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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

احتفلــــت الكنيســـــــة القبطية األرثوذكسية بعيد رهبنة البابا 
شنودة بابا اإلسكندرية وبطريرك الكــرازة املرقسية الـ 56 بدير 
األنبا بيشوي بوادي النطــرون بحضور عدد كبير مــن األساقفــة منهــم 
األنباء بيشوي واألنبــا موســي واألنبــا صرابامــون ومن سكرتارية 
البابا حضــــر كل من: األنبا يؤانس واألنبــــا أرمينيا واألنبا بطرس.

كمــــا حضر العديد من أعضاء املجلس امللــــي، باإلضافة إلي رجل 
األعمال القبطي عيد لبيب الذي فاز مؤخرا بعضوية مجلس الشوري 

في االنتخابات األخيرة علي قوائم احلزب الوطني.
وقال البابا شــــنودة خالل االحتفال إن الـ 56 سنة املاضية لم تكن 
رهبنة فلم أحيا بالرهبنة وقتا طويال. وأضاف البابا: منذ دخولي الدير 
كنت أعد نفسي حلياة الوحدة الكاملة والعزلة وأول شيء فعلته في 
الدير اشتراكي مع مجمع الرهبان لكي اكتسب فضائلهم مثل االحتمال 

والصبر، ولم أكن أرفض أي عمل يكلفونني به.
وحتى بعــد رسامتــي أسقفا للتعليم لم أمتنــع عــن الديــر بــل 
كنــت أحيــا داخلــه 3 أيام أســــبوعيــا، لكــن شــــاء الــرب أن أكــون 
بطريركــا وكان هدفي حينهــا وضــع مبــادئ وقيــم يلتــزم بها من 

يأتي بعدي. 
وقال البابا شــــنودة: لم أنتقم لنفســــي قط ألنني البد أن أحب من 
يسيء إلي ولو كنت ممن يستخدمون السلطة »مكنش حالي بقى كده«، 

كنت كسبت الوضع والوظيفة وخسرت محبة الناس.
من جانبه قال األنبا موسي إن هناك مؤشرات كثيرة على نهوض 
البابا شنودة بالكنيسة مثل التعليم واخلدمة واهتمامه بالصم والبكم 
والسجناء واملسنني وزيادة عدد األساقفة والكهنة والرهبان واخلدام 

والتطوعيني.
وفي ســــياق متصل، توجه البابا شــــنودة ظهر االثنني للواليات 
املتحدة على منت طائرة رجل األعمال جنيب ساويرس للقيام برحلته 
الدعوية الســــنوية التي تستمر 3 أسابيع ليعود في السابع من شهر 

أغسطس املقبل مع اقتراب حلول شهر رمضان الكرمي.
وكان البابا شنــودة قــد أعلن إعادة موائد إفطار الوحــدة الوطنيــة 
التي يقيمها خالل النصف الثاني من شهر رمضان بعد أن ألغيت في 
العامني املاضيني بسبب مرضه عام 2008 ووجــوده للعــالج خــارج 
مصــر وانتشــار مـرض إنفلونزا اخلنازير عام 2009 وتعليمات وزير 

الصحة الدكتور حامت اجلبلي بإلغاء املوائد.

النجار: العمل بالتوقيت الشتوي في رمضان عبث
أعرب عضو مجمع البحوث

النجار  اإلسالمية د.عبداهلل 
عـــن رفضـــه لتغيير الســـاعة 
والعمل بالتوقيت الشتوي خالل 
العودة  القادم ثم  شهر رمضان 
للتوقيـــت الصيفي عقب نهاية 

الشهر الفضيل.
ووصـــف النجار في مداخلة 
مع برنامج »48 ساعة« على قناة 
احملور امس االول، تغيير التوقيت 
في شهر رمضان بأنه »عبث ال 
يصح وأنه نوع من االستخفاف 
بالعقـــول وتغيير لســـن اهلل 
الكونية«، وطالب النجار القائمني 
على تغيير التوقيت بالكف عما 
وصفه بالعبث وتغيير سن اهلل 
الكونية بإلغاء العمل بالتوقيتني 
الصيفي والشتوي وأن يتركوا 

الزمن يسير كما قدر اهلل له.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر 
في وقت ســـابق وقـــف العمل 
بالتوقيت الصيفي خالل شـــهر 
رمضان املعظم، بحيث يتم تأخير 
الساعة ملدة ساعة واحدة بنهاية 
يوم الثالثاء املوافق 10 أغسطس 
2010، على أن يبدأ العمل بالتوقيت 
الشتوي مع بداية يوم األربعاء 

املوافق 11 أغسطس 2010.
وصـــرح د. مجـــدى راضى 
الرسمي باسم مجلس  املتحدث 
الوزراء، بأنه تقرر أن يستأنف 
العمـــل بالتوقيت الصيفي مرة 
أخرى بعد انتهاء شهر رمضان 
بنهايـــة يوم اخلميـــس املوافق 
9 ســـبتمبر 2010، وذلك بتقدمي 
الساعة ملدة ساعة واحدة مع بداية 
يوم اجلمعة املوافق 10 سبتمبر 

.2010
كما يستمر العمل بالتوقيت 
الصيفي طبقا لنص القانون حتى 
نهاية يوم اخلميس األخير من 
شهر سبتمبر املوافق 30 سبتمبر 
2010، ويعـــود العمل بالتوقيت 
الشتوي مع بداية يوم اجلمعة 

األول من أكتوبر 2010.

»أبوشمعة«.. ينافس أبوتريكة وحسن شحاتة

فوانيس رمضان.. ولّعت
ارتفعت أسعار فوانيس رمضان

هـــذا العام بشـــكل كبير وبلغت 
الزيادة في أسعار الفوانيس الصينية 
حوالي 50% عن العام املاضي بسبب 
قلة الكميات املستوردة حيث اضطر 
املستوردون لتخفيض مشترياتهم 
بعد تطبيق املواصفات املصرية للعب 
األطفال هذا العام وتخوفهم من عدم 
مطابقـــة الفوانيس لهذه املواصفات 
باإلضافة إلى اشتراط احلصول على 
شـــهادة فحص وجـــودة من الصني 
وهذه املواصفـــات تطبق ألول مرة 

هذا العام. 
ارتفاع األســـعار لم يقتصر فقط 
على األنواع الصينية بل شمل أيضا 
الفانـــوس البلدي أبوشـــمعة الذي 
زاد ســـعره كما أكدت جريدة املساء 
املصرية ألسباب مختلفة متثلت في 

ارتفاع أسعار اخلامات مثل الصاج 
والقصدير والزجاج وأجور العمالة.. 
الالفت للنظر أنه برغم ارتفاع األسعار 
إال أن هـــذا لم ينعكس ســـلبيا على 
حركة البيع والشراء التي تشهد رواجا 
خالل األيام احلاليـــة وفقا ملا يقول 
الذين أكدوا أن  التجار والبائعـــون 
السوق هذا العام يشهد وجود أنواع 
جديدة من الفوانيس وأهمها فانوس 
أبوتريكة وحســـن شحاتة وبوجي 
وطمطم وغيرها من األشكال اجلاذبة 

لألطفال. 
ويقول خليل محمد بائع فوانيس: 
أســـعار فوانيس رمضان هذا العام 
ارتفعت بشـــكل خيالي، وخصوصا 
التي  بالنســـبة للفوانيس الصيني 
زادت أســـعارها بنسبة تتراوح بني 
20 و50% لبعض األنواع وضرب مثاال 

بفانوس »الوردة« الذي ارتفع سعره 
من 10 جنيهات إلى 15 جنيها وفوانيس 
كرومبو ورفاقه سحس وحمبوزو التي 
وصل سعرها الى 25 جنيها بدال من 
18 جنيها وكذلك ارتفع سعر فانوس 
العروســـة إلى 30 جنيها بدال من 15 
جنيها العام املاضي.  وأضاف أن سبب 
ارتفاع اسعار الفوانيس الصينية هذا 
العام يرجع إلى قلة الكميات املستوردة 
بعـــد أن زادت الرقابة على البضائع 
الصينية مشـــيرا إلى أن اجلديد هذا 
العام من فوانيس رمضان هو فوانيس 
حسن شحاتة الذي يغني أغنية حسن 
شحاتة يا معلم ووحوي يا وحوي 
وكذلك فانوس محمد أبوتريكة وأيضا 
توجد فوانيس لشـــخصيات بوجي 
وطمطم وشرطي املرور وفانوس على 

شكل قطار ودبدوب.

أصدر مجلس الوزراء قرارا بترشيد استخدام الكهرباء في اإلنارة العامة بالطرق بنسبة 
50%، وذلك في إطار استكمال برنامج ترشيد الطاقة في إنارة الشوارع.

وقال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة: »إنه مت إعداد عدد من الدراسات املوضحة 
ملستويات شدة االستضاءة في بعض شوارع مصر مقارنة باملواصفات العاملية وقد 
أثبتت تلك الدراسة ارتفاع مستويات شدة االستضاءة بنسبة تتراوح بني ثالثة وخمسة 
أمثال املعدالت العاملية املطبقة في املدن األوروبية واألميركية، فضال عن أن اإلنارة 

العامة في مصر تستهلك وحدها 6.5% من إجمالي استهالك الكهرباء«.

تخفيض إنارة الطرق والشوارع بنسبة %50 

من أول 
السطر

نقطة 

اسللمه السللابق: إسللام.. واحلالي: 
نور.

نوعه السابق: ذكر.. واحلالي: نصف 
أنثى.

هذا ليس لغزا بالتأكيد، والقصة بدأت 
كالتالي: في سن مبكرة من عمره الثانية 
عشرة تقريبا، قرر املراهق إسام بعد وفاة 
والده أن يرتدي مابس شقيقته ويضع 
املساحيق على وجهه تشبها باإلناث، فمنعته 

والدته وضربته قائلة له: أنت ولد.
لكنه استمر في هذا، فما كان من أمه إال 
أن طافت به على األطباء النفسيني الذين 
أكللدوا لها أنه يعاني مللن »اضطراب في 
الهوية اجلنسية«، مما يستلزم خضوعه 
للعاج، لكن إسام رفض، وكان مصمما 
على هجرة عالم الرجال، فتعبت أمه من 
اللهاث وراءه على األطباء، وقالت له بعد 
أن أصبح في الثانية والعشرين من العمر: 
افعل ما تريد! فذهللب إلى نقابة األطباء 
طالبا منها إعطاءه تصريحا إلجراء جراحة 
ليتحول من ذكر إلللى أنثى، لكن النقابة 
بعد أن شخصت حالته بدقة قالت كلمتها: 
نرفض ألنك ليس »خنثى« وال يوجد لديك 
رحم أو مبايض، وال تعاني عيبا بيولوجيا 
يستدعي تدخا جراحيا لتصحيح الهوية 
اجلنسية.. باختصار أنت شاب »مكتمل 
الذكورة«.  فهل عاد إسام إلى رشده؟ ال، 
لقد فضللل رفع هرمونات األنوثة داخله 
بالعقاقير، واجته إلى طبيب رضي أن يبيع 
ضميره الديني واملهني، وعمل له عملية 
حتويل مللن ذكر إلى أنثللى، رغم يقينه 
أنه لن يصبح »أنثللى«، كل ما هنالك أنه 
سلليخلصه من اجلهاز التناسلي للذكر.. 

مقابل 27 ألف جنيه!
النتيجللة املتوقعة: فشلللت العملية، 
وإسام أو نور حاليا تعاني تلوث اجلرح، 

وتنتظر جراحة لتصحيح الفشل!
واملثيللر أن الطبيب قللال أمام جلنة 
حتقيق وزارة الصحة: »أجريت اجلراحة 
خدمة للعلم«، أي علم يا هذا؟! فهل العلم 
يسلللخ أعضاء الذكورة لشاب ال يحمل 
من األنوثة إال شللبهة نفسية؟! هل العلم 
فللي أن تخالف األعراف الدينية والطبية 
وجتري جراحة لتحويل ذكر إلى أنثى دون 

موافقات وتصاريح رسمية؟! 
ماذا فعلت وزارة الصحة لهذا الطبيب؟ 
أغلقللت »مجزره اآللي« الذي يطلق عليه 
»مستشفى خاص«، ولكن ماذا بعد؟ أين 
الرقابة على »املستشفيات اخلاصة« وهل 
أي طبيب ممكن أن يفتح مستشفى ويعمل 
عمليات جراحية كما يحلو له دون موافقة 
وزارية من أجل املكسللب املادي فقط؟! 
وهل كل من ينام ليا ويستيقظ صباحا 
وال يستطيع أن يقول »أنا راجل« ويريد 
التحللول الى أنثى يدفللع النقود الازمة 

ويتحول.. إنها مهزلة!

»أنا راجل«!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

فــــي كلمته التي وجهها أمس األول إلى الشــــعب
املصري عشية االحتفال بالذكرى الثامنة واخلمسني 
لثورة 23 يوليو 1952، أعلن الرئيس حسني مبارك 
أن مصر ستبقى وطنا عزيزا مرفوع الرأس والكرامة 
تسعى بخطوات واثقة نحو املستقبل وتعلي بنيان 
نهضتها عاما بعد عام وترفع رايتها ســــواعد أبنائها 

جيال بعد جيل.
وأضاف مبارك أن الشعب املصري قادر بقوة إميانه 
وصالبة معدنه ومتاسك أبنائه على املضي إلى األمام، 
متخطيا التحديات والصعاب ومتمسكا بتحقيق تطلعه 
للحياة الكرمية والغد األفضــــل. ووعد مبارك ببذل 
»أقصى اجلهد لنشر ثقافة جديدة تشتد حاجة املجتمع 
إليها إزاء قضايا عديدة كقضية الدميوقراطية والرأي 
والرأي اآلخر والعمل احلر وقضايا الفكر والعقيدة«. 
واضاف »نعلي قيم حقوق اإلنسان املكفولة بأحكام 
الدستور والقانون وال نقبل انتهاك حقوق اإلنسان 

املصري وكرامته أو املساس بها«.
وذكر ان حكومته تتمسك بســــيادة القانون وال 
تتدخل في سير العدالة أو أحكام القضاء كما أكد على 

تصديها للفساد وللمحسوبية.
وتابع أن املرحلة املقبلة ستشــــهد توسيع قاعدة 
العدل االجتماعي وتطوير نظام التأمني واملعاشــــات 
والوقوف بجانب األسر الفقيرة ليس حلمايتها ومتكينها 
من مواجهة أعباء احلياة فحسب وإمنا لألخذ بيدها 

للخروج من دائرة الفقر.
وأكد مبارك ان التحرك املصري اخلارجي محكوم 
مبصلحة البالد وقضايا املنطقة العربية موضحا أن 
مصر تعمل من أجل سالم واستقرار الشرق األوسط 

»دون أجندات خفية وبعيدا عن املهاترات واملزايدة«. 
واشار الرئيس مبارك في كلمته الى ان أحدا لم يقدم 
ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية مؤكدا مواصلة 
اجلهود املصرية »دون صخب أو ضجيج من أجل سالم 
عادل ينهي االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية وغزة 

ويقيم عليها الدولة الفلسطينية املستقلة«.
 وقال »نحتضن قضايا أمتنا في العراق واخلليج 
ولبنان واليمن والسودان والصومال ونتابع احلوار 
الهادئ مع أشــــقائنا بدول حــــوض النيل مبا يحفظ 
مصالــــح مصر ويحقق التنمية لــــكل دول احلوض 
ونقيم شراكات دولية مترامية مع دول العالم تخدم 
أهداف التنمية وقضايا الداخل«. وأشار الى أن مصر 
استطاعت احتواء تداعيات األزمة االقتصادية العاملية 
ملا حققته من خطوات اإلصالح االقتصادي قبل األزمة 
وما اتخذته من سياســــات لإلنعاش االقتصادي بعد 

وقوعها.
وذكــــر أن رفع معدالت التشــــغيل وإتاحة فرص 
العمل ومحاصرة البطالة يأتي في مقدمة األولويات 
عن طريق تشجيع املزيد من االستثمارات واملشروعات 

واعطاء دفعة جديدة للصادرات.
وأوضــــح أن انتاج القطاع اخلاص املصري ميثل 
نحو 65% من الناجت القومي االجمالي مؤكدا االستمرار 
في تشــــجيع القطاع اخلاص من خالل أطر قانونية 
واضحة حتدد دوره ومسؤوليته وتفتح أمامه مجاالت 
أوسع لالستثمار والتنمية. ولفت الرئيس مبارك الى 
اعتماد البرملان املصري في دورته املنتهية قانونا ينظم 
املشاركة بني الدولة والقطاع اخلاص في مشروعات 

البنية األساسية.

مبارك في ذكرى ثورة يوليو:
مصر ستبقى مرفوعة الرأس والكرامة

البابا شنودة بعد 56 عامًا رهبنة:
ال أعرف االنتقام وال أميل للسلطة

نوال مصطفى ترصد 
العالقات اإلنسانية 

في »الزمن األخير«
القاهرةـ  أ.ش.أ: عن الدار املصرية 
اللبنانية صــــدرت رواية »الزمن 
األخير« للكاتبــــة نوال مصطفى 
الرواية ترصد التحوالت املصائرية 
والتغيرات اإلنسانية والتقلبات 
القلبية والرؤى الروحية والعالقات 

احلميمة في حياة البشر.
وكل هذا يجــــري احلكي عنه 
من خالل أســــرة مصرية تتشابك 
في نســــيج عالقاتها االجتماعية 
والشخصيات في الرواية تتفاوت 
من ناحية الفكر والثقافة والتكوين 
النفسي واالجتماعي واأليديولوجي. 
وكل هذا بلغة بسيطة في سردها 
وتتسم بالشاعرية مع سرد فني 
وجمالي منساب حافل بالعذوبة.

والروايــــة محتشــــدة بالرؤى 
واألفكار والتفاصيل اإلنســــانية 

احلميمة، وذلك بحثا عن احلب.
كما أن الرواية حافلة بالتساؤالت 
املصيرية مع وجــــود تناص من 
شعر أبي متام ومن رواية الشاعر 
اإلسباني لوركا »واآلن ال أنا أنا وال 
البيت بيتي«، وما حتويه الرواية 
من تســــاؤالت فإنها تساؤالت ال 
جواب عنها سوى السير في الدروب 
التي يؤسس لها القلب. جدير بالذكر 
أن املؤلفة سبق لها إصدار رواية 
»الفخ« و6 مجموعات قصصية هي: 
احلياة مرة أخرى، حنني، مذكرات 
ضرة، رقصة احلب، مواسم القمر، 

العصافير ال ميلكها أحد.


