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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
في محاولة منه�ا لتقليل الضغط على 
شوارع وسط املدينة الضيقة التي عادة 
ما تعاني اختناقات مرورية حادة، أعلنت 
وزارة الداخلية انها بدأت دراسة فكرة 
فرض رسوم على دخول السيارات الى 
مناطق معينة بوسط املدينة خاصة في 

أوقات الذروة.

رسوم على دخول السيارات إلى وسط البلد

من أول 
السطر

نقطة 

ذهب يقدم رجال ويؤخر اخرى، ال يعرف ما 
القوة اخلفية الغامضة التي تدفعه للذهاب ملثل 
هذا املكان؟ وصل وفتح له اخلادم الباب فدخل 
الى البيت، ث��م الى غرفة بداخله ليجد نفس��ه 
امام رجل يجلس على كرسي مخيف، وتنتشر 
ف��ي انحاء الغرفة روائح الدخ��ان الغريبة التي 
غطت على مالمح الرجل نفسه! اخذ يتلفت ميينا 
ويسارا ليفاجأ بحيوانات مخيفة الشكل محنطة 
على اجلدران، فبدأت قواه تخور وكأن قدميه ال 
تس��تطيعان حمله فاستغل الرجل اجلالس هذه 
اللحظة، واخذ يتفوه بكلمات غامضة وطالسم 
عجيبة، ثم قال: »يطلبون منك ديكا أسود يتيما 
و...« هنا أيقن انه ضحية، وانه وقع حتت تأثير 

أحد الدجالني!
كن��ت اظن ان مث��ل هذه االش��ياء كالدجل 
والش��عوذة والس��حر، ومبعنى اصح النصب 
على الن��اس، ال جتدي ولن تنف��ع او تفلح في 
القرن احلادي والعشرين، ولكنني فوجئت بأن 
الضحك على عقول البشر، ولو باستخدام اسم 
الدي��ن، اصبح موضة ه��ذه االيام، خاصة على 

الفضائيات.
تصور.. ميكنك ان ترى عدة برامج على اكثر 
من قناة فضائية كل مهمتها هي ان تستضيف 
شخصا يزعم انه معالج حلل االعمال الشيطانية، 
ويقوم بتلقي اتصاالت املشاهدين وبالفعل تنهمر 
املكامل��ات على هذه الفضائيات اما حلل االعمال 
او طمعا في تفسير االحالم، واملستفيد الوحيد 

من هذا كله هو...!
الغريب فعال ان الكثير من الناس على مختلف 
ثقافاتهم مقتنعون بهذا املوضوع، بل يدعمونه 
عن طريق اتصاالتهم او برسائلهم )S.M.S(، وعند 
توجيه االنتقاد لهؤالء الناس يقول بعضهم: يئست 
من عدم الشفاء، واحلل الوحيد هو اللجوء الى 
هؤالء االشخاص، لعل وعسى ان اتعافى على يد 
احدهم؟ واآلخر يقول: انا مقتنع بأن هذا حرام 
في الدين، ولكننا اآلن في زمن غير الزمن! نحن 
في زم��ن التكنولوجيا ومبا ان القناة الفضائية 
تس��تضيف مثل هؤالء االشخاص، فمن املؤكد 

انهم على دراية بحل هذه املشاكل!
انها مأساة بالفعل، أين امياننا؟ وكيف ننساق 
وراء مث��ل هؤالء الرجال؟ وأين جلوؤنا الى اهلل 
عند الشدائد؟ تأكد ان اهلل لن يتركك وعليك فقط 

ان تتوجه اليه بالدعاء من القلب.

أعلن وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي د.هاني 
هالل انه س���يتم إلغاء نظام االنتس���اب واالنتس���اب املوجه 
باجلامع���ات اعتبارا من العام املقبل، مش���يرا إلى أن احلوار 
مازال مفتوحا حول سياس���ة القبول باجلامعات مع تطوير 

نظام الثانوية العامة.
وقال د.هالل انه س���يتم توجيه الطالب إلى أمناط أخرى 
من التعليم مثل التعلي���م التبادلي والتعليم املفتوح والذي 
يس���توعب أعدادا كبيرة من الط���الب التي تعمل وتتعلم في 

الوقت ذاته.
ونفى وج���ود أي طبقية أو متييز ب���ن طالب اجلامعات 
اخلاصة وطالب اجلامعات احلكومية، مشيرا إلى أن اجلامعات 
احلكومية في مصر تضم مليونا و600 ألف طالب وطالبة في 

حن تضم اجلامعات اخلاصة 60 ألف طالب فقط.
وقال »نتمنى أن تقوى اجلامعات اخلاصة وتنافس اجلامعات 
احلكومية التي مازالت برغم التحديات والصعوبات التي تواجهها 

هي األساس في العملية التعليمية بالتعليم اجلامعي«.
وأوضح د.هالل أن احلوار مازال مفتوحا حول سياس���ة 
القبول باجلامعات مع تطوير نظام الثانوية العامة حيث يتركز 
على كيفية تقييم املواد املؤهلة ونسبتها في املجموع النهائي 
لشهادة امتام التعليم الثانوي مبا يحقق العدالة للطالب ودون 
أن يخلق ذلك سوقا جديدة للدروس اخلصوصية وال يساوى 

بن الطالب املتميز وغيره من الطالب.
وأكد أن احلوار املفتوح س���يتناول أيضا كيفية التنسيق 
داخل مكتب التنسيق حول امتحان القدرات املنتظر أن يجرى 
بشكل مستقل عن امتحان الثانوية العامة والذي يؤهل الطالب 
لدخول كليات بعينها، مشيرا إلى أنه سيكون امتحانا ورقيا 
في بداية تطبيقه ثم يتحول إلى الكتروني دون تدخل للعنصر 

البشرى في أدائه أو نتائجه.
وكان وزير التعليم العالي يتحدث في لقاء مباشر أجراه 
الثالثاء املاضي م���ع زوار املوقع االلكتروني للحزب الوطني 
الدميقراطي وأداره د.علي الدين هالل أمن اإلعالم في احلزب 
واستمر قرابة الثالث س���اعات حول كل ما يتعلق بالتعليم 

العالي والبحث العلمي في مصر.
وقال د.هالل إن العمل احلزبي أو العمل السياسي لصالح 
فئة أو جماعة تس���تهدف تس���يير املجتمع طبقا لتوجهاتها 
وبأجندتها اخلاصة مرفوض داخل اجلامعة، وشدد على أننا 
ال نريد طالب���ا مبنزلة عرائس تتح���رك باتصاالت تلفونية 

داخل اجلامعات.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الطالب يتم تثقيفه سياسيا 
داخل اجلامعة وأنه ال حظر على احلوار أو النقاش مع جميع 
املسؤولن بالدولة في سياساتها الداخلية واخلارجية وأن الطالب 

واالستاذ اجلامعي لهما كل احلماية داخل أسوار اجلامعة.

مطلوب ديك أسود يتيم!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

توقّعات برفع أسعار السوالر والبنزين3 آالف جنيه متوسط االستهالك السنوي لألسرة 
كش���ف تقرير حكومي أن متوسط االستهالك السنوي لألسرة 
املصرية خالل عام 2009/2008 بلغ 3.17 آالف جنيه مطالبا بضرورة 
إصالح القطاع الزراعي بوصفه أحد أهم أس���اليب مكافحة الفقر 
خاصة أن نحو نصف الفقراء يعملون في الزراعة وميثلون نحو 

.%47.5
وأظه���ر التقرير الذي أعده مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
مبجلس الوزراء املصري حتت عنوان »أوضاع الفقراء في مصر« 
أن معظم الفقراء غير راضن عن أوضاعهم االقتصادية حيث بلغت 
نس���بتهم 86% مقارنة بنحو 7% من الطبقة الغنية مما أثر عليهم 
بصورة كبيرة في املشاركة السياسية لألفراد حيث بلغت نسبة 

األفراد في الطبقة الفقيرة املهتمن بالسياسية نحو 26% فقط.
وأشار التقرير إلى أن الفقر اليزال يشكل إحدى املشكالت الرئيسية 
في مصر والعديد من دول العالم باعتباره أحد أهم معوقات التنمية 
لذا يحتل القضاء على الفقر أولوية أساسية في اهتمامات متخذي 
القرارات وصانعي السياسات في مصر وتسعى احلكومة املصرية 
خالل املرحلة الراهنة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير اجلادة نحو 
تنمية الريف املصري ومواجهة الفقر من خالل برنامج االستهداف 

اجلغرافي »مبادرة تنمية األلف قرية األكثر فقرا«، وذلك باالعتماد 
على حزمة متكاملة من املشروعات التنموية التي تهدف في املقام 

األول إلى حتسن نوعية حياة السكان الفقراء.
وأكد التقرير أن مفهوم الفقر يعتبر متعدد األبعاد حيث يتجاوز 
فكرة انعدام الدخل ليشمل احلرمان من احلصول على العديد من 
احلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، فالفقر 
يعني اجلوع واالفتقار إلى املأوي الالئق وأن يكون الشخص مريضا 
مع عدم قدرته على الذهاب إلى الطبيب واحلرمان من التعليم وعدم 
توافر وظيفة مناسبة، والفقر هو اخلوف من املستقبل واالفتقار 

إلى احلرية واملشاركة.
بلغ متوسط االستهالك الس���نوي لألسرة املصرية نحو 3.17 
آالف جنيه وينخفض هذا املتوسط بن أقل 20% من السكان انفاقا 
ليص���ل إلى 1.11 ألف جنيه مقارنة ب� 9.24 آالف جنيه وأعلى %20 
من الس���كان إنفاقا. وحول آراء األس���ر املصرية حول دخلها في 
يناير 2010 قال نحو 48.5% من األسر املصرية ان دخلها ال يكفي 
ملواجهة احتياجاتها الش���هرية، ويوجه 43.6% من إنفاق األسرة 

املصرية للطعام والشراء.

توقع مص���در حكومي في مجل���س الوزراء، 
طلب عدم نشر اس���مه، أن تلجأ احلكومة لزيادة 
أسعار بعض منتجات الطاقة خالل األشهر املقبلة، 
»احلكومة الزم حترك األس���عار ألعلى، ألنها في 
حاجة لتحقيق وفورات في املوازنة اجلديدة«، على 
حد تعبير املصدر، لصحيفة »الشروق« املصرية 
مرجح���ا أن يكون الس���والر والبنزين في مقدمة 

السلع التي قد ترتفع أسعارها.
وتبعا للمصدر، احلكومة تدرس اآلن الوفر الذي 
ميكن أن يتحقق من كل سلعة في حال رفع سعرها، 
وقد أظهرت هذه الدراسات أن زيادة سعر السوالر ب� 
10 قروش سيحقق وفرا في املوازنة بنحو ملياري 
جنيه، في حن أن رفع سعر البنزين بنحو 50 قرشا 

ال يحقق وفرا بأكثر من 500 مليون جنيه.
إال أن مصدرا آخر في وزارة املالية، طلب أيضا 
عدم نشر اسمه، اس���تبعد حدوث ذلك »نحن في 
عام انتخابات، وم���ن الصعب أن تتخذ احلكومة 
قرارات مثل هذه متس املواطنن بشكل مباشر«، 

بحسب تعبيره.
وكان وزير املالية يوسف بطرس غالي قد أشار 
الشهر املاضي خالل املؤمتر الذي عقده في نقابة 
الصحافين إلى أن 70% من دعم الطاقة في مصر 

يحصل عليه رج���ال األعمال، بينما يبلغ نصيب 
األس���ر الفقيرة من هذا الدعم 300 جنيه شهريا، 
ويصل نصيب األسر الغنية )والتي متثل 1% من 
السكان( 1700 جنيه. إال أنه أكد على »عدم وجود 
نية لرفع أسعار الطاقة، ولن يتم اإلقدام على أي 
تعديل في هذا االجت���اه قبل حتقيق معدل للنمو 

يصل إلى 5.5% سنويا«، حسب قول الوزير.
وبحسب بلتون ثاني أكبر بنوك االستثمار في 
العالم العربي »من املمكن أن تكون السنة احلالية 
فرصة لرفع أس���عار منتجات الطاقة، مع تراجع 
معدالت التضخم، وإن كان القرار النهائي يعتمد على 
تقدير احلكومة ملدى مواءمة الظروف االجتماعية 
واألمنية«، على حد تعبير ريهام الدسوقي، كبيرة 

احملللن في البنك.
من وجهة نظر الدسوقي »احلكومة في حاجة إلى 
إعادة توزيع دعم الطاقة، الستخدام الوفر املتحقق 
في بنود أخرى في املوازنة، مثل التعليم أو الصحة 
أو زيادة األجور«، بحس���ب تعبيرها، مرجحة أن 
يتم البدء بزيادة أسعار السوالر والبنزين اللذين 
اللجوء  س���يحققان وفورات كبيرة، ومستبعدة 
خلطوة رفع سعر أنبوبة البوتاجاز »التي قد تثير 

غضب املواطنن«.

القاهرة � شيماء فاروق
BMW 318 الفئة الثالثة 2006: يسأل 
القارئ هالل السيد عن اجلمارك 
 318 BMW املستحقة على سيارة
الفئة الثالثة موديل 2006 سعة 

محركها 1800 سي سي؟
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليها بنحو 280 ألف 

جنيه.
نيسان صني 2008: تسأل القارئة 
مها محمد عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة نيسان صني موديل 
2008 س���عة محركها 1600 سي 

سي؟
 تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليه���ا بنحو 48 ألف 

جنيه.
فورد فوكاس 2009: تسأل القارئة 
رضا احلس���يني ع���ن اجلمارك 
املستحقة على سيارة فورد فوكاس 
موديل 2009 سعة محركها 1600؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بنحو 52 ألف جنيه.
تويوتا كوروال 2004: تسأل القارئة 
هبة غبريال عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة تويوتا كوروال موديل 
2004 سعة محركها 1800 سي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بنحو 165 ألف جنيه.
نيس�ان اكس تريل 2009: يس���أل 
القارئ أشرف محمد عن اجلمارك 
املستحقة على سيارة نيسان اكس 
تريل موديل 2009 سعة محركها 
2500 سي سي أوتوماتيك؟ تقدر 
الضرائب والرس���وم اجلمركية 

عليها بنحو 225 ألف جنيه.
سوزوكي SX4 2009: يسأل القارئ 
محمد جابر عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة سوزوكي SX4 موديل 
2009 س���عة محركها 1600 سي 
سي عادة جميع الكماليات؟ تقدر 
الضرائب والرس���وم اجلمركية 
عليه���ا بنح���و 55 أل���ف جنيه 

تقريبا.
بيجو 307 مجه�زة طبيا ملعاق مدني 
2009: يسأل القارئ برعي ابراهيم 
عن اجلمارك املستحقة على سيارة 
بيجو 307 مجه���زة طبيا ملعاق 
مدني موديل 2009 سعة محركها 

1600 سي سي؟
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركي���ة عليها بنحو 42 ألف 

جنيه.

إلغاء االنتساب بالجامعات المصرية

القاهرة � شيماء فاروق
الكمالي���ات، ناق���ل حركة  B150 جمي���ع 
أوتوماتيكي، 1500 س���ي س���ي، موديل 2010 

بسعر 246000.
الكمالي���ات، ناق���ل حركة  B160 جمي���ع 
أوتوماتيكي، 1500 س���ي س���ي، موديل 2010 

بسعر 246000.
C 250 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي، 1800 سي سي، Elegance، موديل 

2010 بسعر 398000.
C 250 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
 ،Avant-garde ،أوتوماتيكي، 1800 س���ي سي

موديل 2010 بسعر 438000.
C 280 3000 سي سي، Avant-garde، موديل 

2009 بسعر 448000.
الكمالي���ات، ناق���ل حركة  C180 جمي���ع 
 ،Kompressor ،أوتوماتيكي، 1600 س���ي سي

موديل 2009 بسعر 298000.
الكمالي���ات، ناق���ل حركة  C180 جمي���ع 
 Classic، Estate ،أوتوماتيكي، 1600 سي سي

Kompressor، موديل 2009 بسعر 308000.
الكمالي���ات، ناق���ل حركة  C180 جمي���ع 
أوتوماتيكي، فتحة س���قف، 1600 سي سي، 
Elegance، Estate Kompressor، موديل 2009 

بسعر 348000.
الكمالي���ات، ناق���ل حركة  C180 جمي���ع 
 ،Kompressor ،أوتوماتيكي، 1600 س���ي سي

موديل 2010 بسعر 318000.
 ،Elegance Kompressor ،1800 سي سي C200

موديل 2009 بسعر 388000.
C300 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي، فتحة س���قف، 3000 سي سي، 

AMG، موديل 2010 بسعر 478000.
E300 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
 ،Avant-garde ،أوتوماتيكي، 3000 سي سي

موديل 2010 بسعر 688000.
E300 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي، 3000 سي سي، Elegance، موديل 

2010 بسعر 648000.
GLK 300 جمي���ع الكماليات، ناقل حركة 
أوتوماتيكي، 3000 س���ي سي، موديل 2009 

بسعر 458000.
S350 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي، فتحة س���قف، 3500 سي سي، 

موديل 2010 بسعر 1068000.
S350 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي، فتحة س���قف، 3500 سي سي، 

AMG، موديل 2010 بسعر 1138000.
S500 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي، فتحة س���قف، 5500 سي سي، 

موديل 2009 بسعر 1378000.
S500 جمي���ع الكمالي���ات، ناق���ل حركة 
أوتوماتيكي، فتحة س���قف، 5500 سي سي، 

موديل 2010 بسعر 1398000.

السيارات
تقاطع اللحوم 

أعلن مجلس إدارة غرفة املنش����آت السياحية أنه 
سيلزم جميع املطاعم واملنشآت السياحية املصرية 
مبقاطعة اللحوم ي����وم 26 أبريل اجلاري مع توقيع 

عقوبات على املنشآت التي متتنع عن التنفيذ.
وصرح وجدي الكردان��ي رئي��س غرف��ة املنش��آت 
الس����ياحي��ة في اتصال هاتف������ي ببرنام��ج »مصر 
النهارده« بالتلفزيون املصري الثالثاء املاضي، بأن 
املطاعم واملنش����آت الس����ياحية لن تقدم أية وجبات 

حتتوي على حلوم في ذلك اليوم.
وقال الكرداني: »إن هذه اخلطوة تأتي تضامنا مع 
املواطنن في مواجهة الغالء املبالغ فيه بأسعار اللحوم«. 
وأكد رئيس الغرفة حسبما جاء مبوقع »أخبار مصر« 
أن هذا القرار ملزم جلميع املطاعم واملنشآت السياحية 
ومسارح املنوعات تضامنا مع حملة مقاطعة اللحوم 
غير املبررة وغير املقنع����ة كتجربة الزامية واعادة 

التجربة مرة أخرى إذا استمرت هذه الزيادات.
يذكر أن وزي����ر الزراعة أمن أباظة دعا املواطنن 
في وقت سابق ملقاطعة اللحوم كوسيلة ضغط على 
التجار لتخفيض أسعارها، بعدما وصلت إلى أرقام 

قياسية.
وعلى النهج نفس����ه سار مصطفى السيد محافظ 
أس����وان، عندما دعا االثنن املاضي، األسر املصرية 
إل����ى تبني حملة ملقاطعة اللح����وم املطروحة للبيع 
لدى اجلزارين ملدة ش����هر، واستبدالها باللحوم التي 
مت توفيرها باملجمعات االستهالكية ملواجهة ارتفاع 
األس����عار. وقرر املجلس الش����عبي حملافظة أسوان 
األس����بوع املاضي، تثبيت أس����عار اللحوم عند 34 

جنيها للكيلو.

أسعار المرسيدس في مصر

المطاعم
والمنشآت السياحية


