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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 

أتوجه بالس����ؤال للمخرج 
املثقف خالد يوسف الذي يجيد 
الكالم عن احلرية واملسؤولية 
والرقي والتقدم، ويعش����ق كما 
يقول في الكثي����ر من حواراته 
الفضائية الدميوقراطية وجمالها، 
وهمه الش����اغل كما يردد دائما 
أوضاع مصر ومش����اكل مصر 
ومحاول����ة إيج����اد احللول لها، 
أستاذ خالد: هل العري واأللفاظ 
البذيئة أو مساحات االستظراف 
اجلنس����ي التي امتأل بها فيلمك 
األخير »كلمني شكرا« شكل من 
أشكال احللول التي تبحث عنها 

من أجل إصالح حال مصر؟!
أستاذ خالد، حاول ولو ملرة 
واحدة أن تلتفت إلى األهالي الذين 
ال يجدون إال الس����ينما متنفسا 
لهم ولعائالته����م، لكنهم عندما 
يشاهدون إعالنات أفالم كفيلمك، 
يخافون على أبنائهم من املضمون 
اخلال����ي من القي����م واالحترام، 
واملليء ببطالتك الالتي يصررن 
دائما � بناء على تعليماتك طبعا 
� على ارتداء املالبس املفتوحة 
من كل االجتاهات طوال الفيلم.. 

أرجوك »ارحمنا شكرا«.
> > > 

ال أعلم ملاذا يصر املدير الفني 
للمنتخب اجلزائري لكرة القدم 
رابح سعدان على شن الهجمات 
املتتالية عل����ى الكرة املصرية، 
والتي جاء آخرها في حواره مع 
»سي.إن.إن« قائال فيه إنه »فقد 
احترامه لها«، وإن البطوالت التي 
حققها منتخب مصر »مشكوك 

فيها«.
الس����عدان، التصنيف  أيها 
األخير ل� »فيف����ا« وضع مصر 
العاشرة، أي ضمن   املرتبة  في 
عظماء العال����م في الكرة، رغما 
عن����ك، فأرجوك »ريح نفس����ك 

شوية«.. و»ارحمنا شكرا«.

»ارحمنا شكرًا«

املالك االول لها.
مرس�يدس c 2010 180: يس����أل 
الق����ارئ علي احمد احلس����ن عن 
اجلمارك املس����تحقة على سيارة 
مرس����يدس مودي����ل 2010 جميع 
الكمالي����ات c 180 س����عة محركها 
1600 سي س����ي؟ تقدر الضرائب 
والرسوم اجلمركية عليها بنحو 

155 ألف جنيه.
شيفروليه أوبترا 2006: يسأل القارئ 
احم����د احمليس����ن ع����ن اجلمارك 
املستحقة على سيارة شيفروليه 
أوبترا موديل 2006 سعة محركها 

1600 سي سي أوتوماتيك؟
تق����در الضرائب والرس����وم 
ألف  اجلمركية عليه����ا بنحو 33 

جنيه.
تويوتا ب�رادو 2009: يسأل القارئ 
عبداحللي����م عامر ع����ن اجلمارك 

القاهرة � شيماء فاروق
فورد فوكس هاتش باك 2004: يسأل 
القارئ عبداجلليل صبرة عامر عن 
اجلمارك املستحقة على سيارة فورد 
فوكس هاتش باك 2000 سي سي 
موديل 2004؟ وهل يشترط أن يكون 

املالك االول لها؟
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركي��ة عليه������ا حوال��ي 110 
آالف جنيه، ويشترط أن تك��ون 

أسرار@أسرار@دوت كومأسرار@دوت كوم

محمد سعد.. »مهنج«
رغم الهجوم واالنتقادات التي يتعرض لها بعد كل فيلم يقدمه، 
إال أنه يفض����ل عدم الرد واالبتعاد متاما ع����ن األضواء، ويفاجئ 

اجلميع بفيلم آخر.
بعد غياب عام، ألول مرة عن الساحة الفنية، يعود محمد سعد 
بفيلم جديد اختار له اسم »مهنج« كعنوان مؤقت، ومن املقرر أن 
يبدأ تصويره خالل األسابيع املقبلة ليلحق بالعرض في موسم 

الصيف املقبل.

طالق كل 6 دقائق
أعلن اجله���از املركزي للتعبئة واإلحص���اء ان عدد حاالت 
الطالق ف���ي العام الواحد يصل الى 84 أل���ف حالة منها 1056 
حالة طالق قبل إمتام العام األول من الزواج و1008 حاالت بعد 

ع���ام واحد أي انه اصبح املجتمع فيه املرأة حتمل لقب مطلقة 
كل 6 دقائق.

كبريتاج حلوان
وقعت محافظ���ة حلوان بروتوكول تفاه���م مع جمهورية 
التش���يك لتطوير مركز حلوان الكبريتي ليصبح في مصاف 
املراكز العاملية للعالج الكبريتي الذي يقصده املرضى من كل 
أنحاء العالم لالستشفاء من األمراض مثل العقم والروماتيزم 
وتيبس املفاصل والشلل الفضلي واألمراض العصبية، اللواء 
توفيق عبداملجيد رئيس مجلس أمناء مركز حلوان الكبريتي 
أكد ان التطور شمل الشاليهات إلقامة املرضى الذين يأتون من 

دول آسيا وأوروبا والبالد العربية وأميركا.
وأضاف ان املركز به منتدى صحي متكامل وعالج كيميائي 
وباملياه والطمي الكبريتي والعالج بالش���مع ومعمل حتاليل 

وكمادات ساخنة وباردة.

عل���ى غرار طراز نانو الش���هير الذي يعتبر 
أرخص سيارة في العالم، لفتت شركة »إيجي 
تك« للصناعات املتطورة أنظار احلاضرين في 
معرض فورم��وال األه��رام، وقدم��ت س���ي��ارة 
جديدة بثالث عجالت يبلغ سعرها 17 ألف جنيه 

مصري.
والقت الس���يارة اجلديدة والتي مت طرحها 
مبوديلني مختلفني وهما »ميكرو« و»مايسترو« 
إعجاب اجلميع في املعرض، حيث التف حولها 
الزائرون وأخذوا يتفحصونها من الداخل واخلارج 

كأنهم أمام سيارة جاجوار أو فيراري.
وتستطيع السيارة التي مت تزويدها بخمسة 
أبواب وفتحة سقف حمل أربعة أشخاص بالغني، 
بجانب قدرتها على حتقيق األمان من خالل هيكلها 
الصل���ب الذي مت تصنيعه بالتعاون مع مصنع 

الطائرات في الهيئة العربية للتصنيع.
ويوجد في »ميكرو« و»مايس���ترو« العديد 
من املميزات مثل راديو كاسيت، وأحزمة أمان، 
وإشارات باملرايات اخللفية، وفرامل هيدروليكية 
وقفل مركزي، باإلضافة إلى مؤشر إلظهار السرعة 
واحلرارة وكمية الوقود، فضال عن عداد رقمي 

خاص بتروس النقل.
ووفرت شركة »إيجي تك« للعمالء االختيار 
بني عدة مح���ركات وهي على النحو التالي 150 

سي سي بقوة 11.7 حصانا، 175 سي سي بقوة 
13.1 حصانا، 200 س���ي سي بقوة 13.7 حصانا، 

250 سي سي بقوة 15.3 حصانا.
وتبلغ الس���رعة القصوى جلميع احملركات 
التي وفرتها الش���ركة للعمالء 60 كيلومترا في 
الس���اعة، وهى تعتمد على نظام اجلر اخللفي، 
ونظام التعليق املتصل، ويس���اعدها على ذلك 

وزنها اخلفيف الذي يصل إلى 525 كغم.
يشار إلى أن شركة تاتا الهندية كانت قد طرحت 
خالل الفترة املاضية طراز »نانو« والذي يعتبر 
أرخص سيارة على مستوى العالم، حيث يتميز 
بصغر احلجم واالقتصاد في الوقود، فضال عن 

منظره اجلذاب الذي ينتمي لفئة الهاتشباك.
وصنعت »تات���ا« طرازها »نانو« من الصاج 
لتحمل أقصى ظروف التش���غيل، كما وضع في 
تصميم هيكل الس���يارة تفادي أضرار املطبات 
العشوائية، باإلضافة إلى إطارات حديثة معاجلة 

ضد الثقوب.
وزودت تاتا طرازها مبحرك ثنائي االسطوانات 
بقوة 33 حصانا س���عة 623 س���ي س���ي، وهو 
ق���ادر على بلوغ س���رعة قصوى مبق���دار 105 
كيلومترات في الس���اعة، كم���ا يوجد به فتحة 
سقف و»سبويلر« خلفي، بجانب فوانيس شبورة 

وجهاز كاسيت.

سيارة مصرية ب� 17 ألف جنيه

أقدم دير  في العالم

أزمة »البوتاجاز« مستمرة:
سعر »األنبوبة« 40 جنيهاً

املستحقة على سيارة تويوتا برادو 
موديل 2009 سعة محركها 2700 
سي سي ناقل حركة عادي؟ تقدر 
الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بنحو 420 ألف جنيه.
هوندا اكورد 2000: يسال القارئ 
صالح طاهر عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة هوندا اكورد موديل 
2000 سعة محركها 2000 سي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بنحو 110 آالف جنيه.
كيا س�يراتو 2008: يسأل القارئ 
رفيق رياض عن اجلمارك املستحقة 
على س����يارة كيا سيراتو موديل 
2008 جميع الكماليات سعة محركها 

1600 سي سي؟
تق����در الضرائب والرس����وم 
ألف  اجلمركية عليه����ا بنحو 42 

جنيه.

ليلى نور

مخطط إلخالء القاهرة الكبرى
من الوزارات والهيئات العام المقبل

القاهرة � يو.ب����ي.آي � رويترز: مت أمس 
االول اع����ادة افتتاح أقدم دير مس����يحي في 
العالم مبحافظة البح����ر األحمر بعد عملية 
إعادة ترميم استمرت خمس سنوات بتكلفة 

بلغت نحو 15 مليون دوالر.
وقال األمني العام للمجلس األعلى لآلثار 
املصرية زاهي حواس خالل افتتاح دير األنبا 
البحر األحمر والذي  انطونيوس مبحافظة 
يرجع تاريخ بنائه للق����رن الرابع امليالدي 
ان إعادة ترميم الدير املسيحي تؤكد حرص 
الدولة على ترميم آثارها سواء كانت مسيحية 

أو يهودية أو إسالمية.
ويذكر ان الدير الذي ش����يده مؤس����س 
الرهبانية املسيحية في العالم األنبا )القديس( 
انطونيوس يعتبر األقدم في العالم ويقع على 
ساحل البحر األحمر جنوب رأس الزعفرانة 

250 )كلم شرق القاهرة(.

وأوضح حواس أن مشروع الترميم استمر 
خمس سنوات متت على مرحلتني األولى بدأت 
عام 2001 وانتهت عام 2004، وانتهت املرحلة 

الثانية واألخيرة من املشروع هذا العام.
ويرجع تاريخ إنشاء الدير إلى القرن الرابع 
امليالدي ويتكون من سبع كنائس هي: كنيسة 
األنبا أنطونيوس وكنيسة الرسل وكنيسة 
السيدة العذراء وكنيسة املالك وكنيسة األنبا 
بوال  وكنيسة القديس مار مرقس فيما تعد 
كنيسة األنبا أنطونيوس أقدم مباني الدير 

الذي يتكون من ثالث طبقات.
وفي نفس السياق، مت اكتشاف امس االول 
أقدم أثر قبطي في مصر أثناء الترميم، وقال 
األم����ني العام للمجلس األعل����ى لآلثار زاهي 
ح����واس إن قاليات »وه����ي عبارة عن غرف 
لسكن وتعبد الرهبان« اكتشفت حتت الدير 

خالل أعمال الترميم.

بدأت احلكومة اس����تعراض نتائج الدراسات 
اخلاص����ة بخطة تطوي����ر القاه����رة الكبرى 
والتصورات التي ستكون عليها العاصمة حتى 

 .2050
وعقد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لقاء 
موس����عا مؤخرا مع العديد من الوزراء املعنيني 
ورئيس هيئة التخطيط العمراني للبدء في حتويل 
تلك الرؤى إلى مش����روعات فعلية وخطط يتم 

تنفيذها على مراحل.
وأكد نظيف ضرورة تفريغ القاهرة من الهيئات 
احلكومية والوزارات ومجلسي الشعب والشورى 
لنقلها إلى ما يس����مى باملدينة احلكومية على أن 
يكون ذلك خالل العام املقبل. وكان مبرره من هذا 
اإلجراء انه إذا مت، على سبيل املثال، نقل وزارة 
اإلعالم واحتاد االذاعة والتلفزيون )ماسبيرو( 
ومجمع التحرير ف����إن ذلك يعنى تفريغ مليون 
مواط����ن يوميا من القاهرة م����ن املترددين على 

املكانني.
ومن بني املشروعات الكبرى املقترحة أيضا 

نق����ل جتارة اجلملة بالكام����ل من العاصمة على 
أن يت����م جتميعها في أحد األماك����ن على طريق 

القطامية السويس.
ومن جانبه قال مجدي راضي املتحدث باسم 
احلكومة إن الدراسات تضمنت رؤى يتم حتويلها 
إلى خطط وقال إن املشكلة تكمن في تدهور البنية 
األساسية نتيجة الكثافة السكانية، وارتفاع نسبة 
املباني وتراجع الفراغات اخلضراء وارتفاع نسبة 
العشوائيات، وقال إن »املناطق غير املخططة في 
القاهرة )عش����وائية( تصل إلى 35% من القاهرة 
الكبرى«. وأكد أن االجتماع استهدف وضع مخطط 
موحد تلتزم به جميع الوزارات يقوم على احلد من 
مركزية العاصمة كقطب تنموي أوحد يستحوذ 
على النصيب األكبر من استثمارات واعتمادات 
املوازنة العامة، حتى ال يحدث تضارب، وقال إن 
اخلطة تقوم على تنظيم النقل اجلماعي من خالل 
احملطات التبادلية، وإنشاء جراجات )23 جراجا(. 
وأضاف نحن نسعى إلنشاء قانون خاص بالعاصمة 

مثلما يتبع في معظم دول العالم.

تم ترميمه بـ 15 مليون دوالر.. واكتشف داخله أقدم أثر قبطي 

شيماء فاروق
أزمة نقص أس����طوانات  بينما تصاعدت 
البوتاجاز في القاهرة واحملافظات، مما رفع 
سعرها في السوق الس����وداء الى 40 جنيها، 
واندلعت مش����اجرات بني مواطنني بالسالح 
األبيض، ألس����بقية احلصول على اسطوانة، 
وأصيب مواط����ن بخمس طعن����ات، وهاجم 
أهالى قرية »الصليبة« باملنيا سيارة محملة 
باألسطوانات، وكادوا يفتكون بسائقها، ألقت 
وزارة التضامن الك����رة في ملعب املواطنني، 
وقالت إن استخدامهم اخلاطئ وغير الرشيد 
هو سبب األزمة، وطالبت بزيادة أسعار سعر 
األسطوانة للحد من »االستخدام العشوائي« 

للغاز على حد قول مسؤوليها. 
وقال حمدان طه وكي����ل وزارة التضامن 
أمام جلنة الصناعة في مجلس الشعب تعليقا 
على أزمة نقص البوتاجاز: »أطالب برفع سعر 
أسطوانات الغاز ملواجهة االستخدام العشوائي 
والسيئ من قبل املواطنني للغاز«، مضيفا: »تغير 
أمناط احلياة في املجتمع جعل االعتماد الكلي 
للمواطنني في الطاقة ينصب على اسطوانات 
البوتاجاز، بعد أن كانوا يستخدمون احلطب 
و»اجللة« في طهي الطعام، كما أنهم يستخدمون 
الغاز أيضا في السخانات، التي تستهلك %10 
من حجم األس����طوانة، والنساء يستخدمنه 
ف����ي صناعة رغيف اخلبز املنزلي، ولذلك من 
املستحيل أن يستمر سعر األسطوانة الواحدة 
ب� 250 قرشا، في الوقت الذي يشتريها املواطن 

فيه ب� 20 و30 جنيها«. 
وشن النواب هجوما حادا على احلكومة 
وحملوها مسؤولية أزمة نقص الغاز، ورفضوا 

بشدة رفع سعر االسطوانة. 
وفي القاهرة قال عبدالرحمن سالمة مدير 

عام التجارة مبديرية التموين إن هناك أزمة في 
توفير أسطوانات البوتاجاز بعزبة النخل نتيجة 
تهريبها إلى منطقة اخلصوص التابعة حملافظة 
القليوبية، الفتا إلى أنه مت إمداد املنطقة ب� 6 

سيارات كل سيارة بها نحو 100 أنبوبة. 
وحمل س����المة وسائل اإلعالم السبب في 
األزمة وقال إنها تناولت املوضوع بشكل يوضح 
للناس أن هناك نقصا في اسطوانات البوتاجاز 
مما دفع الناس لإلقبال على تغيير االسطوانات 

على الرغم من أنها مازالت مملوءة. 
وأوضح س����المة أن املديرية معتادة على 
حدوث بعض املشاكل كل عام في هذا التوقيت 
نتيجة زيادة االستهالك في الشتاء، مضيفا أن 
حصة القاهرة زادت في نوفمبر املاضي بنسبة 
20% وأصبح����ت حصة القاهرة 22 ألفا و500 
اسطوانة. ونفى وصول سعر االسطوانة في 
السوق السوداء إلى 40 جنيها، مؤكدا أن سعرها 
في السوق السوداء يتراوح بني 10 و15 جنيها 
فق����ط ويتم بيعها بعد منتصف الليل وهناك 
حمالت مكثفة من املديرية ملواجهة هذا األمر. 
وأعلن م.سيد عبدالعزيز محافظ اجليزة أنه 
تقرر الدفع بكميات إضافية من األسطوانات 
باملناطق التي تعان����ي نقصا في توافرها مع 
التركيز على املناط����ق املزدحمة مثل بوالق 
الدكرور والوراق وإمبابة وتخصيص مفتش 
بكل مستودع ملراقبة عمليات التوزيع واتخاذ 
إجراءات قانونية حيال املخالفني. وش����هدت 
احملافظات نقصا حادا في أس����طوانات الغاز، 
وشهد مستودع تابع لقرية بني غريان باملنوفية 
مشاجرة باألسلحة البيضاء بني املواطنني بسبب 
أسبقية احلصول على أسطوانة الغاز وأسفرت 
املشاجرة عن إصابة رفعت السيد يونس 35 

سنة بخمس طعنات من أحد األشخاص. 

»تاميفلو« المصري 
في الصيدليات ب� 70 جنيها

بع����د أن ه����دأت عاصفة ڤيروس 
)اتش1. إن1( املسبب ملرض إنفلونزا 
اخلنازي����ر، وفش����ل حمل����ة تطعيم 
طالب املدارس ف����ي القاهرة الكبرى 
واإلسكندرية اعترف د. عبدالرحمن 
شاهني املتحدث باسم وزارة الصحة 
بأن اإلقرار الذي وزعته وزارة التربية 
والتعليم عل����ى أولياء أمور التالميذ 
يقرون فيه بتحملهم املسؤولية عند 
عدم رغبتهم في تطعيم أبنائهم كان 
سببا جوهريا في فشل احلملة وإحجام 

املواطنني عن تطعيم أبنائهم. 
وقال د. شاهني خالل ندوة عقدت 
مبعرض القاهرة الدولي للكتاب حتت 
عنوان »الوباء والصحة العامة«: إن 
»ال����وزارة أخطأت بغير قصد حينما 
أعدت هذا النموذج، مما جعل بعض 
املواطنني يعتق����دون أنه إقرار بعدم 
حتمل الوزارة مسؤولية أي مضاعفات 
قد تنجم عن التطعيم، وهو ما أدى إلى 

إحجام الناس عن تطعيم أبنائهم. 
وأضاف د. شاهني أنه »مت البدء في 
طرح عقار »تاميفلو« املصري حتت 
اس����م »تامينيل إن« من إنتاج شركة 
النيل لألدوية والصناعات الكيماوية، 
املعال����ج لڤيروس����ات اإلنفلونزا مبا 
فيها ڤيروس )إتش 1. إن 1( املسبب 
إلنفلونزا اخلنازير، وڤيروس )إتش 
5. إن 1( املسبب إلنفلونزا الطيور وفقا 

لتوصيات منظمة الصحة العاملية. 
وتابع: »يوجد حاليا في الصيدليات 
3 عبوات من )تامينيل 12(، األولى 10 
كبس����والت للكبار بسعر 70 جنيها، 
والثانية 30 جراما معلقا )60 مليمترا( 
ب� 70 جنيها م����ع البالغني واألطفال 
فوق ال� 8 سنوات، والثالثة 15جراما 
معلقا )30 مليمت����را( لألطفال األقل 
من 8 سنوات، وتنتهي صالحيتها في 
يناير 2012، وهذا العقار آمن بنسبة 

.»%100

صورة 

وخرب
كشف أحدث مسح ميداني 
أن حجم اإلنفاق على التدخني 
بجميع أنواعه بلغ نحو 6% من 
دخل األسرة املصرية، كما 
بنينّ أن التدخني يكلف اخلزينة 
املصرية أعباء تصل حلوالي 3 

مليارات جنيه سنويا.

أعل�ن محافظ اإلس�كندرية 
اللواء عادل لبيب، أن مصيف 
اإلسكندرية 2010 مجانا أمام 
املصطافني من أبناء احملافظة 
وم�ن مختل�ف محافظ�ات 
اجلمهوري�ة القادمني لقضاء 

فترة االصطياف السنوية. 

شواطئ اإلسكندرية مجانا أمام المصطافينالمصريون »يحرقون« 3 مليارات جنيه سنويا 

محافظة البحر األحمر تعيد افتتاح

أحمد صربي
masri77@hotmail.com


