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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 

وخرب

أسعار هيونداي 2010 في مصر

شيماء فاروق
»أكسنت« ناقل حركة يدوي/

جميع الكماليات/1600 سي سي 
.77900

»أكس���نت« ناق���ل حرك���ة 
الكماليات  أوتوماتيكي/جميع 

/1600 سي سي 83900.
»آتوس« تكييف/ 1100 سي 

سي 53500.
النترا ناق���ل حركة يدوي/

جميع الكماليات/1600 سي سي 
.92900

إلنترا فتحة سقف/ ناقل حركة 
يدوي/جميع الكماليات/1600 سي 

سي 95900.
النترا ناقل حركة أوتوماتيكي/ 

1600 سي سي، 99900.
النترا فتحة س���قف/ ناقل 
حركة أوتوماتيكي/ 1600 سي 

سي 102900. 
النترا ناقل حركة أوتوماتيكي/

جميع الكماليات/1600 سي سي 
 .108900

فتحة س���قف/ ناقل  النترا 
أوتوماتيكي/جمي���ع  حرك���ة 
الكمالي���ات/1600 س���ي س���ي 

.111900
ناقل حركة يدوي/ جيتز 

جميع الكماليات/1600 سي سي 
.73500

جيتز فتحة سقف/ ناقل حركة 
يدوي/جميع الكماليات/1600 سي 

سي 75500 .

قرر الفنان محمد فؤاد تأجيل طرح ألبومه الغنائي 
لنهاية العام احلالي، بعد أن كان مقررا له أن يطرح في 
العيد. وقال طارق العتر مدير أعمال فؤاد في تصريح 
خاص ل� »الفن أون الين«: »سبب التأجيل يرجع للحالة 
املزاجية التي مير بها فؤاد حاليا بعد أحداث السودان، 

وعدم رغبته في طرح األلبوم حاليا«.

انضمت املطربة املغربية سميرة سعيد الى القائمة 
السوداء التي يهاجمها اجلزائريون حيث شن عدد كبير 
منهم هجوما حادا عليها، عقب تصريحاتها األخيرة 
التي اس����تنكرت خاللها ما تعرض له املصريون من 
اعتداءات على يد جماهي����ر اجلزائر، وطالبوا مبنع 

دخولها اجلزائر ومقاطعة ألبوماتها وحفالتها. 

 نفت الفنانة الس���ورية س���الف فواخرجي 
 قيامه���ا ببطول���ة الفيل���م الق���ادم للمط���رب 
املصري الشاب تامر حس���ني، مشيرة إلى أنه 
كان هناك مشروع فيلم بالفعل ولكنه لم يصل 
إلى مرحل���ة اجلدية، بحس���ب تقرير جلريدة 

وشوشة.
واضافت سالف: ملا عرض علي املشاركة في 
الفيلم طلبت أن اقرأ السيناريو ألحدد مشاركتي 
من عدمها في الفيلم، بعد ذلك لم يحدث أي شيء 
ولم يكلمني احد من صناع الفيلم، وكأنني أجرمت 
عندما طلبت أن أقرأ السيناريو، أو كأنه يجب ان 

يغمى علي حني اسمع اسم تامر حسني؟

دعت مجموعة من شباب موقع 
التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
إلى رس���م اكبر علم ملصر يوم 

15 فبراير 2010 والذي سيوافق 
يوم املباراة النهائية لبطولة األمم 

األفريقية.

رفعت شركات الصلب أسعار بيع احلديد لشهر ديسمبر اجلاري، 
مبا يتراوح بني 100 و150 جنيها، لترفع شركة حديد عز سعر الطن 
مبقدار 150 جنيها، ليصل إلى 2950 جنيها تسليم مصنع بدال من 2800 

جنيه، في حني يصل متوسط الطن للمستهلك إلى 3080 جنيها.

الش����ركة املصري����ة  ق����ررت 
الثالثاء  اعتب����ارا من  لالتصاالت 
املاضي وحتى آخر اجلاري تطبيق 
تخفيض جديد على سعر املكاملات 

من التلف����ون الثابت إلى احملمول 
لتصبح الدقيقة ب� 15 قرشًا وذلك في 
كل أوقات اليوم طوال شهر ديسمبر 

وجلميع الشركات الثالث. 

»السودان« تؤجل ألبوم فؤاد دعوة لرسم أكبر علم لمصر سالف فواخرجي.. وإغماء تامر حسنيأسعار الحديد ترتفع 150 جنيهاً 

أسعار الذهب تواصل الجنون

سميرة تنضم لقائمة »الجزائر« السوداء
دقيقة الثابت للمحمول بـ 15 قرشاً

واصل الذهب حتطيم األرقام 
القياسية لألسعار، وسجل عيار 
24 نحو 212 جنيها، وقفز عيار 21 

إلى 186 جنيها، وعيار 18 سجل 
159 جنيه���ا بخ���الف الضريبة 

واملصنعية. 

من أول 
السطر

نقطة 

كان يام��ا كان ف��ي 
سالف العصر واألوان، 
ناد مصري عريق، يلقب 
بقاهر األجانب حيث كان 
يقهر الفرق األجنبية التي 
لعب معها في مصر، أو 
خارجها فاز على فريق 
وست هام اإلنجليزي 1/5 
عام 1966، وعلى »دربي 
كاونتي« اإلنجليزي 0-1 
في 1975، كما فاز على 
العمالق األلماني بايرن 
ميونيخ 2-1 مرتين 1997 
و1984، وفي 2003 فاز 
على التس��يو اإليطالي 

.1-2
ل��ذا اس��تحق هذا 
النادي ط��وال تاريخه 
الممتد، المليء باأللقاب 
القارية والمحلية منذ 
 1911 ع��ام  تأسيس��ه 
لقبا آخر ع��ن جدارة 
وه��و »مدرس��ة الفن 
والهندسة«، لقدرته على 
إمتاع جماهيره بطريقة 

لعب مميزة.
ولكن.. وآه من كلمة 
لكن، منذ 5 سنوات أغلق 
النادي »المدرسة«، فغاب 
الفن وضاعت الهندسة، 
بل ووصل به الحال إلى 
أن يحتل المركز ال� 13 

في جدول الدوري.
»الزمال���ك«  إن��ه 
فمن غي��ره يفعل هذا 

بجماهيره.
لهم الصبر.

أحمد صربي

قاهر األجانب

masri77@hotmail.com

تقارير حكومية تقرع ناقوس الخطر:

الغذاء ملوث 
ويسـبــب 

القاه���رة: تع���د قضي���ة تل���وث الغ���ذاء في 
مص���ر من أه���م القضاي���ا امللح���ة التي يجب 
أن ينظ���ر لها بع���ني االعتبار م���ع تكاتف جميع 
اجله���ود م���ن اجل وض���ع ح���د له���ذه الكارثة.

فالغذاء امللوث يعد أحد أهم معوقات التنمية ملا 
له من آثار خطيرة على صحة املواطن حيث يعوقه 
عن العمل واالنتاج من جانب وملا يصرف عليه من 
أموال طائلة في سبيل العالج من األمراض الناجتة 

عن تلوث الغذاء من جانب آخر.
وكشف أحد التقارير احلكومية والصادر مؤخرا 
عن املجالس القومية املتخصصة شعبة اخلدمات 
الصحية والسكان والذي جاء حتت عنوان »سالمة 
الغذاء وجودته« والذي نشرته صحيفة الشروق 
املصرية وموقع مصراوي عن خطورة العديد من 
املركبات الكيميائية التي تنتشر في البيئة املصرية 
مثل مركبات »الدايوكسينات« التي حتتوى على 
درجة عالية من السمية التي تسبب اإلصابة باألورام 
السرطانية، خاصة س���رطان الثدي عند النساء، 

وتشوهات األجنة.
وكش���ف تقرير حكومي حدي���ث صادر عن 
املجالس القومية املتخصصة عن »زيادة استخدام 
الهرمونات في مزارع الدواجن واملاش���ية سواء 
كانت طبيعية أو مصنعة لزيادة أوزان احليوانات 
والطيور، التي يؤدى ترسب متبقياتها في اللحوم 
واأللبان إلى التسبب في إصابة اإلنسان باألورام 

السرطانية«.

وشدد التقرير على خطورة املبيدات املستخدمة 
في مجاالت الزراعة والصحة العامة للقضاء على 
اآلف���ات الزراعية، الفتا إلى أن اخلطورة تكمن في 
متبقيات املبيدات على التربة والس���لع الغذائية، 
مش���يرا إلى تأثير هذه املركب���ات الكيماوية على 
اجلهاز العصبى والكبد والتنفس والتش���نج مما 

يؤدى إلى الوفاة.
ورصد التقرير انتشار املواد امللوثة للغذاء والتي 
تصيب اإلنس���ان باألورام السرطانية وتشوهات 
األجنة واألمراض التناسلية في العديد من املنتجات 

ومصادر التلوث احمليطة باملواطن املصري.
وقس���م التقرير مخاطر الغ���ش في الغذاء إلى 
األخطار امليكروبيولوجية والكيميائية واملتسببة 

بشكل مباش���ر في اإلصابة باألمراض املزمنة 
كالتيف���ود وأمراض الكبد والفش���ل الكلوي 

والتسمم الغذائي.
وأرجع التقرير زي���ادة تلوث الغذاء إلى 

عدة عوامل أهمها االعتماد على الوجبات السريعة 
واجلاهزة لالس���تهالك واتب���اع الطرق اخلاطئة 
للتخزين والتنظي���ف وطهي الطعام، وانخفاض 
مستوى النظافة واملهارة التدريبية للعاملني في 
مجال التغذية وعدم اهتمام وسائل اإلعالم بنشر 
أهمية الغذاء اجليد، إضافة إلى عدم كفاية التشريعات 
املختصة بضمان سالمة الغذاء، كما أن أغذية الشارع 
متثل مش���كلة كبيرة من التل���وث وعدم مأمونية 

هذه األغذية.

السيارات

أسرار@دوت كوم أسرار@دوت كوم أسرار@دوت كوم أسرار@دوت كوم

أعلن وزير الصحة د. حامت اجلبلي إدخال 
1838 سيارة إسعاف جديدة في اخلدمة، 
ـ %75  مؤكدا أن وصول سيارات اإلسعاف ل
من البالغـات يتم في أقل مـن 8 دقائق. 
وأضاف اجلبلي انه مت التعاقد على شـراء 
طائرتي هيليكوبتر سوف تدخل اخلدمة 
في شهر أغسـطس القادم ودعم مراكز 

اإلسعاف باملستلزمات الالزمة.

قال محافظ اجليزة م.سيد عبدالعزيز، 
»إن احلمالت التي شنتها مديرية التموين 
على محال بيع الطيور احلية باجليزة، 
أسـفرت خالل األشـهر املاضية عن 
ضبـط 2324 محال مخالفـا، وإعدام 
64 ألفا و422 طيورا حية مت ضبطها 
داخل احملالت، وحترر بشأنها 2357 

محضرا.

إعدام 64 ألف دجاجة طائرتان و1838سيارة إسعاف جديدة

تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم االنتخابات وإشراف قضائي ورقابة دوليةودستور جديد

أكد تمسكه بتحققها وأنه لن يتنازل عنها

البرادعي يعلن الترشح للرئاسة.. لكن بشروط
القاهرة: ألقى مدي����ر عام الوكالة الدولية للطاقة  الذرية الس����ابق د.محمد البرادعي، 
بحجر في مياه احلياة السياسية، بعد إعالنه قبول الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية 
في االنتخابات الرئاس����ية في عام 2011 ولكن مقابل حتقق عدة ش����روط لن يتنازل عنها.

وحدد البرادعي شروطه لكي يترش����ح للرئاسة وهي: »تشكيل جلنة قومية مستقلة 
ومحايدة لتنظيم االنتخابات، وحتقيق االشراف القضائي الكامل عليها، في وجود رقابة 

دولية، ووضع دستور جديد«.
وقال البرادعي في بيان أمس االول، ان موقفه مما تناوله العديد من وس����ائل االعالم 
املصرية مؤخرا حول احتماالت ترش����حه النتخابات الرئاسة املقبلة سيتحدد على ضوء 
كيفية التعامل مع أمور أساس����ية منها، أوال: ان جترى العملية االنتخابية التش����ريعية 
والرئاس����ية على غرار املعمول به في س����ائر الدول الدميوقراطية املتقدمة والنامية، في 
اطار ضمانات تشمل ضرورة انشاء جلنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع 
االجراءات اخلاصة بالعملية االنتخابية لضمان نزاهتها، واالشراف القضائي الكامل غير 
املنقوص على االنتخاب����ات، وتواجد مراقبني دوليني من قبل األمم املتحدة كما هو احلال 
في معظم دول العالم الظهار الشفافية، وتنقية اجلداول االنتخابية لتكون صادقة وكاملة 
واتاحة مس����احات متكافئة في جميع أجهزة االعالم احلكومي للمرش����حني ليتمكنوا من 

طرح أفكارهم.
ثاني����ا: انه اذا قررت الترش����ح لهذا املنص����ب الرفيع، وهو األمر الذي لم أس����ع اليه، 
فسيكون ذلك اذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب املصري مبختلف انتماءاته ان 

ذلك س����يصب في مصلحة الوطن، خاصة ان قناعتي هي ان من يتولى هذا املنصب في 
تلك املرحلة احلرجة من تاريخ مصر يجب ان يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله 

اجلميع، ويتطل����ب هذا بالضرورة فتح باب الترش����ح جلميع املصريني 
سواء كانوا اعضاء في احزاب او مستقلني عن طريق ازالة مختلف 

العوائق الدستورية والقانونية املقيدة حلق االغلبية العظمى 
في الترشح.

ثالثا: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا، ولكن املهم ان 
يكون هناك اجماع وطني على القيم االساسية التي يرتكز 
عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على احلداثة واالعتدال 
واحلكم الرش����يد وهذا يتطلب منا ان نعكف على وضع 
دستور جديد يقوم على كفالة جميع احلريات وحقوق 
االنس����ان املتفق عليها عامليا، دستور يقوم على توازن 
دقيق ورقابة متبادلة بني السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية، بحيث ال تطغى احداها على االخرى، دستور 
يقوم على قناعة ان الدين هلل والوطن للجميع، ويضع 

اطارا لنظام سياس����ي واقتصادي واجتماعي قائم 
على متكني الشعب نساء ورجاال، وعلى مشاركة 

اجلميع مبختلف اطيافهم وانتماءاتهم.

نيسان صني 2004 أوتوماتيك سعة 
1300 سي س����ي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

27 ألف جنيه.

جيب شيروكي 2009: يسأل القارئ 
احم����د ابوش����لبي ع����ن اجلمارك 
املستحقة عن سيارة جيب شيروكي 
موديل 2009 س����عة 3700 س����ي 
س����ي أوتوماتيك؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

385 ألف جنيه.

نيسـان تيـدا 2008: يسأل مسعد 
حسني عن اجلمارك املستحقة عن 
سيارة نيسان تيدا موديل 2008 سعة 
1600 سي سي كالسيك أوتوماتيك؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بنحو 52 ألف جنيه.

كيـا سـيراتو كوبيه 2010: يس����أل 
الق����ارئ احمد محمد حس����ني عن 
اجلمارك املستحقة على السيارة 
كيا س����يراتو كوبيه موديل 2010 
سعة 1600 سي سي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 85 

ألف جنيه.

نيسان صني 2004: تسأل هناء فراج 
عن اجلمارك املستحقة عن سيارة 

القاهرة ـ شيماء فاروق
ميتسوبيشــي باجيــرو 2010: 
القارئ وائل السيد عن  يسال 
اجلمارك املستحقة على سيارة 
ميتسوبيشي باجيرو موديل 
2010 سعة محركها 3800 سي 
سي؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بنحو 480 ألف 

جنيه تقريبا.

قبلي
وبحري

المنوفية 

أكد العميد ناجي الكنيسي مدير فرع 
هيئة محو االمية وتعليم الكبار باملنوفية 
انه يتم االستعداد إلعالن خلو احملافظة 
من األمية خالل ش���هر ديسمبر اجلاري 
بع���د االنتهاء من القضاء على أمية 162 
ألف مواط���ن تتراوح اعمارهم بني 15 و 

35 عاما. 

حلوان

بدأ امس األول وفد أوروبي ورش���ة 
لتدري���ب قيادات ومس���ؤولي محافظة 
حلوان على كيفية تلقي الش���كاوى من 

املواطنني.

الفيوم 

أكد د. سمير سيف اليزل السكرتير 

العام حملافظة الفيوم أنه متت إزالة 13 منزال 
أقيمت باملخالفة على األراضي الزراعية 

مبدن سنورس وإطسا وإبشواي. 

 األقصر

أكد م. محم���د إبراهيم رئيس قطاع 
ش���ركة وادي النيل أنه من املتوقع أن 
يتم افتتاح مستشفى األقصر العام نهاية 

الشهر اجلاري.

السرطان


