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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

القاهرة: أعلن الدكتور علي املصيلحي وزير التضامن االجتماعي بيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق 
الكوبونات من اول يناير 2011، واوضح الوزير ان تعميم نظام بطاقات التموين اإللكترونية سيسهل 
خطة الوزارة لبيع اسطوانات البوتاجاز ملستحقيها عن طريق الكوبونات. وأشار املصيلحي إلى أن 
الهدف من تطبيق هذا النظام هو تقنني االس�تهالك وحتديد كمية ومنع وصول اسطوانات الغاز 
املدعم الى جهات ال يجب دعمها مث�ل املصانع واملزارع والورش غير املرخصة وغيرها وذلك 
حتى ال حتدث اختناقات وأزمات غير مبررة في هذه السلعة احليوية الهامة، مشيرا الى ان مجلس 

الوزراء سوف يحدد احملافظات التي سيبدأ التنفيذ بها ليتم التطبيق مطلع العام املقبل.

المصيلحي: توزيع البوتاجاز بالكوبون بدءًا من يناير

من أول 
السطر

نقطة 

الزي��ادة  أن  كلن��ا نع��رف 
السكانية في مصر رهيبة وفي 
ارتفاع مستمر، لكنني لم أتوقع 
م��ا قرأته قبل أي��ام في تقرير 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
العمرانية عن أن عدد الس��كان 
سيصل بعد 40 عاما ملا يقارب 

155 مليون نسمة!
وسألت نفس��ي: هل الرقم 
الذي قرأته في التقرير صحيح؟ 
أم انني فهم��ت خطأ، ورجعت 
لتصريحات وتقارير املسؤولني 
فوجدت لألسف ان الرقم الذي 

قرأته مطابق ألرض الواقع!
فتساءلت كالعادة ماذا نفعل 
حتى نوقف ه��ذه الزيادة؟ هل 
التوعي��ة االعالمية؟!  احلل في 
ولكني تراجعت وقلت: التوعية 
موجودة منذ قدمي االزل فكلما 
فتحت التلفزيون وجدت اإلعالنات 
املواطن وتنبيهه خلطر  لتوعية 
الزيادة السكانية ولكن ال حياة 

ملن تنادي!.
واحلقيقة، ان املجتمع ينبهر 
ببعض التج��ارب التي تتم في 
بعض الدول للح��د من الزيادة 
السكانية، ولكنه في الوقت نفسه 
يرفض تطبيقها، رغم ان بعض 
تلك التجارب لها تأثير إيجابي في 

احلد من الزيادة السكانية. 
فإذا كنا نرف��ض منع تعدد 
الزوجات ال��ذي يتم في تونس 
مثال، وإباحة اإلجهاض الذي يتم 
في الصني، وتعقيم الرجال الذي 
يتم في الهند، فأعتقد أنه ميكن 
أن نقبل  بعدم تقدمي الدولة ألي 
دعم بعد الطفل الثاني، أو التوجه 
لفرض غرامات متشددة على كل 

من ينجب أكثر من طفلني.
ولق��د ذك��ر د.أحمد نظيف 
رئيس الوزراء ردا على أس��ئلة 
تلقاها في مؤمتر »اليورومني« 
أهدافها  أن احلكوم��ة حقق��ت 
اإلصالحية لكنه أش��ار إلى أن 
الزيادة السكانية متثل عبئا كبيرا 
على جه��ود التنمية عندما قال 
إنه لم يعد أمام أعضاء احلكومة 
سوى الذهاب إلى املواطنني في 
غرف النوم ومناشدتهم تخفيض 

معدالت اإلجناب!.
فهل ستصل الدرجة بنا كما 
قال د.نظيف بان تذهب احلكومة 
الى غرف نوم املواطنني حملاولة 
اقناعه��م لتخفي��ض مع��دالت 

االجناب؟!.

غرف نوم المواطنين!

حم�د  أ
masri77@hotmail.com

الذكرى ال� 37 النتصار أكتوبر: كفاح أبطال.. ودماء شهداء.. وأمل مستمر

37 عاما مضت على ذكرى أعظم االنتصارات العسكرية 
في التاريخ العس����كري العاملي.. سجله املقاتل املصري 
بأحرف من ن����ور بروحه ودمائه الزكية التي روت رمال 
س����يناء.. فاملقاتل املصري هو خير أجناد األرض والفرد 
املقاتل واجلندي البطل كان مفاجأة حرب 1973، هذا البطل 
شهد له العدو قبل الصديق.. ستظل العسكرية املصرية 
على مر العصور نبراس����ا يحتذى به في كل العصور.. 
وبطوالت اجليش املصري سجلها التاريخ منذ عهد مينا 
موحد القطرين حتى حرب أكتوبر.. سالت دماؤهم وصعدت 
أرواحهم في بورسعيد واإلسماعيلية والسويس ودمياط 
واملنصورة والشرقية في قاهرة املعز والصحراء الغربية 
في اإلس����كندرية وفي جنوب الوادي، قصص وبطوالت 
س����جلها التاريخ وش����هدت بأن املقاتل املصري هو بحق 
خير أجناد األرض كما قال رس����ول اإلنس����انية ژ. ولم 
ينقطع دور فرس����ان العسكرية املصرية املرابطني خلف 
أسلحتهم، في كل ش����بر من أرض الوطن، وظلوا عيونا 
ساهرة حلماية سماء ومياه وأرض مصر الكنانة مدافعني 
عنها ضد كل من تس����ول له نفس����ه االقتراب أو املساس 

بأمن مصر الغالي.
لقد جنحت حرب أكتوبر في حتقيق عاملني رئيسيني 
وهما االستخدامات اجلديدة لألسلحة احلديثة في أوائل 
السبعينيات وهذا العامل لعب دورا محوريا في حتديث 
التكنولوجيا العسكرية على الصعيد العاملي في فترة ما 

بعد احلرب وتعديل الكثير من النظريات العسكرية.
اما العامل الثاني فهو املفاجأة االستراتيجية، فنجاح 
القوات املصرية والسورية في حتقيقها كان نتاجا ملنظومة 
متكاملة من اخلداع االستراتيجي حيث استفادت اخلطة 
من حالة االس����تخفاف الشديد التي كانت اسرائيل تنظر 
بها الى قدرات القوات املسلحة املصرية والسورية وعدم 
التعامل بجدية مع املؤش����رات العدي����دة الواضحة التي 

كانت تدل على اس����تعداد اجلانبني املصري والس����وري 
لشن حرب ضد اسرائيل وقد حققت كافة هذه االجراءات 
دورها بنجاح في خداع اجلانب االس����رائيلي وكان على 
رأس عوامل النصر النجاح في قتال اسرائيل على جبهتني 

في وقت واحد.
وه����ذه األرقام من حرب أكتوبر 1973 والتي قهر فيها 
اجليش املصري العدو االسرائيلي ولقنه درسا لن ينساه 
في فنون العسكرية والتي مازالت تدرس حتى اآلن في اكبر 
املعاهد العسكرية بدءا من الضربة اجلوية في الساعة ال� 
2 بعد ظهر السادس من أكتوبر 73 ب� 220 طائرة أصابت 

أهدافها بنسبة %95.
ويعتبر التمهيد النيراني باملدفعية في حرب أكتوبر 73 
هو أول واضخم حشد نيراني شهدته احلروب.. ونفذ بقوة 
اكثر من 2000 قطعة مدفعية بخالف املئات من قطع الرمي 
املباشر ملدة 53 دقيقة اعتبارا من الساعة الثانية وخمس 
دقائ����ق بعد ظهر يوم 6 أكتوبر وقد وصل معدل الضرب 
في هذا التمهي����د النيراني في الدقيقة األولى إلى حوالي 

10.500 دانه مبعدل 175 دانة في الثانية الواحدة.
كما عكست حرب السادس من أكتوبر ارادة سياسية 
عربية في املقام األول وقد عبر الرئيس الراحل السادات 
عن هذا صراحة بقوله ان الش����عور القومي العربي أدى 
دورا أساس����يا في حرب أكتوبر، فالتفاف الدول العربية 
ح����ول دول املواجهة وما قدمته من تأييد معنوي ومادي 
واستخدامها لس����الح البترول كل ذلك أسهم بال شك في 

حتقيق النصر.
فامللوك والرؤساء العرب ومن خلفهم شعوبهم كانوا 
سندا في املعركة ورمبا كان من أهم نتائج حرب أكتوبر 
خروج القومية العربية من حيز الشعار الى حيز العمل 
وأصبح العال����م كله يعترف بالوج����ود العربي والدور 

العربي.

الدعم العربي واستخدام سالح البترول أسهمًا في دحر المعتدين

.. وشارون بعد اصابتهجنود إسرائيليون يختبئون من القصف املصري

دبابة إسرائيلية مدمرة

جنود االحتالل االسرائيلي يفترشون األرض بعد اصابتهم في ملحمة اكتوبر وحوش الفرقة 19 أثناء اقتحامهم أحد املواقع في حصن بارليف

طائرة ميراج � 5 مصرية خالل قصفها ملواقع العدو

القاهرة تودع نظام »فوت علينا بكرة«

»الكهرباء«: »اللمبات الموفرة
ليست لها أخطار صحية«

القاهرة � شيماء فاروق
قريبا سيستطيع املواطن القاهري أن 
يحصل على وحدة سكنية ضمن الزواج 
احلديث أو يستخرج رخصة بناء،   وهو 
في منزله عن طريق التليفون احملمول 

أو األرضي أو اإلنترنت.
لي����س ه����ذا فحس����ب كم����ا يؤكد 
املس����ؤولون بالعاصم����ة، بل س����يتم 
تق����دمي جميع اخلدم����ات اجلماهيرية 
للمواطنني باإلضافة للمستثمرين عن 
طريق هذه الوسائل مع سداد الرسوم 
والتوقيع إلكترونيا أيضا ،   وذلك من 
خالل برنامج طموح يتم تنفيذه حاليا 
لتحديث العاصمة إداريا لتكون جزءا 

من احلكومة اإللكترونية . 
يقول محافظ القاهرة د.عبدالعظيم 
وزير إن برنامج حتديث إدارة العاصمة 

يتضمن  5  مشروعات هي حتديث ديوان 
عام احملافظة واملناطق األربع واألحياء 
التابعة لها وربط كل كيانات احملافظة 
بالديوان العام من خالل شبكة إلكترونية 
وبناء نظ����ام للمعلومات اجلغرافية،   
وإنش����اء بوابة إلكترونية على شبكة 
املعلومات الدولية تلبي حاجة كل من 
يريد أن يحصل على خدمة من محافظة 

القاهرة أو يعرف شيئا عنها . 
وأضاف احملافظ أن تطوير الديوان 
العام شمل إنش����اء مركز تكنولوجي 
خلدمة املواطنني واملستثمرين وميكنة 
العم����ل ف����ي كل إدارات الديوان العام 
واعادة هيكلة اجلهاز اإلداري واالرشيف 
االلكتروني والتدريب والتنمية البشرية 
وتبس����يط إجراءات احلص����ول على 

اخلدمات اجلماهيرية . 

أما ما مت في أحياء القاهرة ،   فيشمل 
تطوير نظم تقدمي اخلدمات اجلماهيرية 
للمواطنني من خالل مراكز تكنولوجية 
وميكن����ة إدارات احل����ي وتدريب  550  
موظفا في كل حي على علوم احلاسبات 
وتطبيقها والتمهيد لربط كل االحياء 

بديوان عام احملافظة . 
ويؤكد الدكتور وزير أنه مت االنتهاء 
من تطوير وافتتاح  13  حيا حتى اآلن، 
وه����ي أحياء الزاوي����ة احلمراء ، وباب 
الشعرية والسالم ومنشأة ناصر واملقطم 
وعابدين وشرق مدينة نصر واملطرية 
وعني شمس وروض الفرج والشرابية 
والساحل وش����برا، وجار االنتهاء من 
تطوير العديد من األحياء ليتم افتتاحها 
حتى العام املقبل ، ومنها احياء مصر 

القدمية والبساتني واملرج . 

القاهرة � شيماء فاروق
من����ذ أن مت البدء في طرح اللمبات 
املوفرة للطاقة، وتبني وزارة الكهرباء 
توفير تلك اللمبات بأسعار مدعمة زاد 
اإلقبال من جانب املواطنني على شرائها، 
وانعكس تأثيرها االيجابي على فاتورة 
الكهرباء لدى مس����تخدميها، فقدرتها 
العالي����ة على توفير الطاقة بنس����بة 
80% جعلت املواطنني يتهافتون على 
ش����رائها، فهي ملبات تتمتع باإلضاءة 
القوية والعمر الطويل ومستخدمة في 

جميع أنحاء العالم. 
لكن هناك تخوف����ات من األضرار 
الصحية التي قد تس����ببها بعد انتهاء 
صالحيتها الحتوائها على مادة الزئبق 
فعند الكسر حتتاج إلى التعامل بطريقة 
معينة حتى ال تسبب اضرارا، وأن ملبات 
النيون بها مادة الزئبق مبقدار 5 أضعاف 
املوجودة باملوفرة مما يعني أن خطورة 

األولى أكبر.

وتنفي وزارة الكهرب����اء ما يتردد 
حول أضرار قد تلحق باإلنسان من هذه 
اللمبات، مؤكدة أن اللمبة لها ضمان 18 
شهرا يستطيع املواطن استبدال اللمبة 

حالة وجود عيوب في الصناعة بها.
فيق����ول د.اكث����م أبوالعال املتحدث 
الرسمي لوزارة الكهرباء إن مادة الزئبق 
التي حتتويها اللمبات املوفرة للطاقة 
صغيرة جدا مقارنة باللمبات النيون 
)الفلورسنت(، حيث حتتوي اللمبات 
قدرة 9 � 20 وات على كمية من الزئبق 
تتراوح بني 2 � 4 مليغرام زئبق، بينما 
حتتوي ملبات النيون )الفلورس����نت( 
العادية قدرة 16 � 40 وات على كميات 
أعلى م����ن الزئبق تتراوح بني 10 � 30 
ملليجرام أي حوالي 5 اضعاف الكمية 
املوجودة في اللمبات املوفرة للطاقة، 
وأنه ال يوجد تسرب أو انبعاث للزئبق 
في حالة وجود »املوفرة« للطاقة سليمة، 

وخالل فترة التشغيل.

لكن في حالة الكسر يجب التعامل 
مع البقايا بشكل معني ألنها مصنوعة 
من الزجاج وقابلة للكسر، ولهذا يجب 
احلرص عند اخراجها من العلبة وعند 
تركيبها أو فكها، حيث يجب امس����اك 
اللمب����ة من القاع����دة املعدنية وليس 
من الزجاج حتى ال تنكسر، كما يجب 
عدم الضغط عليها بشدة عند التركيب 
في دوي����ل »الدواية« الكهرباء حتى ال 

تكسر.
وفي حالة كسر اللمبة يجب اتباع 
اخلطوات اآلتية ولكون عنصر الزئبق 
من العناصر املتطايرة في اجلو يجب 
فتح شباك احلجرة واخلروج منها مدة ال 
تقل عن 15 دقيقة وازالة االجزاء املتناثرة 
والبودرة ووضعها في كيس بالستيك 
وأغلقه باحكام ويجب عدم استخدام 
املكنسة الكهربائية في تنظيف البقايا 
املتناثرة حتى التضر ربة املنزل اثناء 

تنظيف املكنسة.

وزير التنمية االقتصادية: فشلنا في احتواء أزمة األسعار
أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية االقتصادية أن 
احلكومة املصرية عجزت خالل السنوات السابقة عن حل 
مشكلة ارتفاع األسعار وزيادة معدالت التضخم بسبب 
األزمة االقتصادية العاملية وطالب بضرورة مش���اركة 
املواطنني في مواجهة هذا الغالء من خالل ترشيد اإلنفاق 

وإتباع سياسات استهالكية سليمة.
وقال إن النمو االقتصادي في مصر ساهم في خفض 
نس���بة الفقراء من 24% إلى 17%، متوقعا أن يصل إلى 
10% بحلول ع���ام 2015، وهو العام الذي حددته أهداف 
األلفية، والذي أقرته األمم املتحدة عام 2000، مش���يرا 
إلى العالقة الوثيقة بني ارتفاع معدالت النمو وخفض 

عدد الفقراء.
ونوه خ���الل االحتفال بإطالق تقرير مصر لألهداف 
اإلمنائي���ة 2010، األربعاء املاض���ي، إلى أن معدل النمو 
ارتفع من 4.5% عام 2005/2004 حتى وصل إلى 7% قبل 
األزمة املالية العاملية عام 2008، والتي استطاع االقتصاد 
املصري جتاوزها متوقعا نسبة منو تصل إلى 6% نهاية 

العام املالي احلالي.
ونق���ل موقع »مصراوي« عن د.عثمان محمد عثمان 
وزير التنمية االقتصادية قوله ان احلكومة قررت زيادة 
حجم االستثمارات العامة إلى 475 مليار جنيه العام املالي 
احلالي، من بينها 160 مليارا في مجال اإلسكان واملرافق، 
و20 مليارا في مجال التعليم، و15 مليارا في مشروعات 
الصحة، وأكثر من نصف هذا املبلغ املخصص س���يتم 

إنفاقه على مشروعات الشرب والصرف الصحي.
وقال عثمان إن احلكومة لديها برنامج واضح الستهداف 
الفقراء في أفقر 1000 قرية، مشيرا إلى أن نصف الفقراء 
موجودون ف���ي هذه القرى، ويتم إنف���اق مليار جنيه 
سنويا، ومت توجيهها إلى 150 قرية كشريحة أولى في 

ميزانية العام املاضي.
وأضاف أن مشكلة الدعم وترشيده حتتاج إلى سياسات 
جريئة، ليس فقط من احلكومة، ولكن بتعاون املجتمع 
بجميع شرائحه، مشيرا إلى وجود عراقيل امام برامج 
سياسات ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وأن 
أفقر 20% يحصلون عل���ى 16% من الدعم، وأغنى %20 
يحصلون على 28% من الدع���م، وهذا أمر غير معقول 

وتسعى احلكومة إلى تصحيحه.
وأوضح أن النمو االقتصادي في مصر ارتفع من %2 
أوائل التسعينيات إلى 6% بنهاية العام املالي 2000/1999، 
وانخفضت بالتالي نسبة الفقراء من 24% إلى 17% عن 
نفس الفت���رة، مؤكدا وجود ارتباط ق���وي بني ارتفاع 
النمو االقتصادي وتوافر اخلدمات وحتس���ني األحوال 

املعيشية في مصر.

أكد أن هدف الحكومة هو السعي لخفض نسبة الفقراء إلى 10% بحلول 2015

دراسة حكومية أجريت على 7 محافظات:
20% من أسر القاهرة تعجز عن توفير الطعام

كشفت دراسة أجرتها وزارة الدولة 
لألسرة والسكان ضمن مشروع »احلد 
من الفقر« مبحافظات اجليزة و6 أكتوبر 
وحلوان وبنى سويف واملنيا وسوهاج 
وقنا«، أن 20% من أسر القرى التي أجريت 
فيها الدراسة، والتي بلغ عددها 3058 
أس���رة، عجزت عن توفير ثمن الطعام 
خالل الشهر الذي يسبق إجراء الدراسة، 
حيث جاءت محافظات القاهرة الكبرى 
»اجليزة، وأكتوبر، وحلوان« على رأس 
احملافظات التي تعاني أسرها من تلك 
املش���كلة، وذلك على غير املتوقع بأن 

محافظات الصعيد هي األكثر فقرا.
وأرجعت الدراس���ة ذل���ك إلى غالء 
النمط االستهالكي  املعيش���ة وارتفاع 
بالقاه���رة الكب�����رى ع���ن غيرها من 
احملافظات، مما يشي��ر إلى خطورة ظهور 
مستويات من الفق��ر في محافظات لم 
تكن مدرجة من قبل، في حني أكد %74.7 
من األس���ر أن عجزهم عن شراء إحدى 
الوجبات س���ببه عدم وجود عمل لرب 
األسرة في ذلك الوقت، خاصة أن معظم 
أرباب تلك األس���ر يعملون في أعمال 

مؤقتة »أرزقية«.
في الوقت نفسه بلغت نسبة األسر 
التي تعيلها امرأة 14%، كما يبلغ متوسط 
عدد األس���رة الواحدة 5.3 أفراد، يقيم 

منهم 3.53 أفراد بغرفة واحدة.
وتعد النزالت املعوية واإلسهال هي 
أكثر األمراض انتشارا بني األطفال من 
سن شهر إلى 5 سنوات بسبب التلوث 
وقلة النظاف���ة، في حني تعتبر احلمى 
الروماتزمية ظاهرة بني األطفال من سن 
5 إلى 10 سنوات خاصة مبنطقة إمبابة 
مبحافظة اجليزة، وذلك بس���بب سوء 

حالة املنازل وقلة التهوية بها، باإلضافة 
إلى أمراض س���وء التغذية واألنيميا، 
 حيث يعاني أطفال هذه األسر مبا يسمى

ب� »ثقافة الفقر في العالج«، والتي تعني 
اعتماد األهالي في ع���الج أطفالهم في 
احلصول على الدواء من الصيدلية دون 
الذهاب إلى الطبيب املعالج، مما يؤدي 

إلى تردى صحتهم.
وبالنسبة للتعليم أشارت الدراسة 
إل���ى أنه من بني كل 10 أفراد في العينة 
يوجد 3 أفراد لم يس���بق لهم االلتحاق 
بالتعليم، وأن 90% من األطفال الذكور 
و89.6% من األطفال اإلناث حتت ال� 18 
سنة مستمرون في التعليم، مما يؤكد 
عل���ى أن اإلناث أصبحن يحصلن على 
حقهن في التعليم كالذكور، في الوقت 
ال���ذي لم يلتحق في���ه أكثر من نصف 
البالغني ممن تخطوا 18 عاما بس���وق 
العمل مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة اإلعالة، 
كم���ا أن 11.6% ممن تخط���وا 16 عاما ال 
ميلكون بطاق���ة رقم قومي، 85% منهم 

من اإلناث.
وأشار أفراد العينة إلى أن أهم املشكالت 
التي واجهتهم عند محاولتهم استخراج 
ش���هادات ميالد أو بطاقات رقم قومي، 
الزحام الش���ديد واملشاجرات الناجتة 
عنه وتعرض الفتيات للتحرش، وسوء 
معاملة القائمني على اخلدمة لهم، وتهديد 
من يرفض اإلهانة بعدم أداء اخلدمة له، 
واالضطرار إلى دفع الرشاوى في مكاتب 
الصحة، باإلضافة إلى كثرة األخطاء في 
كتابة األسماء وتعقيد إجراءات تصحيح 
االسم، وارتفاع تكاليف استخراج هذه 
األوراق باملقارن���ة باألوضاع الصعبة 

لتلك األسر.


