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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

القاهرة ـ شيماء فاروق
في إطار اجلهود التي تتخذها محافظة القاهرة لتحقيق السيولة 
املروري���ة والقضاء على االختناقات تفتتح خالل الش���هر اجلاري 
وصلة كوبري أكتوبر امتداد رمس���يس أمام وزارة املالية خلدمة 
القادم من العباسية ووسط البلد وصالح سالم ومتجه إلى احلي 
السادس أو األوتوستراد، كذلك يخدم املتجه مباشرة إلى القاهرة 
اجلديدة، أو املتجه للمنطقة اجلنوبية للمعادي واملقطم، أو املتجه 

للمنطقة الشرقية مبدينة نصر. 

افتتاح وصلة جديدة لكوبري أكتوبر خالل رمضان 

من أول 
السطر

نقطة 

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

البابا شنودة ينهي أزمة
 مطرانية مغاغة بهدم منزل الكاهن

ال تعديل في أسعار كهرباء المنازل  زراعة 70% من القمح بحلول 2020 

فانوس رمضان.. بدأ فاطميًا وانتهى إلى »لعبة صينية«

ذكرت تقارير صحافية ان البابا 
ش���نودة الثالث بابا اإلسكندرية 
بطريرك الكرازة املرقسية، أنهى 
مشكلة بناء مطرانية مغاغة في 
املنيا جنوب مص���ر بعدما عقد 
اجتماعا م���ع النائبني عيد لبيب 
وعالء حسانني من اجل املطرانية 
التي اوق���ف محافظ املنيا اللواء 
أحمد ضياء الدين تراخيص بنائها. 
ونقلت صحيفة »املصري اليوم« 
عن مصدر مس���ؤول بالكنيسة 
القبطية االرثوذكس���ية قوله ان 
البابا اتفق م���ع النائبني اللذين 
يقومان بجهود للوس���اطة، على 
نق���ل اخليمة الت���ي يصلى فيها 
األقباط حاليا إلى أراضي املطرانية 

القدمية والبدء في بناء مس���كن 
لألنبا أغاثون أسقف مغاغة على 
أراضي املطرانية اجلديدة وهدم 
املسكن املقام باملطرانية القدمية 
ف���ور االنتهاء من بناء املس���كن 
اجلديد بعد إصرار محافظ املنيا 
على عدم بناء املطرانية اجلديدة 

إال بعد هدم هذا املسكن.
ان االتفاق  واضاف املص���در 
يش���مل هدم 10 أمتار من س���ور 
القدمي���ة ليحل محله  املطرانية 

سور من احلديد »الكريتال«.
وحول مدى استجابة احملافظ 
لهذا االتف���اق، قال املصدر: »أثق 
في الل���واء احمد ضي���اء الدين 
والتراخيص س���تصدر قريبا«، 

مضيفا ان الباب���ا أنهى القضية 
بهدوء كاملعتاد.

وكانت أزمة بناء مطرانية مغاغة 
سببت حالة من التوتر واالحتقان 
الطائف���ي. وقد أكد محافظ املنيا 
سابقا انه لم يوقف تراخيص بناء 
املطرانية، ولكنه ينفذ اتفاقا ابرمه 
معه األنبا اغاثون في 17 مارس 
املاضي ثم لم يلتزم به، ويقضي 
بالهدم الكامل للكاتدرائية القدمية 
التي مساحتها 600 متر قبل  البدء 
في بناء اجلديدة التي مساحتها 
4600 متر. وأكد احملافظ عدم منحه 
استثناء ال ميلكه باملوافقة على 
بناء كنيس���تني متجاورتني ، مبا 

يخل بقواعد القانون . 

القاهرة ـ شيماء فاروق
أكد د.حسن يونس وزير الكهرباء أن أسعار كهرباء املنازل ثابتة  
ولن يتم تعديلها وال حتى في أوقات الذروة وان ش����رائح استخدام 
الكهرباء تراعي محدودي  الدخل، حيث يحصل  98%  من املشتركني 
على الدعم املباش����ر الذي تتحمل ش����ركات الكهرباء منه نحو  4.3  
مليارات جنيه .  وقال إن الناس محقة في الشكوى من انقطاع الكهرباء 
أحيانا ، ولكن هذا القطع يتم بس����بب زيادة األحمال الكهربائية في 
أوقات الذروة فقط التي تبدأ من غروب الش����مس وملدة ساعتني في 
بعض املناطق،   ومت التنبيه على شركات الكهرباء بأن يكون القطع 
بالتناوب وليس في منطقة بعينها بشرط أال يستمر أكثر من ساعة .  
وأك����د يونس أن هذا القطع إجراء وقائي تفاديا لإلطفاء الكامل وقد 
جلأت إليه العديد من الدول املتقدمة مثل أميركا في واليتي كاليفورنيا 
وأوكالهوما في أوقات الذروة مع احلرارة الشديدة وكذلك العديد من 
الدول العربية مثل السعودية واإلمارات والكويت .  وحول املشروع 
النووي قال د.حس����ن يونس إنه يسير بخطى ثابتة ومن املنتظر 
طرح مناقصة عاملية الختيار الش����ركة املنفذة للمشروع هذا العام 
متهيدا لربط أول محطة نووية إلنتاج الكهرباء بالشبكة القومية عام 
 2019، وتق����در التكلفة املبدئية بنحو 4 مليارات دوالر حملطة تصل 
قدراتها إلى نحو ألف ميجاوات، وهذه التكلفة ستكون موزعة على 

مدى  60  عاما هي العمر التشغيلي للمحطة النووية . 

القاهرة ـ شيماء فاروق والوكاالت
نقلت صح���ف مصرية عن 
وزير الزراع���ة األربعاء املاضي 
قوله ان مصر أكبر بلد مستورد 
للقمح في العالم تستهدف حتقيق 
االكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 
70% بحلول عام 2020 مع قيامها 
بزراعة س���الالت جديدة عالية 
اإلنتاجية. ونسبت صحيفة العالم 
اليوم الى وزير الزراعة أمني أباظة 
قوله »مصر لديها خطط وبرامج 
واضحة فيم���ا يتعلق بتحقيق 
االكتفاء الذات���ي من القمح، أهم 
مالمح هذه االستراتيجية الوصول 
بنسبة االكتفاء الذاتي من القمح 

بحلول 2020 الى نحو %70«.
أباظة  ونقلت الصحيفة عن 
قوله ان مصر ستتوسع في زراعة 
»العديد م���ن األصناف اجلديدة 

عالية اإلنتاج واإلنتاجية«.

وتستهلك مصر نحو 14 مليون 
طن من القمح س���نويا وتعتمد 
عل���ى االس���تيراد لتلبية نحو 
نصف احتياجاتها. ويبقي الدعم 
احلكومي الكبير سعر اخلبز في 
املتناول في مصر حيث يعيش 
خمس السكان على أقل من دوالر 
يوميا بحسب أرقام لألمم املتحدة. 
كان قرار روس���يا حظر تصدير 
القمح دف���ع األس���عار العاملية 
لالرتفاع في االس���بوع املاضي. 
التجارة املصرية  وقالت وزارة 
ان ارتفاع األسعار سيكلف الدولة 
بني 2.5 مليار و4 مليارات جنيه 
مصري )441-705 ماليني دوالر( 

في السنة املالية احلالية.
من جانبه، أعلن م.رشيد محمد 
رشيد وزير التجارة والصناعة 
أن مخزون القمح االستراتيجي 
سواء احمللي أو املستورد يكفي 

لالستهالك لنحو  4  أشهر مقبلة، 
مما يؤكد عدم التأثر بقرار حظر 
تصدير األقماح الروسية، حيث 
العامة للس���لع  الهيئة  تلت���زم 
التموينية باحلفاظ على مخزون 
استراتيجي آمن داخل البالد يكفي 

ملدة ال تقل عن  4  شهور.
وأشار رش���يد إلى أن الهيئة 
العام���ة للس���لع التموينية قد 
تلق���ت  17  عرض���ا بكمية تصل 
لنحو مليون طن لتوريد أقماح 
فرنسية وأميركية وكندية وقامت 
بالتعاقد على ش���راء كمية  240  
ألف طن قمح فرنسي متثل أربعة 
عروض فقط بأسعار تتراوح بني 
 300  و 306  دوالرات للطن، وذلك 
للتوريد خ���الل الفترة من 1  إلى 
 10  س���بتمبر  2010  وهو ما يؤكد 
أن املخزون آمن وليس هناك أي 
نقص يس���توجب شراء كميات 

من أش���هر معالم شهر رمضان املعظم ومظاهره احملببة عند 
الصغار والكبار معا »فانوس رمضان« بأشكاله املختلفة فال يكاد 

يخلو شارع من فانوس ضخم مصنوع من املعدن والزجاج 
امللون أو من اخلش���ب وورق السلوفان، يلتف 

حوله الصغار والكبار مستبشرين بقدوم 
هذا الشهر املبارك ولياليه.

وهناك العديد من القصص عن 
أصل »فانوس رمضان«، احدى هذه 

القصص أن اخلليفة الفاطمي 
الش���وارع  إلى  كان يخرج 

ليلة الرؤية ليستط�����لع 
هالل شهر رمضان، وكان 
األطف������ال يخرج���ون 
مع������ه ليضيئ���وا له 
كل  وكان  الطري���ق، 
طفل يحمل فانوسه 
ويق���وم األطفال معا 
بغناء بعض األغاني 
اجلميل���ة تعبيرا عن 
س���عادتهم باستقبال 

شهر رمضان.
وقص���ة أخرى عن 

الفاطميني  أحد اخللفاء 
أنه أراد أن يضيء شوارع 

القاهرة طوال ليالي شهر 
رمض���ان، فأمر كل ش���يوخ 

املساجد بتعليق فوانيس يتم 
إضاءتها عن طريق شموع توضع 

بداخلها.
وتروي قصة ثالثة أنه خالل العصر 

الفاطمي، لم يكن يسمح للنساء بترك بيوتهن 
إال في شهر رمضان وكان يسبقهن غالم يحمل فانوسا 

لتنبيه الرجال بوجود س���يدة في الطريق لكي يبتعدوا، وبهذا 

الشكل كانت النساء تس���تمت����عن باخلروج وفى نفس الوقت 
ال يراهن الرجال. وبعد أن أصبح للس���يدات حرية اخلروج في 
أي وق���ت، ظل الناس متمس�������كني بتقليد الفانوس حيث 
يحمل األطفال الفوانيس وميشون في الشوارع 

ويغنون.
الفان���وس، يظل  وأي���ا كان أصل 
الفانوس رمزا خاصا بشهر رمضان 
خاصة في مص���ر، ولقد انتقل 
هذا التقليد من جيل إلى جيل، 
كما انتقلت فكرة الفانوس 
الدول  إلى أغلب  املصري 
العربي���ة وأصبح جزءا 
من تقاليد شهر رمضان 

الكرمي.
لكن في السنوات 
اخلمس األخيرة غزت 
املصرية  األس���واق 
الل���ع���ب  بع���ض 
الصين�����ية قبل قدوم 
شهر رمضان املعظم، 
بديلة للفانوس البلدي 
)الص�����اج( الذي يعتبر 
التراث  أح���د مع��ال���م 
القدمي منذ عهد  املصري 

الدولة الفاطمية.
وتس���تطي�����ع ان ترى 
حالي���ا ما طرأ على س�������وق 
الفانوس املصري وأثار ما خلفت����ه 
الفواني���س الصيني���ة ف���ي بعض 
املن�������اطق الش���عبية، وأهمها منطقة 
حتت الربع في ب���اب اخللق القريبة من حي 
األزهر، الت���ي تضم أش���هر ورش صناعة الفانوس 

املصري )الصاج(.

رغم أن الفك����رة تبدو مفرطة ف����ي التفاؤل للوهلة 
األولى إال أنها على وش����ك التحقق بالفعل، حيث صرح 
وائل املعداوي رئيس ش����ركة سمارت للطيران بأنه مت 
التعاقد على 5 طائرات تربو مروحية للعمل ك� »تاكسي 

طائر« للتغلب على زحام الشوارع في مصر.
وقال املعداوي في لقائ����ه مع برنامج صباح اخلير 
يا مصر بالتلفزيون املصري االثنني املاضي ان ش����ركة 
سمارت هي أول شركة طيران للتاكسي الطائر في مصر 
وقد وضعت استراتيجية لتوفير »تاكسي طائر« للتنقل 

بني احملافظات بنفس تكلفة األتوبيس العادي.
وأشار املعداوي إلى انه سيتم جتهيز طائرتني للعمل 
كطائرات إسعاف إلضافة نش����اط جديد ضمن أنشطة 
الشركة، الفتا الى أن الشركة ايضا بصدد إبرام اتفاق مع 
وزارة الكهرباء لتخصيص طائرات تقوم بغسل األبراج 
الكهربائية، كما تبحث الشركة مع وزارة الداخلية استخدام 

الطائرات في إطفاء حرائق األبراج العالية.
وأضاف املعداوي أن الشركة تعاقدت على 5 طائرات 
تربو مروحية تعد األحدث من نوعها على مستوى العالم 
من حيث تكنولوجيا التشغيل واخلدمات واالمكانيات 

املتاحة للراكب.

وق����ال املع����داوي: »طائرات التربو تتمي����ز بأن بها 
مراوح على احملرك لتقليل اس����تهالك الوقود وميكنها 
االنطالق من مطار القاهرة أو أية نقطة إقالع مباش����رة 
إلى العدي����د من النقاط البعيدة دون احلاجة إلى إعادة 

التزود بالوقود«.
من جانبها، قالت صحيفة االهرام ان هذا املش����روع 
يتيح تيسير نقل املستثمرين املصريني والعرب واالجانب 
ملواقع اإلنتاج باملدن الرئيسية واجلديدة لتفادي ازدحام 

الشوارع. 
وأكد نبيل فريد حس����نني رئي����س غرفة الصناعات 
الهندس����ية املصرية ورئيس الوفد الصناعي املصري 
ال����ذي اختتم زيارته لتركيا األس����بوع املاضي، أن هذا 
املشروع اصبح ضرورة مهمة ومطلبا اساسيا لعدد كبير 
من املس����تثمرين في مصر لتيسير وتسهيل انتقاالتهم 
في مصر على غرار ما يطبق في العديد من دول العالم 
االخرى .  وقال ان هناك اجماعا من املستثمرين املصريني 
والعرب واألجانب على أن الدولة اتخذت إجراءات مهمة 

لتشجيع وتيسير االستثمار . 
وأضاف: مع األس����ف هناك من يقول ان االنتقال بني 
بعض العواصم العربية حتى مطار القاهرة يستغرق 

س����اعتني ولكن االنتقال من مطار القاهرة حتى مدينة 
الس����ادس من اكتوبر مثال يحتاج فترة أطول تصل إلى 
ثالث ساعات، وبالتالي كان البد من التفكير في مشروع 

التاكسي الطائر.
وأشار إلى انه سيتم إنش����اء مناطق محددة إلقالع 
وهب����وط طائرات الهليكوبتر ميك����ن أن تكون مثال في 
بعض النوادي أو على أسطح بعض الفنادق بعد جتهيزها 
لهذا الغرض في املدن الرئيس����ية ف����ي مصر كالقاهرة 
واإلس����كندرية وأيضا إنش����اء مناطق مماثلة في املدن 
الصناعية في مختلف أنحاء مصر مبا يتيح للمستثمرين 
استخدام الطائرات الهليكوبتر من خالل هذ ا املشروع 
في التنقل السريع بني املدن الرئيسية ومواقع اإلنتاج 

واملدن الصناعية وتفادي ازدحام املرور . 
وقال ان هذا املش����روع له آثار إيجابية عديدة حيث 
سيسهم في حتسني مناخ االس����تثمار من خالل إيجاد 
حل عملي ملشكلة ازدحام املرور مبا يسهم في تخفيض 
وق����ت االنتقاالت   فإذا كان أحد املس����تثمرين مثال يقيم 
في اجليزة ومصنعه في العاش����ر من رمضان فإنه في 
الوضع احلالي يحتاج إلى ثالث ساعات للذهاب للمصنع 
ومثلها للعودة منه وذلك إذا كان ينتقل في وقت الذروة 

لالزدحامات املرورية ولكن مع املش����روع اجلديد فإنه 
ميكن تخفيض فترة االنتقاالت إلى أقل من ساعة للذهاب 
والعودة وباقي هذا الوقت وقدره أربع ساعات سيتاح 

له للعمل في مصنعه  .
وأضاف: في بعض االحيان حتدث مشكلة طارئة في 
املصنع كتوقف خط إنتاج او احدى املعدات مما يتطلب 
من املستثمر س����رعة االنتقال حللها وهناك العديد من 
اخلب����راء العامليني الذين يكلف����ون باالنتقال للعمل في 
املصان����ع وتكون اتعابهم مبئ����ات أو آالف اليوروهات 
يوميا ويشمل ذلك وقت االنتقاالت، فإذا مت تخفيض فترة 

االنتقاالت فسيحقق ذلك وفرا كبيرا للمصانع.
وتابع: أيضا هناك رؤساء العديد من الشركات العاملية 
الذين يرغبون في زي����ارة مصر واالنتقال بني عدد من 
املناطق الصناعية في مختلف أنحاء مصر خالل يوم واحد 
فقط وحاالت عديدة غيرها قد تتباين تفاصيلها ولكنها 
تتفق في شيء واحد هو احلاجة الشديدة إلى اختصار 
وقت االنتقال وانه مهما تكن تكلفة التحرك بالتاكس����ي 
الطائر فإنه بال ش����ك ستكون تكلفة االنتقال أقل كثيرا 
جدا من العائد اإليجابي الذي س����يتحقق للمستثمرين 

من تطبيق ذلك األسلوب . 

»  التاكسي الطائـر  «  يغزو  مصر

مهما ح��اول القلم الكتابة عن ش��هر 
رمض��ان املب��ارك فلن يس��تطيع إعطاء 
هذا الش��هر الفضيل حق��ه، ولذلك فإن 
أفضل شيء هو محاولة تذكر بعض من 
األحاديث النبوي��ة الدالة على فضل هذا 

الشهر الكرمي.
ومن هذه األحاديث، حديث قدسي رواه 
البخارى في صحيحه عن النبي ژ عن 
ربه ع��ز وجل قال اهلل عز وجل فيه »كل 
عمل ابن آدم له إال الصوم، فإنه لي، وأنا 
أجزي به، والصي��ام ُجنة، فإذا كان يوم 
صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فإن 
سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني صائم، إني 
صائم، والذي نفس محمد بيده، خللوف 
فم الصائم، أطيب عند اهلل من ريح املسك، 
وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح 

بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه«.
كلمات تتألأل جم��اال وروعة وبالغة، 
وتشرح بصورة مبسطة فضيلة الصوم، 
يقول س��بحانه وتعالى »إال الصوم فإنه 
ل��ي«، لقد أضاف عز وجل عبادة الصوم 
دون س��واها له فما تفسير هذا؟، يقول 
الش��يخ القرضاوي في تفسيره للحديث 
على موقعه عبر اإلنترنت »هذه اإلضافة، 
من اهلل س��بحانه وتعالى، إضافة الصيام 
إلى ذاته تقدس وتعالى، إضافة تش��ريف 
وتكرمي، كما يقال: بيت اهلل، للمسجد أو 
الكعبة، وكل األرض هلل عز وجل وكما يقال 
عن ناقة صالح: ناقة اهلل، وكل النوق، وكل 

األشياء إمنا هي ملك هلل عز وجل«. 
ويضي��ف العالمة القرض��اوي »هذه 
العبادة )أي الصيام( لم يعبد بها غير اهلل 
سبحانه، فكل العبادات األخرى قد عبدت 
بها اآللهة املزيفة، الصالة، كم جعلت لغير 
اهلل، فركع وسجد لغير اهلل، الدعاء، كم دعي 
غير اهلل، القرابني، والصدقات، كم قدمت 
لغي��ر اهلل تعالى؟، ولكنه لم يعرف أنه قد 

صيم لغير اهلل تعالى«..
كم هو رائع هذا املعنى، وكم هو عظيم 

أجر الصائمني، فاللهم تقبّل منا ومنكم.

اللهم إني صائم


