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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
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن ان مصر 
حتتل املرتبة االولى عربيا في الدخول على موقع 
الفيس بوك على شبكة االنترنت ، بينما حتتل املرتبة 

الثانية عربيا ايضا في استخدام موقع اليوتيوب .
واحتلت مصر ترتيبا واحدا للموقعني عامليا ، حيث 
جاءت في املرتبة الثالثة والعشرين ، وذلك حتى 

منتصف يناير املاضي .

مصر األولى عربيًا في الدخول على الـ »فيس بوك « 

من أول 
السطر

نقطة 

كنللت أظللن أن أفللالم العمالق 
الكوميدي إسللماعيل يس قد انتهت 
برحيللله، ولكن يبللدو أن احلكومة 
املصرية ترفض ذلك، فقامت بعمل جزء 
ثان لفيلمه الشهير »العتبة اخلضراء«، 
فعلى غرار شراء إسماعيل يس ألرض 
العتبة اخلضراء، باعت احلكومة أرض 

ميدان التحرير.
البيع في حد ذاته ليس مشكلة، إمنا 
املشكلة تكمن في أنه على الرغم من 
بيع املتر في أرض السجون املجاورة 
مليدان التحرير قبل خمس سنوات 
بعشللرين ألف جنيه، فللإن وزارة 
السياحة باعت املتر في ميدان التحرير 

بعشرة آالف فقط!
أي أنلله بعد 5 سللنوات بدال من 
أن يزيد سعر املتر في نفس املنطقة 
من 20 ألفا إلى 30 أو 40 ألفا كما هو 
احلال في كل األراضي املصرية وغير 
املصرية، جند انه قد هبط إلى عشرة 

آالف، أال يدعو هذا إلى التساؤل؟
وكما تراجع إسللماعيل يس في 
نهاية فيلم »العتبة اخلضراء« عن شراء 
العتبة، تراجعت احلكومة أيضا عن 
بيع أراضي ميدان التحرير بعد شن 
هجوم شديد عليها في مجلس الشعب، 
لكنها قامت بشيء أسوأ من البيع حيث 
أعطت لنفس الشركة التي ألغت البيع 
معها، حق االنتفاع من أراضي امليدان 
ملدة 50 عاما، والكارثة ان العائد الذي 
ستحصل عليه احلكومة خالل هذه 

املدة لن تزيد نسبته على %3.
وهذا مللا دفع احد نواب مجلس 
الشللعب الى ان يتقدم بطلب إحاطة 
يتضمن العديد من التساؤالت أهمها: 
من صاحب قرار بيع األرض لشركة 
)...(، ومن صاحب قرار إلغاء عملية 
البيع؟ ومن الللذي عاد ليعطيها حق 

االنتفاع ملدة 50 عاما؟

إسماعيل يس
في ميدان التحرير!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

القاهرة ـ شيماء فاروق 
           ميتسوبيشـي النسر 2010: يسأل 
القارئ ع����ادل احمد محمد عن 
اجلمارك املستحقة على سيارة 
ميتسوبيشي النسر موديل 2010 

سعة محركها 1500 سي سي؟
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركية عليها بنحو 58 ألف 

جنيه.
ميتسوبيشي النسر 2010: يسأل القارئ 
عامر قرني عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة ميتسوبيشي النسر 
موديل 2010 سعة محركها 2000 

سي سي؟
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركية عليها بنحو 360 ألف 

جنيه.
فورد ويند ستار 2001: يسأل القارئ 
علي احمد عن اجلمارك املستحقة 
على س����يارة فورد ويند ستار 
موديل 2001 سعة محركها 2400 

سي سي جميع الكماليات؟
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركية عليها بنحو 165 ألف 

جنيه.
ميتسوبيشـي النسـر 2004: يس����أل 
الق����ارئ محمود صب����ري عن 
اجلمارك املستحقة على سيارة 
ميتسوبيشي النسر موديل 2004 

سعة محركها 1600 سي سي؟
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركية عليها بنحو 28 ألف 

جنيه.
أودي A4 2010: يسأل القارئ محمد 
زكي عن اجلمارك املستحقة على 
س����يارة أودي A4 موديل 2010 

سعة محركها 1800 سي سي؟
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركية عليها بنحو 460 ألف 

جنيه.
فولكس جيتا 2010: يس����أل القارئ 
عادل حسن عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة فولكس جيتا موديل 
2010 سعة محركها 1600 سي سي 

جميع الكماليات؟
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بنحو 82 ألف جنيه.
تويوتا كوروال 2010: يس����أل القارئ 
حسني علي عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة تويوتا كوروال موديل 
2010 س����عة محركها 1600 سي 

سي؟
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركية عليها بنحو 66 ألف 

جنيه.

اعلن وكيل اول وزارة الزراعة ورئيس قطاع اخلدمات 
بالوزارة د. صفوت احلداد، ان االحتاد االوروبي وافق، في 
سابقة هي االولى من نوعها في تاريخ تصدير البطاطس، 
على استيراد كامل العروة الصيفية من مصر، باالضافة 

الى ما مت تصديره من بطاطس الشتاء.
يذكر ان ملف صادرات مصر من البطاطس الى اوروبا قد 
شهد بعض التوتر، ففي عام 1995 اصدر االحتاد االوروبي 
قرارات بحظر دخول البطاطس املصرية اليه بسبب »اصابتها 
بالعفن البني«، وقالت مصر آنذاك انها تس���تورد تقاوي 
البطاطس من االحت���اد االوروبي، ومن ثم ميكن اعتباره 
مسؤوال عن العفن البني، وفي ذلك الوقت توافرت البطاطس 

في مصر، وانخفضت اسعارها بشدة.
لكن قرارات حكومية بتصدير البطاطس ادت الى ارتفاع 
اسعارها بشكل ملحوظ، بعد ان شح وجودها باالسواق 

املصرية.
في س���ياق آخر، اضطرت العديد من ش���ركات السكر 
احمللية الى تخفيض اس���عارها بعد ان واصلت االسعار 
العاملية التراجع خالل شهر مارس لتبلغ االربعاء املاضي 
نحو 540 دوالرا للطن مقابل 619 دوالرا بداية الشهر ذاته، 
وسط توقعات باس���تمراره في ظل مؤشرات عن ظهور 

احملصول اجلديد في العديد من الدول.
واشار موقع »اخبار مصر« االخباري الى ان التراجع 
العاملي في اسعار السكر ساهم في انخفاض اسعار املستورد 
شامال تكلفة النقل واملصروفات عن املنتج محليا مبا يزيد 
على 400 جنيه للطن، ليصل سعره الى 3600 جنيه للطن، 

مقابل ما يتراوح بني 4000 و4100 جنيه للطن محليا.
واشار تقرير االسعار العاملية للسلع االستراتيجية، 
الص���ادر عن غرفة الصناعات الغذائي���ة الثالثاء، الى ان 
منحنى االس���عار بدأ في االجتاه الهبوطي للمرة االولى 
بداية من فبراير، بعد ان شهدت االسعار موجة تصاعدية 
مطلع اكتوبر وصفها املراقبون بالصعود اجلنوني لالسعار 
وتخط���ت معها حاجز كل التوقع���ات بوصولها الى 770 

دوالرا للطن.
واكد ط�����ارق توف��يق رئي��س غرف�����ة الصناع��ات 
الغذائي��ة في احت���اد الصناعات ان حجم االنخفاض من 
اكتوبر بلغ حتى اآلن نحو 30%، وسط توقعات باستمراره 
في ظل مؤش���رات عن ظهور احملصول اجلديد في العديد 

من الدول.
ومع ظهور مؤشرات تؤكد اجتاه االسعار الى االنخفاض، 
اجلت احلكومة قبل اي���ام مناقصة لتوريد 300 ألف طن 

سكر لصالح البطاقات التموينية.

»األوروبي« يشتري كل البطاطس المصرية

رفع دعم »إبني بيتك« إلى 25 ألف جنيه 

البنك الدولي يختار مصر
ضمن أفضل 10 اقتصادات ناشئة عالميًا

القاهرة: صرح مدير املشروع القومي لالسكان 
اللواء جالل سيد االهل بان مشكلة الرشوة التي 
واجهت مشروع »ابني بيتك« لم تؤثر من قريب 
او بعيد على املش���روع فاملهندس املتهم بتلقي 
الرشوة من احدى الشركات املنفذة للمرافق امام 

النيابة اآلن التخاذ االجراءات ضده.
ووفقا ملا ورد مبوقع »اخبار مصر«، اكد مدير 
املشروع ان اجراءات تسليم االراضي مستمرة 
ف���ي مواعيدها بعد ادخال املرافق بحيث يكون 
آخر ميعاد للتسليم في 30 سبتمبر 2011 ليبدأ 
بعدها تنفيذ مش���روعات مماثل���ة في طريقها 

للعرض على احلزب الوطني.
واض��اف مدير املشروع كما ورد في موقع 
اخب��ار ان��ه من ش�����روط مشروع ابني بيتك 
ان يتم االنتهاء من الدور االول بنهاية 15 شهرا 
واال يت���م س���حب االرض وذل���ك لضمان عدم 

التالعب.
وقال سيد االهل: »ان كل من يثبت انه باع او 

وكل آخر في املشروع يلغى تخصيص االرض«، 
وصرح ان الدولة رفعت الدعم املقدم من 15 ألف 
جنيه الى 25 ألف جنيه ملواجهة ارتفاع االسعار 

في مواد البناء.
وذكر سيد االهل ان من شروط املشروع اال 
يتم التصرف في االرض واملباني اال بعد مرور 
5 سنوات، ولكن اذا مت االنتهاء من بناء االدوار 
الثالثة قبل ذلك فيحق للمستفيد االصلي عندها 
التصرف في االرض النه سيكون قد وفر وحدات 

يستفيد منها مواطن آخر.
كما اكد مدير املشروع ان البناء غير املطابق 
للرسوم الهندسية احملددة يحرم املالك من دخول 

املرافق لوحدته اال بعد التعديل.
وشدد مدير املشروع على ان تخطيط مشروع 
»ابن���ي بيتك« ال يتضمن فق���ط بناء الوحدات 
السكنية فتم تخصيص فدان لكل 10 قطع اراض 
ليمكن اضاف���ة اخلدمات مثل املدارس واملراكز 

الطبية واملراكز التجارية ومخابز.

واشنطن: اعلن البنك الدولي اختيار مصر 
ضمن افضل عشرة اقتصادات بالعالم في تطبيق 
االصالح االقتصادي معتبرا انها منوذج يجب 
ان يحتذى على مستوى االقتصادات الناشئة 

عامليا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وبذلك تصبح مصر وكولومبيا هما الدولتني 
اللتني يتم اختيارهما اكثر من مرة في هذا املجال 
على مستوى العالم، اما عربيا فقد اختيرت مصر 
ودولة االمارات العربية هذا العام ضمن افضل 
عشر اقتصادات عربية ناشئة قامت بعمليات 

اصالح اقتصادي مميز.

المؤشرات االيجابية

ووفقا ملا جاء مبوقع »اخبار مصر« استند 
البنك الدولي في تقييمه على املؤشرات االيجابية 
التي حتققت في االقتصاد املصري عام 2009 على 
الرغ���م من االزمة املالية حيث وصلت معدالت 
النمو الى 4.9%، ومت جذب اس���تثمارات بلغت 
قيمتها 8.2 مليارات دوالر، متوقعا حتسنا في 
االقتصاد خالل عام 2010 حيث س���يقفز معدل 
النم���و الى 5.9% وانخف���اض معدالت البطالة 

بنسبة 2.3% مقابل 12% في عام 2009.
وقال امين القفاص املدير التنفيذي املناوب 
وممثل مصر ودول التعاون اخلليجي بالبنك 
الدولي في تصريحات للصحافيني االقتصاديني 
املرافقني لبعثة طرق االب���واب التابعة لغرفة 
التجارة االميركية مبصر التي تزور واشنطن 
حاليا: »ان هناك تقديرا كبيرا من جانب املنظمات 
املالية الدولية وبصف���ة خاصة البنك الدولي 

لعمليات االصالح التي متت في مصر، وهناك ثقة 
كبيرة ايضا من جانب تلك املنظمات للخطوات 
التي تق���وم بها احلكومة املصرية خاصة فيما 
يتعلق بتعديل القوانني وتغيير القواعد التي 
تعمل على ايجاد بيئة مناسبة ومواتية النطالق 
االعمال وتشجيع القطاع اخلاص وتنظيم االسواق 

وحركة رؤوس االموال«.

عمليات االصالح

واشار القفاص الى انه تقديرا ملصر وعمليات 
االصالح التي تتم فيها، فقد متت املوافقة على 
تنظي���م املؤمتر الق���ادم ع���ام 2012 للمديرين 
التنفيذي���ني لكل من البن���ك الدولي وصندوق 
النقد الدولي � الذي يعقد كل ثالث سنوات خارج 
واش���نطن � في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا انه 
سيعود بالنفع على اكبر بلد عربي من حيث عدد 
السكان، بحيث سيكون مبقدور االقتصاد حتقيق 
مزيد من االنطالق وقي���ادة عمليات االصالح 

االقتصادي في املنطقة.
واوضح القف���اص ان احملفظة املالية ملصر 
داخل البنك الدولي تصل قيمتها الى نحو 2.3 
ملي�����ار، وبذلك يكون من حقها احلصول على 
قروض عل��ى م��دى ثالث س���ن��وات تتساوى 
مع تل��ك احملفظ��ة اال ان��ه تقدي��را م��ن البن��ك 
ملصر فق��د تع��دت قيمة تلك احملفظة ومت تقدمي 
ق���روض لقط��اع الطي���ران املدني الذي مت من 
خالله انشاء مطار جديد بالقاهرة وكذلك قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والكهرباء 

والزراعة.

اإلسكندرية عاصمة السياحة العربية لـ 2010
اعلن وزير السياحة زهير جرانة انطالق انشطة االحتفال 
باختيار االس���كندرية عاصمة للسياحة العربية عام 2010 من 
اول شهر ابريل املقبل وحتى نهاية العام. مشيرا الى ان اختيار 
االسكندرية من قبل منظمة املدن العربية كعاصمة للسياحة 
العربية يعد تكرميا لتاريخ وحاضر املدينة والنهضة الشاملة 

التي تشهدها حاليا. 
وقال جرانة خالل املؤمتر الصحافي االسبوع املاضي مبناسبة 
اختيار االس���كندرية عاصمة للسياحة العربية ان االحتفاالت 
التي ستش���هدها املدينة تتنوع لتشمل جميع املجاالت الفنية 
والثقافية والرياضية ويشارك فيها العديد من املؤسسات واملراكز 

الثقافية والقنصليات االجنبية املوجودة باالسكندرية. 
وارجع جرانة وجود اقبال كبير وملحوظ على السياحة في 
مدينة االسكندرية خالل العامني املاضيني الى اعمال التطوير 
والتحدي���ث التي متت على ارض االس���كندرية باالضافة الى 
توافد العديد من االس���تثمارات العربية واالجنبية مع وجود 
مكتبة االس���كندرية والتي اظهرت نوعا جديدا من الس���ياحة 
وهي سياحة املؤمترات. مشيرا الى وجود العديد من احلجرات 
الفندقية قادرة على اس���تيعاب تلك الزيادة الكبيرة من عدد 

السياح الوافدين مدار العام. 
واش���ار وزير السياحة الى تأس���يس موقع سياحي جديد 
ملدينة االس���كندرية على ش���بكة االنترنت يضم اهم االماكن 
السياحية والتاريخية والدينية والثقافية على ارض االسكندرية 
باالضافة الى اصدار نشرة شهرية تشمل جميع االنشطة الفنية 
والثقافية التي اقيمت احتفاال باختيارها عاصمة للس���ياحة 

العربية 2010.
من جانبه اكد محافظ االسكندرية اللواء عادل لبيب اهتمام 
القيادة السياسية في مصر بتطوير وحتديث البنية التحتية 
جلميع احملافظات املصرية واالرتقاء بالشكل اجلمالي واحلضاري 
لكل مدينة. مش���يرا الى ان االس���كندرية تع���د رمزا حضاريا 

عامليا وبوابة مصر للعالم وتستحق االهتمام الكبير من اجل 
احلفاظ على رونقها احلضاري ومكانتها التاريخية والثقافية 

العاملية. 
واش���ار لبيب الى ان اعمال تطوير البنية التحتية ملدينة 
االسكندرية اش���تملت على حتديث جميع املناطق وامليادين 
والشوارع الرئيسية والفرعية باالضافة الى وضع خطة شاملة 

لتطوير املناطق العشوائية. 
وقال لبيب ان دور مدينة االس���كندرية التاريخي لم ينته 
بعد ولكنه مستمر بفضل موقعها املتميز ووجود منارة الثقافة 
والعلم على ارضها مكتبة االس���كندرية والتي تعد ثاني اكبر 
مكتبة رقمية على مس���توى العال���م باالضافة الى العديد من 

املواقع االثرية والتاريخية والسياحية. 
واعلن محافظ االسكندرية انه مت االتفاق على اقامة اول قرية 
عربية على ارض االسكندرية تضم ثقافة وفلكلور 22 مدينة عربية 
على مساحة 130 فدانا وتعتبر نواة للسوق العربية املشتركة والتكامل 

االقتصادي املرتقب بني الدول العربية بعضها البعض. 
بدوره اكد رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة عمرو العزبي 
ان االسكندرية تعتبر من اهم مدن العالم تاريخيا وحضاريا حيث 
كانت العاصمة الثقافية للعالم القدمي. مشيرا الى ان املدينة متتلك 

العديد من املقومات التي جتعلها في مصاف املدن العاملية. 
واشار العزبي الى وجود خطة شاملة بدأت عام 2000 وبالتعاون 
مع محافظة االسكندرية لتطوير وجتديد جميع االماكن السياحية 

والتاريخية باالسكندرية. 
واعلن العزبي اعداد خطة دعائية عاملية للترويج الس����ياحي 
ملدينة االسكندرية خالل العام احلالي 2010 تشمل جميع املواقع 
والصحف واملجالت العاملية باالضافة الى جتهيز فيلم تسجيلي 
عن مدينة االسكندرية سيتم عرضه على القنوات الفضائية للدول 
العربية لتعريف املواطن العربي بتاريخ االسكندرية واهم االماكن 

السياحية والتاريخية باملدينة.


