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شؤونمصرية صورة 

وخرب
»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

المصريون أكثر

األش���خاص في انتقاد األديان وفقا ملبدأ 
حرية الرأي هي أذربيجان بنسبة %67، 
تليها تركيا بنسبة %54.

االس���تطالع  ورصد 
رفض غالبية ش���عوب 
العينة التي ضمت ثالث 
دول عربي���ة، وخمس 
دول إسالمية، و12 دولة 
أجنبية في إطار مناقشة 
األمم املتحدة لالستعداد 
بإص���دار قانون يلزم 
الدول باتخاذ إجراءات 

ضد ازدراء األديان.

اإلعالم في إطار حرية الرأي، مقابل %34 
يرفضون.

الذي شمل 18487  وذكر االستطالع، 
شخصا على مستوى 20 دولة، إن الواليات 
املتحدة كانت من أكثر الدول التي دعمت 
احلق في انتقاد األديان وعدم إصدار قوانني 
حتد من حرية األشخاص بنسبة 89% تليها 

املكسيك، وأملانيا وپولندا وفرنسا. 
ولفت االستطالع إلى أن أعلى النسب 
التي رفضت اإلس���اءة لألديان وطالبت 
بتغرمي احلكومة لألش���خاص املسيئني 
لألديان في دول مصر بنسبة 71% تليها 
باكستان ب� 62%، ثم الهند بنسبة %59، 

يليها العراق ب� 57% وفلسطني %51.
واشار االستطالع إلى أن أكثر الدول 
اإلس���المية التي دعمت ش���عوبها حق 

في استطالع أجرته مؤسسة »الرأي 
العام العاملي« األميركية، تصدر الشعب 
املصري قائمة ش���عوب العالم املطالبة 

بحظر اإلساءة لألديان.
وذكر االستطالع أن 71% من الشعب 
املصري يرفضون اإلساءة إلى األديان، 
مطالبني بضرورة أن يكون للحكومات 
احلق في تغرمي أو حبس أي ش���خص 
يشوه سمعة األديان باعتباره يهني هذه 
األدي���ان، مقابل 29% يوافقون على حق 

األشخاص في انتقاد األديان.
وأوضح اس���تطالع الرأي أن غالبية 
شعوب العالم تدعم حق األشخاص في 
انتقاد األديان، موضحة أن شعوب 13 دولة 
من أصل 20 دولة بنسبة 57% يطالبون 
بالسماح لألشخاص بانتقاد األديان في 

استطالع دولي أجرته مؤسسة أميركية

أسعار العقارات بالمتر في محافظة القاهرة

 الهرم وفيصل أقل س���عر للمت���ر 500 جنيه وأعلى 
 س���عر للمتر 2000 جنيه، وفي مدينة نصر أقل س���عر 
1500 جنيه، وأعلى سعر 11000 جنيه، أما في الشروق 
فأقل سعر للمتر 800 جنيه، وأعلى سعر 2000 جنيه، 
 وفي املع���ادي أقل س���عر 2700، وأعلى س���عر 7000، 
وفي الدقي اقل س���عر للمتر 3000 جنيه وأعلى س���عر 

.7500

كيف نرقى بالوطن؟

من أول 
السطر

نقطة 

مع بزوغ اس��مه الى النور بتبرعات 
اهل اخلير املصريني والعرب في السابع 
من يوليو 2007، كان عند حسن الظن به 
فساهم في االشهر 18 االولى بعد افتتاحه 
في رسم البس��مة على شفاه 300 طفل 
مريض من داخل مصر وخارجها، جميعهم 
عوجلوا باملجان، بل انه وعد اجلميع بانه 
بعد اكتمال عملية التجهيزات والتوسعات 
التي جتري بداخله سيس��تقبل اكثر من 
2500 حالة سنويا ليجعلهم على موعد مع 

األمل بشفائهم من السرطان.
ولن يقتص��ر األمر على اس��تقباله 
هذا الكم الكبير من احلاالت سنويا التي 
تعتبر من أعلى النسب العاملية الستقبال 
حاالت سرطان األطفال، وامنا يهدف ايضا 
للوصول الى نسب الش��فاء العاملية من 
الس��رطان التي تبلغ نحو 80% من عدد 

احلاالت.
نح��ن نثق به، وبوع��وده لنا والعالم 
كله عن��ده امل فيه، وليس ادل على ذلك 
من حصوله ف��ي مايو 2008 على جائزة 
منظم��ة الصحة العاملية ألكثر مش��روع 

صحي تأثيرا في العالم.
ولذلك يجب علينا الوقوف الى جانبه، 
ومساعدته، ليستطيع اجناز وعده، ويعيد 
الى كل اطفال مصر والعرب جميعا روح 

احلياة من جديد.
لسنا اقل من معظم املصريني فقيرهم 
قبل غنيهم الذين ساعدوه ولو بجنيهات 
بس��يطة يجتزئونها م��ن قوتهم وقوت 
أوالدهم، ولن نقول تكفي مساعدات ابناء 
االس��ر املالكة العربية ومساهماتهم في 
جتهيزه، ولن نعتمد على ان سيدة مصر 
األولى س��وزان مبارك ش��ملته برعايته 
وجعلته من اولوياتها، وخاصة انه مستقل 

متاما عن احلكومة او القطاع اخلاص.
س��نمد أيدينا اليه، سنس��اعده، نعم 
وس��ينهض وس��يعرب عن نفسه فتيا 
قوي��ا بني أقرانه بع��د اكتمال جتهيزاته، 
نعم وسيتمكن بفضل اهلل من خدمة اكبر 
عدد ممكن من اطفال مصر والوطن العربي 

وأفريقيا قاطبة.
ه��ل عرفته انه املستش��فى املعجزة 

.»57357«
أحمد صربي

هل تعرفه؟

masri77@hotmail.com

تستهدف حماية العاملين في الدول األجنبية والعربية

»الخارجية« تنشئ هيئة 
لرعاية المصريين بالخارج

كشف مساعد وزير اخلارجية للشؤون القانونية 
والبرملانية السفير محمد كامل أنه سيتم إنشاء 
هيئة لرعاية املصريني باخلارج تس���تهدف حماية 
املصري���ني العاملني واملقيمني ف���ي الدول األجنبية 
والعربي���ة، مؤك���دا أن وزارة اخلارجية تعمل على 
إجناز هذا املش���روع في أقرب وقت ممكن ليستفيد 
منه جميع املصريني، مشيرا إلى أن دور تلك الهيئة 
لن يقتصر على القوى العاملة فقط بل سيمتد لرعاية 
جميع فئات املهاجرين، جاء ذلك بعدما طالب أعضاء 
جلنة الشؤون العربية مبجلس الشورى أثناء اجتماع 
االربعاء املاضي وزارة اخلارجية باالهتمام بأوضاع 
املصريني باخلارج خصوصا بعد األحداث األخيرة 

التي وقعت في اجلزائر. 
من جهته أكد أحمد ماهر وزير اخلارجية السابق 
أن مصر بدأت تتجه للس���ودان لتصحيح األوضاع 
وجتاوز م���ا حدث من انطباعات س���يئة بعد أزمة 

مصر واجلزائر. 
وأشار النائب محمد عبدالوراث إلى أن هناك من 

يدفع بسخاء لتدمير مصر. 
بينما أكد د.عبداملنعم سعيد أن األولوية األولى 
في املرحلة املقبلة يجب أن تكون للسودان خاصة 
أن القضية الفلس���طينية مع���روف أولها وآخرها، 
وأن كل م���ا نحتاجه هو حماية احلدود املصرية - 
الفلس���طينية في غزة، أما السودان فيجب أن يتم 
وضع بدائل مختلفة، منها خلق صيغة احتادية مع 
السودان بخالف خلق عنصر توازن في املنطقة مع 
الدول املتماس���كة وفى مقدمتها تركيا والسعودية 
ليكون هناك ما يسمى مبنظومة القوى في مواجهة 

الفوضى املوجودة في املنطقة. 
في س���ياق آخر، شن أعضاء جلنة تنمية القوى 
البشرية مبجلس الشورى هجوما شرسا ضد عائشة 
عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة بس���بب 
قيامها بإرسال الكثير من الفتيات والسيدات من حملة 
املؤهالت العليا للعمل كخادمات في الدول العربية 
وفي مقدمتها الس���عودية، وقررت اللجنة استدعاء 
عائشة عبدالهادي للرد على اسئلة النواب خصوصا 

بعدما تبني أن هؤالء الفتيات الالتي يسافرن إلى الدول 
العربية حاصالت على مؤهالت عليا وتبني أيضا أن 

بعض السماسرة يقومون باستغاللهن ماديا.
وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب اجليل 
إن وزيرة القوى العامل���ة عليها أن تأتى فورا إلى 
البرملان واإلجابة عن هذا املوضوع وبالتحديد عن 
عالقة احلكومة وتدخلها في إرسال هؤالء العامالت 
للخارج، وقال النواب أيضا إن هناك أمورا غامضة 
حتيط بهذا املوضوع خصوصا أن هناك معهدا يقوم 
بتخريج اخلادم���ات وإعطائهن دورات تدريبية في 

اخلدمات املعاونة. 
من ناحية أخرى أكد النائب معوض خطاب أثناء 
مناقشة اقتراح برغبة تقدم به انتشار ظاهرة العمالة 
األجنبية وخصوصا البنغالية في العديد من املصانع 
واحملال التجارية واألفران خصوصا مبناطق شبرا 
اخليمة عن طريق بعض السماسرة الذين يحصلون 
على أموال في حني أن معدالت البطالة بني املصريني 
تتزايد وحتول العديد من الش���باب إلى عاطلني أو 

جالسني على املقاهي.
وفي نفس السياق، أعلن وزير الشؤون القانونية 
واملجالس النيابية د.مفيد ش���هاب، عن االنتهاء من 
مش���روع قانون بتعديل نظام عمل املصريني لدى 
اجلهات األجنبية، وقال في بيان له عقب انتهاء اجتماع 
املجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية، 
إن املشروع يقضي بأن يحصل كل من يرغب في العمل 
خارج مصر على إذن من اإلدارة العامة للتصاريح، 

بهدف حماية وحفظ حقوق املصريني باخلارج.
من جهة أخرى، أسفر اجتماع املجموعة الوزارية 
للشؤون السياسية والتشريعية، الذي حضره وزيرا 
الصحة والزراعة، ع���ن إضافة فقرة جديدة لنص 
امل���ادة 35 من قانون تنظيم األزهر، بهدف إنش���اء 
معاهد فوق متوس���طة بجامعة األزهر ليلتحق بها 
طالب األزه���ر احلاصلون على مجاميع منخفضة. 
وأقرت املجموعة الوزارية مش���روع قانون البنك 
الزراعي املصري لدعم الفالح وإعادة هيكلة البنك 

فنيا وماليا وإداريا.

اإليجار والتمليك

قبلي
وبحري

غ�ادة تتزوج 5 رجال: بعد جناحها 
في جتس����يد ش����خصية تاجرة 
املخ����درات وردة ضم����ن أحداث 
مسلسل »الباطنية« الذي عرض 
على شاشة رمضان املاضي تعاقدت 
الفنانة غادة عبدالرازق على بطولة 
املسلسل اجلديد »زهرة وأزواجها 
اخلمسة« ليتم عرضه في رمضان 

القادم.

السقا خارج السباق: فشلت جميع 
احملاوالت الت���ي قام بها النجم 
أحم���د الس���قا لع���رض أحدث 
أفالمه »الديلر« في سباق عيد 

األضحى املبارك، كما كان يرغب 
هو وصناع الفيلم، السقا اضطر 
لالستسالم لألمر الواقع ووافق 
على تأجيل عرض الفيلم لسباق 

الصيف القادم.

200 مليون جنيه عم�ات معدنية: 
أكد د.يوسف بطرس غالى وزير 
املالية أن مصلحة س���ك العملة 
طرحت عمالت معدنية مساعدة 
من فئتي اجلنيه واخلمسني قرشا 
خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر 
اجلاري بقيمة 200 مليون جنيه، 
وذلك في إطار خطة املالية إلحالل 

عمالت معدني���ة محل العمالت 
الورقية من ذات الفئات، باإلضافة 
إلى العمالت املعدنية من فئة 5 
و10 و20 قرشا، وأيضا ملواجهة 
زيادة الطلب على الفكة في موسم 

األعياد.

عودة 455 م�ن اجلزائر: استقبل 
مطار القاه���رة الثالثاء املاضي 
455 مصريا من العاملني باجلزائر 
قادمني على أربع طائرات مختلفة 
»هربا من اعتداءات املتعصبني« 
والت���ي بدأت قب���ل 14 نوفمبر 

اجلاري. 

أسرار@دوت كومأسرار@دوت كوم

أسوان

50 أسرة مبنطقة »خور 
عواضة« الواقعة في شرق 
مدينة أسوان باتت مهددة 
اقتحام  بخطر املوت بع���د 
مياه الش���رب ملنازلهم منذ 
6 أش���هر، عاش���وا خاللها 
الذعر والهلع  في حالة من 
خاصة مع ظهور التصدعات 
باجلدران وتسرب املياه إلى 
االساسات االمر الذي اصبح 
ينذر بوقوع كارثة حقيقية 
بني حلظة وأخرى تس���فر 
عن سقوطهم كضحايا حتت 
انقاض هذه املنازل في ظل 
جتاهل شركة املياه والوحدة 
احمللي���ة للمدين���ة الحالل 
وجتديد الشبكة القدمية التي 
تهالكت بسبب عدم صيانتها 

منذ سنوات بعيدة.

الفيوم

أكدت مقرر فرع املجلس 
للم���رأة بالفيوم  القوم���ي 
ليلي طاه���ر أنه يتم حاليا 
تنفيذ خطة حملو أمية 100 
ألف مواط���ن بالتعاون مع 
جامعة الفيوم والهيئة العامة 
الكبار  حملو األمية وتعليم 
وجميع اجلهات املعنية من 
خالل مشروع 606 وبرنامج 

الفيوم تتغير. 

بني سويف

وزارة  وكي����ل  أك����د   
الزراعة ببني س����ويف م. 
سيد مطلوب أن احملافظة 
بها 424 أل����ف نخلة منها 
414 ألفًا تخضع الش����راف 
ألفا  الزراع����ة و11  مديرية 
تشرف عليها إدارة اإلصالح 
أنه متت  الزراعي، مضيفا 
إزالة 2400 نخلة إلصابتها 
مبرض ايدز النخيل، الفتا 
إلى أن هناك 741 نخلة أخري 
س����تتم إزالته����ا إلصابتها 
بسوس النخيل عن طريق 
البستانية  جهاز املكافحة 

باملديرية.

سوهاج

التموين  أكد مدير عام 
بسوهاج م. أحمد السنوسي 
أنه مت ط����رح 6 أطنان من 
اللحوم املجمدة املستوردة 
من األرجنتني بس����عر 25 
جنيه����ًا للكيل����و وحلوم 
برازيلية تتراوح أسعارها 
ما بني 22 و27 جنيها للكيلو 
باإلضافة إلي طرح خراف 
مذبوحة ومجمدة بسعر 27 
جنيها للكيلو كما مت طرح 
أسماك مجمدة ماكريل بسعر 

7 جنيهات للكيلو.

من املعلوم بداية ان اي خطوة 
في اجت��اه االصالح والتقدم يكون 
له��ا تضحي��ات وبالتال��ي ينت��ج 
عنها آثار جانبي��ة، منها االيجابية 
ومنها الس��لبية، ولكن مهما كانت 
النتائج فالبد من املواجهة اجلريئة 

واملخاطرة املتوقعة وغير املتوقعة. انني هنا اعتقد ان فكرة 
التغيير الش��امل ليست مطروحة على اذهان عدد كبير من 
املواطنني واال كان حالنا مختلفا متاما. وعليه ان اردنا تقدما 
ونهوضا بالوطن فالبد من نقل الثقافة وأعني بذلك السلوك 
العلمي والعمل��ي واالنتظام واحترام العمل، فهذه املنظومة 
حتقق اس��اس النجاح، ولنعل��م ان خير وس��يلة الحترام 
الذات هي احت��رام الوقت وكيفية ادارت��ه من خالل العمل 
اليوم��ي، وعلين��ا ان ندرك اننا نعيش ف��ي عصر ال يرحم 
الضعي��ف وامنا يقدر التس��لح بالعلم والتدريب املس��تمر 
ف��ي جميع املجاالت، وبالذات في عالم التحديات العاملية. ان 
البع��ض يظن خطأ ان احلكومات � وحدها � تس��تطيع حل 
املش��اكل دون الناس فالش��عوب بارادتها وعزمها ورغبتها 
في النهوض والتقدم تستطيع � مع احلكومات � ان تصنع 
العجائ��ب، ومبا انني اعمل � منذ م��دة طويلة � في احدى 
الش��ركات الكبرى بالكويت منذ اللحظة االولى التي أتيحت 
ل��ي فرصة للعمل في هذه الش��ركة ادركت قدر تقدير هذه 
الش��عوب للوق��ت وكيفية ادرات��ه واتقان العم��ل من املرة 
األولى، واحترام العمل الذي هو س��ر جناح الدول الكبرى 

وتربعها على عرش النهضة الصناعية.
القارئ: سيد غريب

اتفقت مصر وإسبانيا على تقدمي 
احلكومة اإلس�بانية املساعدة 
الفني�ة واإلدارية، إلعادة هيكلة 
قطاع السكك احلديدية في مصر، 
كما تتولى متويل دراستي جدوى 
حول إنشاء نفق جديد حتت قناة 

السويس لربط الوادي بسيناء .

تراجعت سوق اخلراف في عيد 
األضح�ى املب�ارك نس�بيا في 
مواجهة العجول كما أكد معظم 

اجلزارين.
مضيفني: أن سهم املشاركة في 
العجل الذي يتم توزيعه على 7 
أش�خاص، وصل هذا العام إلى 

1300 جنيه تقريبا.

»الخراف« تراجعت في مواجهة »العجول« هيكلة »السكك الحديدية« بخبرة إسبانية

33 ألف جنيه.
تويوتا برادو 2009: يسأل القارئ 
حنا حسني عن اجلمارك املستحقة 
عن تويوتا برادو موديل 2009 
س���عة محركها 2700 سي سي 

ناقل حركة عادي؟
تقدر الضرائب والرس���وم 
اجلمركي���ة عليه���ا بنحو 420 

الف جنيه.
س�كودا أوكتافيا A4 2008: يسأل 
القارئ السيد احمد الطنطاوي 
عن اجلمارك املستحقة عن سيارة 
سكودا أوكتافيا A4 موديل 2008 
ناقل حركة عادي سعة محركها 
1600 سي سي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

46 ألف جنيه.

اجلمركية عليه���ا بنحو 275 
ألف جنيه تقريبا.

ش�يفروليه أوبترا 2006: يس���أل 
القارئ الس���يد املنصوري عن 
اجلمارك املستحقة عن سيارة 
شيفروليه أوبترا موديل 2006 
س���عة محركها 1600 سي سي 
أوتوماتي���ك؟ تق���در الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

شيماء فاروق
هيونداي سانتافي 2009: يسأل 
 الق���ارئ محمد عل���ي محمد 
عن اجلمارك املس���تحقة على 
س���يارة هيونداي س���انتافي 
موديل 2009 س���عة محركها 
2656 س���ي س���ي 6 س���لندر 
الكماليات؟  أوتوماتيك جميع 
تق���در الضرائب والرس���وم 

لألدي���انشعوب  العالم احتراماً


