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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

القاهرة ـ شيماء فاروق

سعر التمليك 
في اإلسكندرية

أسعار البيع للشقق 
تصل إلى 1000 جنيه 
للمتر بس���ابا باش���ا 
وتت���راوح ب���ن 750 
و1000 جني���ه للمتر 
مبصطفى كامل، وبن 
2000 و2250 جنيها 
للمتر بطريق احلرية، 
وتصل إلى 3250 جنيها 

بستانلي.

أسعار اإليجار الجديد

أما أسع�ار اإليج�ار 
اجلديد  بالقان�����ون 
فتص�ل إلى 1000 جنيه 
بشارع وجنت وتزيد 
إل���ى 1500 برش���دي 
إل���ى 4000  وترتفع 
جنيه بطريق احلرية 
حتى تصل إلى 5000 

بستانلي.

دياب إف إم
أطلق الفنان عمرو دياب 
ي����وم رأس الس����نة محطته 
االذاعي����ة »diab fm« لتمثل 
اول محطة اذاعية متخصصة 

لنجم واحد. 

محضر ضد شيكاباال 
تلقى قسم الشرطة مبنطقة 
الدقي مبحافظة اجليزة بالغا 
من صاحبة مكتب كمبيوتر 
اتهم����ت فيه مهاج����م نادي 
الزمالك شيكاباال ومالك الشقة 
التي يسكن بها الالعب بإحداث 
الكمبيوتر  تلفيات مبكت����ب 
اخل����اص بها وحترر محضر 
بالواقعة ومتت احالته للنيابة 

للتحقيق.

مليون و44 ألف 
»عانس وعانسة« 

اعتبر تقرير صادر من 
مرك���ز املعلومات مبجلس 
الوزراء، حتت عنوان »تأخر 
سن الزواج: هل أصبح مشكلة 
تبحث عن حل؟«، أن دخول 
املرأة سوق العمل أدى إلى 
تأخر سن الزواج فارتفعت 
نسبة اإلناث الالتي لم يسبق 
لهن الزواج في الفئة العمرية 
30 سنة فأكثر بن العامالت 
إلى 6.3% مقابل 2.9% لغير 
العامالت، كما ارتفعت النسبة 
بن احلاصالت على درجة 
الثانوي  علمية أعلى م���ن 
إلى 8.8% مقاب���ل 2.4% في 
التعليمي���ة  املس���تويات 

األقل.

وقال التقرير إن مصر بها 
نحو مليون و44 ألفا لم يسبق 
لهم الزواج خالل عام 2006.

حلمي ومنى 
نجوم »الجماعة« 

أعلن املؤلف الكبير وحيد 
حامد أنه اس����تقر على %50 
من جنوم مسلس����له اجلديد 
»اجلماعة« املقرر عرضه في 
رمضان 2010، وعلى رأسهم 

منى زكي وأحمد حلمي.
واضاف حامد: »املسلسل 
س����يضم أكثر من 100 ممثل 
من مص����ر والوطن العربي، 
ومت التعاقد مع كل من أحمد 
حلمي ومنى زكي وهند صبري 
الذي  إي����اد نصار  واألردني 
سيقوم بدور »حسن البنا«.

من أول 
السطر

نقطة 

أحمد صربي

يا اوالد الحالل

masri77@hotmail.com

أول ضربة لـ »المالية«..

اقتراح برلماني بإعفاء المسكن الخاص من 

»الضريبة العقارية«
تلقى قانون الضريبة العقارية أول ضربة له الثالثاء 
املاضي، عندما وافقت جلنة االقتراحات والشكاوى 
مبجلس الشعب على اقتراحن مبشروع قانون بإعفاء 
الس���كن اخلاص الذي يقيم فيه املواطن وأسرته بشكل 

دائم من الضريبة.
وحددت محكمة القضاء اإلداري جلسة 28 يناير اجلاري 
لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضا. 
وعن التفاصيل، قدم النائبان في مجلس الش���عب 
مصطفى بكري وطلعت الس���ادات اقتراحن مبشروع 
قانون بإعفاء الس���كن اخلاص م���ن الضريبة للجنة 
االقتراحات والشكاوى، التي وافقت عليهما وأحالتهما 
إلى جلان الشؤون الدستورية والتشريعية واخلطة 

واملوازنة واإلسكان.
واعتبر بكري موافقة اللجنة انتصارا للشعب على 
يوسف بطرس غالى، وزير املالية، خاصة أن املستشار 
فتحي الدكروري، املستش���ار القانوني للجنة، أكد عدم 
وجود مخالفة دستورية في االقتراح، والتعديالت املقترحة 

مطلب شعبي.
واستدل بكري مبنطق قوي وحجة دامغة بأن الشريعة 
اإلسالمية أكدت عدم فرض الزكاة على الدور السكنية 
قائال: وما دمنا نقول في دستورنا ان الشريعة هي مصدر 
القوانن فإن معنى هذا أن قانون الضريبة العقارية صدر 

مخالفا للدستور ألنه مخالف للشريعة. 
وأشار بكري إلى أن البرملان عندما كان يناقش القانون 

عام 2008 وافق على إعفاء املسكن اخلاص من الضريبة 
ولكنه تراجع عن ذلك.

وهاجم بكري الوزير غالي، وشبهه ب� »غالى أبوطاقية« 
الذي أعدمه إبراهيم باش���ا أمام املصرين بسبب فرضه 
ضرائب باهظة على املواطنن في عهد محمد علي، معتبرا 
القانون إهانة للمواطنن، وقال: »غدا سيفرض الوزير 

ضرائب على إجناب األطفال«.
وحذر بكري من أن تطبيق القانون بصورته احلالية 
سيشعل املجتمع، وسيجعل التاريخ يكتب أن مجلس 
الشعب وقف ضد الشعب، بينما العدالة تفرض حماية 
املقيمن في مساكنهم اخلاصة من دفع الضريبة، باعتبار 
ذلك احلد األدنى الذي يجب مراعاته اجتماعيا، خاصة أن 

السكن اخلاص ال يدر دخال أو مكسبا ماليا لصاحبه.
وقال النائب طلعت السادات إن القانون غير دستوري، 
ألنه يخالف الش���ريعة اإلس���المية، فيما ردت د. أماني 
البغدادي، ممثلة وزارة العدل، بأن التعديالت املقترحة 

من النائبن ستفرغ القانون من مضمونه.
م�ن ج�ان�ب�ه�ا، ح�ددت م�حك�مة القضاء اإلداري جلسة 
28 ي�ن�اي���ر اجلاري لنظر الدعوى الت���ي أقامها حافظ 
أبوس���عدة، أمن عام املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان، 
بصفته مأمور احتاد مالك برج باملعادي ضد وزير املالية 
ورئيس مصلحة الضرائ���ب العقارية للمطالبة بوقف 
تنفيذ القرارين 493 و494 لسنة 2009 بشأن الضريبة 

على السكن.

اإليجار 
والتمليك

أسرار@دوت كوم

اللحوم في القاهرة بـ 28 جنيهًا
قال محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير ان 
احملافظة مستمرة في زيادة أعداد منافذ بيع 
اللحوم البلدية باألحياء وخاصة الش���عبية 

بسعر 28 جنيها للكيلو، خدمة للمواطنن.

 الغاز الطبيعي وصل إلى قليوب
أعل���ن رئي���س مدينة قلي���وب م. محمد 
طنطاوي، أنه مت التنس���يق مع ش���ركة غاز 
مصر لوضع برنامج زمني ملد شبكات الغاز 

الطبيعي وتوصيلها للمنازل.

.. وإلى شمال سيناء
أعلنت محافظة شمال سيناء عن بدء املرحلة 
األولى في مشروع إدخال الغاز الطبيعي إلى 

مدنها الساحلية خالل شهر يناير اجلاري.

المعاش باألقصر والدقهلية إلكترونيًا
يبدأ غ���دا نحو 155 أل���ف من أصحاب 
املعاشات واملستحقن عنهم في محافظتي 

األقصر والدقهلية في صرف معاش���اتهم 
ومستحقاتهم املالية باستخدام كروت صرف 

إلكترونية.

ضياع 5 ماليين جنيه في المنوفية
كشف املجلس احمللي حملافظة املنوفية عن 
اهدار 5 مالين جنيه في اعمال اقامة كباري 
املش���اة بس���بب تراخي املقاولن في تسليم 

الكباري خالل املدد احملددة.

600 ورشة جديدة في العريش
تستعد محافظة شمال سيناء لالنتهاء من 
إقامة 600 ورشة مهنية مبنطقة الصناعات 
احلرفية باملساعيد في العريش بتمويل من 

الصندوق االجتماعي للتنمية.

100 ألف جنيه لدعم نظافة أسوان

قرر محافظ أسوان اللواء مصطفي السيد 
تق���دمي مبلغ 100 ألف جني���ه ملجلس مدينة 
أسوان لتدعيم أعمال النظافة للظهور بالشكل 

احلضاري الذي يليق باملدينة.

بهـدف العمـل علـى حتقيق 
سـيولة مرورية بشوارع وسط 
العاصمة، قرر محافظ القاهرة 
د.عبدالعظيم وزير عدم التجديد 
للشـركة التي تعاقـدت معها 
احملافظـة منذ سـنوات في 

مشروع انتظار السيارات.

رصـدت وزارة املوارد املائية 
والري 100 مليون جنيه للقيام 
بأعمال الصيانة والتشغيل للسد 
العالي خالل العام احلالي 2010 
وكانت أعمال الصيانة والتشغيل 
بالسد تكلفت العام املاضي نحو 

54.4 مليون جنيه.

100 مليون جنيه لصيانة السد العالي إلغاء نظام االنتظار في وسط القاهرة

قبلي
وبحري

شيماء فاروق
BMW 320 »2005«: تس����أل القارئة بشرى 
النبوي عن اجلمارك املس����تحقة على سيارة 
BMW 320 موديل 2005 هاي الين سعة محركها 

2000 سي سي؟
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بنحو 365 ألف جنيه تقريبا.
تويوتا كوروال 2009: يس����أل القارئ عيد 
علي عن اجلمارك املستحقة على سيارة تويوتا 
كوروال موديل 2009 سعة محركها 1600 سي 

سي؟
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بنحو 54 ألف جنيه.
تويوتا كامري 2005: يسأل القارئ علي عبداهلل 
عن اجلمارك املس����تحقة على سيارة تويوتا 
كامري موديل 2005 سعة محركها 2400 سي 

سي؟
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بنحو 320 ألف جنيه.
كيا كارينز 2010: يسأل القارئ محمد بدر عن 
اجلمارك املس����تحقة على سيارة كيا كارينز 
موديل 2010 أوتوماتيك س����عة محركها 1600 
سي سي؟ تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بنحو 65 ألف جنيه.

اللحوم اإلثيوبية
تغزو األسواق

يصل إلى ميناء سفاجا خالل األسبوعن املقبلن 
أول شحنة عجول حية مس���توردة من إثيوبيا 
تصل إلى نح���و 5 آالف عجل بقري في أول تفعيل 
لنتائج زيارة د.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، 
نهاية الشهر املاضى إلى إثيوبيا، فضال عن وصول 4 

طائرات على متنها 160 طنا من اللحوم املجمدة.
وأعلن أمن أباظة وزير الزراعة، في تصريحات 
صحافية االسبوع املاضي أن وصول الشحنة اجلديدة 
من احليوانات احلية يأتي ضمن االتفاقيات الثنائية 
بن البلدين لتفعيل التعاون في جميع املجاالت خاصة 
الزراعية وإنتاج اللحوم، مشيرا إلى أنه يجري حاليا 
دراس���ة قيام عدد من املستثمرين املصرين بإقامة 
مزارع للحيوانات احلية في إثيوبيا حتت اإلشراف 

البيطري املصري.

12 مليار جنيه 
خسائر التهرب 

الجمركي سنويًا 

ال نية لرفع
 أسعار البنزين 
والسوالر حالياً 

»12 مليار جنيه خس��ائر سنوية 
خلزان��ة الدول��ة العامة بس��بب 
الته��رب اجلمركي«.. ه��ذا ما أكده 
أح��دث تقرير ص��ادر عن ش��عبة 
لإلنتاج  القومي  باملجل��س  التموين 
التاب��ع  االقتصادي��ة  والش��ؤون 

للمجالس القومية املتخصصة.
اختص  ال��ذي  التقري��ر  وأك��د 
االقتصادية،  وآثاره  السلع  بتهريب 
أن نظ��ام الس��ماح املؤق��ت أصبح 
مصدرا كبيرا للتهريب، بالرغم من 
أنه وجد ألجل زيادة التصدير، لكنه 
أصبح وس��يلة للتحاي��ل والتهرب 
الضريب��ي، بحس��ب التقرير، الذي 
كش��ف عن أن رس��وم ش��هادات 
الس��ماح املؤقت الت��ي مت حصرها 
في مصر مؤخ��را بلغت 60 مليون 

جنيه.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن هناك 
بع��ض املناطق في القاه��رة تعتبر 
األكثر جاذبية للسلع املهربة كشارع 
عبدالعزي��ز واألزه��ر، وأضاف ان 
ثمن الس��لع املتداول��ة فيهما تقدر 
ب� 2 مليار جنيه س��نويا، فيما تقدر 
قيمة األقمش��ة واملالب��س اجلاهزة 
التي تدخل البالد سنويا عن طريق 

التهريب بنحو مليار جنيه.
وذكر التقرير أن مدينة بورسعيد 
تعتب��ر من أكب��ر مص��ادر دخول 
الس��لع املهربة إلى البالد، ومنها إلى 
وكش��ف  اجلمهورية،  أنحاء  جميع 
عن أن قيمة التعويضات املستحقة 
عن الس��لع املهربة منها 182 مليون 
جنيه سنويا، تزداد كل عام بحسب 

ما جاء في التقرير.

أكد وزي��ر البترول م.س��امح 
فهم��ي ان��ه ال توج��د أي نية 
حالي��ة للحكوم��ة لرف��ع أس��عار 
البنزين والسوالر وما يهم الدولة 
في هذا الش��أن هو وصول الدعم 

ملستحقيه. 
وأوضح في تصريحات لبرنامج 
البيت بيتك بالتلفزيون املصري أن 
أي ق��رار تتخذه احلكومة في هذا 
الش��أن يكون بعقالنية ويتناسب 
م��ع ظ��روف املجتم��ع املصري، 
مضيف��ا انه ال يوجد ش��يء ثابت 
ونحن دولة استهالكها كبير ولكن 
ال نية حاليا لرفع األس��عار.  وعن 
أنبوب��ة البوتاجاز ق��ال الوزير ان 
سعرها في املستودعات 2.5 جنيه 
وتكلفتها تصل إلى 40 جنيه وكل 
سيارة حتمل أنابيب الغاز تتحمل 
الدولة ف��ي تكلفتها 80 ألف جنيه، 
ولك��ن س��بب أزمة أنابي��ب الغاز 
ه��و تهريبها إلى املصانع ومزارع 
الدواج��ن أو مصان��ع الطوب أو 

تهريبها خلارج مصر. 

وزير البترول سامح فهمي

هروب جماعي للتالميذ من المصل:
نار »الخنازير« وال التطعيم

حالة من الذعر والقلق وفقدان الثقة يعيشها الشارع املصري منذ 
صدور قرار تطعيم تالميذ املدارس واحلوامل وأصحاب األمراض 
املزمنة األسبوع املاضي، فأغلبية الشعب ال ينظرون للمصل نظرة 

ايجابية، وال يثقون به.
ففيما يشبه الهروب اجلماعي ، أحجم تالميذ املدارس عن التطعيم 
بلقاح إنفلونزا اخلنازير في ظل تخوف أولياء األمور مما يتردد عن 
اآلثار اجلانبية للمصل .  وكان د.حامت اجلبلي وزير الصحة قد أكد أن 
اآلثار اجلانبية للمصل ال تذكر وأن  85  مليون شخص في العالم قد 
مت تطعيمهم به ولم يتم تسجيل سوى االحمرار واأللم مكان احلقن 

ودور انفلونزا خفيف وهذه آثار جانبية معهودة . 
ومن جانبه أكد مدحت مسعد مدير مديرية التربية والتعليم أن 
نس����بة تطعيم تالميذ املدارس االبتدائية مبدارس القاهرة ضئيلة 
جدا، معلال عزوف الطالب عن التطعي����م بتباين آراء األطباء التي 
تناقلتها وسائل اإلعالم حول اللقاح، »مما تسبب في نشر حالة من 

الرعب لدى أولياء األمور حسب رأيه«.
وأكد مصدر مسؤول مبديرية الصحة بالقاهرة أن نسبة التطعيم 
ب����ن طالب القاهرة لم تتعد 0.63% أي أقل من 1% من املس����تهدفن، 
بسبب حالة القلق والرعب التي متلكت أولياء األمور »رغم تأكيدنا 
أن الطعم هو مجرد ڤيروس ميت لتكوين املضادات للڤيروس النشط 

في أجسام الطالب«، على حد تعبيره.
وقال عبداحلليم البحيري مدير الطب الوقائي باجليزة إن عدد 
الطالب الذين حصلوا على التطعيم ضد مرض إنفلونزا اخلنازير 
في مدارس اجليزة االبتدائية بلغ 1494 تلميذا، من إجمالي 425 ألف 

تلميذ مستهدف تطعيمهم.
وفى أكتوبر، قال د.محمد سرحان مدير مديرية الصحة بأكتوبر 
إن ع���دد الطالب الذين أخذوا التطعيم وصل إلى 500 طالب من 
إجمالي 70 ألف طالب، أى بنس���بة أقل من 1% من املستهدف في 

اليومن.

املكان: نادي الزمالك.
األشخاص: أعضاء مجلس إدارة القلعة 

البيضاء.
احلدث: مناقشة قضية اختفاء الالعب 

عمرو زكي منذ 7 أيام.
بدأت املناقشة

عضـو: إحن��ا بق��ى ش��كلنا وحش 
قوي.

عضو ثان: يعني هنعمل إيه، إذا كنا مش 
عارفني مكانه حلد دلوقتي.

ثالـث: ه��و برضه لس��ه مبيردش 
عالتلفون حتى بعدما عرضناه 

للبيع؟
رابع: أبدا ه��و فاهم كويس ان دي 

حركة عشان يظهر.
خامس: وبعدين نعمل إيه تاني، الزم 

نالقي حل؟
سادس: وجدتها.. وجدتها!

اجلميع: قول بسرعة.
صاحب احلل: هو شكله معروف كويس 
للناس، يبقى احلل الوحيد، إننا 
جنيب عربية نص نقل ومنشيها 
في الشوارع وتنادي عليه »لعيب 

تايه يا اوالد احلالل«!
في النهاية.. يقوم األعضاء قائلني في 

نفس واحد »اتفقنا«.


