
السبت
18 سبتمبر 2010

37
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 
وخبر

قرر د.أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، مد مهلة التقدمي للصف األول 
االبتدائي حتى الثالثاء القادم، بعد انتهاء املهلة الثانية أغسطس املنصرف، 

بسبب تأخر عدد كبير من طالب املرحلة عن التقدمي.
وصرح بدر في قراره للمديريات التعليمية بأنه سيتم التقدمي للمديريات مباشرة، 
وليس املدارس كما حدث في املرحلة املاضية، على أن يتم تسجيل الطالب 
مباشرة في قاعدة البيانات وإرسالها للوزارة مع السماح بتقدمي صورة شهادة 

امليالد للطالب املتقدمني عوضا عن األصل في حال فقدانها. 

بدر: مد مهلة التقديم للصف األول االبتدائي حتى الثالثاء القادم

من أول 
السطر

نقطة 

ال أبال��غ إن قلت بكل مرارة 
واأللم ميزق قلب��ي إننا نعيش 
الزمن الذي يستحق أن نسميه 
»نهاية العال��م«، فهل تصدق أن 
أبا وأما يبيعان فل��ذة كبدهما؟ 
والغريب أنها ليست حالة فردية 
بل »ش��وطة« ونزلت في قرية 
»أجهور الصغ����رى« التابع��ة 
»القناطر اخليرية« مبحافظة  ل� 
القليوبية، حي��ث قام املئات من 
أهال��ي »أجهور«، ببي��ع أبنائهم 
ملهاجرين ف��ي أوروبا غالبيتهم 

من أصول مصرية!
ورغم ما تضمنته هذه »املصيبة 
السوداء« والتي شملت 345 طفال 
من أبن��اء القرية من »انتهاكات« 
يجرمها القانون، إال أن عملية البيع 
جرت املصادقة عليها كتنازالت من 
إحدى احملاكم املصرية، وهذا ما 
ميثل أقصى درجات االنتهاكات، 
التي تتعرض لها البش��رية، بأن 
يتحول األفراد إلى سلعة ميكن 
املتاجرة بها أو بيعها وشراؤها أو 
التنازل عنها، مخالفة لكل الشرائع 
السماوية، واألعراف والدساتير 
والقوانني الوطنية في العالم أجمع.. 

وحسبي اهلل ونعم الوكيل!

***

آخر نكتة جاءتني على املوبايل: 
جنح القضاء ف��ي اعتقال »اللي 
عامل عمل« للزمالك، عندما قبل 
الطعن املقدم من مرتضى منصور 
بش��أن تزوير انتخابات النادي، 
حيث اتضح ان »اللي عامل عمل« 
للزمالك هو رئيسه، نعم، ممدوح 
عباس هو اللي عامل عمل للقلعة 
البيضاء، وهو سبب االنتكاسات 
التي مي��ر بها الزمالك.. ومدد يا 

ميت عقبة.

»أرجوك اشتري ولدي«

حم�د  أ
masri77@hotmail.com

رفضت وزارة التنمية اإلدارية اقتراحا بتغيير 
مواعيد عمل موظفي الدولة بالوزارات املختلفة 
كحل لألزمة املرورية داخل القاهرة، معتبرة أن 
االقتراح ال يراعي األبعاد االجتماعية لبعض 
الفئات العاملة في اجلهاز اإلداري على رأسهم 

السيدات، خاصة املعيالت منهن.
وأرجع مصدر بوزارة التنمية اإلدارية سبب 
رفض االقتراح الذي يقضي بتقسيم العاملني 
مبقار الوزارات التي تقع في قلب العاصمة إلى 
نصفني، على أن يبدأ بعضهم عمله صباحا، في 
حني يبدأ اجلزء اآلخر عمله في فترة مسائية، 
إلى كونه ال يراعي األبعاد االجتماعية لبعض 
الفئات العاملة، حسب تقارير محلية االثنني 

املاضي.
وأوضح املصدر أن احلكومة استقرت بشكل 
نهائي على نقل الوزارات بعيدا عن قلب القاهرة 
حلل األزم���ة املرورية، مش���يرا إلى أن وزارة 
التنمية اإلدارية تسعى مع اللجنة احلكومية 
برئاسة أحمد املغربي وزير اإلسكان، إلى تيسير 
حصول املواطنني على اخلدمات في حالة تنفيذ 
اخلطة، من خالل التوسع في أكشاك اخلدمات، 
وإعطاء تراخيص ملزاوليها اجلدد حتت إشراف 
ال���وزارة، ومراعاة أن تكون في أماكن متفرقة 

بحيث تغطي أكبر عدد من املواطنني.
وأض���اف أن الوزارة تعتزم التوس���ع في 
نظام جديد بحيث ال يتم طلب أي مس���تندات 
من املواطنني في حال���ة تعاملهم مع اجلهات 
احلكومية طاملا هناك نسخة من هذه املستندات 
في أي جهة حكومية أخرى، وهو النظام الذي 
ب���دأ تطبيقه مع املتقدمني اجلدد للمدارس في 
املرحلة االبتدائي���ة عام 2009 حيث لم يطلب 

منهم تقدمي شهادات امليالد

الى ذلك، فان »جلنة التسميات« في محافظة 
القاه���رة وافقت على تغيير أس���ماء عدد من 
الشوارع، باحملافظة، واستبدالها بأسماء جديدة، 
مثل إطالق اسم الزعيم »محمد فريد« على امليدان 
املعروف باس���م »أبوظريفة«، واسم املهندس 
»ماهر أباظة« على الشارع املعروف باسم »شارع 
الالسلكي«، واسم الدكتور »إبراهيم شحاتة« 
على ش���ارع جديد بحي النزهة، واسم »فؤاد 
حبيب حنني« على أحد شوارع منطقة شيراتون 
املطار بحي النزهة، واسمي الشهيدين »اللواء 
محمد عادل عبداحلمي���د«، و»املالزم إبراهيم 
على إبراهيم شاكر« على شارعني بحي شرق 

مدينة نصر. 
وقال د.عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة: 
»إن إطالق أسماء بعينها على عدد من الشوارع 
بالعاصمة، يأتي في إطار حرص احملافظة على 
تخليد أسماء القادة، والزعماء، والرواد، وكبار 
الشخصيات الذين كان لهم تأثير على مختلف 
جوانب احلياة في مصر، ليكونوا مثاال حتتذيه 
به األجيال احلالية والقادمة. وأش���ار »وزير« 
إل���ى ضرورة مراعاة جتنب اختيار األس���ماء 
املتش���ابهة واملكررة خاصة في احلي الواحد، 
وإطالق اسم واحد على الشوارع الطويلة، التي 

حتمل أكثر من اسم.
وأصدر احملافظ تعليمات بتعليق اللوحات 
املعدنية الدالة على اس���م الشارع في بدايته 
ونهايت���ه، والتأكد من وجود أرق���ام املنازل، 
والالفت���ات اخلاصة بأماكن حنفيات احلريق، 
مشددا على ضرورة تصميم »لوحة رخامية« 
تتضمن الس���يرة الذاتية، ونب���ذة عن حياة 
الشخصيات، التي وافقت اللجنة على إطالق 

أسمائها على الشوارع وامليادين.

إطالق أسماء الزعماء على شوارع العاصمة

قرار نهائي..
نقل الوزارات خارج القاهرة 

جامعة األسكندرية
بدء توزيع كوبونات لصرف

أسطوانتي بوتاجاز لكل أسرة شهريًا 

شيماء فاروق
احتلت جامعة االسكندرية 
املرتبة رق���م 147 في التصنيف 
السنوي ألفضل 200 جامعة في 
العالم والذي تصدره مجلة »تاميز 
البريطانية  اديوكاش���ن«  هاير 
املتخصصة في شؤون التعليم 
لتصب���ح اجلامع���ة املصري���ة 

الوحيدة في التصنيف.
وحصلت اجلامعة على تقدير 
عام 51.6، فيما حصلت على 29.5 
نقطة في التدريس، و19.3 نقطة 
في االندماج الدولي، و36 نقطة 
في الدخل الصناعي، و28 نقطة 
في البحث العلمي، و99.8 نقطة 
في األبحاث املنشورة واملقتبس 

منها.
وقال التقرير ان اجلامعة تضم 
30 كلي���ة ومعهدا تغطي جميع 
التخصصات، وتخدم 197 ألف 

طالب يق���وم بتعليمهم 18500 
عضو هيئة تدريس. كما فتحت 
اجلامع���ة فروع له���ا في لبنان 

والسودان وتشاد.
النقل  الى ذلك، أصدر وزير 
املهندس عالء فهمي قرارا بشأن 
تعدي���ل بداية ونهاي���ة طريق 
القاهرة - اإلسكندرية الصحراوي 
لتكون بداية الطريق عند نقطة 
بداية وصلة صح���راء األهرام 
على بعد حوالي 6 كيلومترات 
من تقاط���ع طريق الواحات مع 
الطريق، وتكون نهاية الطريق 
على بعد 800 مت���ر من تقاطع 
الس���احلي مع  الدولي  الطريق 
الطري���ق الصح���راوي وبذلك 
يكون طول الطريق نحو 201.8 

كيلومتر.
وأكد فهمي، في بيان أصدرته 
وزارة النق���ل، أن الوزارة بدأت 

خطة طموحة إلنهاء أعمال تطوير 
الطريق الصحراوي )القاهرة - 
اإلسكندرية( خالل 18 شهرا من 
اآلن وتسليمه قبل موعده احملدد 
مس���بقا ب� 12 شهرا، مشيرا إلى 
أنه مت الب���دء في تنفيذ برنامج 
مكثف ومضغوط إلنهاء 14 كوبري 
وأعم���ال صناعية على الطريق 
بدأت منذ مارس املاضي وتنتهي 

في منتصف العام القادم.
الى ذلك بدأت مديرية الشؤون 
الصحية باالسكندرية حمالتها على 
كل الهيئات واملصالح احلكومية 
واملؤسسات املنتشرة باحملافظة 
التدخني  لتطبيق قانون حظ����ر 
الصادر عن مبادرة »االسكندرية 
خالي����ة من التدخ����ني« من خالل 
الرقاب����ة ومتابع����ة األماكن التي 
حظر فيها القانون التدخني وتوقيع 

الغرامات املالية على املخالفني.

وافق مجلس الوزراء على 
ب���دء تطبيق جترب���ة توزيع 
كوبونات لصرف أسطوانات 
البوتاجاز على جميع األس���ر 
املصرية بواقع كوبونني لكل 
أسرة دون النظر لقدرتها املادية 
وحتى إن كانت تستهلك أقل من 
ذلك، وفي حالة احتياجها لكمية 
أكبر فإنها تستطيع احلصول 
عليها من السوق احلرة بسعر 
يتم دعمه جزئيا وس���يحدد 

باالتفاق مع وزارة البترول.
وم���ن جانبه ق���ال د.علي 
املصيلح���ي وزي���ر التضامن 
االجتماعي إن الهدف من تطبيق 
هذا النظام هو تقنني االستهالك 
وحتدي���د كمية وضع وصول 
اسطوانات الغاز املدعم جلهات 
ال يجب دعمه���ا مثل املصانع 
واملزارع والورش غير املرخصة 
وغيرها وذلك حتى ال حتدث 
اختناقات وأزمات غير مبررة 

في هذه السلعة احليوية الهامة، 
الوزراء  منوها بأن مجل���س 
س���وف يحدد خالل جلسته 
القادمة احملافظات التي سيبدأ 
التنفيذ بها ليتم التطبيق مطلع 

العام املقبل.
وعلى صعيد مختلف، قال 
التضام���ن االجتماعي  وزير 
إنه س���يتم االنتهاء من وضع 
الالئح���ة التنفيذي���ة لقانون 
الضمان االجتماعي اجلديد في 
شهر ديس���مبر القادم ليدخل 
حيز التنفيذ خالل يناير املقبل 
ليكون مظلة أمان اجتماعي لكل 

محتاج على أرض مصر.
وأوض���ح املصيلح���ي في 
تصريح���ات صحافي���ة أدلى 
بها خالل حضوره احتفاالت 
محافظة الشرقية بعيدها القومي 
يوم األربعاء املاضي أن القانون 
اجلديد ميثل ترجمة حقيقية ملا 
جاء في برنامج الرئيس مبارك 

االنتخاب���ي من ضمان معاش 
ش���هري لكل فقير دون النظر 
لعمره أو حالته الصحية حيث 
يتم تقييم األسرة املستحقة من 
حيث مستوى املعيشة والدخل 
والتعليم، ثم حتدد قيمة املعاش 
بعد العرض على رئيس الوزراء 
وهو ما ميثل مرونة كبيرة مع 
املتغي���رات االقتصادية عند 
حدوثها بتعديل قيمة املعاش 

املستحقة.
أنه  إلى  وأشار املصيلحي 
سيتم تشكيل جلنة للضمان 
االجتماعي على مس���توى كل 
مركز تضم ممثلني عن املجتمع 
إلى  املدني واملجالس احمللية 
جانب جلنة أخرى للتظلمات 
على مستوى احملافظة مع ربط 
املساعدات االجتماعية ببناء 
قدرات األسرة املصرية من خالل 
التدريب ورفع املهارات وإقامة 

املشروعات.

رقابة مشددة لتطبيق قانون حظر التدخين بعاصمة الثغر فهمي: الصعيد يبوح بأسراره »البترولية«
القاه���رة � كونا: أكد وزير البترول املصري م.س���امح فهمي، 
على أهمية عق��د املزي��د م��ن االتفاقي��ات البترولي��ة م��ن أج��ل 
دعم وزيادة الثروات البترولية وزيادة احتياطيات النفط لتلبية 
احتياجات الس���وق احملل���ي من املنتج���ات البترولية والغازات 
الطبيعي���ة وتوفير احتياطي اس���تراتيجي لألجيال القادمة من 

مصادر الطاقة.
مشيرا إلى أن منطقة الصحراء الغربية أصبحت متثل حاليا 
منظومة متكاملة لصناعة البترول والغاز مبا يعزز موقف مصر 
احلالي واملس���تقبلي من الثروة البترولية في ظل املميزات التي 
تتميز بها املنطقة وف���ي مقدمتها انخفاض تكلفة إنتاج البرميل 

باملقارنة بأغلب املناطق األخرى.
إضافة إلى متيز الزيت اخلام املنتج بأنه من أفضل األنواع على 
املستوى العاملي، مضيفا أن املرحلة القادمة تستهدف تكثيف األنشطة 
البترولية في املناطق النائي���ة التي تقع في أقصى حدود مصر 
اجلنوبية والغربية والشرقية. وذلك في إطار البعد االستراتيجي 
للمساهمة في تنمية هذه املناطق بعد النجاح الذي حتقق باكتشاف 
البترول ألول مرة في منطقة كوم أمبو بأس���وان واكتشاف حقل 
البركة الذي أحدث تغييرا وتصحيحا للمفاهيم في مناطق البحث 
واالستكشاف وحتويلها إلى مناطق جذب لالستثمارات العاملية 

في مجال البحث واإلنتاج.
جاء ذلك خالل توقي���ع فهمي ثالث اتفاقيات نفطية للتنقيب 
ع���ن البترول في منطق���ة الصحراء الغربية مع ثالث ش���ركات 
أجنبية هي »أباتش���ي« األميركية و»دانا بتروليوم« البريطانية 
و»ميرلون« األميركية فضال عن شركة »جنوب الوادي القابضة 

للبترول« املصرية.

الجهات الرقابية تحاول السيطرة على البضائع المهربة 

المنتجات الصينية تغزو السوق المصرية بال هوادة
القاهرة - إيالف: ترى شريحة من املستهلكني املصريني أن اللجوء 
للمنتجات املقل����دة أفضل نظرا لتميزها برخص الثمن وهو العامل 

الرئيسي الذي شجع على رواج هذه السلع.
 يقول أندرو اسعد - املنتج الصيني يوفر حاجتنا بأقل األسعار 
مقارنة باملنتجات املس����توردة من الدول األخرى أو املنتج احمللي، 
والسوق السوداء يتوافر فيها كل املنتجات »كما يقولون من اإلبرة 
للصاروخ« أما أحمد عاطف فأشار الى أنه فضل شراء جهاز احملمول 
والتلفزيون وأجهزة كهربائية أخرى صناعة صينية ألنها تقل بأكثر 
200% من أسعار األجهزة املشابهة املصنعة محليا أو املستوردة من 
دول أوروب����ا واليابان فالتلفزيون مثال ابتاعه مقلدا ب� 600 في حني 

أن الياباني منه يصل سعره ل� 2500.
 وتقدر تقارير حجم التجارة في السوق السوداء املصرية بأكثر من 
عشرة مليارات جنيه وهو مبلغ ضخم جدا، وأشار اخلبير االقتصادي 
د.حم����دي عبدالعظيم الى أن أكثر من 25% م����ن مختلف املنتجات 
املعروضة في األس����واق املصرية هي صينية الصنع وأن أكثر من 
نصف هذه املنتجات مهربة الى داخل البالد بطرق غير شرعية وغير 
مطابقة ملواصفات اجلودة املصرية وأوضح اخلبير االقتصادي أن 
ذلك له تأثير مباشر على االقتصاد املصري حيث ان دخول البضائع 
املهربة حترم خزان����ة الدولة من حقها في اجلمارك والضرائب غير 
أنها تعتبر منافسا قويا للمنتجات املماثلة ذات العالمات التجارية 
واملنتج احمللي وهو ما يؤثر عليها من خالل خفض اإلنتاجية وقلة 

املبيعات وبالتالي تخفيض العمالة في مصانعها. 
وإن كان وزير الصناعة والتجارة املصري أخذ على عاتقه إصالح 
عملية االس����تيراد خاصة من اجلانب الصيني الذي تشوبه شبهات 

كبيرة حول شرعية دخول منتجاته إلى األسواق وكذلك مدى مطابقتها 
ملواصف����ات اجلودة املتفق عليه واتخذ خطوات في هذا الصدد منها 
قرار مبنع دخول السلع الصناعية الصينية غير املصحوبة بشهادات 

الفحص واملطابقة للمواصفات للسوق املصري واشترط 
في القرار لإلفراج عن السلع الصناعية املشحونة من 

جمهورية الصني الشعبية واملستوردة لالجتار 
تقدمي شهادة فحص من املكتب احمللى الصيني 

للفحص واحلجز CIQ والتابع لإلدارة العامة 
للرقابة على اجلودة والفحص واحلجز 
بالصني AQSIQ كما اجته إلنش����اء عدة 
أجهزة رقابة كان أخرها مرصد ملتابعة 

املنتجات واألسواق. 
وفي إط����ار خط����ة وزارة التجارة 
السلع املغشوشة  والصناعة ملواجهة 
واملقل��دة ومجهول��ة املص��در واملنتجات 
الصيني��ة غير املطابقة للمواصفات أورد 

بيان صادر عن وزارة التجارة املصري�ة 
إصدار املهندس رشيد محمد رشي��د وزير 

التج����ارة والصناعة قرارا بداية األس����ب��وع 
احلال����ي بحظر التعامل م����ع 149 موردا صينيا 

لقيامهم بتوريد منتجات مستوردة من الصني للسوق 
املصري مرفق بها ش����هادات مزورة مما ميثل ضررا وخطرا 

على صحة وسالمة املستهلكني، وتضمن القرار أيضا حظر التعامل 
مع تلك الشركات املوردة وال يجوز اإلفراج عن املنتجات املنتجة أو 

املوردة من تلك الشركات.
ومن جانبه قال د.هاني بركات رئيس هيئة املواصفات واجلودة 
واملشرف عل��ى مصلح��ة الرقابة الصناعية ان هناك تعاون��ا وتنسيق��ا 
م��ع املجتم��ع الصناع��ي ومختل��ف األجه�زة الرقابي��ة 
ملواجهة جميع أنواع وأساليب الغ��ش واملمارس��ات 
التجاري��ة غير املش����روعة ومحاربة املنتجات 
العش����وائية سواء املس����توردة أو احمللية، 
موضح��ا أن هن��اك تطوي��را للمنظومة 
الرقابي��ة على األسواق والتي انضم إليها 

مؤخرا مرصد مراقبة املنتجات. 
وأشار بركات إلى انه سيتم إنشاء 
وح����دة متخصصة باحتاد الصناعات 
لتلقي ش����كاوى الصناع في مختلف 
القطاع����ات الصناعي����ة كما مت إطالق 
خط س����اخن للمرصد بعد إجازة عيد 
الفطر املبارك لتلقي الشكاوى وهو 19294 
cocip@eos. وكذلك عبر البريد االلكتروني
cocip@ أو على البريد االلكتروني gov.eg

mail.ica.gov.eg، إلى جانب وسائل االتصال 
األخرى وذلك لتلقي الشكاوى والرد على جميع 

االستفسارات لكافة الشركات واملصانع. 
وأض����اف بركات أن املرصد يتلقى الش����كاوى من خالل 
18 فرع ملصلحة الرقابة الصناعية املنتش����رة في أنحاء اجلمهورية 
وسيتم تزويد هذه الفروع باألجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة 

للتيس����ير على الش����ركات واملصانع مبختلف القطاعات الصناعية 
والتجارية.

وأوضح أن املرصد تلقى عددا من الشكاوى من أصحاب مصانع 
قطع غيار السيارات والشركات املنتجة للحوم والدواجن املصنعة 
ومصانع طحن وتعبئة ملح الطعام بس����بب قيام بعض الشركات 
بإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات وال تراعي االش����تراطات 
الصحية وتتالعب بالبيانات اخلاصة املدونة على عبوات تلك املنتجات 
ويتم طرحها باألسواق بأسعار رخيصة حيث مت تتبع تلك املصانع 
وتكثيف حمالت رقابية على هذه املصانع حيث أسفرت عن توجيه 
7 إنذارات ل� 7 مصانع للحوم والدواجن املصنعة ملخالفتها البيانات 
املدونة على املنتج باإلضافة إلى االنخفاض الكبير في نسب البروتني 
في منتجات اللحوم والدواجن املصنعة عن النسب املسموح بها في 
املواصفة وذلك بعد س����حب العينات وحتليلها في معامل مصلحة 
الكيمياء مما ميثل تضليال للمستهلك باإلضافة إلى توجيه إنذارات 
ل����� 6 مصانع لطحن وتعبئة ملح الطعام، كما كش����ف قيام عدد من 
املستوردين باستيراد فالتر للسيارات وأقالم رصاص وتلوين غير 
مطابقة للمواصفات ومقلدة لعالمات جتارية ومنتجات مصرية تنتج 
داخل الس����وق املصري مما متثل أضرارا على صحة وسالمة وأمن 
املس����تهلك كما تضر بتنافسية تلك املنتجات حيث مت اتخاذ جميع 
اإلجراءات القانونية وإيقاف الشركتني املستوردتني لتلك املنتجات 
عن العمل ووضعهما على القائمة السوداء للمستوردين. وأشار إلى 
أن هناك حمالت رقابية مستمرة ومكثفة من خالل مصلحة الرقابة 
الصناعية بالتعاون مع جمي����ع األجهزة الرقابية على املصانع في 

كافة احملافظات.

 ضمن أفضل 200 
جامعة في العالم


