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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

حس�م املجلس القومي لألجور، قراره بزيادة احلد األدنى لألجور من 112 إلى 
400 جنيه جلميع العاملني في مصر، وهو القرار الذي وافقت عليه احلكومة وممثلو 
منظمات أصحاب األعمال، ورفضه ممثلو العمال في املجلس. وأكد عبدالرحمن 
خير عضو املجلس ان وزير التنمية االقتصادية رفض جميع االقتراحات خاصة أن 
يكون احلد األدنى 500 جنيه بدال من 400 وذلك لغير حملة املؤهالت »املستوى 
األدنى من العاملني«، وأن يكون في حدود 750 جنيها حلملة املؤهالت املتوسطة، 

وألف جنيه للمؤهالت العليا.

»القوى العمالية«: نرفض زيادة الحد األدنى لألجور من 112 إلى 400 جنيه!

من أول 
السطر

نقطة 

بعد حريق األس��عار على 
مدار األس��ابيع السابقة، جاء 
الدور على خروف العيد ليدخل 
الس��باق، ويقفز سعر الكيلو 
القائ��م منه إلى أكث��ر من 40 
جنيها، مما يجعل ثمن أصغر 
خروف قابل للذبح يتراوح بني 

1400 و1800 جنيه.
ل��م يكن  الذي  اخل��روف 
يزيد ثمنه حت��ى في األحالم 
عن ألف جنيه يصل لهذا السعر، 
اسمحلي يا عميد املسرح العربي 
أن أس��تعير كلمتك املشهور 
وأقول »يا للهوووووول«، زد 
على هذا إن املدعو اخلروف لن 
تتم االستفادة منه كامال، حيث 
ان املعدوم منه أش��ياء كثيرة 
منها الفروة والرأس والقرنان 
واملع��دة والفش��ة والطح��ال 
والكوارع وقبل كل هذا طبعا 
اللية، وبذلك سيصفي وزنه على 
10 كيلوغرام��ات مما يعني أن 
الكيلو الصافي سيصل سعره 

ألكثر من 120 جنيها.
اهلل يرحم أيام زمان عندما 
كان في استطاعة حتى متوسطي 
الذين كانوا يوفرون  األحوال 
مبلغا في ح��دود األلف جنيه 
شراء خروف يزن 50 كيلوغراما 
يصف��ي نح��و 20 كيلوغراما 
يحتفظون ألنفس��هم بنصف 
النصف  الكمي��ة ويوزع��ون 
اآلخ��ر، وبالتأكيد هذه الطبقة 
خرجت من العرس الديني لهذا 

العام بسبب جنون األسعار.
على كل حال اللحوم ضارة 
جدا بالصحة، وتسبب العديد  
والعديد من األمراض، ومن حرم 
اكل اللحوم في الدنيا فنرجو 
اهلل ان يطعمه اياها في اآلخرة، 
ونفترض مثال أننا اش��ترينا 
خروفا وهرب منا، عااادي فلن 
نشتري واحدا آخر.. وكل عام 

وانتم طييبييني.

هروب خروف!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

القاهرة � شيماء فاروق � خديجة حمودة
أكد اللواء مصطفى راضي مساعد أول وزير الداخلية 
لقطاع األح���وال املدنية أن القطاع س���جل على مدى 
السنوات العشر املاضية وحتى اآلن 20 مليون مواطن 
ومت إرسالها من خالل الوسائط اإللكترونية إلى اإلدارة 
العامة لالنتخابات، وأضاف أن الرقم القومي ساهم في 
القضاء على كل حاالت التزوير، باإلضافة إلى تسجيل 
أربعة ماليني حالة وفاة مت ارسالها أيضا ليتم حذفها 

من اجلداول االنتخابية.
م���ن ناحية أخرى، تبدأ مديريات األمن إعداد جلان 
تلقي طلبات الترشيح ملجلس الشعب اعتبارا من يوم 
األربعاء 3 نوفمبر املقبل تنفيذا لقرار وزير الداخلية في 
استقبال الراغبني في ترشيح أنفسهم حتى اخلامسة 
من مساء يوم األحد 7 نوفمبر من خالل اللجان املشكلة 
لهذا الغرض، وتقدمي املستندات املطلوبة منها ما يفيد 
املرشح بلوغه 30 س���نة يوم إجراء االنتخابات وهو 
يوم 28 نوفمبر باإلضافة إلى صحيفة احلالة اجلنائية 
وشهادة أداء اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها، وبالنسبة 
ملرشحي األحزاب فعليهم تقدمي خطاب من احلزب يفيد 
بترشيحه لتخصيص الرمز االنتخابي أما املرشحون 
املستقلون فيختارون الرمز املخصص لهم وسداد مبلغ 

التأمني وقيمته ألف جنيه.
من جانبه صرح اللواء محمد رفعت قمصان مدير 
اإلدارة العامة لالنتخابات بأن عدد الذين سيشاركون 
في االقتراع في انتخابات مجلس الش���عب ولهم حق 
التصويت يبلغ 40 مليون ناخب ويسمح لهم باالقتراع 
بعد تقدمي حتقيق الشخصية املتضمن اسمه املدون في 

كشوف الناخبني.
الى ذلك، طالبت اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة 
املستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة رئيس 
محكمة اس���تئناف القاه���رة املواطنني باحلرص على 
املشاركة واإلدالء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب 

يوم 28 نوفمبر.
وذكرت جريدة »األخب���ار« امس االول، ان اللجنة 

العليا قررت السماح للمواطنني باإلدالء بأصواتهم في 
اللجان املقيدين بها إذا كانوا يحملون البطاقة الوردية 
أو بإثبات الشخصية عن طريق الرقم القومي أو جواز 
السفر أو بتعرف مندوبي املرشحني عليهم إذا كانوا ال 

يحملون البطاقة الوردية.
على صعيد متصل، هدد السيد البدوي رئيس حزب 
الوفد باالنسحاب من انتخابات مجلس الشعب املقبلة، 
  على خلفية منع بث حملته السياسية على التلفزيون 
املصري،  وما وصفه بالتأثير الس���لبي لتدخل أجهزة 
الدولة في نزاهة االنتخابات وتكافؤ الفرص بني احزاب 

املعارضة واحلزب احلاكم . 
وذكرت جريدة »األهرام« ان احلزب أعلن في بيان 
جلماهير األمة، انه يراقب ويرصد ما تقوم به الدولة 
واجهزتها وتأثيراتها السلبية على نزاهة االنتخابات 
وتكافؤ الفرص بني احزاب املعارضة واحلزب احلاكم ، 
  مشيرا إلى أن احلزب سيكون له وقفة صارمة اذا فقد 

األمل في ان تستجيب الدولة ملطالبه.
وأفاد البيان بأن الوفد لن يكون مشاركا سلبيا في 
انتخابات ال تتوافر لها ضمانات النزاهة وحرية االختيار 
للناخبني وستكون مؤسسات الوفد كافة في حالة انعقاد 
دائم ملراقبة تطورات املوقف واتخاذ القرار لالستمرار 

في االنتخابات او مقاطعتها في الوقت املناسب .
 وأضاف البيان أنه بدأت مؤشرات تفصح عن عدم 
التزام األجهزة بإج���راء انتخابات نزيهة يكون لكافة 
االحزاب املش���اركة فيها فرص متس���اوية فقد رفض 
التلفزيون املصري اململوك للشعب بث اعالنات مدفوعة 
الثمن حلزب الوفد يدعو فيها املواطنني الى ممارس���ة 
حقوقهم السياس���ية واالنضمام حلزب الوفد ثم عاد 
يشترط احلصول على موافقة اللجنة العليا لالنتخابات 
حتى ميكن بث تلك االعالنات رغم ان القانون ال ينص 
على ض���رورة احلصول على تل���ك املوافقة ورغم ان 
التلفزيون يبث اعالنات انتخابية للحزب احلاكم كذلك 
تبدو الرغبة واضحة في تعقيد عملية التقدم بأوراق 

الترشيح . 

تسجيل 40 مليون مواطن في الجداول.. وحذف أسماء 4 ماليين متوفين من الكشوف

انتخابات مجلس الشعب: الوفد يهدد باالنسحاب
والتصويت بالرقم القومي أو جواز السفر

إعفاء الغزل المستورد من الجمارك
حتى آخر مارس القادم

»الخدمات البيطرية«: استخدمنا 22 لقاحًا  
لمقاومة إنفلونزا الطيور و»لم ننجح«

مهلة الستخراج التراخيص
واستكمال البناء بالمدن الجديدة

شيماء فاروق
أصدر وزير املالية د.يوسف بطرس غالي تعليمات إلى مصلحة 
اجلمارك باستمرار تنفيذ قرار د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء 
بإعفاء كميات الغزل املستوردة من الضريبة اجلمركية حتى آخر 
مارس من العام القادم. وقال وزير املالية إن مصلحة اجلمارك بدأت 
بالفعل في تنفيذ قرار رئيس الوزراء في هذا الش���أن، مشيرا إلى 
أن القرار صدر بعد زيادة أس���عار الغزل في األسواق العاملية مما 
قد يؤدي إلى توقف بعض املصانع عن العمل وهو ضد سياس���ة 
الرئيس مبارك واحلكومة التي تشجع على فتح املزيد من املصانع 
لتوفير فرص العمل واحلفاظ على حقوق العاملني بهذه املصانع 
لتوفير االستقرار النفسي للمواطنني وأيضا احلفاظ على أسعار 

منتجات هذه املصانع عند مستوياتها دون زيادة.

شيماء فاروق
أكد اللواء عادل جنيب النائب األول لرئيس مجلس إدارة هيئة 
املجتمعات العمرانية اجلديدة أنه تقررت املوافقة على إعطاء مهلة 
إضافية لألراضي املخصصة مبس���احات صغيرة باملدن اجلديدة 
لالنتهاء من استخراج التراخيص واستكمال البناء. ولفت إلى منح 
مهلة ملن لم يتمكنوا من تسلم األرض واستخراج تراخيص البناء 
للتسلم وتقدمي املستندات الالزمة إلصدار تراخيص البناء تنتهي 
في 28 فبراير القادم، مبينا أنه حال االلتزام مينحون مهلة إضافية 
تنتهي 31 أغسطس 2010 الستكمال البناء لدور سكني واحد وبناء 
السور وتش���طيب الواجهات اخلارجية. وأضاف أنه بالنسبة ملن 
قاموا بتسلم األرض واستخراج التراخيص ولم يتمكنوا من االنتهاء 
من البناء يتم منحهم مهلة حتى 31 أغسطس القادم الستكمال بناء 

دور واحد على األقل والسور وتشطيب الواجهات اخلارجية.

»التصنيع«: يمكننا تصنيع 40% من المفاعل النووي السلمي
رف����ض الفريق حمدي وهيبة رئيس مجل����س إدارة الهيئة العربية 
للتصنيع األقاويل التي تتردد حول انصراف الهيئة للعمل املدني على 

حساب العسكري، واصفا مردديها ب� »اجلهالء«.
وأوض����ح ملوقع »مصراوي:� ان الهيئة متتلك امكانيات فائضة فهل 
نترك العمال للكس����ل واالس����ترخاء؟ ويكون مصيرنا اخلسائر مثلما 
حدث مع العديد من ش����ركات القطاع العام أم نق����وم بتوجيه الطاقة 
الفائضة بش����كل مفيد وصحيح، فالهيئة يعمل بها حوالي 17 ألف فرد، 
ج����زء من مجهودهم يتم توجهه للعمل في املش����روعات القومية التي 
ترتكز عليها سياس����ة الدولة مثل إقامة محطات تنقية املياه ومعاجلة 

مياه الصرف الصحي.
وقال وهيبة ان اخلبراء األجانب ف����ي فترة الثمانينيات من القرن 
املاضي أش����اروا إلى أننا كمصريني نستطيع تصنيع 40% من مكونات 
احملط����ة النووية الس����لمية طبقا لتخصص كل جهة، ونفس الش����يء 

بالنسبة لألقمار الصناعية.
وأض����اف: لذلك فإنني أطالب متخذي القرار بضرورة اإلصرار على 
وجود التصنيع احمللي ولو طبق ذلك في كل الصناعات فسوف يتغير 
حال البلد في فترة قصيرة ألننا نتحدث في مليارات اجلنيهات حتصل 

عليها الشركات االجنبية.
وتابع ان »الهيئة ال تصنع فوانيس رمضان ولكن تنفذ مشروعات 
قومية، بشكل مخطط، فالهيئة ذراع الدولة في مجاالت رئيسية، فمثال 
مت إنشاء مصنعني مبحافظة الشرقية لتحويل قش األرز لسماد عضوي 
ومصانع ألجهزة االحت����راق النظيف، وأنتجن����ا احلضانات بتصميم 
وصناع����ة مصرية خالصة وهي خطوة مهم����ة ترحمنا من دفع إتاوة 
للش����ركات صاحبة التصميم والتكنولوجيا، ولذلك نستطيع تطوير 
املنتج حس����ب ما نراه وتقدمي خدمات ما بعد البيع، وغير احلضانات 
استطعنا تصنيع ش����فاط الغالل الذي يعمل بكفاءة عالية في املوانئ 

املصرية اآلن ويفوق إمكانية املنتج األجنبي مبراحل«.
وأضاف أن الهيئة تقوم بصناعة العديد من األسلحة لتلبية احتياجات 
القوات املسلحة منها حيث حتمل علينا حجم أعمال يصل ل� 30 من حجم 
أعمال الهيئة فاألولوية لها، وقد وصلنا حاليا لنسبة 94% في تصنيع 
جسم الطائرة »كيه 8« والتي تعمل حاليا في قواتنا اجلوية، وقد وقعنا 
عقودا جديدة ملشروعات يتم دراستها حاليا مع قواتنا املسلحة متعلقة 

بالطائرات والصواريخ املضادة للطائرات وأخرى مضادة للدبابات.
وأش����ار إلى أن العمل في مجال السالح كسلعة ليس كالبطاطس أو 
فوانيس رمضان ولكنه يرتبط بقرارات سياسية ونحن ملتزمون بأي 

قرار سياسي للدولة.
وحول مدى تأثر الهيئة بانسحاب الدول العربية التي كانت مشاركة 
فيها واإلصرار على اعتبارها هيئة عربية رغم أنها اآلن مصرية خالصة، 
فقد أوضح أن الدول األربع التي كانت مؤسسة للهيئة مع مصر انسحبت 
منها عام 1978 وبعدها وخالل عشرة أيام أصدر الرئيس السادات قرارا 
باس����تمرار الهيئة في العمل بشخصيتها االعتبارية وكان قرارا حكيما 
ج����دا حتى ال تتفكك الهيئة، ففي تلك الفترة كانت الهيئة ملتزمة بعدة 
عقود لصالح الدول العربية وكانت الهيئة موقعة على العقود بكونها 
الهيئة العربية للتصنيع فلو غيرنا االسم فمعنى ذلك أن تلغى العقود 

واملفاوضات.
وفي هذه الفترة كانت ال����دول العربية مجمدة أرصدتنا ومع بداية 
االنفراجة عند تولي الرئيس مبارك فقد متسك أيضا بالسياسة القدمية 

لعمل الهيئة فليس من الذكاء تغيير كيانها.
وعن الدور الذي يقوم به مجلس التصنيع احمللي � الذي يترأس����ة 
وهيب����ة � قال ان املجلس يضم مجموعة من رجال األعمال وممثلني من 
وزارات الصناع����ة واملالية والتعاون الدولي، والهدف منه أن تش����ارك 
الصناع����ة املصرية ف����ي تصنيع أي منتج بداخ����ل البالد حتى نضمن 
أن يوضع عليه ش����عار »صنع في مصر« وهذا من شأنه توفير فرص 
عمل وخطوة للوصول إلى نس����بة تصنيع مصرية 100%، ومن أهداف 
املجلس أيضا تطوير الصناعات الصغيرة والصغيرة جدا والوصول 
إليها، فحسب كالم وزارة املالية يوجد 3 ماليني ورشة »بير سلم« من 

املمكن االستفادة منها ووضعها داخل منظومة عمل.
وكذلك فاملجلس قد يقدم استش����ارات ملتخدي القرارات الصناعية 
خاصة املتعلقة بوضع نسب التصنيع احمللي في املنتجات وهذا يرتبط 
بزيادة وعي القطاع الصناعي واملجتمع لشراء املنتج املصري )احمللي( 

الذي له مثيل أجنبي.
وقد أكد الفريق وهيبة على أن الثقافة العامة في مجتمعنا املصري 
أبعد ما تكون عن الفكر الصناعي فهو )الفكر الصناعي( غائب في األنشطة 

احلياتية وكذلك نحن متأخرون في الفكر الصناعي املستقبلي.

باليه مصري � نمساوي عن توت عنخ آمون
القاهرة � رويترز: افتتح عرض موسيقي عن حياة الفرعون 
الشاب توت عنخ أمون في القاهرة الثالثاء املاضي تقدمه فرقة 
� مصرية منساوية مشتركة تعرض تناوال خياليا بعض الشيء 

حلياة هذا الفرعون.
ويحك���ي العرض الذي افتتح في دار األوبرا املصرية قصة 
حياة تون عنخ أمون وهو فرعون من األسرة ال� 18 اشتهر على 
مستوى العالم عندما اكتشف هاوارد كارتر عام 1922 مقبرته 
سليمة وكانت حتتوي على العديد من املقتنيات الرائعة منها 

تابوته الذهبي.
ورغ���م توافر الكثير من املعلوم���ات عن حياة وحكم امللك 
الشاب جلأ اإلنتاج النمساوي للعرض إلى ملء الفراغات التي 

لم يذكرها التاريخ باخليال.
توج توت عنخ أمون على عرش مصر عام 1333 قبل امليالد 
بعد اخناتون وحكم ملدة تسع سنوات توفي بعدها في ظروف 

غامضة.
ويأخذنا العرض إلى الصراع داخل القصر بعد وفاة اخناتون 

بشأن من سيخلفه وحتى اعتالء توت العرش 
وزواجه من أخته غير الش���قيقة عنخ اسن 

امون ومعركته لتأمني حكمه وإقرار السالم 
مع أعداء مصر.

ويقول شريف عبد املجيد الذي يؤدي 
دور امللك توت إنه فخور باالشتراك في 

عمل يحتفي بتاريخ مصر.
وأضاف »إن شاء اهلل حيبقى عرض 
يخليكم تنبس���طوا جدا. وامليزة في 
مصراأنها من زمان.. بنفتخر بها قدام 

البالد الثانية«.
وانتجت فرقة كوادروفيجيون ڤيينا 

العرض في األساس وقدمته في أملانيا عام 
2008. وعرضه هذا األسبوع في دار األوبرا 

املصرية هو العرض األول له في مصر واألول 
باللغة االجنليزية، وسيس���افر العرض بعد ذلك 

إلى االسكندرية.
إيبلد  الراقصة األملانية هرشتني  وقالت 
التي قامت بدور تي جدة توت إن العرض 
يحاول حتقيق التوازن بني الترفيه والدقة 

التاريخية.
وقالت »إنه عرض رائع، مزج ممتاز 
بني الروك اند رول والتاريخ، حاولنا 
معاجلة التاريخ بالشكل الصحيح قدر 
اإلمكان. بالطبع تعني علينا اختالق 
بعض األشياء لنحيطه بقصة جميلة، 

هذا ما يتناوله العرض«.
وتأت���ي العدي���د من الش���خصيات 
الرئيسية في العرض من النمسا وأملانيا 
لكن فرق���ة الباليه املصري���ة قدمت أغلب 
الراقصني وأدى العزف أوركسترا دار األوبرا 

املصرية.

وتقول الراقصة ش���يماء محمود إن ه���ذا العرض مختلف 
بالنسبة للجمهور املصري الذي اعتاد على تناول فيردي في 

اوبرا عايدة للتاريخ الفرعوني.
وقالت »ألن إحنا هنا ملا بنعمل أوبرا عايدة بفرقة األوبرا.. 
كلها مصريني. فده جديد.. إن حد من بره ييجي يشارك معنا 
ويعملوه بش���كل مختلف عن أوبرا عاي���دة وحاجة مختلفة 

متاما«.
وتعرض احلركة األولى من العرض صراع توت مع شياطني 
الفوضى من أجل اعتالء العرش وقصة حبه الخته غير الشقيقة. 
وفي احلركة الثانية يخوض امللك الش���اب صراعا مريرا على 
السلطة مع املتآمر حور محب قائد اجليش، ويتغلب توت في 
النهاي���ة على خصومه وخالل الصراع يتعلم أن يكون حاكما 

عادال وزوجا مخلصا لعنخ اسن امون.
ويب���دو � على األقل من أحدث تن���اول لقصة توت في هذا 
العرض � أن حياة املل���ك الصغير التي تنطوي على أكثر من 

مجرد أحداث تاريخية لن تكف عن اجتذاب املشاهدين.

أكد د.محمد مصطفى اجلارحي، رئيس الهيئة العامة 
للخدمات البيطرية، أن مصر استخدمت 22 لقاحا ملكافحة 
انفلونزا الطيور منذ دخول الڤيروس إلى مصر عام 2005، 
مشددا على أن هذه اللقاحات »لم تنجح« في السيطرة على 
املرض بسبب »ضعف كفاءتها«. وأوضح أن الدولة تستهدف 
التوصل لالكتفاء بتداول لقاح واحد يناسب العترة احمللية 
من املرض، للسيطرة على انتشاره في مزارع الدواجن التي 
ضربتها انفلونزا الطيور.  وقال اجلارحى � خالل اجتماع 
اللجنة الفنية للتحصينات بوزارة الزراعة، والذي انعقد 
االربعاء املاضي مبشاركة اللجنة الفنية لصحة احليوان 
ومسؤولني من معهد بحوث األمصال واللقاحات بالعباسية 
وعدد من مسؤولي شركة األمصال واللقاحات البيطرية: 
»من الضروري مشاركة القطاع اخلاص في جهود الدولة 
ملكافحة املرض والسيطرة عليه، من خالل تطبيق قواعد 
األم����ان احليوي، ووضع برامج دورية للتأكد من تطبيق 

هذه القواعد«.


