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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 شيفروليه 2010
شيماء فاروق

»أفيو«جميع الكماليات ـ ناقل حركة يدوي ـ هاتش باك ـ 
1500 سي سي سعرها 75000.

»أفيو« جميع الكمالياتـ  ناقل حركة أوتوماتيكيـ  هاتش 
باك ـ 1500 سي سي سعرها 81000.

»أفيو« جميع الكماليات ـ ناقل حركة أوتوماتيكي ـ 1500 
سي سي سعرها 84500.

»كروز« جميع الكماليات ـ ناقل حركة يدوي ـ 1600 ســــي 
سي سعرها 109900 

»كروز«جميع الكماليات ـ ناقل حركة أوتوماتيكي ـ 1600 
سي سي سعرها 130000.

»كروز« جميع الكماليات ـ ناقل حركة أوتوماتيكي ـ هاي 
الين-1600 سي سي سعرها 137000.

»النوس«جميع الكماليات ـ ناقل حركة يدوي ـ 1500 سي 
سي سعرها 69990.

»النوس« راديو كاسيتـ  عجلة قيادة باورـ  تكييڤ-1500 
سي سي سعرها 66500.

»أوبترا« ناقل حركة يدوي ـ 1600 ســــي ســــي ســــعرها 
.89000

»أوبترا« ناقل حركة أوتوماتيكي ـ 1600 سي سي سعرها 
.94500

قال إبراهيم حسن املنسق 
العام لنادي الزمالك ان مجلس 
اإلدارة يبحث التعاقد مع الالعب 
الدولي محمد بركات في حالة 
عدم جتديد عقده مع األهلي، 
مشترطا ان يكون لدى الالعب 
الرغبـــة في ارتـــداء الفانيلة 
إبراهيم  البيضاء. واعتـــرف 
برغبـــة الزمالك فـــي التعاقد 
الدولي عصام  مع احلـــارس 

احلضري.

ال حديث يردده املقربون 
 مـــن الفنانـــة دنيا ســـمير 
غامن هذه األيام إال احلديث عن 
قرب إعالن خطبتها من املنتج 
كرمي السبكي، آخر وأصغر 
منتج في »السبكية«، إذ يتردد 
بقـــوة ان كال منهما وقع في 
حب اآلخر أثناء تصوير فيلم 
الـــذي جمعهما  آدم«  »عزبة 

مؤخرا.

املريخ السوداني  دخلت مفاوضات نادي 
لشـــراء احلضري مرحلة اجلد بعد ان وصل 
الـــى القاهـــرة جمـــال الوالي رئيـــس نادي 
املريخ الذي فّجـــر مفاجأة كبيرة وعرض 10 
ماليني جنيه للتعاقد مع حارس مرمى مصر 

واالسماعيلي.

استمرارا للجدل الذي أثاره 
الطبيعية«   فيلم »باأللـــوان 
قبـــل وبعد عرضـــه اعترض 
عدد من علماء األزهر الشريف 
 على مشاهد عديدة من الفيلم 
ألنها تتضمن عددا كبيرا من 

 مناظر العري، فضال عن تطاول 
أحد أبطاله على الذات اإللهية 
 وهو ما يظهـــر في االعالنات 
اخلاصة بالفيلم عندما يقول 
بطل الفيلم وهو يصرخ: »أنا 

عدوك يا  رب«.

الزمالك يريد الحضري وبركات خطبة دنيا سمير غانم والسبكي

.. والمريخ يطارد الحضري بـ 10 ماليين األزهر يعترض على »باأللوان الطبيعية«

تويوتا )RAV4( 2010: يسأل القارئ 
محمود نبيه عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة تويوتا )RAV4( موديل 
2010 سعة محركها 2400 سي سي 
جميع الكماليات؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

420 ألف جنيه.

القارئ  نيسان صني 2004: يسأل 
محمود عبدالكــــرمي عن اجلمارك 
املســــتحقة على ســــيارة نيسان 
صني موديــــل 2004 أوتوماتيك 
سعة محركها 1300 سي سي؟ تقدر 
الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بحوالي 27 ألف جنيه.

القاهرة - شيماء فاروق
ميتسوبيشـي باجيرو 2010 : يسأل 
القارئ احمد زكــــي عن اجلمارك 
املســــتحقة علــــى ســــيارة نيو 
ميتسوبيشي باجيرو موديل 2010 
سعة محركها 3800 سي سي؟ تقدر 
الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بحوالي 480 ألف جنيه تقريبا.

كيا سيراتو كوبيه 2010: تسأل القارئة 
هند بالل عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة كيا ســــيراتو كوبيه 
موديل 2010 سعة 1600 سي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بحوالي 85 ألف جنيه.

من أول 
السطر

نقطة 

اكتب اليك هذه الرسالة 
أيها البغيض  املسمى بـ2009 
وابدأها بدون حتية ألنك ال 
ــمع: كرهناك  تستحق اس
من كل قلوبنا، وفرحنا جدا 
ونحن نودعك منذ يومني، ال 
تندهش وتقول انك ال تعرف 
السبب، فهناك أسباب كثيرة، 
جعلتك عاما كبيسا، وكانت 
ــي نهايتك  ــا أن تأت أمنيتن
ــريعة، وحلمنا ان يكون  س
أخوك 2010 أحسن منك، بل 
إننا نظن أن أي عام آخر مهما 
حمل لنا من أخبار سيكون 
أفضل منك. مازلت أرى على 
وجهك هذه النظرة البلهاء، 
وكأنك ال تعرف ماذا فعلت 
ــأخبرك  بنا كمصريني، س
ببعض مالمحك السوداء أيها 
الثقيل »حدثت فيك تفجيرات 
ميدان اإلمام احلسني، التي 
ــفرت عن مقتل سائحة  أس
فرنسية وإصابة 17 آخرين، 
وعرفنا خاللك قضية ألول 
ــي مجتمعنا،  مرة حتدث ف
ــة »تبادل  ــي قضي أال وه
األزواج« وممارسة اجلنس 
اجلماعي في شقق مبنطقتي 
ــني واملعادي، كما  املهندس
شهدت أيها النحس العديد 
من جرائم القتل البشعة كان 
على رأسها ذبح طفلني في 
العمرانية على يد ابن شقيقة 
والدهما، كما قتل مهندس 
جنليه وزوجته خلسارته في 
البورصة، أما أفظع احداثك 
فكانت عندما صور طبيب 
الوراق مريضاته في أوضاع 
مخلة داخل عيادته ونشرها 
في مقاطع ڤيديو عبر الهاتف 
احملمول، أما ديسمبر فشهد 
مذبحة عندما عثر على جثة 
الثالثة  ربة منزل وأوالدها 
ــل عرفت أيها  مذبوحني، ه
ــاذا قرفنا منك  الـ2009؟ مل
اذهب غير مأسوف عليك.

أحمد صربي

رسالة إلى 2009

masri77@hotmail.com

استمرار »الشتائم« في مجلس الشعب:

نائب »وطني« يسّب الدين

لنواب المعارضة ويصفهم بـ »والد....«

لم تكد واقعة قيام وزير املالية املصري د.يوسف بطرس 
غالي بسب »الدين« ألهالي عزبة الهجانة في واقعة غريبة 
داخل مجلس الشعب املصري )البرملان( تهدأ حتى كرر النائب 
عن احلزب الوطني احلاكم بدر الدين القاضي »ســــب الدين« 
لنواب كتلة اإلخوان املسلمني خالل اجتماع جلنة الدفاع واألمن 
القومي باملجلس االربعاء املاضي، وذلك عندما قاطعوه لسبه 

حركة حماس الفلسطينية.
وحسبما ذكرت جريدة »املصري اليوم« »اخلميس املاضي 
فإن نواب كتلة »اإلخوان املسلمني« انسحبوا من االجتماع بعد 
أن فوجئوا بهذا املوقف. ووقعت األزمة أثناء مناقشة عدد من 

طلبات اإلحاطة حول بناء »اجلــــدار الفوالذي« على احلدود 
املصرية مع قطاع غزة، في جلنة الدفاع واألمن القومي، عندما 
قال القاضي: »الشــــعب الفلسطيني على راسنا، لكن والد.... 
مشــــيرا إلى حركة حماس في غزة«، فقاطعه نواب »اإلخوان 
احتجاجا على ســــب احلركة، فســــارع النائب إلى سب الدين 

للنواب.
وقرر د.فتحي ســــرور رئيس مجلس الشعب، الذي رأس 
اجتماع اللجنة، شطب كلمتي »والد« من مضبطة االجتماع.

وتبادل نواب »االخوان« االشتباك اللفظي مع نائب احلزب 
الوطني نشــــأت القصاص الذي اعترف لـــــ »املصري اليوم« 

بأنه قال لنائب اخواني )لم يحدده(: »أنا أشــــرف منك يا ابن 
الكلب«، بعد أن سمعه يقول له: »انت إسرائيلي«. واتهم النائب 
حازم حمادي )وهو ضابط شــــرطة سابق( نواب اإلخوان بـ 

»العمالة«.
وفشل م.أحمد عز أمني تنظيم احلزب الوطني في احتواء 
األزمة، حني توجه برفقة النائب حســــني مجاور رئيس جلنة 
القوى العاملة، إلى نواب اإلخوان، واجتمعا مع د.سعد الكتاتني 

رئيس كتلة »اإلخوان«.
واجتمع سرور، في مكتبه، بعدد من نواب احلزب الوطني 
واملستقلني بحضور م.أحمد عز ود.مفيد شهاب، وزير الشؤون 

القانونية واملجالس النيابية، لبحث أزمة تبادل السباب بني 
النواب. وطالب النواب املســــتقلون بإحالة النائب بدر الدين 
القاضي إلى جلنة القيم باملجلس للتحقيق معه، فيما طالب نواب 
الوطني بإحالة النائب محمد العمدة )ممثل احلزب الدستوري 
احلر( إلى جلنة القيم أيضا لتمزيقه طلب اإلحاطة الذي قدمه 
حول »اجلدار الفوالذي«، وإلقائه من على منصة االجتماع حيث 
يجلس ســــرور. وكان سرور قرر إغالق اجتماع جلنة الدفاع 
واألمن القومــــي، ورفض حضور احملررين البرملانيني، قائال: 
»إن مثل هذه االجتماعات في كل برملانات العالم تكون مغلقة 

ألنها تناقش موضوعات في غاية احلساسية«.

السيارات

قبلي
وبحري

أسرار@دوت كومأسرار@دوت كوم
البحر األحمر

البحر  أعلــــن محافــــظ 
اللــــواء مجــــدي  األحمــــر 
أكبر  قبيصي عن إنشــــاء 
منطقة صناعية لألســــمدة 
والكيماويات وتخصيص 
مســــاحة 15 مليــــون متر 
مبنطقة وادي القويح شمال 

مدينة القصير.

كفر الشيخ 

 وقعــــت جمعية رعاية 
الشــــيخ  التجــــار بكفــــر 
التجارية بكفر  والغرفــــة 
الشيخ برتوكول تعاون مع 
اكادميية سسكو  مؤسسة 
التجــــار والباعة  لتدريب 
وأفراد املجتمع املدني على 
إدارة األعمال وكيفية إنشاء 

املشروعات. 

المنيا

بــــدأت محافظــــة املنيا 
في تلقــــي طلبات الراغبني 

في إنشــــاء مزارع لتسمني 
الثروة  املواشــــي لزيــــادة 
احليوانية باحملافظة للحد 
من االرتفاع اجلنوني ألسعار 

اللحوم.
سفاجا

انتهت مدينة سفاجا من 
إنشاء أول ممشى سياحي 
بطول 2 كيلومتر وبتكلفة 

5 ماليني جنيه. 
المنوفية 

شــــن أعضــــاء املجلس 
الشــــعبي احمللي حملافظة 
املنوفيــــة هجومــــا عنيفا 
على مستوى النظافة التي 
املواطنون بأي  ال يشــــعر 
حتسن فيها رغم حتصيل 
رسومها ، مطالبني بفرض 
رسوم النظافة على املنشآت 
احلكومية ألن عدم فرضها 
مخالف للقانون الذي قصر 
اإلعفاء علــــى دور العبادة 

فقط.

أعلنت شركة »اتصاالت مصر« عن 
طرح خدمة »كل الدنيا« اجلديدة 
للمكاملات الدوليـة التي تتيح 
احتسـاب جميـع املكاملات 
الدولية فـي أي وقت وألي دولة 
في العالم بسعر موحد هو 199 

قرشا للدقيقة.

قضت محكمة القضاء اإلداري 
بإلغاء قرار محافـظ القاهرة 
مبنـع سـيارات النقـل من 
املرور بشـوارع القاهرة في 
غير األوقـات املخصصة لها 
بني منتصف الليل والسـاعة 

السادسة صباحا.

سيارات النقل في شوارع القاهرة مجددًا 199 قرشا للدقيقة لـ »كل الدنيا«

دراسة أميركية: تهجير 12 مليون مصري بسبب التغيرات المناخية

أول مصل مصري إلنفلونزا الطيور والخنازير في 2011
اقتربـــت احلكومة املصرية ممثلة في الشـــركة 
القابضة لألدوية، والشركة العربية للمستلزمات 
الطبية واملصرف العربـــي الدولي من االنتهاء من 
اإلجراءات التنفيذية لتأسيس أول مصنع في الشرق 
األوسط إلنتاج أمصال ولقاحات بيطرية لڤيروسي 
إنفلونزا الطيـــور وإنفلونزا اخلنازير على أن يبدأ 

اإلنتاج بحلول 2011. 
وقال مصدر مشـــارك في املفاوضات املســـتمرة 
منذ عدة أشـــهر لـ »الشـــروق« املصرية »توصلت 
األطراف املشاركة إلى اتفاق نهائي، يقضي بحصول 
»القابضة لألدوية« و»العربية ملستلزمات الطيبة« 
على احلصة الكبرى في املصنع املزمع تأسيسه في 
محافظة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 

مليون جنيه«.
وكشف املصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن أن 
املساهمني قد عرضوا على إحدى شركات االستثمار 
العربية، التي لها نشاط داخل السوق املصرية املشاركة 
في املصنع، متوقعا انضمامها بالفعل إلى املشروع 

بعد انتهائها من دراسة جدواه االقتصادية.
ومن املتوقع حسب املصدر أن يصل حجم اإلنتاج 
إلى مليار جرعة سنوية في املراحل األولى، على أن 

يزيد في مراحل الحقة. 
ومن املقرر أن يبدأ املشروع في إنتاج لقاح إنفلونزا 

الطيور في املرحلة األولى، وتلك اخلاصة بإنفلونزا 
اخلنازيـــر في الثانية مع حتمل املســـاهمني متويل 
كامل تكلفة املشـــروع، الذي سيتم إنشاؤه على 10 

آالف متر. 
ونفى املصدر أن يكون املشروع اجلديد بديال عن 
املصنع الذي أعلنت احلكومة عنه من خالل الشركة 
القابضة للمصل واللقاحـــات املصرية، مضيفا أن 
مصنعه ســـوف يعمل قبل الثانـــي، الذي لم حتدد 
مالمحـــه النهائية بعد، خاصة فـــي اجلزء اخلاص 

بالتمويل والتنفيذ.
كانت الشـــركة القابضة للقاحات واألمصال قد 
أكدت في وقت ســـابق عدم امتالكها سوى 8 ماليني 
جنيه جاءت منحة من منظمة الصحة العاملية، من 
تكلفة إجمالية تصل 96 مليون جنيه للمصنع الذي 

أعلنت عنه منذ عدة أشهر.
وكشف املصدر عن حصول املساهمني على حق 
براءة إنتاج املصل من إحدى الشـــركات األميركية 
املنتجة له، والتى حصلـــت على مبلغ ليس كبيرا 
على حد قوله نظير ذلك، مشـــيرا إلى أن جناح أحد 
معامل املركز القومـــي للبحوث في التوصل ملصل 
خاص بإنفلونزا الطيور منذ عدة أشـــهر كان دافعا 
رئيسيا إلجراءات تأسيس املصنع من قبل املؤسسات 

املشاركة.

حذرت دراسة أجراها مركز االستشعار عن بعد في جامعة 
بوسطن، بتكليف من املنتدى العربي للبيئة والتنمية، من 
أن مصر ســــتكون أكثر الدول العربية تأثرا بسبب التغيرات 

املناخية.
وأظهرت الدراسة التي حتلل سيناريوهات متنوعة لتأثيرات 
تغير املناخ، بشــــكل خاص على املناطق الساحلية، بناء على 
صــــور فضائية للمنطقة، أن مصر ســــتكون الدولة العربية 
»األكثر تأثرا«، بسبب ارتفاع مستوى البحر، وجاء فيها: »ماال 
يقل عن 12 مليون مصري سيهاجرون من مناطق إقامتهم في 
أجزاء من الدلتا وغيرها مع ارتفاع منسوب مياه البحر 5 أمتار، 
وفى الواقع فإن قرابة ثلث مجموع الســــكان العرب املتأثرين 

سيكون من مصر وحدها«.
أعدت الدراسة أستاذة باحثة في مركز االستشعار عن بعد، 

التابع جلامعة بوسطن األميركية، د.إميان غنيم، وأفردت جزءا 
كبيرا حول تأثير ارتفاع مســــتويات البحار على دلتا النيل، 
وقالت الدراســــة: »مبوجب ســــيناريوهات ارتفاع مستويات 
البحار، سيفقد املزيد من دلتا النيل إلى األبد، ويصنف حتليل 
االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية بعض املناطق 
في دلتا النيل املعرضة خلطر ارتفاع مســــتويات البحار مترا 
واحدا وللحالة القصوى لسيناريو ارتفاع مستويات البحار 5 
أمتار، وبناء على هذه الصورة، يقدر أن ارتفاع متر واحد فقط 
سيغمر كثيرا من دلتا النيل، مغرقا نحو ثلث أرضها )%34(، 
جاعال مدنا ســــاحلية مهمة مثل اإلســــكندرية وإدكو ودمياط 
وبورسعيد في خطر كبير، وفى هذه احلالة، يقدر أن نحو %8.5 
من سكان البالد )7 ماليني نسمة( سيهاجرون من مناطقهم«. 
وأضافت: »وفي احلالة القصوى لسيناريو ارتفاع مستويات 

البحار 5 أمتار، فإن أكثر من نصف دلتا النيل )58%( ســــوف 
يواجه تأثيرات مدمرة، من شأنها أن تهدد 10 مدن كبرى على 
األقل، من بينها اإلســــكندرية ودمنهور وكفر الشيخ ودمياط 
واملنصورة وبورسعيد، غامرة أراضي زراعية منتجة، ومجبرة 
نحو 14% من سكان البالد )11.5 مليون نسمة( على النزوح إلى 
مناطق أكثر اكتظاظا جنوب منطقة دلتا النيل، مما يساهم في 

جعل مستويات معيشتهم أسوأ مما هي عليه«.
وأشارت الدراسة إلى أن: »دلتا النيل التي تبلغ مساحتها 
نحو 24.900 ألف كيلومتر مربع، تستأثر وحدها بنحو %65 
من األراضــــي الزراعية في مصر، وهذه الدلتا، التي كانت في 
املاضي أكبر موقع للرســــوبيات في حوض البحر املتوسط، 
هــــي مثال متطرف على منطقة مســــطحة منخفضة معرضة 
بشكل كبير خلطر ارتفاع مســــتوى البحار، والدلتا تتراجع 

حاليا نتيجة تســــارع التآكل على اخلط الساحلي، وهذا كان 
يعزى عموما لعوامل بشرية وطبيعية، وإنشاء السد العالي 
في أســــوان سنة 1962 واحتباس كمية كبيرة من الرسوبيات 
خلفه في بحيرة ناصر، هما العامالن الرئيســــيان املســــببان 

للتآكل في دلتا النيل«.
وتابعت: أن احتباس كمية أخرى ال يستهان بها من رسوبيات 
النيل بسبب شــــبكة الري وقنوات التصريف الكثيفة، وفى 
األراضي الرطبة شــــمال الدلتا، ســــاهم أيضا بشكل كبير في 
تآكل الدلتا، وفي الوقت احلاضر، تنتقل كمية صغيرة فقط من 
رسوبيات نهر النيل نحو البحر لسد النقص على ساحل الدلتا 
في حافته الشمالية، وحتى الكمية الصغيرة جدا املتبقية من 
رسوبيات الدلتا التي تصل حاليا إلى البحر املتوسط تزيلها 

التيارات البحرية املتجهة شرقا«.


