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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

إبراهيم سعيد مطلوب في الحدود تامر حسني يستبعد 
زينة ومي من فيلمه الجديد 

»باأللوان الطبيعية«.. فاشل

يحاول مسؤولو نادي حرس احلدود إقناع إبراهيم 
س����عيد بالتوقيع للنادي حتى نهاية املوسم بعدما 
حظي الالعب بإعجاب اجله����از الفني للفريق خالل 
املباريات الودية املاضية، حلاجة احلرس إلى جهوده 

في دعم خط الدفاع.

في مفاجأة أقل ما يقال عنها انها من النوع 
الثقيل قرر املطرب تامر حسني استبعاد الفنانة 
احملببة لقلبه كما يردد هو بصفة مستمرة مي 
عزالدين من مشاركته بطولة فيلمه السينمائي 
اجلديد »نور عيني« الذي يستعد لبدء تصويره 
خالل األسابيع القليلة املقبلة ليدخل به سباق 

الصيف السينمائي اجلديد.
واملفاج���أة األكثر اثارة ان تامر رفض أيضا 
فكرة االس���تعانة بزينة التي سبق وشاركته 
بطول���ة أكثر من عمل وطاردتهما أيضا الكثير 
من الش���ائعات معا في بطولة الفيلم ودون ان 
يبدي أي أسباب النقالبه هذا على أحب جنمتني 
الى قلبه كما أكد هو بنفسه أيضا في الكثير من 

تصريحاته السابقة.

رغم الضجة الكبيرة التي صاحبته والتي لم يشهدها 
اي فيلم سينمائي من األفالم التي عرضت في سباق 
عام 2009 فشل فيلم »باأللوان الطبيعية« في تخطي 
حاجز املليون ونصف املليون جنيه منذ بدء عرضه 
جماهيريا في الشهر املاضي ومن ثم أصبح في مقدمة 
األفالم التي تقرر خروجها من السباق متاما مع بداية 

استقبال دور العرض ألفالم نصف العام الدراسي.

من أول 
السطر

نقطة 

واقعة حدث��ت على الهواء 
مباش��رة، ورأيتها بأم عيني، 
وس��معت أحداثها بأذني، ولو 
حكاها لي أي شخص لكان من 
الصعب علي تصديقها، وهي: 
بعد انته��اء مب��اراة املنتخب 
املصري مع نظيره النيجيري 
وخالل التحليل الرياضي على 
الفضائية قال  القنوات  إحدى 
نادر الس��يد احلارس السابق 
للمنتخب املص��ري »إن فوز 
مصر على نيجيريا قد أسعد 
كل العرب«، فما كان من النجم 
التونسي  للمنتخب  الس��ابق 
طارق دياب إال أن قاطعه قائال: 
إن العرب لم يسعدوا لفوز مصر 
وحتديدا عرب شمال أفريقيا، 
مضيف��ا: إن العروبة قد ماتت 
مبوت »جم��ال عبدالناصر«، 
مؤكدا أن 90% من عرب شمال 
أفريقي��ا كان��وا يتمنون فوز 

نيجيريا على مصر!
صراحة، حزنت لكالم طارق 
دياب والذي أحزنني أكثر أن 
نادر الس��يد أو زكريا ناصف 
احمللل املصري اآلخر للمباراة 

لم يعترضا على كالمه!
عفوا أستاذ طارق، العروبة 
الرياضة  لم متت، وإذا كانت 
س��تقتلها، لدرج��ة قولك ان 
90% من عرب شمال أفريقيا 
كانوا يتمنون فوز نيجيريا، 
فال خير في هذه الرياضة وال 

نريدها.
أحمد صربي

لم تمت العروبة 
يا طارق! 

masri77@hotmail.com

غالي يدعو إلى إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة 

15 دلياًل ثابتًا ضد المتهمين 
في أحداث نجع حمادي 

القاهرة � إيالف والوكاالت: تواصلت في مصر أصداء وتداعيات 
األحداث الطائفية التي شهدتها مدينة »جنع حمادي« في صعيد 
مصر، وراح ضحيتها سبعة شهداء، فضال عن املصابني واخلسائر 
في املمتلكات، وهي اجلرمية التي حدثت في ظل مجتمع اليزال 
يسوده منظومات من القيم واألعراف شبه التقليدية «، كما يقول 
نبيل عبد الفتاح اخلبير البارز في مركز »األهرام« للدراس���ات 

السياسية واالستراتيجية.
وفي تفاصيل أحدث تلك التداعيات وردود الفعل على األحداث 
الطائفية فقد أعلن السكرتير العام األسبق لألمم املتحدة، والذي 
يش���غل حاليا منصب رئيس املجلس القومي املصري حلقوق 
اإلنس���ان د.بطرس بطرس غالي، أنه بصدد تس���ليم الرئيس 
املصري حسني مبارك شخصيا تقرير املجلس عن مالبسات هذه 
األحداث ورؤية جلان تقصي احلقائق للمسألة بهدف معاجلتها 
واحليلول���ة دون تكرارها وتصاعدها، كما لفت غالي أيضا إلى 
أن التقرير أوصى بضرورة اإلس���راع في إصدار قانون موحد 
لبناء دور العبادة في مصر، باعتباره حال عمليا يرس���خ على 

أرض الواقع مفهوم »دولة القانون«.
وعلى صعيد مسار التحقيقات اجلارية، قال مصدر قضائي 
في القاهرة إن النائب العام املصري املستشار عبد املجيد محمود، 
استعرض نتائج التحقيقات في تلك القضية، واستعرض أيضا 
أقوال كل الشهود واملصابني واألدلة والتقارير الفنية اخلاصة 
بالقضية وتداعياتها وسؤال املتهمني الثالثة مرتكبي احلادث، 
وأقوال ش���هود اإلثبات وحتريات املباحث حول هذه األحداث 
ومالبساتها، ومن ميكن أن يكون خلف تصعيدها، هذا فضال عن 

شهادة »األنبا كيرلس«، مطران جنع حمادي وفرشوط.
ومض���ى املصدر القضائي املصري قائ���ال إن النيابة العامة 
تسلمت التقرير الفني الذي أعدته مصلحة حتقيق األدلة اجلنائية، 
والذي أكد ارتكاب املتهم املدعو »حمام الكموني« للجرمية، كما 

أشار أيضا إلى أن اجلرمية وقعت في ثالث مناطق متفرقة من 
مدينة جنع حمادي في أقصى جنوب مصر.

كما خلص تقرير مصلحة األدلة اجلنائية إلى أن السالح 
اآللي الذي ضبطته أجهزة األمن مع املتهم األول حمام الكموني 
هو الذي اس���تخدم في قتل الضحايا، كما كشفت التحقيقات 
أيضا عن وج���ود 15 دليال ثابتا في القضية يفيد قيام املتهم 
حمام الكمون���ي بارتكاب الواقعة، وقيام���ه بإطالق األعيرة 
النارية على املجني عليهم بصورة عشوائية، ومن أدلة الثبوت 
ما ش���هد به املتهم الثاني املدعو »هن���داوي« من قيام املتهم 
»الكموني« بارتكاب الواقعة وأضاف أنه كان حينئذ يجلس 
بجواره في الس���يارة أثناء قيامه بإطالق األعيرة النارية من 
البندقي���ة اآللية على جموع املصلني األقباط، عقب خروجهم 

من قداس عيد امليالد.
أما في نتائج واستخالصات التقرير احلقوقي الذي خلص 
لعدة توصيات ملعاجلة آثار األحداث، واحليلولة دون تكرارها 
ومحاصرة آثارها، فقد دعا »املجلس القومي حلقوق اإلنسان«، 
إلى ضرورة اإلسراع بإصدار »القانون املوحد لبناء دور العبادة«، 
وإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية متعمقة لألسباب الكامنة 
التي أدت إلى تكرار احلوادث الطائفية في العقود األخيرة، وفي 
شتى املناطق املصرية على تنوعها اجلغرافي والثقافي، األمر 

الذي ينذر بتداعيات خطرة.
وقال د.بطرس غالي، رئيس املجلس القومي حلقوق اإلنسان، 
إنه سيرفع تقريرا شامال إلى رئيس اجلمهورية يتضمن توصياته 
ومقترحاته لعالج أزمة التوتر الطائفي في مصر بصورة جذرية، 
في ضوء ما توصلت إليه جلنتا تقصي احلقائق اللتان أرسلهما 
املجلس للتحقيق في تلك األحداث، وأكد غالي أن الدولة بصدد 
اتخ���اذ خطوات عاجلة لردع أي تهديد للوحدة الوطنية، ونبذ 

مشاعر التعصب والعنف والكراهية.

قبلي
وبحري

أسرار@دوت كوم أسرار@دوت كوم

الغاز الطبيعي في قنا
أعلن اللواء مجدي أيوب محافظ قنا االنتهاء من مد 

خط أنابيب الغاز إلى قنا بطول 220 كيلومترا. 
وقال احملافظ إنه س���يتم االنته���اء من التوصيل 
للمنازل والوصالت الفرعية في أكتوبر القادم لتنعم 

منازل ومصانع قنا بالغاز الطبيعي. 
وأضاف ايوب أن املش���روع يع���د دفعة حقيقية 
لتنمية البنية األساس���ية الستغالل الغاز الطبيعي 
وتش���جيع القطاع اخلاص لالستثمار في هذا املجال 
عالوة على توفير الكثير من فرص العمل املباش���رة 

وغير املباشرة لتنفيذ املشروع. 

مظاهرة سلمية لـ »عربجية« الفيوم
 تظاهر أكثر من 450 عربجي كارو مبدينة الفيوم 
االربعاء املاضي في مسيرة سلمية، بدأت من ميدان 
الشيخ حسن سيرا على األقدام حتى مجلس املدينة 
مما أدى إلى ارتباك حركة املرور، وذلك اعتراضا على 
قرار احملافظة مبنع سير العربات الكارو في ذشوارع 
املدينة وقيام شرطة املرافق بالقبض على العربجية 
أثناء سيرهم في شوارع املدينة ومصادرة عرباتهم 
الكارو واحلمير وت���رك البضاعة اخلاصة بالزبائن 

في الشارع. 
مت االتفاق على تس���ليم العربات التي صادرتها 

ش���رطة املرافق في حضور س���كرتير عام احملافظة 
اللواء إبراهيم عبدالباري ورئيس املدينة احملاس���ب 

محمود طلبة.

اعتصام 200 طالب بأسيوط 
اعتصم حوالي 200 طالب من جامعة األزهر فرع 
أس���يوط االربعاء املاضي اعتراضا على قيام املدينة 
اجلامعية باجلامعة بتسكني 3 طالب بكل حجرة بدال 

من اثنني حسب السعة املقررة للحجرة.

 اإلسكندرية تمنع التدخين 
أصدر محافظ اإلسكندرية اللواء عادل لبيب »السبت« 
املاضي قرارا بحظر التدخني نهائيا داخل ديوان عام 
احملافظة واإلدارات التابعة حملافظة اإلسكندرية مع 

توقيع غرامة قدرها 50 جنيها على املخالفني.
وأكد احملافظ أنه في حال تكرار املخالفة سيتم نقل 
املوظف املخالف إلى إدارة أخرى مشيرا إلى أن القرار 
يأتي في إطار إس���تراتيجية احملافظة للحفاظ على 
البيئة وجعلها منوذجا يحتذي داخل جميع الشركات 
واإلدارات املختلفة باملدينة مما يضمن سالمة وصحة 
املواطنني وعدم تعرضهم ألضرار التدخني باإلضافة 
إلى توزيع نشرات صحية على جميع اإلدارات لتوعية 
العاملني بها واملواطنني بأخطار وأضرار التدخني على 

الصحة العامة.

مدينة سياحية ترفيهية جديدة على 
غرار مدينة »ديزني الند« األميركية، 
تقـرر أن يتم إنشـاؤها باملنطقة 
االستثمارية الواقعة مبطار القاهرة، 
حتتوي على أشـهر املسـتويات 
العاملية فـي مجـاالت األلعاب 
املائيـة، احلدائـق واملتنزهات 

واملالهي واأللعاب.

كشف مصدر مطلع بهيئة السد العالي 
أن الهيئة تعتزم إنشـاء خط الشباك 
الواقـي الثانـي أمام مداخـل األنفاق 
الرئيسية حملطة كهرباء السد العالي، 
بهدف وقاية جسم السد من تسرب أي 
متفجرات أو قنابل إليه. وحتسبا لدخول 
أي »متفجرات تقليدية« إلى داخل السد 

من أي جهة أو دولة معادية.

تحصينات جديدة للسد العالي ضد المتفجرات »ديزني الند« مصرية قرب المطار

رئيس مصلحة الضرائب أكد أن السكن الخاص يخضع ألنه يستفيد من الخدمات

العربي: 2 مليار حصيلة »الضريبة العقارية« سنويًا 
ارتفاعًا من 400 مليون جنيه حاليًا

ليل����ى نور � الوكاالت: أعلن أش����رف العربي رئيس 
مصلحة الضرائب املصرية أن وزارة املالية تستند في 
تأكيدها على ان قانون الضريبة العقارية دستوري ألنه 
قانون يتس����م بالعدالة ويراعي القدرة التكليفية ملؤدي 
الضريبة وال يعصف بامللكية التي متثل املبادئ الثالثة 

التي ألزم الدستور ان تتوافر في القوانني الضريبية.
 فالقان����ون اجلديد للضريبة العقارية يحقق القدرة 
التكليفية في ان جميع العقارات التي تزيد قيمتها السوقية 
على 500 ألف جنيه ستسدد الضريبة وجميع العقارات 

أقل من 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة. 
وقال العربي خالل لقائه االس����بوع املاضي بأعضاء 
نادي روتاري القاهرة ان السكن اخلاص يخضع للضريبة 
العقارية نظرا ألنه اس����تفاد م����ن اخلدمات التي قدمتها 

احلكومة من مد طرق وصرف ومياه. 
واكد العربي ان احلصيلة من القانون السابق للضريبة 
العقارية والتي تصل الى 400 مليون جنيه ال تغطي اال 
تكلفة مرتبات موظفي الضريبة العقارية بعد ضمهم لوزارة 
املالية وتوقع ان حتقق الوزارة حصيلة نتيجة لتطبيق 
القانون اجلديد على مدى السنوات العشر املقبلة مبعدل 

من مليار ونصف املليار الى 2 مليار جنيه سنويا.
الى ذلك اكد مساعد وزير املالية للضرائب العقارية 

عالء سماحة على انه ال نية مطلقا اللغاء قانون الضرائب 
العقارية وش����دد على س����ريان القانون وان آخر مهلة 
لتقدمي االقرارات هي 31 مارس ومن ثم توقيع الغرامات 
ملن يتأخر عن املوعد وقال في تصريحات ل� »ش����ؤون 
مصري����ة« ان عدد االقرارات التي قدمت حتى اآلن بلغت 
8 ماليني اقرار، مشيرا الى ان 700 الف اقرار مت تقدميها 
خالل االيام اخلمسة االولى من العام اجلديد بعد ان بلغت 
االقرارات في نهاية ديس����مبر 2009 الى 6 ماليني و300 
الف اقرار، واشار سماحة الى ان عددا كبيرا من االقرارات 
احتوى على اكثر من وحدة سكنية ومت حصر التجمعات 
العمرانية اجلديدة في العاشر من رمضان والسادات و6 

اكتوبر والشيخ زايد والقاهرة اجلديدة.
كما مت االنتهاء من حصر بعض املناطق الس����احلية 
اجلديدة والعني السخنة والغردقة وشرم الشيخ وبعض 
اجزاء من القاهرة، واضاف: لقد مت تقس����يم اجلمهورية 
بالنسبة للحصر الى مجموعتني واكد انه سيتم االنتهاء 
من حصر جميع العقارات بنهاية 2011 مشددا على انه ال 
رجعة مطلقا عن تنفيذ القانون وان االقتراحات املقدمة 
من بعض نواب الش����عب الى املجلس تعبر عن آرائهم 
الش����خصية ووجهات نظرهم وما يشاع عن اإللغاء او 

اعفاءات جديدة ال اساس له من الصحة.

البابا شنودة: دماء األقباط والمسلمين 
اختلطت في الحادثة ونثق في القضاء

أدان قداسة البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقسية جرمية جنع حمادي وتوجه بالعزاء 
إلى أسر الضحايا سواء األقباط أو املجند املصري، معربا 
عن عميق مواساته ألسر الضحايا واملصابني. وقدم الشكر 
للمعزين من املسلمني.  وقال في محاضرته االربعاء املاضي 
انه تلقى وعودا من كبار املسؤولني بالدولة بسرعة محاكمة 
اجلناة وانه يثق في عدالة القضاء. وفي الس����ياق نفسه 
أكد قداسة البابا لعدد من املسيحيني الذين جتمعوا داخل 
كاتدرائية العباسية معربني عن غضبهم بسبب احلادث، 
ان اجلندي املسلم نال من الرصاص مثل الستة املسيحيني 
حيث امتزجت دماء املسلم واألقباط في احلادث، فهذه هي 

مصر مبسلميها ومسيحييها.

أسعار كيا 2010
 القاهرة ـ شيماء فاروق

كارينز، جمي���ع الكماليات، ناقل 
حركة أوتوماتيكي، 1600 س���ي سي 

سعرها 111900.
كارينز، جمي���ع الكماليات، ناقل 
حركة يدوي، 1600 سي سي2010سعرها 

.102900
الكمالي���ات،  س���يراتو، جمي���ع 
ناقل حركة يدوي، 1600 س���ي سي 

سعرها201095900.
سيراتو، ناقل حركة أوتوماتيكي، 

1600 سي سي سعرها 102900.
الكماليات، ناقل  سيراتو، جميع 
حركة أوتوماتيكي، فتحة سقف، 1600 

سي سي SX سعرها 119900.
الكماليات، ناقل  سيراتو، جميع 
حركة أوتوماتيكي، 1600 س���ي سي 

كوبيه سعرها 148850.
بيكانتو، ناقل حركة يدوي، تكييف، 
راديو كاسيت، عجلة قيادة باور، 1100 

سي سي سعرها201059900.

السيارات

 القاهرة - شيماء فاروق
هيونداي إلنترا 2010: يسأل القارئ محمد مندي 
عن اجلمارك املس���تحقة على سيارة هيونداي 
إلنترا موديل 2010 سعة محركها 1600 سي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

55 ألف جنيه تقريبا.

تويوتا كوروال 2004: يسأل القارئ عاطف الشريف 
عن اجلمارك املستحقة على سيارة تويوتا كوروال 
موديل 2004 أوتوماتيك سعة محركها 1300 سي 
سي؟ تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بنحو 38 ألف جنيه.

تويوتا برادو 2004: يسأل القارئ محمد عاطف عن 
اجلمارك املس���تحقة على سيارة تويوتا برادو 
موديل 2004 س���عة محركها 4000 س���ي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

285 ألف جنيه.

هوندا سيفيك 2002: يسأل القارئ طارق اسامة 
عن اجلمارك املستحقة على سيارة هوندا سيفيك 
موديل 2002 سعة محركها 1500 سي سي؟ تقدر 
الضرائب والرس���وم اجلمركية عليها بنحو 34 

إبراهيم سعيدألف جنيه. مي عز الدين تامر حسني 

»الكشري توداي«.. صحيفة بلغة ساخرة
حتت اس���م »الكشري توداي« 
تظهر صحيف���ة الكترونية ناطقة 
باالجنليزي���ة »جّدي���ة« من حيث 
الش���كل: لديها اسم وشعار مؤلف 
من شجر نخيل وجمل وأهرامات 
وحمار وسيارة أجرة، وهي تعّرف 
عن نفسها بأنها »املصدر املوثوق 
األول لألخبار في مصر«! وهي مبوبة 
كسائر الصحف، لديها التحقيقات، 
واألخبار الدولية، وصفحة الرأي، 
وأخبار الفن، والرياضة، والعلوم 
والتكنولوجيا وغيرها، وفيما يوحي 
القالب بجديته، يكشف املتصفح 
سريعا ان القلب ساخر عبارة عن 
أخبار مركبة ومتخيلة ذات رسالة 
اجتماعي���ة وسياس���ية واضحة، 
الصحيفة نفسها ال تخفي ذلك، بل 
تعلن عن »فلسفتها« على صفحتها 
األولى في اخلانة »اجلدية« الوحيدة: 
»إذا لم تالحظوا، نحن لسنا موقعا 
إخباريا حقيقيا، فلسفتنا هي اللجوء 
للسخرية والتهكم واخليال للتوعية 
بقضايا تدمر بالدن���ا«، وتوضح 
الصحيفة تفاصيل فلسفتها اخلاصة 
ونق���اط اهتماماتها وهي: التمييز 
اجلن���دري، والفس���اد، والتلوث، 

املدني،  وزحمة السير، والتنظيم 
والفروقات الطبقية.

وتواك���ب »الكش���ري توداي« 
األحداث اآلني���ة البارزة في مصر 
والعالم وتعل���ق عليها بطريقتها 
اخلاصة الطريفة وتذهب الى أقصى 

حدود النقد في بعض األحيان.
لم ينس »الكشريون« بالطبع 
التهكم عل���ى اللهجة املصرية في 

لفظ اللغات األجنبية، هناك فقرة 
كاملة بعنوان: »Abetaizar« باالشارة 
الى »Appetizer« ولم يفتهم ايضا 
مواكبة أحداث مب���اراة كرة القدم 
إذ  االخيرة بني اجلزائ���ر ومصر، 
أوردت الصحيفة خبرا يشير الى 
سحب أحد املطاعم طبق السلطة 
اخلضراء من قائمة املأكوالت تضامنا 

مع الفريق املصري.

الصحيفة اإللكترونية كما تظهر على اإلنترنت


