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الحكومة تستعد لـ »رمضان« باستيراد اللحوم والدواجنمحافظ القاهرة يزيد غرامة »كلبشة« السيارة

تسليم 1500 سيارة 
بالمرحلة الثانية لمشروع التاكسي 

وافق محافظ القاه����رة د.عبدالعظيم وزير على 
مطالب إدارة املرور بالقاهرة برفع قيمة غرامة »كلبشة 
السيارة« لوقوفها في املمنوع من 25 جنيها إلى 50 
جنيها، حتى تكون الغرامة رادعة ومساوية حلجم 
املخالفة وال يس����تهان بها. وشدد وزير على رؤساء 
األحياء تفعيل اتخاذ اإلجراءات ضد السيارات املخالفة 

التي تقوم باالنتظار فوق األرصفة ومعاملتها معاملة 
األش����غال وتقييدها بالكلبشات ذات اللون األخضر 
اخلاص باألحياء على أن يقوم املخالف بسداد قيمة 
الغرامة بخزانة احلي، كما طالب احملافظ رؤساء األحياء 
مبداومة العمل على فتح اجلراجات أسفل العقارات 

والتأكد من عملها في الغرض املنشأة من أجله.

بدأت احلكومة حزمة من اإلجراءات ملواجهة أزمة 
نقص الس����لع الغذائية األساسية قبل شهر رمضان 
املبارك، والتى ظهرت بوادرها في نقص األرز وارتفاع 
أس����عار الدواجن واللحوم، إذ طرحت هيئة الس����لع 
التموينية طرح مناقص����ة اخلميس املاضي لتوريد 
70 ألف طن أرز لتوفير احلصص الالزمة للبطاقات 
التموينية، وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
أنها س����تطرح كميات إضافية من اللحوم املستوردة 

واحلية املذبوحة واألسماك.
وكانت أسواق بعض احملافظات شهدت ارتفاعات 
في أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بني 10 و%15 
خاصة اللح����وم البلدية واملجمدة والدواجن احمللية 
واملستوردة والبيض واألرز، وقالت الشركة القابضة، 
في بيان، إنها بدأت بالفعل التعاقدات مع املستوردين 

والشراء باألمر املباشر.
وتوقع عزت عزيز، وكيل شعبة البقوليات، استمرار 
ارتفاع أسعار األرز، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة 
باملخ����ازن، ودعا إلى الضغط عل����ى التجار إللزامهم 
بطرحها في األسواق، وأوضح أن أسعار الياميش لن 
تش����هد ارتفاعات باستثناء أسعار قمر الدين والبلح 

التي قد تزيد بنسبة %30 
وقال د.أحمد الركايبي رئيس »القابضة«، إن م.رشيد 
محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، عقد قبل يومني 
اجتماعا، لبحث الس����بب الرئيس����ي في تأخر توريد 
70 أل����ف طن، ومت االتفاق خالل االجتماع على وضع 
بدائل ملواجهة األزمة احلالية. وأضاف الركايبي: »على 

مس����ؤوليتي.. لن ترتفع أس����عار السكر حتى نهاية 
ديس����مبر 2010 ليظل ثابتا عند مستوى 375 قرشا 

داخل املجمعات االستهالكية«.
وحول أسعار الدواجن قال خالد أبوإسماعيل، رئيس 
احتاد الغرف التجارية الس����ابق، وكيل إحدى كبرى 
شركات الدواجن على مس����توى العالم، إن األسعار 
ستكون مس����تقرة عند حدود 16 و16.5 جنيها سعر 
اجلملة لتصل إلى نحو 18 جنيها على مدار الشهرين 

املقبلني.
ورفض احلديث عن تخفيض اجلمارك على الدواجن 
املستوردة بعد زيادة سعر احمللى، وقال إن تخفيض 
اجلمارك ليس في مصلحة الصناعة، كما أن الشركات 
املوردة ستكون املستفيد األكبر ألنها ترفع األسعار 

عندما تنخفض اجلمارك.
وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة دواجن القاهرة، 
إن أسعار تسليم املزارع في حدود 21 جنيها في الوقت 
احلالي باملجزر، مشيرا إلى وجود عجز يصل إلى مليون 
دجاجة يوميا في اإلنتاج نتيجة خروج عدد كبير من 

املزارع بعد تشديد استصدار التراخيص.
الغذائية  القابضة للصناعات  وتتفاوض الشركة 
على استيراد نحو 2000 طن شهريا من الدواجن متهيدا 
لطرحها في املجمعات وفروعها خالل شهر رمضان.

وأكد التجار أن أسعار األرز شهدت زيادة خالل األيام 
املاضية نتيجة تراجع الكميات املعروضة فضال عن 
توقف بقالي التموين عن توفيره مما دفع املستهلك 

نحو الشراء من السوق.

وأشاروا إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الياميش 
خالل العام اجلاري بنح����و 30% لقمر الدين والبلح 
في الوقت الذي اس����تقرت فيه أسعار البندق واللوز 

والقراصيا عند مستويات العام املاضي.
وقال صالح عبدالعزيز عضو شعبة البقالة ان سعر 
الزيت م����ن األصناف التقليدية في حدود 6 جنيهات 
للكيلو، وأوضح أن أسعار السكر تتراوح بني 3.80 و4 
جنيهات، وتوقع عزت عزيز، وكيل شعبة البقوليات، 
زيادة في أسعار األرز تتراوح بني 5 و10% خالل الفترة 
املقبلة خاصة مع اس����تمرار أزمة أرز التموين وعدم 
توافره، وقال إن املخازن بها كميات كبيرة والبد من 
إيجاد طريقة لطرحها في األس����واق مبا يساعد على 
توازن األس����عار وتراجعها، وأش����ار إلى زيادة كمية 
استهالك األرز خالل ش����هر رمضان بنسبة قد تصل 

إلى الضعف.
وكش����ف عن تراجع أسعار العدس بسعر اجلملة 
إل����ى نحو 6.26 جنيهات بع����د أن كان 8.50 جنيهات 
إلى جانب تراجع س����عر الفول إلى نحو 1.80 جنيه 
مقابل 2.25 الفترة املاضية، وأرجع هذا إلى عدم إقبال 
املستهلك على هذه السلع وتوافرها في الوقت نفسه 
بكميات كبيرة، الفتا إلى استقرار أسعار أصناف البقول 
األخرى من الفاصوليا واللوبيا عند حدود 4 جنيهات 
للجملة، ولفت إلى زيادة أسعار الياميش خاصة من 
أصناف قمر الدين والبلح بنحو 40% في مقابل استقرار 
باقي األصناف عند حدود أسعار العام املاضي والتي 

تتراوح بني 25 و30 جنيها للبندق واللوز.

املالية د.يوسف  صرح وزير 
بطرس غالي بأنه مت تسليم 1500 
سيارة ضمن املرحلة الثانية من 
التاكسي، وأكد  مش����روع إحالل 
ان نتائ����ج املرحل����ة الثانية من 
املشروع. والتي بدأت خالل شهر 
ابريل املاضي. تشير إلى ان البنوك 
تلقت حتى اآلن نحو 8 آالف طلب 

للمشاركة في املشروع.
وأضاف غالي حس����بما جاء 
بجريدة »اجلمهورية« انه مت اصدار 
6000 موافقة بنكية، مما يعكس 
اإلقبال الكبير من سائقي التاكسي 

القدمي للدخول في مشروع اإلحالل. 
من جانبه أوضح نبيل رش����دان 
مس����اعد وزير املالية انه بالرغم 
من ان املرحلة الثانية من املشروع 
ال تشمل ميزة االعالن على جسم 
السيارة فإنه من املتوقع ان يصل 
عدد السيارات املشاركة في املرحلة 
الثانية من املشروع إلى 35 ألف 
سيارة. وأشار مساعد الوزير إلى 
ان وزارة املالية ستجري الشهر 
اجلاري مزايدة بني شركات الدعاية 
الراغبة في استغالل جسم سيارات 
التاكسي اجلديد لوضع اعالنات 

عليها. وذلك بالنس����بة لسيارات 
املرحل����ة األولى فق����ط. وأكد ان 
ال����وزارة حريصة من خالل هذه 
املزايدة على تخفيف األعباء عن 
كاهل سائقي التاكسي املشاركني في 
املشروع من خالل استخدام القيمة 
النقدية التي س����تدفعها شركات 
االعالنات في تخفيض قيمة قسط 
قرض السيارة اجلديدة، مشيرا إلى 
املزايدة  الفائزة في  ان الشركات 
ستبدأ في وضع االعالنات اجلديدة 
على سيارات التاكسي اعتبارا من 

أول سبتمبر املقبل.

من أول 
السطر

نقطة 

بدأ احمد شوبير الكابنت ونائب 
مجل��س الش��عب و.. و.. الخ من 
املناصب الت��ي ال اعرفها ويتمتع 
بها حارس مرم��ى النادي االهلي 
ومنتخب مصر السابق، منذ سنوات 
عديدة مشواره االعالمي عبر برنامج 
على القناة السادسة املصرية قبل 
ان ينتق��ل الى قنوات درمي ليقدم 
برنامجه الشهير »الكرة مع درمي« ثم 
انتقل بعدها الى التلفزيون املصري، 
ثم تلفزيون احلياة، لكنه لم يستمر 
فيه بعد ان حك��م القضاء بوقف 
القضاء  برامجه، وبعده��ا أوقف 
ايضا برنامج��ه االذاعي.. مرورا 
بفس��خ تعاقده مع قنوات »او تي 
ڤي« بس��بب مش��اكله القضائية، 
املهم أن مالك قنوات مودرن د.وليد 
دعب��س اعلن اخلمي��س املاضي 
حصوله على توقيع شوبير، ليقود 
قن��اة »مودرن كورة« التي بصدد 
اخلروج للنور في األيام املقبلة.. 
السؤال: هل ستخرج القناة للنور 
ويعود الكابنت ش��وبير لألضواء؟ 
أم أن مشاكله القضائية املستمرة 
حتى اآلن ستمنع ظهورهما؟.. إنا 

منتظرون!
>>>

إع��الن تلفزيون��ي يظهر فيه 
ح��ارس مرمى منتخبن��ا الوطني 
وأحسن حارس في افريقيا عصام 
احلضري في منزل��ه مع زوجته 
وهي تقوم بتدريبه عن طريق رميه 
ب�»التورت واجلاتوهات والبطيخ«، 
وه��و واحلم��د هلل بيترمي ميني 
وش��مال زي الفل ويلتقطها بكل 
جناح، فألف مبروك يا حضري على 
التميز ف��ي التدريب املنزلي، لكن 
من يقوم بتنظيف مالبسك بعدما 
»امترمطت« من اجلاتوه والبطيخ 

في االعالن؟ أنت أم املدام؟!

أحمد شوبير
وبطيخة الحضري!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

التنمية االقتصادية عثمان  أعلن وزير 
محمد عثمان، أن احلكومة ال تعتزم زيادة 
أسعار البنزين والس���والر قبل انتخابات 

مجلس الشعب املقبلة.
وأكد عثمان أن احلكوم���ة لم تتخذ أي 
قرارات بشأن أسعار الوقود، مضيفا أن هناك 
خطة لرفع أسعار املنتجات البترولية منذ 5 
سنوات إال أنه يتم تأجيلها كل فترة باستثناء 

القرار املتعلق بأسعار الطاقة للمصانع.
وقال وزي���ر التنمية االقتصادية: »رمبا 
نبدأ في األخذ بها بع���د انتخابات مجلس 
الشعب في نوفمبر املقبل، حيث من اجلائز 
أن ترد ضمن بي���ان احلكومة الذي تلقيه 

أمام البرملان«.
ووص���ف الوزير ما يح���دث من تكدس 
وطوابير أمام محطات البنزين في عدد كبير 
من احملافظات حاليا »بأنها أزمة مختلقة، 
جاءت نتيجة للش���ائعات، ومازال الوضع 
مجمدا بالنسبة ألسعار البنزين والسوالر، 
ولن حت���دث أي زيادات في أس���عارهما ال 
حاليا وال في املدى القريب« � حس���ب قول 

الوزير.

المنتجات البترولية

وقال عثمان »إن أزمة محطات البنزين 
احلالية ليست جديدة، وقد تعودنا عليها، 
وتكررت منذ عدة أشهر وانتهت بعد أن ثبت 
أنه ال زيادة في أسعار املنتجات البترولية 

في ذلك الوقت«.
وأشار وزير التنمية االقتصادية إلى أن 
إجمالي دعم املنتجات البترولية في العام 

املالي املاضي وصل إلى 57 مليار جنيه.
وكانت صحيفة الوف���د ذكرت األربعاء 
املاض���ي أن احلكومة ق���د انتهت من إعداد 
قائمة ملنتجات البترول املقرر زيادة أسعارها 
ابتداء من يوليو احلال���ي تتراوح الزيادة 

بني 10 و %25.
وتضم القائمة منتجات البنزين »80 و90 

و92 و95« باإلضافة إلى السوالر ومنتجات 
البترول املس���تخدمة في الصناعات كثيفة 
االستخدام للطاقة واملصانع الكبرى ومحطات 

توليد الكهرباء.
في س���ياق آخر، كشفت مصادر رسمية 
بوزارة الكهرباء عن أن البرنامج  احلكومي، 
الذي يش���مل حتريك أس���عار الكهرباء %5 
سنويا،  والذي يتم تطبيقه منذ عام 2004، 
أضيفت إليه 2.5% على  مختلف الش���رائح 
املنزلية والتجارية � عدا الشريحة األولى 
�  لصالح قطاع البت���رول، لتصبح الزيادة 

السنوية %7.5.
وأوضحت املص���ادر جلريدة »املصري 
اليوم« أن عام 2008 شهد زيادة  في أسعار 
الكهرباء وصلت إلى 7.5% كحد أدنى، بينما 
توقفت  الزيادة عام 2009 بقرار من مجلس 
الوزراء مراعاة للظروف  االقتصادية السلبية 

التي خلفتها األزمة املالية العاملية.
وتوقعت حتريك األسعار نهاية هذا العام، 
مشيرة إلى أنه لم  يصدر عن مجلس الوزراء 
أي تعليمات بتجميد الزيادات لعام   2010، 
وأضافت: »حت���ى برنامج ال�7.5% زيادة ال 
يكفى  ملواجهة متطلبات البالد املتزايدة من 

الكهرباء«.

أسعار الكهرباء

  وأوضحت املص���ادر أن معدالت الغالء 
في أسعار الكهرباء  مازالت أقل من معدالت 
ارتفاع األسعار السنوية جلميع السلع،  والتي 
أعلن عنها جهاز التعبئة العامة واإلحصاء، 

وتتراوح بني   12 و13% سنويا.
وقالت إن هذا يعنى أن قيمة الكهرباء ال 
تتماشى مع معدالت  التضخم السنوية، الفتة 
إلى أن التعريفة املزدوجة على أوقات  الذروة، 
التي طبقت أولى مراحلها أول يوليو احلالي 
ستطبق على  جميع املصانع، بعد االنتهاء 
من تركيب العدادات اجلديدة داخل  املصانع 

التي ستحدد قيمة االستهالك بالساعة.

ال زيادة في أسعار البنزين 
قبل انتخابات مجلس الشعب

ارتفعت إيرادات السياحة املصرية خالل النصف 
األول من 2010، بنسبة 17.6%، مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي، لتصل إلى 5.58 مليار دوالر حتى 
يونيو 2010، تبعا ملا ذكره زهير جرانة وزير السياحة 

لوكالة بلومبرغ لألنباء.
وأض���اف جرانة في تصريحات���ه نأمل أن يصل 
إجمالي اإليرادات السياحية إلى 13 مليار دوالر بنهاية 
عام 2010 موضحا أن الس���ياحة متثل 11% من الناجت 

اإلجمالي القومي.

17% زيادة 
في اإليرادات السياحية

 15  مليون جنيه إلنشاء سوق »الجمعة« الجديدة

قبل توقيع عقد الزواج .. الكشف الطبي إجباري

شيماء فاروق
اعلن د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة 
عن اعتماد مبلغ  15  مليون جنيه لبدء العمل 
الفوري في إنشاء سوق منوذجية مبدينة  15  
مايو بديلة عن سوق التونسي وهو املشروع 
املنتظر االنتهاء من مرحلته األولى خالل  3  أشهر 

ليتم نقل املضارين من احلريق إليه .
وأشار احملافظ الى انه مت تخصيص مساحة 
 15  فدانا مبدينة  15  مايو إلقامة وتنفيذ سوق 
منوذجي���ة عليها لنقل جتار وبائعي س���وق 

اجلمعة بالتونسي وستتم مراعاة توفير كل 
اخلدم���ات من مياه ومراف���ق وأماكن انتظار 
خلدمة الرواد والعاملني به كذلك توفير وسائل 
مواص���الت لالنتقال اليها ،  حيث مت تش���كيل 
جلنة من اجهزة احملافظة حتت إشراف اللواء  
محمد عبداملنعم هاشم نائب احملافظ للمنطقة 
اجلنوبية لتسلم االرض واعتماد التصميمات 
م���ع األخذ في االعتبار رأي التجار في توفير 
احتياجاتهم من التصميمات املالئمة واملساحات 
التي من املنتظر ان تتراوح مساحاتها بني  8 م 2  

و 50 م 2  حس���ب نوع النش���اط مع بدء أجهزة 
احملافظة وحي اخلليف���ة في حصر العاملني 
به لتوفير اماكن بديلة لهم بالسوق اجلديدة .  
وأش���ار احملافظ الى ان هيئة السكة احلديد 
تدرس حاليا عمل ازدواج في خط السكة احلديد 
الذي مير خالل س���وق التونسي املقرر نقلها 
واس���تخدام اخلط اجلديد لنقل املواطنني من 
العباس���ية الى التبني مما يساهم في توفير 
وسائل نقل جماعي وتخفيف ضغط السيارات 

على الشوارع . 

أوصت هيئة مفوضى الدولة 
بصدور حكم من محكمة القضاء 
اإلداري بتأيي���د ق���رار د.حامت 
اجلبلي، وزير الصحة بخضوع 
راغب���ي الزواج من اجلنس���ني 
لفح���وص طبية إجبارية بأحد 
املستش���فيات احلكومية قبل 
توثي���ق عقد ال���زواج، وقررت 

احملكم���ة تأجيل القضية إلى 9 
أكتوبر املقبل.

وقالت »املفوضني« إن قرار 
وزير الصحة استرعى املصلحة 
العامة للمواطنني ولم ينحرف 
بسلطته لتقييد حرية القادمني 
عل���ى ال���زواج، ألن إجراء هذه 
الفحوصات ليس���ت مانعا من 

ال���زواج، بل تس���اعد الزوجني 
على العناية بصحتهم وتهدف 
إلى حتقيق املزيد من االستقرار 
الصحي والسالمة الطبية لألسرة 

املصرية.
ورفضت هيئ���ة املفوضني 
املرفوعة  الدع���وى  ما جاء في 
من منظم���ة »املبادرة املصرية 

للحقوق الشخصية« بأن هذه 
اإلجراءات من شأنها تقييد حق 
املصريني في الزواج باعتباره حقا 
طبيعيا مكفوال بنص الدستور، 
وأك���دت أن الوزير أصدر قرارا 
في حدود سلطته، مبا يتفق مع 
أهداف رعاية ال���وزارة لصحة 

املواطنني.

»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
أعلن م.عالء فهمي وزير النقل عن أن الوزارة تعكف على دراسة إنشاء قطار كهربائي بني منطقة 
عني شمس بالقاهرة ومدينة العاشر من رمضان مرورا ببلبيس بتكلفة تقدر بـ 500 مليون جنيه، 
ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى تطوير خطوط السـكة احلديد وربط املدن واملجتمعات 

اجلديدة بالقاهرة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع هيئة املجتمعات العمرانية. 
وأوضح فهمي في تصريحات صحافية، أن الدراسات املبدئية تؤكد أن اخلط سوف يخدم أكثر من 
70 ألف مواطن يوميا في الوصلة بني القاهرة والعاشر، أي ما يوازي 25 مليون راكب سنويا، ويخدم 

في الوصلة من العاشر حتى بلبيس 74 ألف مواطن يوميا بواقع 27 مليون راكب سنويا.

قطار كهربائي يربط القاهرة بـ »العاشر«


