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تراجع نصيب الفرد من املياه يصل مداه في 2025

حديقة احليوان في اجليزة معلم من املعالم التي الميكن محوها من ذاكرة التاريخ

زراعة القمح في مصر في تقلص مستمر

القاهرة: فيما أكدت تقارير صحافية نقال عن مصادر
مس����ؤولة بوزارتي الزراعة واالسكان ان الوزارتني 
اتفقتا على تخصيص مساحة 400 فدان مبدينة السادس 
من أكتوبر لنقل حديقة حيوان اجليزة إليها قبل نهاية 
عام 2010، نفى ام����ني اباظة وزير الزراعة اي تفكير من 
قب����ل احلكومة في اقامة حدائق حي����وان بديلة حلديقة 
حيوان اجليزة مبدينة الس����ادس من اكتوبر مشيرا الى 
انه كانت مجرد فكرة لنقل احليوانات املوجودة باحلديقة 
املركزي����ة باجليزة الى احد املواقع في مدينة الس����ادس 
من اكتوبر وحتويل احلديقة األم الى حديقة نباتية ومت 

الغاء هذه الفكرة 
وشدد اباظة في تصريحات صحافية على ان احلكومة 
لم تدرس احلاق حديقة حيوانات اجليزة بحديقة بديلة 
مؤكدا ان انشاء حديقة حيوان جديدة امر غير وارد حاليا 
وان اي افكار القامة حديقة حيوانات يخضع لدراسات 

وزارة الزراعة فقط.
وعودة الى املصادر التي تؤكد موضوع النقل قالت: 
ان����ه مت االتفاق ايضا على أن يت����م إخالء موقع حديقة 
احليوان احلالي باجليزة من كل احليوانات واألش����جار 
وبيع مساحة احلديقة احلالية والتي تبلغ نحو 80 فدانا 
باملتر، على أن يتم طرح األرض ملس����تثمر رئيس����ي أو 

مجموعة من املستثمرين.
ومن جانبه، قال عضو مجلس نقابة البيطريني د.سامي 
طه، إن اجلمعيات البيطرية س����بق وأن توقعت عملية 
نقل حديقة احليوان وبي����ع موقعها احلالي منذ عامني 

تقريبا.
وحذر طه من خطورة نقل حديقة احليوان من موقعها 
احلالي، حيث يعني نقله����ا تدمير منطقة تراثية تضم 
ثروة حيواني����ة ونباتية نادرة، فض����ال عن أن حديقة 
حيوان اجلي����زة تعد املزار رقم 1 بالنس����بة للمصريني 
ونقلها إلى 6 أكتوبر يعني أنها س����تكون مقصورة على 

األغنياء فقط.
من جانبهم شن عدد من اخلبراء هجوما عنيفا على 
مجرد مناقش����ة فكرة نقل حديقة حيوان اجليزة الى 6 
اكتوبر، باعتبار أن حديقة احليوان جزء من تاريخ مصر 

ال ينبغي أن يتم التفريط فيه مهما كانت املبررات.
وقال االستشاري العاملي د.ممدوح حمزة، إن التفكير 
ف����ي نقل حديقة اجليزة من مكانه����ا، يعتبر خطوة من 
عدة خطوات تس����تهدف مسح أجزاء مهمة من العالمات 
املصري����ة البارزة في العاصمة، وب����دأ هذا املخطط منذ 
ظهور شركات لش����راء العقارات التاريخية في منطقة 

وس����ط البلد »ال نعرف من يقف وراءها وال من ميولها، 
ونفس األيدي اخلفية تقترب اآلن من اجليزة، وال نعرف 

ماذا تستهدف غدا«.
 وأضاف حمزة أن مساحة 80 فدانا التي تشغلها حديقة 
احليوان أصبحت مطمعا لليهود من خالل الوس����طاء، 
ودعا حمزة إلى مقاطعة شعبية لصاحب الفكرة، وقال 
»باعوا األصول من قبل ولم يعد على الشعب أي فائدة«، 

وأكد حمزة أنه سيكون من أول الذين سيقفون ضد هذه 
املخططات، وتساءل حمزة »كيف تعلن هيئة التخطيط 
العمراني عن تناقص املسطحات اخلضراء في العاصمة، 

وهي تسعى لتقليلها؟«.
بدوره يرى أستاذ الڤيروسات واملناعة بكلية الطب 
البيطري بجامعة القاهرة د.محمد عبداحلميد سليمان، أن 
املبررات التي ساقها البعض من قبل بضرورة نقل احلديقة 

إلى منطقة أخرى بسبب خطورتها وسط الكتلة السكنية، 
نظرا لوجود ڤيروسي أنفلونزا الطيور واخلنازير وغير 
ذلك، فهي حجج ومبررات واهية ألن هذه الڤيروس����ات 
من املمكن أن تتواجد في أي مكان، ولكن »أود أن أشير 
إل����ى أن مهما كان����ت احلجج، فهي لن تفل����ح في إخفاء 
الوج����ه القبيح الذي يطمع في االس����تحواذ على أرض 
حديقة احليوان، س����واء كان ذلك عن طريق مستثمرين 

مصريني أو عرب«. 
وفي س����ياق متصل، أكد عميد كلية الطب البيطري 
بجامعة كفر الش����يخ د.مصطفى عبدالعزيز أن مسلسل 
تخريب حديقة احليوان باجليزة، بدأ منذ قيام أصحاب 
القرار بتس����ريح األطباء البيطري����ني من ذوي اخلبرة، 
وإحلاق احلديقة مبكت����ب وزير الزراعة بدال من الهيئة 
العامة للخدم����ات البيطرية، حيث ترك����ت احليوانات 
لألمراض حت����ى نفق أغلبها، مع عدم ش����راء حيوانات 
جديدة، واستمرت حلقات اإلهمال حتى خرجت احلديقة 
من التصنيف الدولي، بعد أن كانت الثانية على مستوى 
العال����م، باإلضافة إلى إهمال النبات����ات بها، وبعد هذه 
اخلطوات التمهيدية حتما، سيأتي من يدعي إنقاذ احلديقة 

بنقلها إلى صحراء أكتوبر«.
في املقابل، قال رئيس جلنة اإلسكان بأمانة السياسات 
باحلزب الوطني االستشاري د.طلعت حماد، إنه ال يرى 
مانعا من إنشاء حديقة حيوان جديدة في مدينة السادس 
من أكتوبر على أن يديرها القطاع اخلاص، مع اإلبقاء على 
حديقة احلي����وان باجليزة كما هي، ألنها أثر تاريخي ال 
يجب التفريط فيه على أن يدريها أيضا القطاع اخلاص، 
ألن من أهم أسباب تراجعها إلى هذا املستوى غير الالئق 

هو إدارتها مبنطق القطاع العام. 
وأضاف د.عبداهلل أن حديق����ة احليوان باجليزة مت 
إنش����اؤها في عه����د اخلديوي عباس، عندم����ا كان عدد 
املصري����ني ال يتعدى 8 ماليني، بينما نحن اآلن جتاوزنا 
80 مليون نس����مة، لذلك من الضروري أن يكون هناك 

حديقة أخرى.
وقال رئيس مركز بحوث اإلسكان السابق د.أبو زيد 
راجح، ان إنشاء حديقة حيوان كان مطروحا منذ سنوات، 
عندما كان الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزيرا للتنمية 
احمللي����ة، وكان مقترحا للحديق����ة اجلديدة على طريق 
مصر الفيوم، ألن احلديقة احلالية لم تعد تستوعب عدد 
الزائرين خاصة في األعياد واملناس����بات، على أن تبقى 
احلديقة متنفسا للمناطق املجاورة لها، ألن نصيب الفرد 
في مصر من املسطحات اخلضراء ال يتجاوز 60 سم، وإذا 
أضيف إليها مسطح نهر النيل ستصل إلى نصف متر، 

بينما هذه النسبة تصل في بعض الدول إلى 12 مترا.
وحذر أبوزيد م����ن مجرد اإلقدام عل����ى طرح أرض 
حديقة احليوان باجليزة إلى االس����تثمار بأي حال من 
األحوال، معتبرا أن ذلك األمر في حد ذاته جرمية، على 
حد وصفه، ألنه ليس هناك دولة في العالم تبيع جزءا 

من تاريخها. 

دعوات لحملة مقاطعة شعبية لفكرة النقل: أثر تاريخي ال يجب التفريط فيه

أنباء عن التخطيط لنقل حديقة حيوان الجيزة إلى 6 أكتوبر قبل نهاية 2010.. و»الزراعة« تنفي

تقرير حكومي: 15 مليار متر مكعب 
عجزًا في مواردنا المائية بحلول 2017 

تقرير: انتاج  8 ماليين طن قمحًا لـ 75 مليون مواطن 
مقابل 53 مليون طن برسيماً لـ 10 ماليين حيوان

»التيفود« ينتشر: 55 إصابة في القليوبية
.. والمستشفيات تعلن الطوارئ

مريدو »السيدة زينب« تحدوا الحكومة
و»اإلنفلونزا« واحتفلوا بـ »المولد«

القاهرة: سجلت حمى التيفود امس االول، ارتفاعا في
أعداد املصابني، منهم 55 في القليوبية وحدها، مما اضطر 
محافظها املستشار عدلي حسني إلى إعالن حالة الطوارئ 
القصوى، فيما حذر عدد من علماء البيئة والصحة من تزايد 
معدالت اإلصابة بأمراض التيفود والدوسنتاريا بسبب مياه 
الشرب امللوثة. وقال د.ممدوح خالف، وكيل وزارة الصحة في 
القليوبية، إن جميع مستشفيات احملافظة استعدت الستقبال 
املصابني، وبرر انتشار عدوى التيفود باستخدام املواطنني 
طلمبات املياه احلبشية. وقررت محافظة القليوبية، اخلميس 
املاضي، إزال����ة 38 طلمبة في قريتي البرادعة واخلرقانية، 
فيما ذكر عدد من األهالي لوكالة »رويترز« أن العدد الفعلي 
للمصابني يتجاوز 300 مواطن.  ونقلت »املصري اليوم« انتقاد 
األهالي لتجاهل املسؤولني مشكالتهم، وان أجهزة احملافظة 
جتاهلت شكاوى قدموها منذ 10 أيام، إثر انفجار خط مياه 
الش����رب اجلديد، الذي مت تشغيله مؤخرا، إذ تزامن ظهور 
املرض مع تش����غيله. وقال أحمد عبداحلميد، والد »محمد« 
الطفل املصاب، إنهم كانوا يعتمدون على الطلمبات احلبشية 
دون مشكالت صحية.  فيما أكد عبدالرؤوف برجيس، من 
األهالي، أن فرحة املواطنني بالشبكة اجلديدة لم تستمر، إذ 
اضط����روا إلى العودة لفناطيس املياه واجلراكن التي تباع 
بأسعار مرتفعة. وقال د.أحمد عبدالوهاب، أستاذ علم التلوث 
البيئي بجامعة بنها، إن معظم املصابني بالتيفود يسكنون 
مناطق نائية، وطالب وزارة الصحة بإعداد سيناريو لألخطار 
الصحية على غرار برنامج األمم املتحدة ملواجهة األمراض 

الوبائية، مثل: التيفود واملالريا.

القاهرة: حتدى اآلالف من مريدي مولد السيدة زينب
مرض انفلونزا اخلنازير وقرار د. عبدالعظيم وزير، 
محافظ القاهرة، مبنع إقامة املوالد في نطاق احملافظة، 
واحتفلوا اخلميس املاضي في القاهرة وأس���وان، فيما 
منعت أجهزة محافظة القاهرة االحتفال مبولد س���يدي 
كامل الشبراوي، أحد موالد الطريقة الشبراوية، تزامنا 
مع حظر محافظة املنيا ومدينة األقصر إقامة احتفاالت 

مبولد الشيخ الفولي وموكب أبي احلجاج األقصري.
وأكد مريدو مولد الس���يدة زينب في أسوان رفضهم 
إلغ���اء االحتفاالت باملولد في القاه���رة، الفتني إلى أنهم 
اعتادوا كل عام إقامة املولد في أسوان، عقب انتهائه في 
القاهرة، رغم تأكيد بعض املصادر في مجلس مدينة أسوان 
إلغاء االحتفاالت مبولد السيدة زينب هذا العام، قبل أيام 
فقط من موعد االحتفال مبولد الشيخ البيومي، مبدينة 
إدفو. وقال شيخ الطريقة الشبراوية الشيخ عبداخلالق 
الش���براوي، إن قيادات »كبيرة« في الدولة اتصلت به، 
وطلبت منه نقل االحتفاالت باملولد إلى مقر املش���يخة 
الش���براوية، في محافظة املنوفية إال أنه رفض، مطالبا 
الطرق الصوفية بالوقوف بحزم أمام قرار احملافظ وضد 

من سماهم »املتآمرين« من مشايخ الطرق.
وفي املنيا، أعرب مشايخ ومريدو مولد الشيخ أحمد 
الفولي عن اس���تيائهم إللغاء املولد السنوي، الذي يقام 
يوم 25 رجب من كل عام، ويستمر ملدة أسبوع، وطالبوا 
بإلغاء القرار. وق���ال د.عبدالرؤوف محمد، وكيل وزارة 
األوقاف باحملافظة: »إن الق���رار خاص برئيس الوزراء 

ويتم تنفيذه على مستوى احملافظات«.

القاهرة: كش����ف تقرير حديث ملركز املعلومات
ودعم اتخاذ القرار مبجل����س الوزراء عن عجز 
متوقع في املوارد املائية عن االحتياجات بحلول عام 
2017 حيث من املتوقع أن تصل إجمالي كمية املوارد 
املائية املتاحة في مصر إلى حوالي 71.4 مليار متر 
مكعب في مقابل االحتياجات املائية التي تصل في 

نفس السنة إلى 86.2 مليار متر مكعب.
وقد بلغ إجمالي كمية املوارد املائية املتاحة في 

مصر عام 2006 حوالي 64 مليار متر مكعب.
ويتوقع التقرير أن يتراجع متوسط نصيب الفرد 
ف����ي مصر من املياه خالل الس����نوات القادمة حيث 
يصل إلى 582 مترا مكعبا س����نويا عام 2025 مقابل 
860 مترا مكعبا سنويا عام 2003 و1138 مترا مكعبا 

سنويا عام 1986.
وأكد التقرير � الذي اس����تعرضه د.ماجد عثمان 
رئيس مركز املعلومات مبجلس الوزراء � أن نهر النيل 
ميد مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب مبا ميثل 
حوالي 86.7% من إجمالي املوارد املائية املتاحة في 
مصر عام 2006، ومن املتوقع أن تنخفض مساهمته 
في إجمالي املائية املتج����ددة املتاحة في مصر إلى 

80.5% عام 2017.
وكشف التقرير الصادر عن مركز املعلومات ودعم 
اتخاذ القرار مبجلس الوزراء أن حجم املوارد املائية 
في العالم تبلغ 35 مليون كم مكعب، وهي متثل %2.5 
فقط من إجمالي كمية املياه املتاحة في العالم والتي 
تبلغ 1.4 مليار كم مكعب، ويتم استخدام أقل من %1 

فقط من هذه املوارد العذبة لألغراض البشرية.

وق����ال التقرير إن 30 دولة من بني 178 دولة تقع 
حتت خط الفقر املائي عندما يقل متوس����ط نصيب 
الفرد من املياه املتجددة به����ا عن 1000 متر مكعب 
سنويا، كما أن شخصا من كل ثالثة أشخاص في العالم 
يتأثرون بندرة املياه، وما يزيد من تفاقم املش����كلة 
زيادة االحتياجات املائية نتيجة الزيادة السكانية 
والتمدن وزيادة االستخدامات املنزلية والصناعية 
عالوة على أن فردا من كل س����تة أفراد في العالم ال 

يحصلون على مياه نقية آمنة.
وبالنس����بة ملصر، أوضح التقري����ر أن الزراعة 
اس����تحوذت على النصيب األكبر من االستخدامات 
املائية، وه����و ما ميثل حوال����ي 83.3% من إجمالي 

االستخدامات عام 2008/2007.
وأوضح أن حوالي 12.9% زيادة في إجمالي كمية 
مياه الش����رب املنتجة عام 2007/2006 مقارنة بعام 
2004/2003 لتصل إجمالي الكمية املنتجة الى %7.25 

مليار متر مكعب عام 2007/2006.
وأشار التقرير إلى أن 5.7 مليارات متر مكعب من 
مياه الشرب مت استهالكها عام 2007/2006 مقابل 5.1 
مليارات متر مكعب عام 2004/2003 بنسبة ارتفاع 

بلغت حوالي %11.8.
وبلغ عدد األس����ر املتصلة بالشبكة العامة ملياه 
الشرب حوالي 16.7 مليون أسرة وذلك وفقا لتعداد 
عام 2006 بنسبة 96.6% من إجمالي أسر اجلمهورية، 
في املقابل حوالي 7 ماليني أسرة وفقا لتعداد 1986 
بنسبة 71.6% من إجمالي األسر، بزيادة 9.7 ماليني 

أسرة.

القاهرة: كشف تقرير أصدره قطاع الشؤون
االقتصادية التابع لوزارة الزراعة أن مس����احات 
القمح التي متت زراعتها العام املاضي، بلغت مليونني 
و920 ألف فدان، منها مليونان و448 ألف فدان متت 
زراعتها ف����ي األراضي القدمية بالدلتا والوادي، مبا 
ميثل 83.84% من إجمالي املساحة املزروعة بالقمح، 
و472 ألف فدان زرعت ف����ي األراضي اجلديدة، مبا 

ميثل 16.16% من إجمالي املساحة.
وأوضح التقرير � الذي نشرته »املصري اليوم« � 
أن إجمالي إنتاج مصر من القمح بلغ »54.180 مليون 
إردب«، تعادل 8 ماليني و127 ألف طن قمح، بإنتاجية 
تصل إلى 18.21 إردبًا للفدان، بينما مت تقدير تكاليف 
الفدان الواحد حملصول القمح بحوالي 3145 جنيها«، 

وصافي العائد 5159 جنيها.
وكشفت إحصائيات وزارة الزراعة عن أن إنتاج 
مصر من البرسيم »تفوق على إنتاجها من القمح«، 

بزيادة قدرها 45 مليون طن � حسب التقرير � حيث 
بلغ إنتاج مصر من البرس����يم املستدمي »48 مليونا 
و554 ألف طن« العام املاضي، إضافة إلى 5 ماليني 
طن أخرى من برس����يم »الفحل«، ليصل إجمالي ما 
تنتجه مصر من البرس����يم إلى أكثر من 53 مليون 
ط����ن، وهي كمية تكفى احتياج����ات 10 ماليني رأس 
م����ن حيوانات اجلاموس واألبق����ار واإلبل واألغنام 
وال����دواب، مبعدل إنتاجية يص����ل إلى ما يقرب من 
30 طنا للفدان الواحد، بإجمالي مساحات يصل إلى 

مليون و619 ألف فدان.
وأكدت اإلحصاءات أن محافظة الشرقية احتلت 
املركز األول في إنتاج البرسيم بكميات بلغت أكثر 
م����ن 6 ماليني طن، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي 
5 ماليني طن، ومثلها في كفر الش����يخ، ثم املنوفية 
بنحو 4 ماليني و200 ألف طن، وأخيرا املنيا بنحو 

3 ماليني طن برسيم.

القاهرة: يبدأ األوكازيون الصيفي
هذا العام  في اليوم الثالث من شهر 
رمضان املبارك  املوافق  24  أغسطس 

املقبل  .
ويتوقع أن ترتفع نسبة الرواج 
التجاري في الشهر الكرمي   حيث تلتقي 
مناسبة االستعداد لبدء العام الدراسي 

مع عيد الفطر املبارك . 
ونقلت صحيفة »األهرام« االسبوع 
املاضي تأكيد اللواء محمد أبوشادي 
رئيس قطاع التجارة الداخلية على 
أن وزارة التجارة س����تنظم حمالت 
مكثفة خالل االوكازيون   للتأكد من أن 

التخفيضات حقيقية وجادة . 

من جهته ، ق����ال محمود الداعور 
رئيس شعبة املالبس اجلاهزة بغرفة 
القاهرة للتجارة  : »إن ما يتم طرحه 
من بضائع خ����الل االوكازيون،  هي 
نفس����ها البضائع املعروضة قبله ،   
لتصريف املخزون الراكد لدى املنتجني 

والتجار «.

»التجارة«: األوكازيون الصيفي يبدأ مع شهر رمضان 


