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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

صورة 
وخبر

شيماء فاروق
صرح د.أحمد الركايبي رئيس جلنة متابعة برامج القمح التمويني بأن أرصدة القمح التمويني 
إلنتاج اخلبز املدعم قد ارتفعت حتى األس�بوع الثاني من شهر فبراير القادم بعد أن قامت 
هيئة السلع التموينية باستيراد 220 ألف طن قمح أميركي أخرى يبدأ توريدها من 11 إلى 
20 نوفمبر. وقال إن اللجنة تأكدت من مواعيد ورود الصفقات تباعا، حيث وصلت باخرة قمح 
فرنسي عليها 63 ألف طن ومت تفريغها وتوزيعها على الصوامع واملخازن ووصلت باخرة أخرى 

مليناء بورسعيد عليها 63 ألف طن أخرى بدأ تفريغها يوم 23 سبتمبر. 

أرصدة القمح تكفي لمنتصف فبراير القادم

من أول 
السطر

نقطة 

قرأت في جريدة حكومية 
مصرية خبرا شعرت معه 
بالصدمة ولم أفق منها حتى 
اآلن يق��ول: فوجئ مدرس 
في إحدى املدارس الزراعية 
في محافظة القليوبية أثناء 
حصت��ه، بطال��ب يدخ��ن 
س��يجارة في الفصل، وملا 
اقترب منه اكتشف الطامة 
الكبرى، أن سيجارة املراهق 
الذي أمامه والذي ُيطلق عليه 
مجازا طالب علم محش��وة 
»باجنو«، فلم يصدق املدرس 
نفسه، فقام بتفتيشه فوجد 
معه لفافة باجنو و3 سجائر 
حشيش ودفتر »بفرة«، هنا 
أحس املدرس بالذهول فلم 
يشعر بنفسه إال وهو يبلغ 
رئيس مباحث القسم التابع 
له الذي جاء وألقى القبض 
على الطالب صاحب ال� 16 
عاما.. نعم واهلل العظيم 16 

عاما وأحاله للنيابة!
اهلل يرحم أيام زمان، كنا 
»نرتعش« من الرعب عندما 
نرى أساتذتنا ونحن منشي 
في الشارع من بعيد، وفي 
نف��س الوقت كن��ا نحبهم 

ونحترمهم.
ولك��ن ه��ذا الطالب لم 
التبجح  يتجرأ فقط عل��ى 
أمام املدرس بل واخذ يدخن 
املخدر أمامه، هل العيب في 
اجليل اجلديد؟ أم في البيئة 
التي نش��أ فيها؟ أم العيب 
في املدرسة التي لم تعد كما 
كانت في املاضي متتزج فيها 

التربية مع التعليم؟
اللهم إني ال أس��الك رد 
القضاء، ولكني أسالك اللطف 

فيه.

»بانجو في الفصل«!

حم�د  أ
masri77@hotmail.com

ال نية إلصدار خمسة
أو عشرة جنيهات معدنية

أزمة الكتب الخارجية..
أنعشت الدروس الخصوصية!

القاهرة � شيماء فاروق
أكد د.يوسف بطرس غالي 
النشاط  املالية أن زيادة  وزير 
التجاري والطلب املتزايد على 
العمالت املعدنية املساعدة دفع 
الوزارة لزيادة كميات العمالت 
التي تق����وم بإنتاجها مصلحة 
س����ك العمل����ة م����ن 20 مليون 
قرص شهريا في املتوسط إلى 
60 مليون قرص، وهو ما رفع 
العمالت املطروحة في  كميات 
العام احلالي  األس����واق خالل 
بنسبة 145% عن العام السابق 
وبنسبة 370% عن متوسط ما 
مت طرحه خالل السنوات اخلمس 

املاضية.
وقال إن الوزارة تس����تهدف 
خالل العام احلالي إنتاج عمالت 
معدنية بقيمة 480 مليون جنيه 
منها 60 مليونا للعمالت فئة ربع 

اجلنيه و120 مليونا للعمالت 
فئة اخلمسني قرشا و300 مليون 

للعمالت فئة اجلنيه.
ونفى الوزير صحة ما تردد 
عن اعتزام احلكومة سك عمالت 
معدنية من فئة خمسة جنيهات 
أو عش����ر جنيهات، مشيرا إلى 
انه ال توجد نية أو خطط لسك 
أي عمالت معدنية جديدة على 
اإلطالق بخالف املوجود حاليا 
بالفعل من عمالت مساعدة أعالها 
قيمة هو اجلنيه املعدني فقط.

وأكد الوزير أن قرار س����ك 
عمالت معدنية جديدة يخضع 
لدراسة دقيقة وبناء على خطة 
لعام مقبل على األقل، مش����ددا 
عل����ى أن مثل هذا القرار ال يتم 

أخذه بصورة عشوائية.
م����ن ناحيت����ه أوضح احمد 
شريف صادق رئيس مصلحة 

العملة أن مص����در تلك  س����ك 
اإلشاعات يرجع إلى خلط البعض 
بني العمالت املعدنية والتذكارية 
والتي يتم إصدارها من الفضة 
والذه����ب وهي عمالت تبدأ من 
اجلني����ه واخلمس����ة جنيهات 
والعشرة جنيهات ولكن قيمتها 
أعلى بكثير من الرقم املنقوش 
عليها فمثال اخلمسة جنيهات 
الفضة تباع لهواة جمع العمالت 

بنحو 110 جنيهات.
وحول خطط إحالل العمالت 
املعدنية محل العمالت الورقية 
أش����ار صادق إلى أن مصلحة 
س����ك العملة طرحت حتى اآلن 
نحو 700 مليون جنيه من فئتي 
اجلنيه ونصف اجلنيه املعدني 
في إطار تلك اخلطة وذلك بخالف 
كميات من فئات ال� 5 قروش وال� 

10 قروش وربع اجلنيه.

اختف���ت الكت���ب اخلارجية 
أولياء األمور  وزادت معان���اة 
الذين يتركون أعمالهم للبحث عن 

الكتاب اخلارجي دون جدوي.
ونقلت »املس���اء« املصرية 
عن بعض أولياء األمور أن منع 
طبع الكتاب اخلارجي رفع أسعار 
الدروس اخلصوصية للضعف 
انتش���ار مذكرات  وساعد على 
رديئة مطبوعة تش���مل املنهج 
كله وتباع في مراكز الدروس ب� 
50 جنيها وأصبح شارع الفجالة 
يبحث عن زبائن بسبب منع بيع 

الكتب اخلارجية.
وقال حلمي عبد ربه موجه 
عام لغة إجنليزية بوزارة التربية 
والتعلي���م: الكت���اب اخلارجي 
الطالب على تبسيط  يس���اعد 
املادة التعليمية والكتب الدراسية 
ليس���ت لها ملكية فكرية ألنها 

قوانني ونظري���ات ومعلومات 
متاحة للجمي���ع والبد أن يتم 
إعداد الكتب اخلارجية على أيدي 
متخصصني والبد من دراس���ة 
حجم استثمارات سوق الكتاب 
اخلارج���ي في مص���ر وحتديد 
رس���وم منطقية تستطيع دور 

النشر سدادها للوزارة.
من جانبه قال محمود إبراهيم 
ول���ي أم���ر: منع طب���ع الكتب 
اخلارجية أعطى فرصة لزيادة 
مافيا الدروس اخلصوصية ورفع 
التسعيرة وقيام املدرسني بطبع 
ملخصات ومذكرات تباع ب� 50 
جنيه���ا للطالب دون إش���راف 
ال���وزارة أو دف���ع أي رس���وم 

وضرائب عليها.
وق���ال محمد زك���ي »خبير 
بش���ؤون التعليم بإحدى دور 
النشر«: وزارة التربية والتعليم 

تسرعت في فرض رسوم خيالية 
على دور النش���ر مما أدى الى 
اختفاء الكتاب اخلارجي وحتمل 
أولياء األمور معاناة أخرى هي 
الوق���وف طوابي���ر أمام بعض 
الكتب  التي تبي���ع  املكتب���ات 

اخلارجية بأسعار مضاعفة.
وأضاف محمود الصعيدي: 
ال ميكن االعتم���اد على الكتاب 
املدرس���ي وحده ألن به عيوبا 
في عرض املعلومات وشرحها 
وتوضيحها وأرباح دور النشر 
عن بيع الكتاب اخلارجي البد أن 
حتددها وزارة التربية والتعليم 
بشكل منطقي وتفرض رسوما 
طبقا حلركة الس���وق موضحا 
أن من���ع طبع الكتب اخلارجية 
ساهم في زيادة انتشار الدروس 
اخلصوصية التي ترهق أولياء 

األمور.

المدرسون رفعوا التسعيرة.. المذكرة بخمسين جنيهاً!طرح 700 مليون جنيه عمالت معدنية إلحالل العمالت الورقية إنشاء أول جراج آلي
متعدد الطوابق بروكسي

شيماء فاروق
وّقع محافظ القاهرة د.عبد العظيم وزير عقد إنشاء جراج متعدد 
الطوابق حتت سطح األرض على مساحة 9000 متر مربع مبنطقة 
روكس���ي خلف غرناطة بنظام حق االنتفاع مع ش���ركة كابيتال 

العربية للتمويل واالستثمار وهي شركة مساهمة كويتية.
وأعلن وزير أنه مت طرح إقامة وإنشاء اجلراج بروكسي بعد 
التعديل بحيث يصبح كجراج فقط خلدمة املنطقة وعدم السماح 
بأى أنشطة جتارية أو ترفيهية ألنها ال تساعد في إنهاء املشكلة 
باملنطق���ة ولكنها تزيد الضغط املروري عليها، حس���ب تقارير 

محلية.
وقال إن جراج روكس���ي مكون من أربعة طوابق حتت سطح 
األرض يسع 1700 سيارة يعمل بنظام آلي وال يعتمد على العنصر 
البشري وهو أول جراج من نوعه يتم تنفيذه باملنطقة العربية 
بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه وس���وف تقوم الشركة الكويتية 
باإلنشاء والتشغيل واالنتفاع ملدة 25 عاما وينتظر أن يتم االنتهاء 

من املشروع خالل ثالثني شهرا.
وأشار وزير إلى أنه سوف تقام مسطحات خضراء على سطح 
األرض وموقف خاص النتظار االتوبيسات بحيث يتم ربط اجلراج 

بأتوبيسات مميزة تنتقل بجميع أحياء القاهرة.
وأكد وزير أن أهم احملاور التي تتبعها احملافظة في استراجتيتها 
للقضاء على مشكلة املرور بالعاصمة التوسع في إقامة اجلراجات 
الكبرى املتعددة الطوابق، وأنه جار حاليا إقامة جراج التحرير 

وجراج الدراسة.

القاه���رة � د.ب.أ: تظاهر آالف املصلني امس 
بعد ص���الة اجلمعة في مس���جد الفتح مبيدان 
رمسيس بوسط القاهرة ضد احتجاز الكنيسة 
املصرية مواطنة تدعى كاميليا زاخر شحاته وهي 
زوجة كاهن املنيا بجنوب مصر رغم إش���هارها 

اسالمها.
وردد املتظاهرون هتافات تهاجم البابا شنودة 
الثالث بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية 
الصراره على احتج���از كاميليا وإصراره على 

استمرار اعتناقها املسيحية رغما عنها.
العقيدة  وطالب املتظاهرون بتطبيق حرية 
لدى كل أبناء الشعب املصري وعدم اجبار احد 

على اعتناق ديانة معينة.
وندد املتظاهرون بالتصريحات األخيرة أدلى 
بها األنبا بيش���وي الرجل الثاني في الكنيس���ة 
األرثوذكسية املصرية والتي تضمنت ما اعتبر 
إس���اءة إلى القرآن ورددوا هتاف���ات معادية له 

وطالبوا ب� »عزله« من الكنيسة.
وفيم���ا يتعلق بالقضية الفلس���طينية، أكد 
املتظاهرون دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني 

في سعيه لالستقالل واعالن دولته املستقلة.
وقد منعت قوات األمن املصرية املتظاهرين 
من جتاوز أسوار املسجد وأحاطوا به بعشرت من 

سيارات األمن املركزي وآالف من اجلنود.

آالف المصلين يتظاهرون تنديدًا باحتجاز الكنيسة لكاميليا شحاتة

..وصورة أرشيفية للحملة االنتخابية للرئيس حسني مبارك الفتة مؤيدة النتخاب الرئيس مبارك من االنتخابات السابقة

أبوالغيط: ال أزمة توريث في مصر
وأثق بأن الرئيس مبارك سيترشح في االنتخابات المقبلة

الظروف املناسبة ملفاوضات جادة. حل 
السلطة الفلسطينية أمر ال ميكن املوافقة 
عليه ألنه يعيد الوضع مرة أخرى إلى 
االحتالل اإلس����رائيلي الكامل الذي كان 
موجودا قبل اتفاقات أوسلو. هذا أمر ال 
يتصور أنه يتم ألنه إذا ما مت فهو يكسر 
الرئيس  ان  الفلسطيني. نعلم  املوقف 
الفلسطيني يسعى إلى اإلعداد والتجهيز 
لإلعالن عن الدولة الفلسطينية خالل 
عام بعد مضي عام آخر من مش����روعه 
أو مقترحه لتنفيذ إعالن الدولة خالل 
عامني، وبالتالي السلطة يجب أن تستمر 
في ترتيب األوضاع لكي يكون الشعب 
الفلس����طيني واإلمكانات الفلسطينية 

معدة إلعالن الدولة.

عليه أن يسعى إلى حتديد احلدود، ومصر 
كثيرا ما قررت أن احلدود هي األساس. 
يجب أن نتوصل إلى اتفاق على احلدود. 
فإذا ما حققنا االتفاق على احلدود، نتحرك 
بعد ذلك على جدول األعمال املتبقي وفي 
مقدمته بطبيعة األحوال األمن، وغيره من 
املسائل. وردا على من يقول ان السبيل 
هو االنس����حاب م����ن املفاوضات وحل 
الس����لطة الفلسطينية لتصبح املسألة 
هي عبء االحتالل على إس����رائيل، قال 
ابوالغيط: اجلانب الفلس����طيني دائما 
يجب أن يطلق مواقف تتسم باإليجابية، 
يجب عليه أن يقول نحن على استعداد 
لالستمرار في املفاوضات والدفاع عن 
حقوقنا وأهدافنا، مادمنا ننجح في خلق 

االحتالل الكامل«.
وعن توقف مصير املفاوضات عند 
االس����تيطان وهل هذه غلطة أميركية 
أم فلس����طينية � التركي����ز حصرا على 
االستيطان مبا قد يعطل ويقوض وينهي 
املفاوض����ات � قال ابو الغيط: أعتقد ان 
هذه القراءة قراءة صحيحة وأقول ان 
الرؤية املصرية كانت دائما أنه ينبغي 
ان نركز على نهاية الطريق وأن نسعى 
إلى االتفاق على أهداف نهاية الطريق وما 
ميكن حتقيقه كنهاية للتسوية ثم نعود 
لتنفيذ ما اتفقنا عليه، من طرح فكرة 
االستيطان وجتميد االستيطان كهدف 
أساس����ي وكأولوية، رمبا لم ير الهدف 
احلقيقي وهو حتديد احلدود. اجلميع 

هذا األمر. أتذكر عندما كنت مندوبا دائما 
في األمم املتحدة وحتدث سفير إسرائيل 
بآراء معينة في بيان رئيسي أثناء بحث 
القضية الفلسطينية في ديسمبر 2001، 
قام وزير اخلارجية اإلسرائيلية آنذاك 
بلومه وإبالغه أنه أخطأ احلديث، لذلك 
فانا ال أعير خطاب ليبرمان ولو شروة 
من القي����ر. وأكد ابوالغي����ط انه يجب 
الفلس����طيني ان يتمسك  الطرف  على 
باس����تمرار املفاوض����ات، واعتبر قول 
املفاوض  الفلسطينيني، ومنهم  بعض 
الرئيس صائب عريقات، إن حل السلطة 
الفلسطينية إستراتيجية جيدة إذا استمر 
تعثر املفاوضات »أمر ال ميكن املوافقة 
عليه ألنه يعيد الوضع مرة أخرى إلى 

نحن لسنا في تنافس مع أي قوة عربية 
في هذا اإلقليم وال نسعى إلى اكتساب 
أرض للقضية الفلسطينية على حساب 
مصالح الفلسطينيني. نحن عندما نسعى 
ونتحرك فإننا نتحرك خلدمة الشعب 

الفلسطيني أوال وأخيرا.
وع����ن خط����اب وزي����ر اخلارجية 
أمام  أفيغدور ليبرم����ان  اإلس����رائيلي 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة قال وزير 
اخلارجية املصري ان ما حدث هو تضارب 
في األدوار. تضارب األدوار وتضارب 
مصالح السياس����يني في إسرائيل، وان 
السياسة اإلسرائيلية الرسمية هي ما 
يتحدث به رئيس احلكومة. ولكن هذه 
ليست املرة األولى التي يحدث فيها مثل 

وكاالت: قال وزير اخلارجية املصري 
أحمد أبوالغي����ط انه »ال أزمة توريث« 
في مصر، مبدي����ا ثقته في أن الرئيس 
حسني مبارك سيرشح نفسه لالنتخابات 

املقبلة.
ف����ي مقابلة مع  ابوالغيط  واضاف 
صحيفة »احلياة« ان����ه ال يوجد توتر 
وال جمود في احلياة السياسية مبصر 
وسننتخب رئيسا للجمهورية في 2011، 
وأثق بأنه سيكون الرئيس مبارك ألنه 
س����يكون موجودا ومرش����حا رئيس����ا 

لالنتخابات املقبلة.
وأكد ابوالغيط ان الشارع املصري ال 
يعاني من تخبط، وان ما يحدث حاليا 
ما ه����و إال انفتاح عل����ى احلياة وعلى 
أل����وان الطيف املختلف����ة. انفتاح على 
أكثر من شيء. مصر مليئة بالكثير من 
األحاديث والشعارات واألحزاب واألفالم 

واملسرحيات و..
وعن الدور اإلقليم����ي للقاهرة أكد 
انه  ابوالغيط  وزير اخلارجية احم����د 
موجود وبقوة، وتساءل ساخرا: ما هي 
التي غابت  الرئيسية اإلقليمية  األزمة 
عنها مصر؟ الشرق األوسط والقضية 

الفلسطينية؟
وأضاف: ال يجرؤ إنس����ان على أن 
يتحدث في هذا املوضوع قبل أن يتحدث 
مع مصر أوال، سواء كان قوة عاملية أو 

قوة إقليمية.
وبالتالي ال مبرر لهذه الش����عارات 
املمجوجة الت����ي يرددها اجلميع ممن 
ال يبغ����ون أن يروا مصر س����ائرة في 

طريقها.
وعن االجتماع األخير في دمشق بني 
حماس وفتح ق����ال ابوالغيط: اجتماع 
دمشق حدث بتفاهم مصري مع اإلخوة 
في فتح واإلخوة في حماس، ولكن لم 

نتحدث فيه مع إخوتنا في سورية.
ثم نف����ى أي تنافس ب����ني القاهرة 
ودمشق قائال: أقول، وبوضوح شديد، 


