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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 

أسعار التمليك بالمتر في مصر الجديدة

أسعار اإليجار بالقانون الجديد في مصر الجديدة

القاهرة ـ شيماء فاروق
أسعار البيع للشقق تصل إلى 3800 جنيه للمتر مبيدان 
ابن س���ندر و3750 جنيها للمتر ب���أرض اجلولف و3700 
مبيدان احلج���از و3300 جنيه للمت���ر بالنزهة اجلديدة، 
وترتفع إلى 4200 جنيه بش���ارع امليرغني و4800 جنيه 
للمتر بجسر السويس حتى تصل إلى 5000 جنيه للمتر 

مبساكن الشيراتون.

أس���عار اإليجار بالقانون اجلديد تبدأ من 1500 جنيه 
شهريا مبنطقة سانت فاتيما، وتصل إلى 1800 جنيه شهريا 
بالكوربة والنزهة اجلديدة، وترتفع إلى 4500 جنيه شهريا 
بشارع امليرغني، حتى تصل إلى 6000 جنيه شهريا بالقرب 

من نادي الشمس.

اتهم الكابنت فاروق جعفر املدير الفني لفريق 
طالئع اجليش أمام النيابة العامة مبنطقة العجوزة 
طباخه مجدي عبد الفتاح »19 سنة« بسرقة 28 
ألف جنيه من شقته مبيدان سفنكس باملهندسني 
ومحاولة حرقها بعد إشعاله النيران فيها وإحداث 

تلفيات بباب الشقة وبعض األثاث.

هل ستنجح غادة عبدالرازق في خطف بطولة 
مسلسل شجرة الدر لنفسها من النجمة املخضرمة 
إلهام شاهني؟ هذا هو السؤال الذي فرض نفسه بعد 
تصريحات أكدت فيها اعجابها الشديد بشخصية 
امللكة ش���جرة الدر قائلة انها تتمنى جتسيدها، 
هذا بعد ان مت اس���ناد بطولة مسلسل »شجرة 
الدر« إللهام ش���اهني التي أعربت عن سعادتها 
بهذه الشخصية التاريخية.. فيا ترى من تكون 

البطلة؟

محمود فرج عن اجلمارك املستحقة 
عن سيارة دايهاتسو موديل 2009 
سعة محركها 1300؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

47 ألف جنيه.

رينو ريجان 2007: تسأل القارئة هند 
أبواحلمد عن اجلمارك املستحقة عن 
سيارة رينو ريجان موديل 2007 
سعة محركها 1600 سي سي؟ تقدر 
الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بحوالي 44 ألف جنيه.

أوكتافيـا A5 إليجانس 2009: يسأل 
القارئ عنتر ه����الل عن اجلمارك 
 A5 املستحقة عن سيارة أوكتافيا
إليجانس موديل 2009 سعة محركها 
1600 سي س����ي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

75 ألف جنيه.

نيسـان تيدا 2009: يسأل القارئ 
عمرو فؤاد عن اجلمارك املستحقة 
عن سيارة نيسان تيدا موديل 2009 
سعة محركها 1600 سي سي عادة 
جميع الكماليات؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

55 ألف جنيه تقريبا.

هيونداي النترا 2009: يسأل القارئ 
احمد احلس����يني ع����ن اجلمارك 
املستحقة عن س����يارة هيوانداي 
النترا موديل 2009 سعة محركها 
1600 سي س����ي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

28 ألف جنيه.

القاهرة ـ شيماء فاروق
هيونداي 2000: يسأل القارئ محمد 
العجمي عن اجلمارك املستحقة عن 
س����يارة هيونداي أكسنت موديل 
2000 سعة محركها 1300 سي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بحوالي 21 ألف جنيه.

»مـازدا 3« 2004: يس����أل القارئ 
احمد السيد الشهيري عن اجلمارك 
املستحقة عن سيارة مازدا 3 موديل 
2004 سعة محركها 1600 سي سي 
جميع الكماليات؟  تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بحوالي 

45 ألف جنيه.

القارئ  دايهاتسـو 2009: يسأل 

من أول 
السطر

نقطة 

قرأت أمس رقما جديدا 
– ويا ليتني ما قرأته – أظننا 
نتفوق به على دول كثيرة 
به  ان ندخ��ل  ونس��تحق 
العاملية،  موسوعة جينيس 
الرقم خ��اص بعدد قضايا 
الطالق واخللع التي شهدتها 
محاكم األس��رة خالل عام 
واح��د حيث وصل��ت الى 
ملي��ون حال��ة! والس��ؤال 
باختصار، أين صوت العقل 
الذي كان متحكما في األسرة 
املصرية؟ مليون حالة رقم ال 
يستهان به، أين ذهب صوت 
أم الزوجة التي تقول البنتها 
»الست ليس لها إال بيتها«؟ 
وهل ممكن ان تعود للزوج 
قدرته على احتواء مشاكل 

أسرته؟

دون تعليق

بعد ان نش��رت وسائل 
اإلعالم خبرا عن إصابة قطة 
انفلونزا  وكلب بڤي��روس 
اخلنازير، أصدرت اجلمعية 
املصرية ألصدقاء احليوان 
بيانا تطمئ��ن فيه أصحاب 
القطط والكالب بأن احلاالت 
التي ظه��رت كانت فردية 
وحتديدا في الواليات املتحدة 

األميركية، وقططنا بخير!

حمـد  أ

مليون قضية

masri77@hotmail.com

بحلول منتصف 2010 وعلى أيدي شركات وطنية

إنتاج أغذية وأدوية 
من قشر األرز

اإليجار والتمليك

أسرار@دوت كوم

تزامنـا مـع فتـرة أعيـاد 
الكريسماس ورأس السنة 
امليالدية اجلديدة، وصلت 
معدالت االشغال الفندقي 
بالغردقة وشـرم الشـيخ 
الى 95% وأكثـر من %80 
بالقاهـرة وأكثـر من %70 

باألقصر وأسوان.

انخفضـت ايـرادات قنـاة 
السويس 13% إلى 365.5 
مليون دوالر في نوفمبر مقارنة 
مع 419.8 مليون دوالر قبل 
عام بعد تراجـع حركة مرور 
ناقالت النفط في شـهر من 
املعتاد أن يكون هادئا بالنسبة 

للقناة.

تراجع إيرادات قناة السويس %13 95% اإلشغال الفندقي في شرم الشيخ

بعد طول انتظار.. أقدم عاصمة مصرية تتحول أخيرًا إلى رقم 29

األقصر.. محافظة
ان كان���ت عاصم���ة ملص���ر من���ذ 4110  بع���د 
سنوات ، استعادت األقصر مكانتها االدارية بعد 
قرار الرئيس محمد حس���ني مبارك االثنني املاضي 
بتحويلها الى محافظة لتحمل رقم 29 في احملافظات 
املصرية، ومت ضم مركزي إسنا وأرمنت إليها بعد 

فصلهما عن محافظة قنا.
قرار مبارك الذي جاء بعد طول انتظ���ار، قالت 
مصادر عنه إن��ه لم يك���ن وليد اللحظ�����ة، حيث 
سبق للدكتور سمير فرج، رئيس املج�����لس األعلى 
للمدينة، تق���دمي مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، 
قبل عامني بهذا االقتراح، وتوقعت تقسيم احملافظة 
اجلديدة إلى 6 مراكز إدارية، وهي: األقصر، والبياضية، 

والزينية، والقرنة اجلديدة، وأرمنت، وإسنا.
ورح���ب نواب األقصر وإس���نا وأرمنت بالقرار 
اجلديد، ووصفوه بأنه حتقيق حللم عمره 40 عاما، 
وقال النائب علي الباسل، عضو مجلس الشعب عن 
دائرة أرمنت، إن ضم أرمنت إلى احملافظة الوليدة 
كان مطلبا جماهيريا لتحقيق التكامل الس���ياحي 

والصناعي والزراعي مع األقصر.
وقال حسن رضا، الوكيل السابق للمجلس الشعبي 
احمللي لألقص���ر، إن املدينة متتلك جميع املقومات 
لتتحول إلى محافظة تضم أكبر متحف مفتوح في 

العالم.

وقال الباحث األث���ري عبداملنعم عبدالعظيم إن 
قرار الرئيس مبارك أعاد التقسيم اإلداري الفرعوني 
الذي كان سائدا منذ 3 آالف عام باسم اإلقليم الرابع، 

وكان يضم األقصر وإسنا وأرمنت.
وشهدت االقصر طفرة تنموية كبيرة في العقد 
األول من األلفية الثالثة عقب اعالن وزارة الثقافة 
عن مش���روع لتحويلها الى متحف مفتوح بتكلفة 
جت���اوزت مليارين و200 مليون جنيه، يقدمها في 
بانوراما متكاملة للزائرين والس���ائحني عن طريق 
تنظيم وجتميل املدينة للحفاظ على موقعها األثري 

النادر . 
وقال د. سمير فرج رئيس املجلس األعلى السابق  
لألقصر ومحافظها احلالي ان املشروع تضمن أيضا 
اقامة كوبري أبو اجل���ود بتكلفة 37 مليون جنيه 
على ش���ريط قطار القاهرة - أسوان بطول يصل 
إلى 845 مت���را وكذلك البدء في تطوير الكورنيش 
وإنشاء املرسى السياحي اجلديد ومركز معلومات 
ش���بكة املرافق الذي يقوم بتوفير جميع البيانات 
واخلرائط الرقمية واملعلومات اخلاصة بش���بكات 

جميع املرافق واخلدمات . 
فيما عمت الفرحة أبناء مراكز البياضية والقرنة 
والزينية والطود باألقصر واس���نا وارمنت في قنا 
بعد القرار الذي ضمهم إداريا للمحافظة اجلديدة . 

فاروق جعفر .. والطباخ

أعلنت شركة اتصاالت عن طرح نظام »يس« وهو نظام جديد من 
أنظمة »أهال« املدفوعة مقدما الذي يتيح للمش���تركني اختيار ثالثة 
أرقام اتصاالت ليتم احتساب الدقيقة عند مكاملتهم ب� 5 قروش فقط، 

كما يتم احتساب الرسائل النصية أيضا بخمسة قروش. 

أعلن د.عبدالعظيم وزير محاف���ظ القاهرة أنه مت تخصيص 
 2700  ف���دان بطريق القاهرة الس���ويس لنقل  16  وزارة من داخل 
القاهرة، وأنه سيتم ربط مجمع الوزارات في هذه املنطقة بخط 
مترو ، مش���يرا الى أنه لن يتم نقل املصالح احلكومية املرتبطة 

مبصالح اجلماهير .

5 قروش لدقيقة المحمول

نقل  16  وزارة خارج العاصمة

هل تخطف غادة عبد الرازق شجرة الدر؟ 

بحلول منتصف العام املقبل تس���تقبل األسواق املصرية أول 
املنتجات الغذائية والدوائية املصنعة من خالصة »قشر األرز«، 
على أيدي ش���ركات مصرية، بدال من اس���تيرادها، لالستفادة من 
اخلصائص الصحية والغذائية التي يتمتع بها هذا املكون املهمل 
من مخلفات زراعة األرز، والتي تبلغ مساحته نحو مليوني فدان 

ينتج عنها نحو 300 ألف طن من القشر.
ونقلت جريدة الشروق املصرية عن د.عمرو هالل، منسق مشروع 
»إدارة مخلفات زراعة األرز« ان فكرة استخدام قشر األرز كمكمل 
غذائي أو في بعض املنتجات الصيدالنية والتجميل ليست جديدة 
في العالم، »حيث أصبحت تس���تخدم بكثرة في أميركا الشمالية 

وأوروبا والهند«.
وتصل القيمة السوقية لهذه املنتجات في العالم إلى ما بني 62 
و70 مليار دوالر سنويا، إال أن املشروع املصري سعى للوصول إلى 
طرق خاصة به الستخالص هذا العنصر بكفاءة، وإثبات الفوائد 
الصحية اخلاصة به من قبل علماء مصريني، مع رفض الشركات 

الغربية نقل خبرتها في هذا املجال.
ويتميز قشر األرز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية 
ذات الفوائ���د الطبية والغذائية العالية، وم���ن أهمها مادة »جاما 
أوريزانول« التي تس���اعد على خفض الضغط، ونس���بة السكر 
والكوليسترول في الدم، عالوة على كونها مادة مضادة لألكسدة 

مبعدالت أعلى من »ڤيتامني E« املشهور بهذه القدرة.
وميك���ن أن يدخل قش���ر األرز في صناعة اخلب���ز، واملكرونة، 
والبسكويت، والرقائق، إضافة لدخوله في صناعة املكمالت الغذائية 

واألدوية ومس���تحضرات التجميل في شكل كبسوالت أو كرميات 
أو جل.

وأوضح هالل أن أهم مرحلة في املشروع كانت »الوصول إلى 
طريقة لتثبيت قشر األرز بسرعة عقب ضربه )حتويله من أرز بني 
إلى أبيض( واستخالصها، حيث إنه يصبح غير صالح لالستخدام 
اآلدمي بعد 6 س���اعات من عملية الضرب ويتم استخدامه كعلف 
للماشية«، مش���يرا إلى أن هذه املرحلة متت بنجاح بالتعاون مع 
جامعة املنص���ورة وبتمويل من مركز حتديث الصناعة، حيث مت 
إنتاج ماكينة لتنفيذ هذه العملية تصل س���عتها إلى 200 طن في 

اليوم.
وحول س���عر املنتجات املصنوعة من قش���ر األرز عند نزولها 
للسوق قال هالل إن هذا سيعتمد على الشركات املنتجة بالنسبة 
للمنتجات الغذائية، وعلى وزارة الصحة فيما يختص باملنتجات 
الصيدالنية »وإن كان من املتوقع أن يكون سعرها أقل بكثير من 
املستورد، موضحا أن سعر قش���ر األرز اخلام قد يصل إلى نحو 
3 آالف جنيه للطن تشمل ش���هادة البيانات املوثقة التي توضح 

املكونات والقيم الغذائية لها«.
وتشير د.سلمى عمرو مساعد منسق مشروع إدارة مخلفات األرز 
إلى أن الفكرة األساسية التي قام عليها املشروع هي االستفادة من 
القيمة الغذائية العالية لقشر األرز في الوجبات املدرسية املقدمة 
لتالميذ املدارس احلكومية، خاصة في احملافظات، لتجنب إصابتهم 
بأمراض س���وء التغذية في الصغر »التي ما ان تصيب الشخص 

حتى تستمر معه طول حياته«.

قبلي
وبحري

اإلسكندرية

قرر اللواء عادل لبيب 
اإلس���كندرية  محاف���ظ 
تخصي���ص 8 آالف و685 
مت���را مربعا ف���ي منطقة 
ابي���س القامة مش���روع 
توس���عات انشطة مكتبة 

اإلسكندرية.

الغربية

قرر الل���واء عبدالحميد 
الش���ناوي محافظ الغربية 
ص���رف تعوي���ض ق���دره 
2000 جنيه الس���رة طفلة 
في الص���ف االول االبتدائي 
صدمتها س���يارة طائش���ة 
اثناء توجهها الى مدرستها 
الماضي وتوفيت  االسبوع 

في الحال.

الفيوم

اعتمد د.جالل مصطفي 
سعيد محافظ الفيوم مليون 
جنيه النشاء شبكة لالذاعة 
المحلية بخمسة ميادين 

رئيسية بالمحافظة لبث 
األخبار والبرامج. 

الغردقة 

أكد اللواء سعيد جبر رئيس 
مدينة الغردقة أن االس����بوع 
المقبل سيشهد تشغيل مجمع 
المخابز بالمدينة بطاقة 20 

ألف رغيف يوميا. 

السويس

التربية  نظمت مديري����ة 
والتعليم بالسويس مهرجانا 
االس����بوع الماضي للتطوير 
التالميذ  التكنولوجي لمنح 
والمعلمين المتميزين جوائز 

مالية وشهادات تقدير. 

المنوفية

أعلن سامي عمارة محافظ 
المنوفية عن البدء في تطوير 
53 منطقة عشوائية من خالل 
المرافق والخدمات  توصيل 
االساس����ية لها بتكلفة تصل 

الي 49 مليون جنيه.

وخبر

مكتبة اإلسكندرية تحتفل باليوبيل الذهبي 
لتأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية

القاهرة � د.ب.أ: حتتفل مكتبة اإلسكندرية خالل األسبوع اجلاري 
باليوبيل الذهبي لتأس����يس فرقة رضا للفنون الشعبية والتي بدأت 
معها حركة الفنون الش����عبية في مصر احتفاء بكل ما حققته الفرقة 

على امتداد العالم العربي.
وينظم مركز الفنون باملكتبة باالش����تراك مع فرقة اإلس����كندرية 
للفنون الش����عبية احتفالية كبرى في الفترة من 15 إلى 17 ديس����مبر 
اجلاري لالحتفال مبرور 50 عاما على تأسيس الفرقة بحضور روادها 

من الراقصني األوائل.
يبدأ االحتفال صباحا مبحاضرة عنوانها: »50 عاما على إنشاء فرقة 
رضا« بالقاعة الكبرى مبركز املؤمترات، وفي املساء تقدم فرقة رضا 

عرضا فنيا راقصا باالشتراك مع فرقة األندلس من اسبانيا.
وفي اليوم الثاني لالحتفال يعقد حوار املائدة املس����تديرة »فرق 
الفنون الشعبية إلى أين؟« في العاشرة صباحا مبركز املؤمترات كما 
تقدم الفرقة استعراضاتها مع فرقة األندلس األسبانية مساء األربعاء 

واخلميس املقبلني بالقاعة الكبرى مبركز املؤمترات.

جدير بالذكر أن فرقة رضا قدمت أول عروضها في أغسطس 1969 
وشارك فيه مؤسس الفرقة الفنان محمود رضا والراقصة فريدة فهمي 

وعدد من كبار أعضاء الفرقة آنذاك.
وزارت فرقة رضا للفنون الش����عبية عش����رات الدول حول العالم 
لتقدمي عروضها بينها مسرح األمم املتحدة في نيويورك و»االوملبيا« 
بباري����س و»البرت هول« في لندن ومس����رح »بيتهوف����ن« في بون 
ومسرح »ستانسالفسكي« في موسكو وغيرها مثل الهند ويوغسالفيا 
وجوهانسبرج. كما شاركت فرقة رضا في عدد من األفالم السينمائية 
املصرية الشهيرة وقام أعضاءها ببطولة عدد آخر من األفالم أشهرها 

»إجازة نصف السنة« و»غرام في الكرنك«.
وقدمت الفرقة العديد من اإلس����تعراضات الش����هيرة التي حازت 
عش����رات اجلوائز حول العالم وعمل معها العديد من املشاهير بينهم 
من املطربني كارم محمود ومحمد العزبي وفايد محمد فايد وعمر فتحي 
ومن امللحنني علي إسماعيل وبليغ حمدي وفاروق سالمة وحلمي بكر 

وعبد العظيم عويضة.


