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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

من أول 
السطر

نقطة 

بالتأكيد، عندما تقرأ هذا السؤال 
ستكون إجابتك »طبعا عاوز اجتوز 
بب��اش، هو فيه ح��د القي فلوس 
االيام دي عشان يتجوز؟ لكن هيه 
فني العروس��ة اللي أقدر اجتوزها 

بباش دي«؟
وهنا سأضطر ملقاطعتك الخبرك 
باحلقيق��ة، بالفعل هذه العروس��ة 
موجودة على ارض الواقع وبالتحديد 
في قري��ة مصرية حي��ث تقضي 
الع��ادات والتقاليد هن��اك بأن يتم 
جتهيز الفتاة بال� »ثاثة«، ضاربني 
بالغاء والظروف االقتصادية الصعبة 
ع��رض احلائط الن األهم هو اتباع 

»سلو البلد«.
وتفرض الع��ادات والتقاليد في 
هذه القرية � كما نقلت قناة احملور 
الفضائية منذ ايام � جتهيز العروس 
بثاث غس��االت وثاثة بوتاجازات 
وثاث ثاجات.. وهكذا، كل ش��يء 
ثاثة.. ثاثة بغض النظر هل ستقوم 
العروس فيما بعد باستخدامها أو ال 
فاملهم هو أال يتفوق جهاز عروسة 

على عروسة أخرى.
ورغم شراء أهل العروس ألحدث 
التجهيزات إال أنهم لم ينسوا أيضا 
األدوات القدمية من »قلل والطبلية 
وملبة اجلاز والسَبت واحلصيرة«.

أكيد لسان حالك يقول � وانا معك 
�: يا بخت شباب هذه القرية.

»عاوز تتجوز ببالش«؟

أسرارأسرار@دوت كوم

فؤاد خليل يستغيث

أخيرًا.. منة وتامر

شعبة الجزارة تطلب وقف الذبح لمدة شهر

..و24% زيادة بأسعار الطعام في يناير

انتهاء أزمة البوتاجاز خالل 5 سنوات
قال مصدر مس����ؤول مبجلس الوزراء إن أزمة البوتاجاز 
التي تشهدها مصر حاليا ستتكرر بسبب عدم كفاءة املنظومة 
املعمول بها اآلن، وتوقع أن تنتهي األزمة متاما مع استكمال 
توصيل الغاز الطبيعي للمدن في القاهرة واحملافظات خالل 

٥ سنوات، مع تعديل طريقة تقدمي الدعم املوجه للفقراء.
في الوقت نفسه، تواصلت أزمة نقص األسطوانات، واستمرت 
طوابير املواطنني اآلملني في الفوز بأسطوانة أمام املستودعات، 
على الرغم من تصريحات املس����ؤولني ب����أن األزمة انتهت أو 
قاربت على االنتهاء، وقال املصدر احلكومي رفيع املستوى، 
الذي طلب عدم نشر اسمه جلريدة الشروق املصرية إن »أي 
سلعة مدعومة في مصر لها س����عران، الذي تقدمه احلكومة 
والس����عر اآلخر الذي تباع به في السوق السوداء، سيحدث 
بها أزمة«، مش����يرا إلى أن هناك مافيا لعبت دورا كبيرا خالل 
الفترة األخي����رة في أزمة أس����طوانات البوتاجاز، و»حققت 
مكاسب لم يكن يتوقعها أحد طبقا للتقارير الواردة من عدة 
جهات حكومية معنية«. لكن املصدر لم ينس اإلش����ارة إلى 
أس����باب أخرى لألزمة تتعلق بارتفاع أسعار البوتاجاز في 
العالم، »وعمليات تهريب أسطوانات البوتاجاز في اجلنوب 
جتاه السودان، حيث تباع األنبوبة بسعر يزيد على 30 جنيها 
وفي الشمال باجتاه غزة، حيث يصل سعر األنبوبة إلى ست 

أو سبعة دوالرات«، على حد تعبيره.
ونفى املصدر أي دور للجزائر في األزمة قائال: إن »تقليلها 
للكميات التي كنا نستوردها كان من قبل أحداث مباريات كرة 
القدم بني اجلانبني وذلك في إطار محاولتها الوفاء بتعاقداتها 
مع أوروبا وفرنسا في إطار تشغيل خط التصدير اجلديد«.

وت����درس احلكومة إعادة النظر في دع����م البوتاجاز »في 
إطار هيكلة منظومة الدعم بصورة كلية«، س����واء عن طريق 

الكوبونات أو التدفقات النقدية املشروطة.
وكش����ف املصدر أن رئيس الوزراء أحمد نظيف طلب من 
جميع اجله����ات والوزارات املعنية ضرورة تش����ديد الرقابة 
خ����الل الفترة احلالية وإغالق الباب على فئات ليس لها حق 
التعامل في البوتاجاز، مضيفا أن السيارة النقل مبقطورتها 
والتي تصل حمولتها إلى ألف أنبوبة تقريبا حتقق مكاسب 
تصل إلى 20 ألف جني����ه في حال تهريبها وبيعها بعيدا عن 

املنافذ الشرعية أو املرخص لها.
من ناحية أخرى، قال مصدر مس����ؤول بوزارة التضامن 
االجتماعي إن مجلس الوزراء اعتمد ضخ 120 ألف أسطوانة 
جديدة فوق حصة املس����تودعات يوميا، والتي تبلغ مليونا 
و180 ألف أسطوانة، في محاولة للتغلب على األزمة املشتعلة 

منذ نحو أسبوعني.

صورة 

وخرب
نفى أستاذ الطبيعة البحرية 
باملعهد القومي لعلوم البحار 
باالس�كندرية د.إبراهي�م 
معيزة شائعة »غرق الدلتا«، 
مشيرا إلى أن ما أثير في هذا 
الشأن ال يستند إلى حقائق 

علمية.

قط�ار فائق الس�رعة حلم 
يبدو قريبا، كما صرح احتاد 
مصنعي القطارات واملترو 
بالياب�ان، قائل�ن ان مصر 
تدرس ادخال القطار فائق 
السرعة ليربط بن القاهرة 

واإلسكندرية.

قطار فائق السرعة بين القاهرة واإلسكندريةدراسة: غرق الدلتا »شائعة«

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

فؤاد خليل

منة شلبي

تده���ورت احلالة الصحي���ة للممثل 
الكوميدي فؤاد خليل ويرقد حاليا بأحد 
املستش���فيات العسكرية بطريق املطار 
وذلك بعد ان اصيب بشلل رباعي ولهذا 
يس���تغيث هذا الفنان م���ن اجل عالجه 

بشكل الئق.

خفضت النجمة منة شلبي أجرها من 7٥0 
الفا الى 600 الف جنيه لتشارك تامر حسني 

بطولة فيلمه اجلديد »نور عيني«.
يذكر ان الفيلم كان من املقرر ان تقوم 
ببطولته مي عزالدين ثم الفنانة زينة ومت 
اس����تبعادهما، ثم وقع االختيار على نور 
اللبنانية ومن بعدها هند صبري اال انهم 

اعتذرتا.

نتيجة االرتفاع املفاجئ في أسعار اللحوم طالب جمال الزغبي 
مسؤول ش���عبة اجلزارة بالغرفة التجارية بضرورة وقف الذبح 

باملجازر ملدة شهر لوقف الزيادات املستمرة في األسعار.

دفعت الزيادة في أسعار الطعام والشراب معدل التضخم السنوي في 
حضر اجلمهورية لالرتفاع خالل يناير مقارنة بنفس الشهر من 2008 
بنسبة 24،1٪، تبعا ملا أظهرته بيانات »املركزي« للتعبئة واإلحصاء.

قبلي
وبحري

انتهاء أزمة الصيادين في المنوفية
أخيرا وبعد 10 س���نوات 
من تش���كيل اللجان وتكرار 
اتف���ق محافظ  املعاين���ات، 
املنوفية م.س���امي عمارة مع 
البحثية على  احدى اجلهات 
وضع خطة اليج���اد مصدر 
البحر  العذبة لتغذية  للمياه 
الفرعوني إلعادة احلياة ملهنة 
الصيد في البحر بعد ان توقفت 
نتيجة نفوق االسماك وحتوله 

الى مستنقع.

افتتاح محور صفط اللبن
أبريل المقبل

أعلن محافظ اجليزة اللواء 
سيد عبدالعزيز افتتاح محور 
صفط اللنب بتكلفة نصف مليار 
جنيه خالل أبريل املقبل، على 
أن يتم إنش���اء مجموعة من 
االنفاق بتقاطعات شوارع مراد 
والدقي وثروت كمرحلة ثانية 

بتكلفة   400 مليون جنيه.

زراعة 26 ألف فدان قمحًا 
في شمال سيناء

انته���ت محافظة ش���مال 
س���يناء  من زراع���ة 26 ألف 
فدان جديدة بالقمح على مياه 

السيول مبناطق وسط سيناء 
والبرث والقريعة جنوبي رفح 

والشيخ زويد.

100% نسبة النجاح
في »طب« بنها

اعتمد رئيس جامعة بنها 
د.صف���وت زه���ران نتيجة 
كلي���ة الطب البش���ري لهذا 
العام، وبلغت نسبة النجاح 
100٪، وأش���ار د.أحمد جودة 
عميد الكلية إلى أن 71 طالبا 
حصلوا على تقدير ممتاز و1٥1 
طالبا عل���ى تقدير جيد جدا 

و٥8 جيد.

إطالق اسم شهيد بني سويف
 على مركز الشباب بقريته

وافق محافظ بني سويف 
اليزل على  د.سمير س���يف 
إطالق اس���م الش���هيد أحمد 
شعبان على مركز شباب جديد 
بقرية منش���أة طاهر مسقط 
الشهيد، وكان احملافظ  رأس 
قد وافق على تخصيص قطعة 
أرض أمالك دولة إلنشاء مركز 
الش���باب تقدي���را لتضحية 
الشهيد ومواساة ألهل قريته 
وتقوم القوات املسلحة بتنفيذ 

املركز.

القاهرة: رفض رئيس مجلس الشورى 
صفوت الشريف فكرة تغيير علم مصر 
ووضع األهرامات الثالثة وسطه بدال من 

العلم احلالي.
وأكد الش����ريف أن مصر ليست دولة 
فرعونية بل هي دولة ضمت احلضارات 

الفرعونية واملسيحية واإلسالمية.
وأضاف الشريف حسبما جاء مبوقع 
»اخبار مصر« في جلسة مجلس الشورى 
االثنني املاضي، أن علم مصر ميثل كفاحها 

في حقبة من تاريخها.
وكان النائب حس����ني عبدالسميع قد 
اقترح تغيير علم مصر ووضع األهرامات 
الثالثة وس����طه، قائال انه رمز يعرفه كل 

طفل مصري.
وم����ن مجلس الش����ورى الى مجلس 
الش����عب، حيث تقدم نواب املجلس في 
جلسة قبل اسبوعني ب� 10 استجوابات عن 

التلوث البيئي والصناعي وآثاره املدمرة 
على صح����ة املواطنني، تته����م احلكومة 
بالعجز عن القضاء عل����ى تلوث البيئة 
ال����ذي تفاقم مؤخرا في مص����ر، فيما أكد 
وزير الدولة لش����ؤون البيئة ان الوزارة 
وضعت استراتيجية قومية لتحسني نوعية 
الهواء تدعمها سياسات تنظيمية وبرامج 
تنفيذية ولوائح قانونية. وقال نائب حزب 
الوفد املعارض محمد عبدالعليم داود في 
اس����تجوابه إن نهر النيل حتول إلى أكبر 
مص����رف كيميائي في مصر حيث يصب 
فيه س����نويا 9٥0 مليون متر مكعب من 
الصرف الصناعي و9 مليارات متر مكعب 
من الصرف الزراعي ما سبب الكثير من 
األمراض اخلطيرة للش����عب، مضيفا أن 
هناك ٥8٥ عائمة وفندقا س����ياحيا تلوث 
نهر النيل ميلكها أباطرة الس����ياحة وال 

يحاسبهم أحد.

واتهم النائب جمال قرني وزارة الصحة 
باملسؤولية عن جتارة النفايات اخلطرة 
والتي تق����وم بها مافيا خطيرة، كما اتهم 
احلكومة باملسؤولية عن قيام شركة السكر 
والتقطير املصرية بصب الصرف الصناعي 
احململ باملواد املعدنية الثقيلة إلى ترعة 
املريوطية مما أدى إلى نفوق السمك، وقال 
إن مصانع األسمنت وحلوان تصب 4106 
أطنان يوميا من تراب األسمنت مما يصيب 

املواطنني بأمراض رئوية مزمنة.
وركز نائب شبرا اخليمة د.جمال زهران 
في استجوابه على إنشاء احلكومة ملصنع 
لتكرير املازوت مبس����طرد، وقال إن هذا 
املصنع بعد استكماله سيزيد من تلوث 
املنطقة املكدس����ة بعشرة مصانع كبري 
تلوث املنطقة، مضيف����ا أن هذه املنطقة 
يقطنها مليونا مواطن معظمهم مصابون 

بأمراض مزمنة بسبب هذا التلوث.

تغيير العلم 
مرفوض

اقتراح في مجلس الشورى بوضع األهرامات الثالثة بداًل من النسر

تخفيض أسعار 40 دواًء
أعلن وزير الصحة د.حامت اجلبلي 
عن خفض أسعار 40 منتجا دوائيا 
مستوردا ومحليا بترخيص من شركات 
دولية ابتداء من مايو املقبل بنسبة 
10 إلى 40٪، ويشمل هذا التخفيض 
أدوية حيوية يستفيد منها قطاع كبير 
من املواطنني لعالج أمراض الس���كر 
وااللتهاب الكبدي الوبائي واجللطة 
وضغط الدم والربو وبعض األمراض 

النفسية.
التقديرات  إن  واضاف د.اجلبلي 
املبدئية تشير إلى أن ذلك يساهم في 
خفض تكلفة العالج للمواطنني بنحو 
200 مليون جنيه س���نويا تتحملها 
الدول���ة، مؤكدا أن ه���ذه اإلجراءات 
نتيجة لتطبيق نظام التسعير الدوائي 

اجلديد.
وتابع د.اجلبلي، خالل افتتاح املقر 
اجلديد إلدارة الصيدلة بوزارة الصحة 
االسبوع املاضي، أن قطاع الدواء في 
مصر ينمو بصورة س���ريعة، حيث 

ارتفع حجم املبيعات من 7.6 مليارات 
جنيه خالل 200٥ إلى 20 مليارا عام 
2009، بنسبة زيادة تصل إلى ٪163، 
مما يتطلب مواكبة هذه الزيادة دون 

مغاالة في أسعار الدواء.
وأكد الوزير أنه مت حتقيق بعض 
املؤشرات اإليجابية لتطوير اإلطار 
التنظيمي لتسجيل الدواء وتسعيره، 
حيث ارتفع عدد مصانع األدوية من 
188 مصنعا في 2006 إلى 261 في 2009 
باإلضافة إلى 162 حتت اإلنشاء في 
2010، كما ارتفع إجمالي الصادرات 
من الصناعات الدوائية من 1.7 مليار 
جنيه إلى 3.6 مليارات خالل 2009، 
وزادت االستثمارات في مجال الدواء 

من 74 مليارا إلى ٥84 مليارا.
وش���دد د.اجلبلي على أن القرار 
انتقده  ال���ذي  التس���عيري اجلديد 
البع���ض، ولم متض عليه خمس���ة 
أشهر، لم حتدث نتيجته أي زيادات 

سعرية في أي منتج دوائي.

البابا شنودة ينفي إباحته الزواج بين المذاهبتستخدم في عالج السكر وااللتهاب الكبدي الوبائي والجلطة وضغط الدم والربو
البابا ش����نودة القاهرة: نفى 
باب����ا اإلس����كندرية  الثال����ث 
وبطري����رك الك����رازة املرقس����ية 
م����ا تناقلته وس����ائل اإلعالم عن 
سماح الكنيسة بالزواج املختلط 
املذاهب املسيحية املختلفة،  بني 
خاصة مع املذه����ب الكاثوليكي، 
وهو ما نش����رته بعض الصحف 

مؤخرا.
ووفقا ملا ورد مبوقع »أخبار 
مصر«، أش����ار البابا شنودة إلى 
ان عقود الزواج تتصدرها عبارة 
الزواج بني متحدي املذهب وامللة 
وأن الكنيس����ة ل����م تس����مح أبدا 
الزوجني  املذهبي بني  باالختالف 
الذي يسهل الطالق فقط في احملاكم 

املدنية.
البابا ش����نودة خالل  وأك����د 
محاضرته األسبوعية بالكاتدرائية 
املرقسية الكبرى بالقاهرة عدم قيام 
الكنيسة األرثوذكسية بعقد أي 
زيجة بني األرثوذكس والكاثوليك، 
مدلال على ذل����ك بوثيقة الزواج 
احلالي الت����ي تعنون ب� »الزواج 
بني متحدي امللة«، مشيرا إلى أنه 
إذا اختل����ف االثنان في امللة أمام 
القضاء فستطبق عليهما الشريعة 

اإلسالمية.

وحول زواج أرملة األخ من أخ 
الزوج املتوفى، أكد البابا شنودة 
عدم إجازة ه����ذا الزواج ويعتبر 
ذلك حراما، مشيرا إلى قول السيد 
املس����يح في موضوع الزواج »ال 

يكونون بعد اثنني بل واحدا«.
وأوضح البابا شنودة أن أقارب 
أقاربا للزوجة  الزوج يكون����ون 
والعكس متاما، ولذلك أم الزوجة 
تعتبر أما للزوج وأختها تعتبر 
أخته، وفي اللغة اإلجنليزية يقال 
 ،»Sister in law«و »Mother in law«
مبعنى أم حسب الشريعة وأخت 
حسب الشريعة ومادامت أخته ال 

يتزوجها. وأضاف البابا شنودة أنه 
قدميا كان يسمح في الشريعة بهذا 
الزواج في حالة واحدة، وهي إذا 
مات شخص دون أن ينتج نسال، 
أخوه يتزوج زوجته واالبن البكر 
يسمى باس����م أخيه املتوفى لئال 

يحذف اسمه من بني إسرائيل.
وحول م����ا يتعلق ب� »املجمع 
املقدس« وهل يجوز انعقاده في 
حالة غياب الباب����ا أو من دونه، 
أك����د الباب����ا ش����نودة أن املجمع 
املقدس ينعقد رس����ميا برئاسة 
البابا وقراراته يوقع عليها البابا 
وسكرتير املجمع، وأحيانا يوقع 
علي����ه كل األعضاء حينما يكون 
هناك قرار معلن للكل، وأنه يسبق 
ذل����ك اجتماع اللج����ان املختصة 
برئاسة أساقفتها ويقومون بكتابة 
تقاريرها، وفي اجتماع املجلس 
تقرأ هذه التقارير وإذا كانت هناك 
استفسارات يتم اإلجابة عنها. في 
السياق نفسه، كان هناك سؤال 
حول دور املجلس امللي، أجاب البابا 
شنودة بأن املجلس امللي حاليا ال 
يجتمع أبدا، وبالتالي كل جلانه ال 
جتتمع، وأنه ال يستطيع أحد أن 
يتكلم باسم املجلس امللي حاليا 

وإال كالمه ليست له أي صفة.

البابا شنودة الثالث


