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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

شهد وزير النقل االربعاء املاضي م.عالء فهمي بدء التشغيل 
التجريبي ألول عربة نوم بعد جتديدها بالكامل ضمن مشروع 
لتطوير 80  عربة نوم ب�ورش ابوراضي بأيد مصرية ومبكونات 

محلية تبلغ نسبتها  %90.
من جانبه، أكد مدير ورش ابوراضي م.يوسف عازر أنه سيتم 
االنتهاء من املشروع بالكامل خالل العام املقبل ، موضحا أن 

تكلفة جتديد العربة الواحدة تبلغ مليونا و 250  ألف جنيه .

بدء التشغيل التجريبي ألول عربة نوم بالقطارات محلية الصنع

من أول 
السطر

نقطة 

الشعب املصري كان حتى وقت ليس 
بالبعيد حتسده الشعوب العربية بل والعاملية 
على سعادته، ومتيزه بخفة الظل واملرح 
وروح الفكاهة، فكان يقال »املصري ابن 
نكتة«، ألن��ه منذ القدم فتح عينيه عليها 
وتربى معها، يبتكرها ويتناقلها بحرفية 
ومهنية يحسد عليهما، حتى أصبحت النكتة 
في مصر صمام أمان ينفس بها املواطن 
ع��ن ضغوطه ومعاناته الت��ي تعلم بلعها 
وهضمها مبساعدة نكتة أو اثنتني، وهي 
أيضا مؤشر ملعرفة القضايا التي تشغل 
باله وتفكيره ووسيلة بسيطة جلس نبضه، 
والشيء الوحيد الذي يدعو للتفاؤل في 
نكات املصري��ني أنهم ال يزالون قادرين 
على السخرية والضحك، حتى في أحلك 

الظروف.
ولكن - وما أدراك ما يأتي بعد كلمة لكن 
- فجأة وبفعل فاعل انقلب حال املصري 
إلى النكد والكآبة وس��يطر على سلوكه 
عن��ف مفاجئ، نتج عنه انتش��ار جرائم 
غريب��ة عنه في ظل أوض��اع اقتصادية 

واجتماعية سيئة.
وبالتال��ي لم تك��ن مفاجأة أن يصدر 
معهد عاملي مثل »جال��وب« قائمة ألكثر 
شعوب األرض سعادة في 155 دولة، ويأتي 
الش��عب املصري في ذيل القائمة والذي 
تغنى بخفة دمه ومرحه املطربون واملطربات 
من السيدة ياسمني اخليام وحتى نانسي 
عجرم، وتقدمت عليه شعوب كثيرة بل 
جاء بعد دول مثل جيبوتي وبنني ومالي 
وموريتانيا وتوجو وبورما ومدغش��قر 
وبنجالديش وبوتس��وانا وغينيا ومالى 
وزامبيا والوس. يعنى أن ش��عوب تلك 
الدول أكثر رضا وس��عادة من الش��عب 
املصري »األسمر أبو ضحكة ترد الروح« 
اللي كنت »تعرفه من بني مليون إنسان« 
على رأى الست ياسمني.. شفتوا الكارثة 

واملصيبة.
وبذلك، تنازل املصريون بفعل فاعل 
عن عرش الفرفش��ة والضحك، ولم يعد 

املصري »واد ابن نكتة«.
فمن املس��ؤول عن كآبة املصريني ؟ 
وكيف ضاع الش��عور بالرضا والقناعة 

والسعادة؟

سمعت آخر نكتة

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

القاه���رة � وكاالت: كش���فت 
إحصائية عرضت خالل »أسبوع 
املجوه���رات في بيروت« عن أن 
حجم ش���راء املصري���ن للذهب 
س���نويا نح���و 60  طن���ا متث���ل 
املش���غوالت الذهبية التي تقوم 
مصلحة املوازين والدمغة بدمغها 
كل عام ،   باإلضافة إلى ما يشتريه 
املصريون من الذهب خالل موسم 

احلج والعمرة من السعودية .
وأوضحت الدراسات حسبما 
ذكرت صحيفة »األهرام« أن الهدية 
الوحيدة التي يش���تريها الرجل 
املصري دون أن يش���عر بالندم 

هي الذهب .
وق���ال إيه���اب إبراهيم مدير 
تس���ويق بكب���رى مجموع���ات 
صناعة الذهب في مصر  إن  %80  
العامالت  النساء  من مشتريات 
املصري���ات عبارة عن غوايش ،   
و 20%  عبارة عن خوامت وعقود 

وأساور وحلقان .
وأضاف أن هناك اجتاها إلى 
تخفي���ف أوزان األطقم لتصبح 
في متناول الشباب املقبلن على 
ال���زواج ،   وأن القاه���رة تتقدم 
احملافظات في شراء الذهب ،   تلتها 
اإلسكندرية ،   وسوهاج ،   وبقية 

محافظات الصعيد .
وطالب املرأة بأن تفكر جيدا 
قبل اختيار مكان الشراء لضمان 
س���المة عيار الذه���ب ، ودرجة 
صفائه . وتقول سماح نبيل املدير 
العاملي  الذهب  اإلقليمي ملجلس 
في مصر :  إن املجلس يعمل على 
حتقيق املعادلة التي جتمع بن 
رغبة املرأة في اقتناء الذهب كزينة 

ومال مخزون لوقت احلاجة .
الس���ياق، يغزو  في نف���س 
»الذهب الصيني« اسواق مصر 
الذي  الذهب احلقيقي  بديال عن 

يعج���ز الكثير من املصرين عن 
احلصول عليه رغم ما يش���كله 

من اهمية اجتماعية.
وجتد املصرية اميرة )31 عاما( 
متعة في اقتن���اء هذا النوع من 
احللي، وتقول »احللي الصينية 
رخيصة وانيقة، وانواعها مختلفة، 
وقيمتها الفعلية انها حتاكي الذهب 

بشكل عجيب«.
وغزت هذه السلع املستوردة 
من الصن االسواق املصرية مع 
ارتفاع اسعار الذهب، الى درجة ان 
بعض بائعي املجوهرات حتولوا 

الى بيع هذا »الذهب الصيني«.
وتؤك���د امي���رة، التي تعمل 
محاسبة، انها تأتي الى القاهرة 
القدمية )في حارة اليهود في خان 
اخلليلي( خصيصا لش���راء هذا 

النوع من احللي.

وتقول ن���ورة وهي صاحبة 
متجر لبيع احللي »لم يعد احد 
قادرا على دف���ع ثمن الذهب في 
الطلب على  ايامنا، لذلك يرتفع 

الذهب الصيني«.
اما عزة رياض التي اغتنمت 
هذا الوضع لتفتح متجرا في عن 
شمس شمال شرق القاهرة اضافة 
الى متجرها ف���ي خان اخلليلي 
فتق���ول »لدينا اس���اور حتاكي 
شانل وكارتييه، وثمنها اقل من 
50 جنيه���ا« اي اقل من عش���رة 

دوالرات.
وتضيف »ميك���ن للمرأة ان 
تشتري مجموعة من احللي حتاكي 
الذهب متاما، وتضم سوارا وقالدة 

واقراطا مببلغ 150 جنيها«.
وتوضح ع���زة ري���اض ان 
»هذه احللي متتاز بانها حتافظ 

على لونها ملدة سنتن تقريبا«. 
وبالنسبة لبعض الشبان، فان هذا 
النوع من احللي يشكل مخرجا 
من مشكلة »الشبكة« التي ينبغي 
على الشاب تقدميها الى خطيبته 

وفقا للتقاليد.
وفي هذا االط���ار، تؤكد عزة 
رياض ان عددا من الشباب يقدمون 
»شبكة« تتألف كليا او جزئيا من 

الذهب الصيني.
ويقب���ل على ش���راء الذهب 
الصيني امليسورون ايضا من ابناء 
القاهرة، وفي هذا السياق تقول 
سيلفيا تامر )43 عاما( »اشتريت 
اقراطا بثالثن جنيها، وهو ثمن 
زهيد، وال احد يقدر ان يقول ان 
هذه االقراط ليس���ت من الذهب 
احلقيقي«، لكنها تؤكد في املقابل 
»لن اقبل مطلقا ان تكون شبكة 

ابنتي من غير االملاس«.
ويثير انتشار الذهب الصيني 
استياء بائعي املجوهرات، على 
غرار وصفي واصف الذي يتحدث 
عن املخاطر الصحية الناجمة عن 

اقتناء هذا النوع من احللي.
ويقول »هذا ليس ذهبا حقيقيا، 
انه مزيج من االملنيوم واحلديد 
ومع���ادن اخرى، يض���اف اليها 
مركب كيميائي ليعطيها هذا اللون 
الذهبي، وهذا املركب قد يسبب 

احلساسية« اجللدية.
واما املتخصص���ون فيرون 
ان ه���ذا النوع لي���س اكبر اثرا 
مما س���واه من »احللي املزيفة«، 
ويق���ول الطبيب رمزي انس���ي 
رئيس وحدة االمراض اجللدية 
في مستش���فى احم���د ماهر ان 
»النيكل قد يس���بب احلساسية 
لذوي البش���رة احلساسة، وهو 
موجود في عدد من احللي وفي 

الذهب الصيني ايضا«.

غالي: السماح للمتقاعدين بنظام 
المعاش المبكر  بالعودة للعمل مرة أخرى 

وقف تمليك أراضي الدولة 

أصدر د.يوسف بطرس غالي 
وزير املالية األربعاء املاضي 
قرارا يقضي بالس����ماح للمؤمن 
عليهم الذي����ن تقاعدوا عن العمل 
بنظ����ام املعاش املبك����ر بالعودة 
للعمل م����رة أخرى. وصرح غالي 
بأن هذا القرار يوفر لهؤالء التمتع 
بخدمات نظام التأمينات االجتماعية 
على أن يتم حس����اب فترة العمل 
اجلديدة كفترة تأمينية مستقلة 
متاما عن مدة خدمته األولى. وقال 
وزير املالية إنه وافق على تطبيق 
أحكام املادة 40 من القانون 70 لسنة 
1975 على مدة االش����تراك التالية 
الستحقاق املعاش املبكر واعتبارها 
مدة قائمة بذاتها، حيث ان تطبيق 

القواعد السابقة بالالئحة التنفيذية 
على تلك الفئ����ات كان يؤدي إلى 
اعتباره����م مخالفن للقانون عند 
العودة للعمل مرة أخرى وهو ما 
أدى إلى إيقاف صرف معاش����ات 
أن  البعض ومطالبتهم مبا سبق 
صرفوه من معاشات. وأضاف غالي 
أن هذا التعديل يستهدف التيسير 
على أصحاب املعاش����ات واملؤمن 
عليهم، واستجابة للشكاوى املقدمة 
من العدي����د من املؤمن عليهم من 
أصحاب املعاشات واالحتاد العام 
لعمال مصر بشأن بعض احلاالت 
التي واجهت إيقاف صرف معاشاتهم 
املبكرة ممن كان يعمل »س����ائقا« 
باحلكومة أو قطاع األعمال العام 

واخلاص ويحم����ل رخصة قيادة 
مهنية، حيث استمر البعض منهم 
في جتديد تلك الرخصة املهنية بعد 
انتهاء خدمتهم الس����ابقة. وأشار 
يوس����ف بطرس غالي إلى أن هذا 
األمر يعد وفقا ألح����كام القانون 
مخالف����ة ملا مت اش����تراطه لصحة 
املعاش املبكر من تسليم الرخصة 
املهنية عند انتهاء خدمته واشتراط 
عدم جتديدها حتى ال يعد هذا قرينة 
على االستمرار في ممارسة العمل 
مبا يخالف أح����كام القانون، مما 
ترتب عليه إيقاف معاشاتهم املبكرة 
ومطالبتهم برد املبالغ التي حصلوا 
عليها بعد خروجهم على املعاش 

املبكر.

أعلن أمن أباظة وزير الزراعة 
الثالثاء  واستصالح األراضي 
املاضي فرض غرامات على حتويل 
إلى  الطري���ق الصحراوي  أراضي 
منتجعات سياحية، مشددا على أن 
جميع التصرفات في أراضي الدولة 
ستكون بسعر اليوم للفدان وليست 
بأسعار 2006، وبنظام حق االنتفاع 
فقط وليس التمليك، لضمان جدية 
املنتفعن. يأتي ذلك بعد أقل من 24 
ساعة على إصدار الرئيس حسني 
مبارك، توجيهاته للحكومة، بضرورة 
وضع قواعد شفافة وسهلة تنظم 
عملية بيع وش���راء وإدارة أراضي 
الدولة خالل اجتماع وزاري االثنن. 
ووفقا ملا جاء في »املصري اليوم« 
قال أباظة في تصريحات صحافية: 
»إنه سيتم حتصيل مقابل إشغال 

م���ن واضعي اليد على مس���احات 
أقل من 100 فدان بعد عام 2006«، 
موضحا أن املساحات التي مت قبول 
دراسة حاالتها متهيدا لتقنينها بعد 
عام 2006، مت وضع قواعد تضمن 
الش���فافية الكامل���ة ف���ي التعامل 
معها، وسيتم عرضها على مجلس 
الوزراء بداية الشهر املقبل إلقرارها، 
متهي���دا إلغالق مل���ف وضع اليد 
على أراضي الدولة متاما. وأضاف 
الوزير في تصريحاته، التي جاءت 
بعد انتهاء اجتم���اع مجلس إدارة 
التعمير  العامة ملشروعات  الهيئة 
والتنمية الزراعية بحضور ممثلي 
9 وزراء، ورؤساء الهيئات اخلاضعة 
لها واليات أراضى الدولة، واملركز 
الوطني الستخدامات أراضي الدولة 
التابع ملجلس الوزراء، أنه س���يتم 

حتصيل القيمة احلقيقية ألراضي 
الدول���ة التي مت تغيير نش���اطها، 
تنفيذا لتكليف���ات الرئيس مبارك 
الواضحة في هذا الشأن، مؤكدا عدم 
التراجع عن ذلك السترداد حقوق 
الدولة وهيبتها، وأن على املخالفن 
واملتعدين على أراضي الدولة حتمل 
عواق���ب تعدياتهم. وأش���ار أباظة 
إلى أنه سيتم حتديد مقابل تغيير 
النشاط من الزراعي إلى البناء، الذي 
سيفرض على من جتاوزوا نسبة 
البناء احملددة ب���� 7% من إجمالي 
املساحة في أراضي طريق القاهرة 
� اإلس���كندرية الصحراوي، وذلك 
ملخالفتهم شرط الزراعة املنتجة على 
93% من إجمالي املس���احة، مشيرا 
الى ان الغرامات ستكون على املتر 

الواحد وليست على الفدان.

شهاب: ال نتستر على الفساد..
وسنفصل نواب »العالج على نفقة الدولة«
أكد وزير الشؤون القانونية واملجالس النيابية األمن العام املساعد

للحزب الوطني للشؤون النيابية د.مفيد شهاب أنه ستتم محاسبة 
نواب احلزب اذا ثبت تورطهم في قضية العالج على نفقة الدولة. 
وأوضح الوزير في تصريحات لصحيفة »روزاليوسف« أنه قد يصل 
األمر إلى فصل هؤالء النواب وشطب عضويتهم من احلزب وفقا ملا 
ستسفر عنه التحقيقات املستمرة في سياق سري حتى اآلن. وقال 
ان هناك إصرارا داخل الوطني على مواجهة الفساد واتخاذ إجراءات 
رادع����ة في مثل هذه القضايا كما حدث في قضايا نواب الش����يكات 
والقمار وغيرهم. وأكد أن هذا ال يسيء للحزب الوطني بل العكس 
هو الصحيح، ألن احلزب يضم أكثر من 3 مالين عضو وال ميكن أن 
يخلو وسط كل هؤالء من عناصر منحرفة ولن يتهاون احلزب في 

تطبيق الئحة النظام األساسي به للتصدي ملثل هذه القضايا.
ورفض ش����هاب اتهام احلكومة بالتستر على الفساد في قضية 
العالج على نفقة الدولة، قائال: إن التحقيقات األولية أثبتت تورط 
عناص����ر من الوطني واإلخوان وغيرهم. وأكد أن احلزب الوطني ال 
يتس����تر على أحد وال يورط أحدا، وهناك أكثر من جهة حتقق اآلن 

في القضية وتكشف الوقائع بدقة.

أسعار رمضان: 25 جنيهًا لكيلو اللحم »المستورد«  
و80 ل� »البتلو«.. و16 للدواجن المجمدة 

استعدت محافظات القاهرة الكبرى لشهر رمضان بتحديد 
بعض أسعار السلع األساسية والتموينية، وتنظيم احملاور 

املرورية، فضال عن إلغاء اإلجازات في ديوانات عام 
احملافظة واملرافق العامة كاملستشفيات.

وح���ددت محافظ���ة اجلي���زة الئحة 
أسعار السلع األساسية خالل رمضان 

مثل اللحوم واألس���ماك والس���لع 
التموينية.

وقال عبداهلل بدوي أبواملجد، 
وكيل وزارة التموين والتجارة 
الداخلية باحملافظة، إن املديرية 
نسقت مع 4 شركات للحوم 
لعرض اللحوم املس���توردة 
احلية واملذبوح���ة باملجازر 
املعدة بالشوادر اململوكة لكل 
جهة بسعر 30 جنيها للكيلو 
املشفى، فضال عن العمل مع 
جهاز اخلدمة الوطنية إلقامة 

شادرين بكل حي بأسعار تبدأ 
م���ن 25 إلى 35 جنيه���ا للكيلو 

ودواجن مجمدة بسعر 16 جنيها 
للكيلو واأللبان ومنتجاتها بسعر 3 

جنيهات للكيلو.
وأضاف أبواملجد أنه مت توفير 26 ألف 

طن دقيق بلدي لتشغيل 594 فرنا بلديا و3800 
طن دقيق لتش���غيل 272 مخبزا طباقيا وتوفير 9000 

طن بوتاجاز لتوزيعه من خالل 25 مستودع بوتاجاز، وذلك 
بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي. وتابع: املديرية نسقت 

مع ش�ركة األه�رام لل�م�ج�م�عات االس����ت�ه�الك�ي�ة ل�ت�وف�ي�ر 
الس���كر ب� 375 قرشا لل�ك�ي�لو املع�بأ و350 لألرز و300 ق�رش 
ل�لدقي���ق الف�اخ�ر و18 جنيه���ا للدواجن املجمدة، 
ومن 16 إلى 20 جنيها لطبق البيض والسمك 
بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 

78 جنيها.
وأك����د بدوي أنه س���يتم توافر 
القطاع  ال�ب�ل�دية مبحال  اللحوم 
اخلاص بأس����عار تبدأ من 25 
وتصل إل���ى 80 جنيها لكيلو 
إلى  البتلو املش���فى، مشيرا 
أنه س���يتم تلقي ش���كاوى 
املواطن���ن وبالغاتهم على 
الرق���م 37618496 لتلق���ي 
الشكاوى واملقترحات من 8 
ص�باح�ا وح�ت���ى 12 مساء. 
من ناحيته، ك�ش����ف ال�لواء 
الطوخ�������ي، وك�يل  محم���د 
اإلدارة العامة للقطاع الشمالي 
مب���رور اجليزة، عن تقس���ي���م 
محافظ����ة اجليزة حملاور طولية 
وأخرى عرضية يتولى اإلشراف عليها 
كبار الضب���اط باحملافظة، وذلك للحد 
من الزحام املروري خالل ش���هر رمضان 
حي��ث يعن لكل محور عدد من األوناش وف���رق 
صيان����ة م���ن هيئة النقل الع���ام إلص����الح األعطال 
املفاجئة التي تتسبب في توق��ف حرك����ة سير املرور وتساهم 

في تكدس السيارات.

المصريون يشترون 60 طن ذهب سنويًا
»الصيني« يغزو األسواق بسبب رخص أسعاره 


