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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

أعلن البابا شنودة الثالث 
بابا االس���كندرية وبطريرك 
الكرازة املرقسية حقيقة ظهور 
العذراء مرمي في الوراق وفى 
أماك���ن متفرقة ف���ي كنائس 

القاهرة االسبوع املاضي.
وقال البابا ش���نودة ان 
اول من تيق���ن من الظهور 

هم اإلخوة املسلمون املجاورون للكنيسة.
وأش���ار الى ان العذراء مرمي تتمتع مبكانة 
عظيمة في اإلسالم رمبا افضل من بعض الطوائف 
املسيحية وقد خصها القرآن الكرمي بسورة خاصة 

ومبكانة رائعة كسيدة لنساء العاملني.
ووجه البابا شنودة الشكر للعديد من وسائل 
اإلعالم التي حرصت على متابعة احلدث ووجه 
التهنئة الى شعب مصر بكل أطيافه معتبرا ان 
الظهور »رسالة حب وس���الم الى شعب مصر 

كله«.

رفض املخرج محمد أبوسيف إجراء أي تعديالت 
على سيناريو الفيلم السينمائي اجلديد »هز وسط 
البلد« مقابل احلص���ول على موافقة الرقابة ببدء 
تصويره بع���د أن مت رفضه أكثر من مرة من قبل 
الرقابة بسبب مناقشته بجرأة شديدة وغير مسبوقة 
� كما جاء في تقري���ر الرقابة � لقضايا اجتماعية 
خطيرة وحساسة، اهمها ظاهرة التحرش اجلنسي 
التي انتش���رت بشدة في الشارع املصري بل وفي 
املصالح احلكومية واخلاصة وكذلك في املدارس 

واجلامعات خالل السنوات املاضية.

 وافق فاروق حسني وزير الثقافة على اقتراح 
املجلس األعلى لآلثار بتولي مهمة إنش���اء متحف 
خاص عن ثورة 23 يوليو 1952، وإعداد سيناريو 
العرض املتحفي ليكون أول متحف توثيقي لثورة 

يوليو بالصوت والصورة.

البابا شنودة: نعم العذراء ظهرت 

الرقابة ترفض »هز وسط البلد«

إنشاء متحف ثورة 23 يوليو 

تويوتا كوروال 2010: يسأل القارئ 
الس���عيد عن اجلمارك  س���يد 
املستحقة على سيارة تويوتا 
كوروال موديل 2010 سعة محركها 
1600 سي سي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

65 ألف جنيه.

ش�يروكي الريدو 2004: تس���أل 
القارئة رحمة هارون عن اجلمارك 
املستحقة على سيارة شيروكي 
الريدو موديل 2004 سعة محركها 
4000 سي سي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

260 ألف جنيه.

القاهرة � شيماء فاروق 
تويوت�ا كام�ري 2005: تس���أل 
القارئة علياء السيد عن اجلمارك 
املستحقة على سيارة تويوتا 
كامري موديل 2005 سعة محركها 
2400 سي سي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

320 ألف جنيه.

كيا كارينر 2009: يسأل القارئ 
محم���د حاف���ظ ع���ن اجلمارك 
املستحقة على سيارة كيا كارينر 
مودي���ل 2009 س���عة محركها 
1600؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بنحو 52 ألف 

جنيه.

قبلي
وبحري

أسرار@دوت كوم

بورسعيد

اقيم���ت  286 مش���روعا 
القليلة  الس���نوات  خ���الل 
املاضي���ة بتكلف���ة وصلت 
إل���ى 4.5 مليارات جنيه في 
4 مناط���ق صناعية جديدة 
ببورس���عيد، هذه املصانع 
ساهمت في وضع احملافظة 
على اخلريطة الصناعية بعد 
أن وف���رت اكثر من 57 ألف 
فرصة عمل ألبناء بورسعيد 
ومحافظات الدقهلية ودمياط 
واالس���ماعيلية والشرقية 

املجاورة لها.

سوهاج

م���رور  م���ن   بالرغ���م 
9 سنوات كاملة على التحاقهم 
بالعمل م���ازال 1835 موظفا 
من العاملني املؤقتني مبراكز 
التنمية احمللية  معلوم���ات 
في سوهاج يواجهون مأساة 
حقيقية بسبب عدم تثبيتهم 
وحرمانهم من جميع حقوق 
العامل���ني بالدولة باإلضافة 

إلى ضآلة مكافآتهم.

المنيا

اعلن محافظ املنيا اللواء 
احمد ضياء الدين عن البدء في 
دراسة انشاء ميناء للمحافظة 
البحر األحمر لتصدير  على 
منتجاته����ا م����ن احلاصالت 
الزراعية والثروة احملجرية، 
مؤكدا انه مت البدء في مخاطبة 
اجلهات املختصة للمطالبة 
بتخصي����ص مس����احة من 
االراضي على البحر األحمر 

للمحافظة إلنشاء امليناء.
حاليب وشالتين

قال رئيس جامعة جنوب 
الوداي د.عب���اس منصور 
إنه س���يتم تنظي���م قوافل 
طبية وثقافي���ة ورياضية 
م���ن اجلامعة إل���ى حاليب 
وش���التني وأبورماد خالل 

الشهر املقبل. 
وأض���اف منص���ور ان 
القوافل تضم مجموعة من 
أفضل األطباء لتقدمي اخلدمة 
الطبية املجانية ألبناء حاليب 
وش���التني كما سيتم تقدمي 

األدوية باملجان. 

الفنان���ة غ���ادة  أع���ادت 
عبدالرازق 7 س���يناريوهات 
سينمائية وتلفزيونية جديدة 
مت عرضها عليها خالل الشهرين 
املاضي���ني، مؤكدة أن قرارها 
يرجع إلى عدم اس���تعدادها 
للمشاركة في أي أعمال جديدة 
في الوقت احلالي بعد اتفاقها 

مع خطيبها اجلديد محمد فودة على التعجيل مبوعد 
الزفاف ليكون في ش���هر فبراير املقبل وأن شهر 

العسل سيكون بإحدى الدول األوروبية.

غادة عبدالرازق تتفرغ لشهر العسل 

أعلن وزير االستثمار د.محمود محيي 
الدين البدء ف�ي تنفيذ طريق زراعي 
جديد يربط القاهرة مبحافظات الوجه 
البحري، موضحا أن املشروع اجلديد 
من املقرر االنتهاء منه خالل عامني. 
وسيكون بطول 47 كيلومترا ويختصر 
املس�افة بني القاهرة والقليوبية إلى 

25 دقيقة فقط. 

تقرر اعتبارا م�ن األول من يناير 
خف�ض جم�ارك الس�يارات 
املستوردة من أوروبا بنسبة  %10  
تنفيذا التفاقية الشراكة املوقعة 
بني مصر ودول االحتاد األوروبي ، 
  في بداية برنام�ج تدريجي من 
التخفيض�ات يصل إل�ى الصفر 

بحلول عام  2019.  

خفض جمارك السيارات المستوردة من أوروبا  طريق جديد يربط القاهرة بالوجه البحري

من أول 
السطر

نقطة 

لعدم اهتمامي باالقتصاد 
الذي ينقل إلينا عن طريق 
الصحف ألن��ه ال يحتوي 
إال عل��ى أرقام ف��ي أرقام 
ال نفهم معناه��ا، لم أقف 
طويال على خبر قرأته منذ 
أسابيع قليلة، يقول ان وزير 
املالية املصري ورئيس جلنة 
املالية والنقدية  السياسات 
بصن��دوق النق��د الدولي 
د.يوس��ف بط��رس غالي 
حصل على جائزة أفضل 
وزير مالية لعام 2009 عن 
قارتي أفريقيا وآس��يا من 
إحدى املجالت االقتصادية 
املتخصصة تقديرا جلهوده 
في تطوير أداء وزارة املالية 
املصري��ة خاصة مصلحة 

الضرائب.
بالفعل اختاروا الوزير 
أفريقيا  املثالي في قارتي 
وآس��يا مط��ور مصلحة 
الضرائ��ب، خاص��ة بعد 
العقارية  قانون الضريبة 
اجلديد، بصراحة أنا لست 
الضريبة ولكن  ضد هذه 
عندي س��ؤال ليته يصل 
لوزير ماليتنا وهو خالصة 
استفس��ارات كثيرة من 
بالكويت، هل  املصري��ن 
منزل األسرة الذي ال يوجد 
عندها غيره وال تستخدمه 
إال في النوم فقط يستحق 
أن تفرض عليه ضريبة؟!

وس��ؤال أخي��ر: قال 
د.غالي على الهواء مباشرة 
ف��ي برنامج 90 دقيقة ان 
والده اعترض على الضريبة 
وقال ل��ه »اي��ه اللي انت 
بتهببه ده؟!« ملاذا قال لك 

ذلك يا معالي الوزير؟

أحمد صربي

أفضل وزير مالية

masri77@hotmail.com

تشغيل أول مصنع مصري إلنتاج الذهب
القاه���رة: أعلن وزي���ر البترول 
والتعدين سامح فهمي، عن  بدء 
تشغيل أول مصنع إلنتاج الذهب في 
مصر بطاقة إنتاج 200 ألف أوقية في 
السنة، لتصل اإلنتاجية إلى 500 ألف 
أوقية بعد 3 س���نوات، الفتا إلى أن 
سعر األوقية وصل إلى 1200 دوالر، 
مشيرا إلى أن إنتاج املصنع سيصل 
إلى 13 مليار دوالر في السنة، وقال 
إن إنتاج املصنع خ���الل عام 2010 
سيعادل ما أنتجته مصر من الذهب 
خالل قرن من الزمان، وتقيم املشروع 
شركة السكري بقيادة استرالي من 

أصل مصري مبدينة مرس���ى علم. 
وقال خالل مناقشة تقرير املجالس 
القومية املتخصص���ة حول موارد 
مصر التعديني���ة ودورها في دعم 
القومي االسبوع املاضي  االقتصاد 
مبقر احلزب الوطني إنه مت االتفاق 
مع شركة السكري إلنشاء مدرسة 
ومعهد فني لتدريب العمالة الفنية 
على تشغيل املصنع، الفتا إلى أنه 
س���يتم إنتاج 20% فضة من طاقة 
املصنع، ولكنها ستستغل لتشغيل 
املصنع. مؤكدا أن إنشاء هذا املصنع 
يعد قصة النجاح األولى بعد الكثير 

من قصص الفشل التي واجهت قطاع 
التعدين في مصر. 

التنمية  من جانبه، قال وزي���ر 
احمللية عبدالسالم احملجوب، إن قطاع 
التعدين في مصر يواجه العديد من 
املعوقات، رغم وجود ثروات ال حصر 
لها ميكن التعام���ل معها من خالل 
بعض املعاجلات الفنية البسيطة من 
تصدير املواد اخلام، الفتا إلى إيقاف 
تصدير الرم���ال لتدخل في صناعة 
الزجاج، ألن تصنيعها ال يحتاج إال 
مصنعا صغي���را بتكلفة 30 مليون 

جنيه فقط. 

أسعار سيارات نيسان موديل 2009

1600 سي سي، سعرها 103000
»سيلفي« ناقل حركة أوتوماتيكي، 1600 سي سي، 

سعرها 139900
»تيدا« ناقل حركة أوتوماتيكي، 1600 س����ي س����ي، 

هاتش باك 119000
»تيدا« ناقل حركة يدوي، 1600 س����ي سي، سعرها 

109000
»تي����دا« ناقل حركة أوتوماتيكي، جميع الكماليات، 

1600 سي سي، سيدان، سعرها 127500

القاهرة � شيماء فاروق
»أرمادا« ناقل حركة أوتوماتيك، جميع الكماليات، 

5600 سي سي سعرها 720000
»ليفينا« ناقل حركة أوتوماتيكي، جميع الكماليات، 

1600 سي سي سعرها 114900
»صني« ناقل حركة يدوي، 1600 سي سي، 88000

»صني« ناقل حركة أوتوماتيك، 1600 س����ي س����ي، 
سعرها 93000

»صني« ناقل حركة أوتوماتيكي، جميع الكماليات، 

السيارات

تاكسي السيدات .. 
ينط�لق من اإلس�كندرية

القاه���رة: للمحافظ���ة على خصوصية النس���اء 
في املواصالت العامة، وحتت مبدأ »السيدات تقل 
السيدات«، وافقت محافظة اإلسكندرية على مشروع 
»تاكسي الس���يدات« الذي سيبدأ خدماته بإطالق 40 

سيارة تقودها سيدات بحلول عام 2010. 
ولفت محافظ اإلسكندرية اللواء عادل لبيب، إلى أن 
»تاكسي السيدات« فكرة ستدشن مع انطالق احتفال 
احملافظ���ة بكونها »عاصمة للس���ياحة العربية لعام 
2010«، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى طفرة س���ياحية 

للمدينة. 
وذكر أن صاحبة املشروع سيدة أعمال رأت أنها فكرة 
تخدم الس���يدات، وميكن طلب »التاكسي« عن طريق 

الهاتف في أي وقت، يوميا وطوال 24 ساعة.
 وأكد لبيب ان املوافقة على املشروع نبعت من رغبة 
احملافظة في تلبية رغبة سيدات املجتمع السكندري 
وزوار املدينة في اس���تقالل وس���يلة مواصالت أكثر 
أمانا، خاصة مع التوس���عات العمرانية اجلديدة في 
املدينة، واالمتداد إلى مناطق غير مأهولة، مما قد يثير 
املخاوف لدى بعض السيدات من التعامل مع سيارة 

أجرة يقودها رجل. 

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر في احملافظة أنه لم 
يستقر الرأي بعد على لون »تاكسي السيدات« ومن 
املرجح أن يكون اللون الزهري، متاش���يا مع الطابع 
األنثوي له. لكن الشيء الثابت هو أن تاكسي اإلسكندرية 
الش���هير باللونني األصفر واألسود سيلقى منافسة 

شديدة، كما أن املشروع اجلديد يأتي بعد جناح 
مشروع »تاكس���ي العاصمة« ومشروع 

»فاس���ت كوول« باإلسكندرية، وهي 
املواطنني  التي تقل  سيارات األجرة 

بالطلب عبر الهاتف.
من جهته، علق أحمد عطية، رئيس 
غرفة شركات السياحة باإلسكندرية، 
قائال إن فكرة »تاكس���ي السيدات« 
تشكل تطويرا لشكل سيارات األجرة 
في اإلسكندرية »التي أصبحت بالية 

وقدمية وال تعكس الوجه احلضاري 
للمدينة، خاصة مع ازدياد أعداد األفواج 

السياحية إلى املدينة«. مما يذكر، أن فكرة 
»تاكسي السيدات« طبقت بالفعل في بعض الدول 

العربية منها اإلمارات العربية املتحدة ولبنان.

إصابات إنفلونزا الخنازير زادت %150 
ووصلت بمصر للمركز ال� 20 عالميًا

سجلت انفلونزا اخلنازير أعلى معدالت االنتشار بني املواطنني والطلبة 
خالل الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر اجلاري. 

بلغ عدد احلاالت املكتشفة 2538 حالة بزيادة 1601 حالة عن الفترة السابقة 
من 7 إلى 14 ديسمبر اجلاري، أي بنسبة زيادة %150. 

فيما أكد د.عبدالرحمن ش����اهني املتحدث الرس����مي للوزارة أن مصر حتتل 
الترتيب السادس على مستوى الشرق األوسط ،   بالنسبة لعدد حاالت اإلصابة 
والوفاة ،   وجاءت بعد تركيا ،   وس����ورية،   والس����عودية ،   وإسرائيل ،   وإيران ،   
بينما احتلت املركز العشرين عامليا ،   مشيرا إلى أن نسبة الوفيات حسب آخر 
إحصاء للوزارة أمس بلغ  1.2%  من إجمالي عدد اإلصابات املؤكدة ،   حيث وصل 
عدد الوفيات إلى 89  حالة ،   و 7330  إصابة .  وأضاف أن هناك مشاورات الستيراد 
اللقاح املضاد للمرض في الوقت احلالي بني الوزارة وفرنسا وسويسرا وهولندا 
بحيث يتم شراء الكميات الفائضة لديهم من اللقاح ،   مشيرا إلى أنه من احملتمل 
أن يتم استخدام هذه الكميات املستوردة في تطعيم مجموعات جديدة ثبت أنه 
توجد خطورة نس����بية عليها وهم احلوامل وأصحاب السمنة املفرطة وطلبة 
املدارس صغار السن .  وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن املوقف الوبائي 
للمرض حاليا داخل املدارس واجلامعات يش����ير إلى وجود  1270  حالة مؤكدة 
باملدارس ليصل إجمالي احلاالت املؤكدة إصابتها منذ بداية العام الدراسي إلى 

 2938  حالة مقابل  378  حالة مؤكدة باجلامعات . 
يأتي ذلك في الوقت الذي نفى بيان صادر عن غرفة العمليات مبركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء صحة ما أثير عن انتقال ڤيروس انفلونزا 
املاعز من شخص إلى آخر ، حيث أكدت وزارة الزراعة أنه ال توجد أي خطورة 
م����ن انفلونزا املاعز ،  كما نفى البيان ما ت����ردد عن توزيع عقار تاميفلو منتهي 

الصالحية على بعض املستشفيات . 
وأفاد تقرير تلق����اه د.أحمد نظيف رئيس الوزراء من د.حامت اجلبلي وزير 
الصحة بالتعاقد على  5  ماليني جرعة تطعيم مت توريد  150  ألفا منها في أكتوبر 
املاضي ،   بينما سيتم توريد باقي اجلرعات مبعدل  1.3  مليون جرعة في يناير 

ومليون في فبراير و 1.3  مليون في مارس ونصف مليون في ابريل . 
في س����ياق متصل ،   نفى د.سامي عبداحلميد مدير الطب البيطري بجنوب 
س����يناء صحة ما تناقلته وس����ائل اإلعالم عن ظهور ما يعرف بانفلونزا املاعز 

قائال إن الوصف الصحيح لهذا املرض هو حمى املاعز . 
وق����ال إن هذا املرض قدمي وطريقة عالجه معروف����ة وينتقل من املاعز إلى 
احليوان����ات األخرى املخالط����ة مثل األبقار ،  والكالب والقط����ط وقد ينتقل إلي 
البش����ر ،  مش����يرا إلى أن هناك فرقا بني احلمى واالنفلونزا فاألخيرة تس����ببها 

الڤيروسات . 

وعقوبة المتالعبين تصل إلى اإلعدام

»الشورى« يقرّ 

»زراعة األعضاء«

ليلى نور
وافقت اللجنة املشتركة »الصحة والتشريعية« 
مبجلس الشورى في اجتماعها االثنني املاضي نهائيا 
على مشروع قانون نقل وزراعة األعضاء، ومن املقرر 

عرضه على جلسات املجلس املقبلة.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى 
إن ما قيل عن تأخير املجلس لقانون نقل األعضاء، 
ليس عيبا، ولكنه دليل على التدقيق واحترام قدسية 
اإلنسان وإعطاء فرصة ملن كتب اهلل له احلياة لنقل 
عض����و أو احلصول عليه من ش����خص آخر، وذلك 

على خلفية اتهام مجلس الشعب للشورى أنه وراء 
تأخر القانون.

وأضاف، أثناء اجتماع اللجنة املشتركة من جلنتي 
الصحة والتشريعية مبجلس الشورى أنه اذا كان 
العالم كله ميش����ي بس����رعة لكن مصر بها أساطني 
في الطب والش����ريعة ويج����ب أن يتوافق القانون 
ويتطابق مع االثنني. وقال الش����ريف: نخش����ى من 
اخت����الط األجناس، باإلضافة لوضع ضوابط مهمة 
لهذه األمور، بجانب توضيح حق اإلنسان في املوافقة 
على التبرع من عدمه، كي ال يكون هناك تالعب بأي 

شكل من األشكال، أما بالنسبة للموت احلاسم فهو 
متروك لألطباء.

وشدد الش����ريف »إننا ال نرفع أيدينا باملوافقة 
إال بضمير يؤمن بالش����رائع السماوية، خاصة مع 
قانون لزراعة األعضاء به ضوابط صارمة تقضي 
على مافيا سماس����رة التجارة باألعضاء البشرية، 
مشددا على أن القانون يحدد عقوبات تردع هؤالء، 
وتتنوع بني السجن املؤبد والغرامة التي ال تقل عن 
100 ألف جنيه في حالة الوفاة للمنقول إليه، وتصل 

إلى اإلعدام في بعض احلاالت.


