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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

شيماء فاروق
أكدت وزارة الكهرباء أنه مت تخفيف األحمال بنس�بة 4% إلنقاذ الشبكة من االنهيار 
بعد ارتفاع احلمل األقصى لالستهالك بنسبة 5% ليصل إلى 22 ألفا و400 ميغاوات. 
وقال د.محمد عوض رئيس القابضة لكهرباء مصر إنه مت التخفيف ملدة ال تزيد على 
ساعة بالتناوب في مختلف املناطق على مستوى اجلمهورية، مشيرا إلى أن إطفاء 
ملبة واحدة لدى كل مشترك ستوفر كمية الطاقة املطلوبة وتؤدي لعدم قطع التيار 

وتوفر 7 مليارات جنيه.

تخفيف أحمال الكهرباء 4% بعد زيادة االستهالك %5

من أول 
السطر

نقطة 

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

مخطئ من يحكم على مس��توى أو 
ترتي��ب فرق ال��دوري حاليا بعد مرور 
3 أس��ابيع فقط على بدايته، خاصة أن 
فرق البطوالت كاألهل��ي أو الزمالك أو 
االس��ماعيلي ق��د تبدأ متعث��رة بعض 
الش��يء لكنها متتلك النف��س الطويل، 
فتظل حتصد النقاط حتى تفوز باللقب 
ف��ي النهاية، وه��ذا بالطبع ليس تقليال 
من مس��توى الفرق األخرى، لكن هذا 
ه��و الثابت على م��دار التاريخ الطويل 

للدوري منذ انطالقه.
ولك��ي تتمكن ف��رق البطوالت من 
حص��د األلقاب فعل��ى مدربيها معاجلة 
أخطاء فرقه��م أوال بأول، وال يأخذهم 
الكبري��اء ويتطاولون باأللفاظ على من 
هم أق��در منهم خبرة وأطول عمرا في 
مج��ال التدريب، وحتى ال يكون الكالم 
مرس��ال أذكر مثاال على هذا: كان يجب 
على حسام حس��ن املدير الفني لنادي 
الزمال��ك أن يحم��د ربه بع��د التعادل 
ال��ذي كان أش��به بالهزمي��ة مع حرس 
احلدود والذي يتحمله كامال لفشله في 
التغيي��رات فحدث التع��ادل في دقيقة 
املب��اراة األخي��رة، ثم جاء ف��وزه على 
بتروجي��ت الذي ضاع من��ه 5 أهداف 
عل��ى األقل، لكنه خ��رج يهاجم محللي 
االستوديوهات األكبر منه سنا واألكثر 
منه خبرة ووصفهم على الهواء مباشرة 
بالفتايني »أي أهل الفت��وى«، وأكد أنه 
الوحيد الذي يفهم في اخلطط والطرق 
التدريبية لفريقه فلم متض سوى أيام 
قليلة إال وسقط في هوة سحيقة ونال 
هزمية قاسية وهي أول هزمية للزمالك 

من إنبي من أيام أن كان حسام العبا.
ولم يكتف حسام مبهاجمة املدربني 
الكب��ار بل هاجم العبيه بصورة كبيرة 
وأيضا على الهواء مباش��رة قائال انهم 
»ب��ال نخ��وة«، أي بالبلدي ك��دا »مش 
رجال��ة«، ي��ا حس��ام متال��ك أعصابك 
فمشوار الدوري مازال طويال، واحترم 

كي حتترم.

»الفتايين« بيحللوا
واحنا معاهم!

نصف مليون وحدة
سكنية لمحدودي الدخل

وزير الطيران المدني: قطار آلي 
لربط مباني مطار القاهرة الثالثة

المغربي عن بيع أراضي الدولة: 
»عواد لم يبع أرضه«

40  مليون جنيه قروضًا للمواطنين
مع بدء العام الدراسي

القاهرة � رويترز: قال املس����ؤول عن مش����روع حكومي في 
مصر يهدف الى تخفيف النقص في املس����اكن ان املشروع ماض 
في طريقه لتحقيق هدفه ببناء نصف مليون وحدة سكنية مع 

نهاية العام املقبل.
وقال محمد جالل سيد االهل ان احلكومة تنفق نحو 20 مليار 
جنيه مصري )3.5 مليارات دوالر( في شكل إعانات مباشرة وغير 
مباشرة للمشروع القومي لإلسكان الذي بدأ في إطار حملة الرئيس 

حسني مبارك في انتخابات الرئاسة السابقة في 2005.
وأبلع سيد األهل »رويترز« في مقابلة معه اليوم االربعاء املاضي 
ان املشروع يضع اللمسات األخيرة على مرحلة التسليم او سلم 

بالفعل الى العمالء ما إجماليه 303 آالف وحدة سكنية.
وأضاف قائال »نحن بصدد بناء 215 ألف وحدة وان شاء اهلل 

سننتهي منها بنهاية العام املقبل«.
وكان أداء القطاع العقاري في مصر جيدا نسبيا خالل التراجع 
االقتصادي العاملي فيما يرجع الفضل فيه الى حد بعيد الى طلب 
محلي قوي من س����كانها الذين يزدادون عددا والى اقتصاد قائم 

على السيولة ومعزول عن أسواق االئتمان العاملية.
وتبيع احلكومة من خالل املش����روع القومي لإلسكان األرض 
بأس����عار أرخص إلى ش����ركات خاصة مثل اوراسكوم القابضة 
للتنمية ومدينة نصر لإلسكان شريطة ان تستخدموها في بناء 

مساكن حملدودي الدخل.
وقال سيد األهل »سنحصل على 100 ألف وحدة منها )الشركات 
اخلاصة( هذا العام، وسنسحب األرض من الذين لم ينتهوا من 

)البناء( بنهاية برنامج الرئيس االنتخابي«.
وأضاف ان الوزارة جتري دراسات لترى ما اذا كان البرنامج 
يجب ان يجدد بعد الع����ام املقبل عندما يحني موعد االنتخابات 
الرئاسية القادمة. ولم يعلن الرئيس حسني مبارك هل سيسعى 

للترشح لفترة سادسة مدتها ست سنوات في 2011؟

القاه���رة: ص���رح الفريق أحمد ش���فيق وزي���ر الطي���ران املدني بأن
مش���روع القطار اآللي الذي يتم تنفيذه حاليا للربط بني مباني مطار 
القاهرة الثالثة هو مشروع خدمي لراحة وتسهيل حركة الركاب ومستخدمي 

املطار .
وأشار شفيق إلى أن وزارة الطيران ال تسعي إلى حتقيق مكاسب مادية 
من وراء هذا املش���روع ألنها رأت ضرورة وج���ود هذا القطار اآللي نظرا 
التساع املساحة بني مباني املطار وصعوبة تنقل لركاب الترانزيت بني هذه 

املباني بأي وسيلة أخرى وبلغت تكلفة القطار  500  مليون جنيه . 
جاء ذلك خ���الل جولة تفقدية قام بها ش���فيق الثالثاء املاضي ملبنى 
اجلراج متعدد الطوابق الذي يتم إنشاؤه أمام مبنى الركاب رقم  3 مبطار 

القاهرة.
وأضاف وزير الطيران أن هذا اجلراج يعتبر من املشروعات الضخمة 
التي تنفذها وزارة الطيران لتواكب منظومة التقدم واالرتقاء مبس���توى 
اخلدمات املقدمة ملستخدمي املطار، حيث يسع هذا اجلراج الذي يتكون من 
4 طوابق ويقع على مساحة  18  ألف متر مربع للدور الواحد  3200  سيارة 
ويعمل بأحدث األنظمة التكنولوجية التي توضح باإلش���ارات الضوئية 
الفراغات املتاحة لوضع السيارات منذ بداية املداخل منعا لتكدس السيارات 

وإضاعة الوقت في البحث عن الفراغات داخل أماكن االنتظار . 
وقال شفيق إن تكلفة إنشاء هذا اجلراج بلغت نحو 225  مليون جنيه 
ومت االنتهاء من نحو  70%  من أعمال اإلنشاءات، ومن املتوقع االنتهاء من 

جميع هذه األعمال في بداية عام  2011  لتكون جاهزة لالستخدام . 
وأش���ار الوزير إلى أن اجلراج م���زود مبحطة إطفاء حريق على أعلى 
مس���توى عاملي وتتم االس���تعانة بخبراء متخصصني في أعمال اإلطفاء 

ومدربني على أعلى مستوي فني . 
وأوضح الوزير أنه س���وف يتم طرح مناقصة عامة إلسناد إدارة هذا 
اجلراج إلحدى الش���ركات اخلاصة واملتخصصة ف���ي هذا املجال لتتولى 
إدارته بصورة تناسب املنظومة التي يعمل بها مطار القاهرة مع احلرص 

على راحة الركاب ومستخدمي املطار . 

»عواد لم يبع أرضه«.. به���ذه الكلمات دافع املهندس أحمد 
املغربي، وزير اإلسكان، عن سياسة وزارته في بيع األراضي، 
وقال »نحن نعمل وفقا لبرنامج تدوير األصول، وال نبيع أرض 

البلد، بل نستبدل أصال بأصل لتحقيق أهداف مجتمعية«.
وأض���اف املغربي، في لقائه املثقف���ني مبحكى القلعة ضمن 
برنام���ج ليالى رمضان الثالثاء املاض���ي، أن الدولة ال تتعامل 
بعقلية التاجر، وأنه منذ توليه املس���ؤولية في يناير 2006 مت 
التصرف في حوالي 40 ألف فدان في مختلف املدن اجلديدة، منها 
10 آالف فدان فقط للمستثمرين من خالل البيع بنظام املزايدات 
واملناقصات، بينما مت التصرف في ال� 30 ألف فدان املتبقية في 
أهداف اجتماعية، مثل أراضى املشروع القومي لإلسكان، وابني 
بيتك وغيرهما، وأراضي النقابات واجلمعيات األهلية، وأراضي 

القرعة، واملساجد والكنائس واألندية.
ونقلت »املصري اليوم« عن وزير اإلسكان قوله: »منذ توليت 
املسؤولية يتم التصرف في أراضي املستثمرين بنظام املزايدات 
واملناقصات، الذي يحقق أعلى عائد بشفافية كاملة«، وأوضح 
أن الدولة لم تطلب منه العمل بذلك النظام، ولكن مجلس إدارة 
هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة ارتأى أن هذا هو األنس���ب 

في هذه الفترة للتعامل مع املستثمرين.

القاهرة � شيماء فاروق
يبدأ بنك ناصر االجتماعي عقب عيد الفطر ومبناس����بة بدء العام 
الدراسي اجلديد إتاحة قروض اجتماعية للمواطنني ملواجهة متطلبات 
العملية التعليمية .  وأكد د.علي املصيلحي وزير التضامن االجتماعي 
أنه مت تخصيص نحو  40  مليون جنيه لهذا الغرض على أن يتم صرف 
القرض لرب األس����رة عن األبناء الدارسني في التعليم قبل اجلامعي ، 
وقال إنه ستتاح قروض لطلبة اجلامعات لإلسهام في تنفيذ مشروعات 
التخرج وإعداد الرس����ائل العلمية بواقع  1000  جنيه لكل طالب ويتم 

الصرف مبجرد التقدم بطلب القرض . 
وأوضح محمد عمر رئيس قط����اع التكافل االجتماعي بالبنك أنه 
مبناسبة العام الدراس����ي اجلديد مت تخصيص مبلغ مليون ونصف 
املليون جنيه إلعداد احلقيبة املدرسية والزى املدرسي ليتم توزيعه 

مجانا على التالميذ . 
ويس����تفيد من القرض  17  ألف طالب من األيت����ام وأبناء املطلقات 
واألسر األولى بالرعاية على مستوى جميع احملافظات وتوزع من خالل 
اللجان املخصصة لهذا الغرض وطبقا للكشوف املعدة مع االستعانة 
مبسؤولي املدارس في املنطقة نفسها للوصول إلى الطلبة املستحقني،  
وأضاف أنه مت االنتهاء م����ن توزيع حلوم الذبائح التي يقدمها البنك 

طوال شهر رمضان املبارك في  8  محافظات . 

تخفيضات كبيرة على »موديل 2010« للتخلص من المخزون

 السيارات لن تسير في وسط البلد بعد 18 شهرًا
أعدت محافظة القاه����رة خطة تفصيلية 
للمسارات اجلديدة لسيارات النقل العام مبناطق 
وسط العاصمة، وقصر بعض الشوارع على 
املش����اة لتحويلها إلى مناطق جذب سياحي 

وعمراني . 
وقال د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة إن 
التصور اخلاص باملخطط احلضاري سيشمل 
الش����وارع الغربية من ميدان التحرير وهي 
محور هذا املشروع في مرحلته األولى، حيث 
من املق����رر البدء في ه����ذا املخطط مع بداية 
تش����غيل جراج التحرير نظرا ألنه س����يقوم 
باستيعاب أماكن االنتظار بهذه املناطق ، حسب 
صحيفة »األهرام« ام����س األول. ومن املقرر 
االنتهاء من أعماله اإلنشائية خالل  18  شهرا 
الستيعاب نحو  1800  سيارة عالوة على نحو  

120  أتوبيسا سياحيا . 
وأوضح احملافظ خالل االجتماع الذي عقد 

برئاسته وحضره اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز 
السكرتير العام للمحافظة أنه مت االنتهاء من 
املرافق  مشروع تصوير وحتديد مس����ارات 
التحتي����ة للمناطق احملددة بهذا املخطط عن 
طريق القم����ر الصناعي للحفاظ على املرافق 
حتت األرض والتي تصل قيمتها إلى نحو  40  
مليار جنيه وحتديدها على خرائط متعددة 

األغراض واألمناط . 
الى ذلك، لم جتد شركات السيارات العاملة 
في السوق املصري طريقة للتخلص من الكميات 
الكبي����رة من مخزون موديالت 2010 س����وى 
تقدمي عروض وتخفيضات غير مسبوقة على 
هذه الس����يارات قبل أن ينتهي العام احلالي.
التخفيض����ات والعروض التي تقدمها معظم 
ش����ركات السيارات تراوحت بني سبعة آالف 
جنيه ومائة وخمسني ألف جنيه إلى جانب 
برامج التقسيط بفوائد بسيطة من الشركة 

مباشرة وتقدمي كماليات وهدايا عديدة. شركات 
السيارات أرجأت هذه التخفيضات لعدة اشهر 
على الرغم من طرحها ملوديالت 2011 في السوق 
املصري وذلك بسبب االنتعاش النسبي الذي 

كان يشهده السوق خالل الفترة املاضية. 
الركود النسبي الذي شهده سوق السيارات 
خالل شهر رمضان دفع الشركات إلى تكثيف 
الدعاية على التخفيضات والعروض لسرعة 
االنتهاء من هذا املخزون قبل أن يلملم العام 
احلال����ي أوراق����ه، ولم تش����مل التخفيضات 
والعروض التس����ويقية السيارات الشعبية 
فقط أو الس����يارات الصغيرة بل طالت أيضا 
الس����يارات الفارهة التي لم نكن نس����مع في 
يوم من األيام عن إجرائها أي تخفيضات في 
املاضي مثل سيارات جاكور لكن هذه الشركات 
رأت النزول من برجها العالي ومسايرة حركة 

السوق لترويج سياراتها.

تشغيل أول محطة نووية

في »الضبعة«

2019
حسم الرئيس املصري حسني مبارك األربعاء املاضي 
جدال يدور منذ ثالث سنوات حول موقع اول محطة نووية 
لتوليد الكهرباء واقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل 

الشمالي الغربي للبالد إلقامتها.
وقال املتحدث باس����م الرئاسة املصرية سليمان عواد 
ان الرئيس حس����ني مبارك »حس����م اجلدل بشأن موقع 
الضبع����ة، حيث قرر ان يكون موقعا ألول محطة كهرباء 

تعمل بالطاقة النووية في مصر«.
وأضاف أن »مبارك حس����م هذا األم����ر خالل اجتماع 
عقده مع أعضاء املجلس األعلى لالستخدامات  السلمية« 
مؤك����دا ان هذا االجتماع كان مهما للغاية وميثل نقلة في 
مسار تنفيذ البرنامج االستراتيجي لتأمني امدادات الطاقة 

واالستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح ان »الدراسات القدمية واحلديثة مبا في ذلك 
الدراس����ات الالحقة التي أجريت بالتع����اون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت الى انه 
املوقع األمثل ومنذ اإلعالن عام 2007 عن تفعيل البرنامج 
النووي املصري الذي مت جتميده في العام 1986 بعد كارثة 
تشيرنوبيل، يدور جدل واسع في مصر حول ما اذا كانت 

منطقة الضبعة هي املكان املالئم إلقامة املفاعل.
وقالت الصح����ف املصرية ان بعض رج����ال األعمال 
ميارسون ضغوطا الختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة 
قرى سياحية على الساحل الش����مالي الغربي ملصر في 

موقع الضبعة.
ونقلت وكالة انباء الشرق األوسط عن وزير الكهرباء 
حسن يونس ان »املناقصة العاملية إلنشاء احملطة النووية 

بالضبعة س����يتم طرحها نهاية هذا العام«. وقدر يونس 
كلفة إنشاء هذه احملطة ب� 4 مليارات دوالر.

وتأمل مصر ان يبدأ تشغيل هذا املفاعل الذي ستبلغ 
طاقته 1000 ميغاوات في العام 2019، بحسب ما قال اكثم 

ابوالعال الناطق باسم وزارة الكهرباء.
وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في 
مصر زاد بنسبة 7% في املتوسط بني 1997 و2004 وينتظر 
ان يزيد بنسبة 6 الى 7% خالل السنوات األربع املقبلة.

وتعتبر مصر اكبر بلد عربي من حيث عدد الس����كان 
الذي يبلغ 80 مليون نسمة. وتضاعف سكان مصر خالل 
ثالثني عاما كما انه من املنتظر ان تصل نسبة النمو الى 

6.5% خالل العام 2010 � 2011.
ورغم االكتشافات اجلديدة، فان انتاج مصر من النفط 
ميكن ان يصبح غير كاف لتلبية االستهالك احمللي خالل 

السنوات املقبلة.
ويعاني املصريون منذ أس����ابيع ع����دة من انقطاعات 
متكررة للتيار الكهربائي بس����بب ارتفاع درجة احلرارة 
وتزايد االستهالك الذي يشكل عبئا على شبكتها القدمية 
وغير الكافية. وتأمل مصر في إنتاج 20% من احتياجاتها 
م����ن الكهرباء عن طريق مصادر طاق����ة متجددة بحلول 

العام 2020.
وكان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 
امانو أعلن خالل زيارته الى مصر في يونيو املاضي ان 
الوكالة على استعداد ملساعدة مصر في برنامجها النووي 
السلمي. ومتتلك مصر مفاعل ابحاث صغير في انشاص 

)شمال شرق القاهرة(.


