبارات والفحوص بإحدى اجلهات 
املسجلة في هذا الشأن إلصدار شهادة مطابقة للمكون 

طبقا للمواصفات القياسية املصرية .

 البداية من أغسطس

كما ميكن إج���راء االختبارات مبعرفة هيئة الرقابة 
على الصادرات والواردات بناء على املواصفات املصرية 
طبقا إلمكانياتها وفي حالة عدم توافر هذه اإلمكانيات 

يتم االستعانة باجلهات األخرى احملددة . 
أما بالنس���بة للمنتجات احمللي���ة فيمكن للمنتجني 
املصريني للس���يارات ومكوناتها احلصول على شهادة 
سالمة دولية أو ش���هادة مطابقة أو تقرير اختبار من 
إحدى اجلهات الدولية واحمللية املعتمدة املشار إليها من 

قبل سواء للمنتجات احمللية أو املستوردة . 
كما ميكن أيضا للصناع التق���دم لهيئة املواصفات 
واجلودة إلجراء االختبارات عل���ى املركبة بالكامل أو 
املكونات كل على حدة والتي تتولى إرس���ال العينات 
إلحدى جهات االختبار التي يختارها العميل من القوائم 

املعتمدة في هذا املجال . 
وأوضح رئيس هيئة املواصفات واجلودة أن املواصفات 
العشر اجلديدة امللزمة  تطبق املعايير العاملية ألكثر قطع 
الغيار واملكونات التي ترتبط بأمان وسالمة السيارات 
وكفاءة أدائها وتشمل اإلطارات الهوائية لسيارات الركوب 
والسيارات التجارية ومقطوراتها وتستهدف احلد من 
احلوادث الناجتة من انفجار اإلطارات من خالل احلفاظ 
على ات���زان املركبة والتأكد من حتقيق التناس���ب بني 
حجم قيم الضغط الالزم لإلطار لتتناسب مع احلمولة 
والس���رعة ودرجات احلرارة   وبالنسبة ملواصفات تيل 
الفرامل فهي تس���تهدف حتس���ني أداء الفرامل وتقليل 

معدل التآكل له . 
أما مواصفة الشكمانات فهي تستهدف احلد من انبعاثات 
الغ���ازات امللوثة من خالل تنقية العادم الناجت عن عدم 

كفاءة احتراق الوقود واحلد من مستوى الضجيج . 
وبالنسبة للمرايات فإن مواصفاتها تستهدف توفير 
مجال رؤية مناسب ووضوح ودقة الصورة للسائق في 
جميع املركبات ، وبالنس���بة ملواصفة أقفال األبواب فإن 
املواصفة تركز على احلد من احلوادث الناجمة عن فتح 
األبواب بطريق اخلطأ والتي تؤدي إلى سقوط الراكب أو 

التصادم مع مركبة أخرى عند فتح الباب . 

يبدأ من أغسطس المقبل ويشمل أكثر المكونات وقطع الغيار تأثيرًا على سالمة وكفاءة أداء السيارات


