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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
نفى مدير معهد بحوث القطن 
ورئيس مجلس القطن املصري 
د.محمد عبداملجيد تس�ويق 
القط�ن املصري إلس�رائيل، 
مشيرا إلى أن الكميات املصدرة 
يتم تصديرها إلى دول أوروبية 

فقط.

»الزراعة« تنفى تصدير القطن إلسرائيل

من أول 
السطر

نقطة 

ال اعلم مدى صح��ة التصريحات 
الصحافية املنشورة على لسان املدرب 
العام لنادي الزمالك طارق سليمان منذ 
يومني والتي اكد فيها ان الزمالك ارسل 
فاكسا رسميا إلى النادي األهلي لضم 
املهاج��م عماد متع��ب مضيفا بالنص 
»الكابنت إبراهيم حسن هيخليهم يقفلوا 
النادي االهلي ويروحوا النه واضع خطة 
منظمة لتدمير الفريق االحمر وخالل سنة 

مش هيبقى فيه فريق اسمه االهلي«.
ولكن��ي أتص��ور إن كان��ت تل��ك 
التصريح��ات اخلطيرة كاذبة فالبد ان 
ينفيها طارق سليمان بنفسه، او يكذبها 
املسمى ب� »املنسق العام بالزمالك« ابراهيم 
حسن، ولكن حتى اآلن لم يصدر منهما 

شيء، وننتظر منهما التوضيح.
التصريحات ليست بسيطة، فالصرح 
االهالوي العظيم الذي بناه عمالقة منذ 
اكثر من 100 عام يأتي اآلن الكابنت إبراهيم 
حسن ليهدده بأنه خالل عام واحد لن 

يكون هناك فريق كرة قدم باسمه!
القلع��ة احلمراء الت��ي ضمت بني 
جنباتها أساطير الساحرة املستديرة.. 
نادي القرن االفريقي الذي يضم اكبر 
ع��دد من الك��ؤوس احمللي��ة والقارية 
س��يدمره ابراهيم حس��ن خالل عام 

ويخليه يقفل!
عيب يا كاب��نت ان يصدر منك هذا 
الكالم، فاالهلي رباك وجعلك ابراهيم 
حس��ن، وجماهي��ره س��اندتك حتى 
بع��د ان خرجت منه ان��ت واخوك، بل 
وشجعتكما عندما بدأمتا تدريب الزمالك 
ومتن��ت لكما النج��اح وانتما االن في 
بداية املش��وار فال تكتب نهايته بيدك 
بحصدك لكراهية عشاق االهلي.. عيب 

يا ابراهيم حسن.

عيب يا إبراهيم حسن!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

قبلي
وبحري

»الجيزة« توقف الترخيص ل� »التوك توك« 
قررت محافظة اجليزة وقــــف ترخيص الـ »توك 
توك« بعد انتهاء املهلة احملددة للترخيص. وقال م.سيد 
عبدالعزيز محافــــظ اجليزة، إنه مت الترخيص لنحو 
5000 توك توك باحملافظــــة ولن يتم منح تراخيص 

جديدة.

..وتزيل شبكات تقوية المحمول 
قررت محافظة اجليزة إجراء مراجعة شاملة حملطات 
تقوية شــــبكات احملمول أعلى العقــــارات للتأكد من 
مطابقتها للشــــروط املطلوبة خاصة املسافات وإزالة 
املخالف منها . وكان املجلس احمللي للمحافظة قد أثار 
في اجتماعه األخير التزايد املســــتمر في تركيب هذه 
احملطات وما لوحظ من أن بعض هذه احملطات مثبتة 
فوق اسطح مبان اقل ارتفاعا من املباني املجاورة وأن 
احملطات مقامة مبناطق ذات كثافة سكانية كبيرة جدا 
خاصة في مناطق فيصل وامبابــــة وبوالق الدكرور 

والهرم.

100 سيارة لربط 6 أكتوبر بالشيخ زايد
أصدر محافظ 6 أكتوبر د.فتحي سعد، قرارا باملوافقة 
على ترخيص 100 سيارة حمولة 7-8 ركاب، للعمل 
مبدينتي 6 أكتوبر والشــــيخ زايد، وفق خطوط سير 

وتعريفة محددة.

محافظ كفر الشيخ يتبرع بأعضائه ألقاربه 
أعلن محافظ كفر الشــــيخ م.أحمــــد زكي عابدين 
استعداده لكتابة وصية بالتبرع بأعضائه بعد وفاته 

ألسرته وأقاربه كصدقة جارية.  

الكاميرا تراقبك في اإلسكندرية 
صرح رئيس حي وسط اإلسكندرية اللواء عادل مهران 
بأن احملافظة بدأت تنفيذ مشروع تركيب كاميرات املراقبة 
في الشوارع وامليادين الرئيسية والعامة بأحياء احملافظة 

املختلفة، وذلك بهدف تأمني املواطن السكندري. 

افتتاح متحف سوهاج القومي أول مايو
أعلن فاروق حســـني وزير الثقافة انتهاء 90% من 
مشـــروع متحف سوهاج القومي على مساحة 8 آالف 
و700 متر مربع متهيدا الفتتاحه أول مايو املقبل وسط 

احتفال رسمي وشعبي كبير.  

إزالة 180 فدانًا تروى بماء الصرف الصحي في قنا
أزالت أجهزة األمن فـــي محافظة قنا 180 فدانا من 
األراضي املزروعة باخلضراوات والفاكهة تبني أنها تروى 

مبياه الصرف الصحي، بقرية الصاحلية مركز قنا.
وتوجهت قوه من الشرطة الثالثاء املاضي إلى القرية 
املذكورة إلزالة محصول الطماطم والقمح والبرســـيم 
كانت تروى مبياه الصرف الصحي، والتي متثل خطرا 
على حياة املواطنني. وأوضح اللواء مجدي أيوب محافظ 
قنا أن املساحة املنزرعة مبياه الصرف تبلغ 180 فدانا 
سبق أن متت إزالتها منذ عدة أشهر، وقام بعض األهالي 
بإعادة زراعتها مرة أخرى. وأضاف: »متت إزالتها بعد 
أن أثبتت حتاليل معامل شركة مياه الشرب والصرف 
الصحي بقنا اختالط مياه الري مبياه الصرف الصحي 

وري األراضي بها«.

القاهرة شيماء فاروق
BMW 316 2008: يسأل القارئ 
علي احمـــد نبيه عن اجلمارك 
 316 BMW املستحقة على سيارة
موديل 2008 سعة محركها 1600 

سي سي جميع الكماليات؟
تقدر الضرائب والرســـوم 
اجلمركية عليهـــا بحوالي 125 

ألف جنيه تقريبا.
نيسان صني 2002: يسأل القارئ 
مرعي احمد محمد عن اجلمارك 
املستحقة على سيارة نيسان 
صني موديل 2002 سعة محركها 
1600 ســـي ســـي ناقل حركة 

يدوي؟
تقدر الضرائب والرســـوم 
اجلمركية عليهـــا بحوالي 27 

ألف جنيه.
فولك�س تيجوان 2010: يســـأل 
القارئ ماجد محمد عن اجلمارك 
املستحقة على سيارة فولكس 
تيجـــوان موديل 2010 ســـعة 

محركها 1400 سي سي؟
تقدر الضرائب والرســـوم 
اجلمركية عليهـــا بحوالي 85 

ألف جنيه.

أكد رئيس اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت د. عمرو 
بدوي أنه تقرر رسميا بدء زيادة أرقام احملمول إلى 11 
رقما بدال من 10 أرقام، وأشار بدوي إلى أن اجلهاز أرسل 
األربعاء املاضي خطابات رسمية إلى شركات احملمول 
الثالث بقواعد الترقيم اجلديد، وماذا سيضاف إلى كود 
كل شــــركة. وقال بدوي في تصريحاته لـ »الدستور« 

املصرية إن عملية زيادة 
الترقيــــم بدأت بالفعل 
وستســــتمر تدريجيا 
لفتــــرة انتقالية مدتها 
نحو عامني، وأضاف: 
كل شركة محمول ستتم 
إضافــــة رقم جديد إلى 
األكواد احلاليــــة لها، 
بحيــــث يتوســــط هذا 
الرقم الرقمني احلاليني 
بعد الصفر، وحســــب 
اخلطاب الذي أرســــله 
لشــــركات  اجلهــــاز 
احملمول، فإن شــــركة 
ڤوادفون ستضيف رقم 
صفر إلى وسط كل كود 

حالي خاص بها بحيــــث كود 019 يصبح 0109، وكود 
016 يصبح 0106، وكود 010 يصبح 0100، بعد كل كود 
ستبقي األرقام الســــبعة احلالية لدى املشتركني ولن 
تتغير. وأضاف بدوي: شــــركة موبينيل حصلت على 
رقم 2، بحيث كود 018 يصبح 0128، وكود 017 يصبح 
0127، وكود 012 يصبح 0122، وبعدها األرقام السبعة 

احلالية كما هي دون أن تتغير، أما شركة اتصاالت مصر 
فحصلت على رقم 1، بحيث كود 014 يصبح 0114، وكود 011 
يصبح 0111، وتأتي بعده األرقام السبعة احلالية كما هي. 
وأوضح بدوي أن املشترك لن يتكلف أي مصاريف نتيجة 
زيادة األرقام، وأضاف: كل شركة ستخطر مشتركيها 
بالترقيم اجلديد والعملية لن تتم مرة واحدة وإمنا على 
مراحل لذا ستستغرق 
عامني على األكثر نتيجة 
الكبير لشركات  العدد 
احملمول، وكشف بدوي 
عــــن مفاجأة ســــارة 
للمشــــتركني، وهي أن 
جهاز تنظيم االتصاالت 
أنه  الشــــركات  ألــــزم 
الرقم  حتى بعد زيادة 
اجلديــــد، فــــإن اخلط 
سيظل يعمل ملدة 3 أو 
4 شهور بالرقمني القدمي 

واجلديد.
بدوي عن  وكشف 
قرار آخر للجهاز القومي 
لتنظيم االتصاالت فقال: 
قررنا منح كود جديد ألول مرة إلى كل شركات احملمول 
الثالث، وهو 0150 لـ »موبينيل« و0151 لـ »ڤودافون« 
و0152 لـ »اتصــــاالت« ثم تضاف إليها 7 أرقام ليكون 
اإلجمالي 11 رقما وهذه األرقام ســــتكون جديدة متاما 
ولم يسبق اســــتخدام أي شخص لها وبالتالي ليست 

فيها أي مشكلة.

نزول الشارع مسؤولية كل قائد سيارة، 
عبارة أوشكت أن تظهر في إعالنات التلفزيون 
لتحذير كل من تســـول له نفســـه النزول 
لشوارع القاهرة، بعد أن حتولت الشوارع 
إلى ساحة حرب، كل شيء فيها مباح، بسبب 
الزحام اخلانق الذي سببه العدد الهائل من 
السيارات الذي تشـــهده شوارع العاصمة 
والذي يصل إلى 1.5 مليون سيارة يوميا. 
وحال لهذه املشكلة شهد األسبوع املاضي، 
تقدم بعض أعضاء مجلس الشورى باقتراح 
يقتضي تخصيص يوم لســـير السيارات 
ذات األرقام الفردية وآخر لسير السيارات 
ذات األرقام الزوجية في شوارع العاصمة، 
كما شـــهد ايضـــا تكليف رئيـــس الوزراء 
د.أحمد نظيف حملافظ القاهرة عبدالعظيم 
وزير بالبدء في إعداد دراسة حلل مشاكل 
املرور بالقاهرة، منها نظام األرقام الفردية 

والزوجية.
ولكن انقســـمت اآلراء بشأن االقتراح، 
فاملؤيدون يرون أنه أصبح ضرورة ملحة 

للقضـــاء على أزمـــة املرور املســـتحكمة 
بالقاهرة التي تؤدي إلى إهدار شـــديد في 
الوقـــت وانخفاض معـــدل التقاطر إلى 10 
الزيادة  كيلومترات في الساعة، وملواجهة 
الكبيرة في أعداد السيارات التي تدخل إلى 
اخلدمة سنويا والتي تقدرها مصادر املرور 

بـ 45 ألف سيارة جديدة. 
أما املعارضون لالقتراح فمبرراتهم عديدة 
ومنها عدم وجود شـــبكة مواصالت عامة 
صاحلة لتكون بديال عن السيارات الشخصية 
مـــا يعطل املواطنني عن أداء مصاحلهم في 
األيام التي يحظر عليهم السير فيها، مؤكدين 
أنه اقتراح غير عملي ومن األفضل أن يتم 
البحث عن حلول لهذه املشـــكلة مثل إلزام 
أصحاب الكراجات املوجودة أسفل عقاراتهم 
للحد من االنتظار اخلاطئ الذي يتسبب بشكل 
كبير في تعطيل حركة السير بشوارع القاهرة 
وأيضـــا تنظيم املطالـــع واملنازل اخلاصة 
بالكباري ومنع ســـيارات امليكروباص من 

االنتظار بها.

حظر تجّول لنصف سيارات القاهرة 
اقتراح في »الشورى« بتخصيص يوم   لسير األرقام الفردية .. وآخر للزوجية

قانون محاكمة الوزراء

زيادة رقم جديد إلى أرقام المحمول 

للمرة األولى منذ تقدمي املشروع للبرملان، وافقت جلنة 
االقتراحات والشـــكاوى مبجلس الشعب بشكل مبدئي 
على قانون محاكمة الوزراء وشاغلي املناصب العليا في 
الدولة. جاءت املوافقة بعد جلسة شد وجذب بني النائبني 
عالء عبداملنعم وجمال زهران مقدمي مشروع القانون من 
ناحية وكل من املستشار محمد اجلويلي رئيس اللجنة 
واملستشار عمر الشـــريف مساعد وزير العدل للشؤون 
التشريعية وذلك بعد أن أعلن مساعد وزير العدل وممثل 
احلكومة عن رفضه للمشـــروع، قائـــال: إن املادة 40 من 
الدستور تساوي بني األفراد وال متيز بينهم حسب اجلنس 
أو النـــوع. كما أن هذين املشـــروعني يحدثان تفرقة بني 

األشخاص العاديني وبني العاملني في السلطة التنفيذية 
ويقترحان عمل إجراءات جديدة حملاكمة شاغلي وظائف 
السلطة التنفيذية والوزراء سواء في االتهام أو التوقيف 
أو ما يتعلق بإجراءات احملاكمة، وهناك نصوص في قانون 
اإلجراءات اجلنائية تفي بهذا الغرض، لذلك ال داعي لهذه 
املغايرة، خاصة أنه ليســـت هناك حصانة وزارية مثلما 

توجد حصانة برملانية.
وقبل أن يتحدث مقدما املشروعني، قال املستشار محمد 
اجلويلي إن املادة 194 من الدستور نصت على ضرورة 
موافقة مجلس الشورى على القوانني املكملة للدستور. 
فعلق عليه زهران »الشورى حطته في الثالجة«، وتابع 

جويلي ان اللجنة سترفع توصية لرئيس مجلس الشعب 
ملخاطبة مجلس الشورى لإلسراع في االنتهاء من مشروع 
القانون، وقال النائب د.جمال زهران إن احلكومة حتاول 
أن تنصب أعضاءها ووزراءها موقع األلوهية، واستشهد 
زهران بكالم نائب رئيس النيابة اإلدارية الذي طالب فيه 

بضرورة صدور القانون ألن الوزراء يرتكبون جرائم.
وأكد زهران أن املواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم 
صدور قانون حملاكمة املســـؤولني والوزراء، موضحا أن 
اجلرائم التي ارتكبت تستلزم صدور املشروع وذلك لكي 

يفكر الوزير ألف مرة قبل ارتكاب اجلرمية.
وقال النائب عالء عبداملنعم إنه يجب أن يقرأ الدستور 

كوثيقة واحدة، وأضـــاف عبداملنعم أنه في 2001 عندما 
تقدم 100 نائب في مجلس الشعب باتهامات ألحد الوزراء 
ورفضها د.سرور رئيس املجلس قائال: »إنه ال يوجد قانون 
حملاكمة الوزراء ويجب أن يكون هناك تشريع حتى ميكن 
محاكمة الوزير«. وأشار عبداملنعم إلى الالئحة الداخلية 
ملجلس الشعب وحتديدا املادة 243 والتي تشترط تقدمي 
طلب كتابي موقع من خمس أعضـــاء املجلس وموافقة 
الثلثـــني لتوجيه اتهامات ألي مســـؤول حكومي.. وبعد 
إحلاح طويل من النواب أعلنت اللجنة املوافقة املبدئية 
على مشروع القانون وقررت رفع توصية لرئيس املجلس 

ملعرفة ما انتهى إليه الشورى في املشروع.

ألول مرة
لجنة برلمانية 

توافق على 

أسعار فولكس واجن 2010 في مصر
القاهرة شيماء فاروق

جول�ف: ناقل حركة أوتوماتيك/1600 ســــي سي/ مو 2010 
سعرها 180000

جولف: جميع الكماليات/ناقل حركة أوتوماتيكي/1400 سي 
سي سعرها 215000

جول�ف: ناقل حركة أوتوماتيكي/1400 سي سي/ مو 2010 
سعرها 208000

جولف فارينت: جميع الكماليات/ ناقل حركة أوتوماتيكي/1600 
سي سي سعرها 179900

جيتا :جميع الكماليات/ ناقل حركة أوتوماتيكي/1600 سي 
سي/ فتحة سقف سعرها 217000

جيتا :ناقل حركة أوتوماتيكي/1600 ســــي ســــي ســــعرها 
169900

جيتا :جميع الكماليات/ ناقل حركة أوتوماتيكي/1600 سي 
سي/ مو 2010 سعرها 184900

باس�ات: جميع الكماليات/ ناقل حركة أوتوماتيكي/فتحة 
سقف/ L/S هاي الين/ 1400 سي سي سعرها 

269900
باس�ات: ناقل حركة أوتوماتيكي/ 1400 سي سي سعرها 

220000
باس�ات: جميع الكماليات/ ناقل حركة أوتوماتيكي/ فتحة 

سقف/ 1800 سي سي سعرها 480000
باس�ات: جميع الكماليات/ ناقل حركة أوتوماتيكي/ فتحة 

سقف/ 2000 سي سي سعرها 540000

السيارات

األرقام الجديدة للمحمول
الكود االحدثالكود الجديدالكود الحاليالشركة

موبينيل
0120122

0150 0180128
0170127

فودافون
0100100

0151 0160106
0190109

اتصاالت
0110111

0152
0140114


