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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

القاهرة ـ شيماء فاروق
BMW 318 الفئة الثالثة 2006: يسأل 
السيد عن اجلمارك  القارئ هالل 
 318 BMW املستحقة على سيارة
الفئة الثالثة موديل 2006 س����عة 
محركها 1800 س����ي س����ي؟ تقدر 
الضرائب والرسوم اجلمركية عليها 

بحوالي 280 ألف جنيه.

نيسان صني 2008: تسأل القارئة 
مها محمد عن اجلمارك املستحقة 
على سيارة نيسان صني موديل 
2008 سعة محركها 1600 سي سي؟ 
تقدر الضرائب والرسوم اجلمركية 

عليها بحوالي 48 ألف جنيه.

فورد فوكاس 2009: تسأل القارئة 
رضا احلس����يني ع����ن اجلمارك 
املستحقة على سيارة فورد فوكاس 
موديل 2009 سعة محركها 1600 
سي سي؟  تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 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 بحوالي 165 ألف جنيه.

من أول 
السطر

نقطة 

توقع��ت ان تصلن��ي 
تعليقات ح��ول ما كتبته 
السبت املاضي عن املليون 
قضية ط��اق وخلع في 
للنساء  مصر ومناشدتي 
والرجال االستماع لصوت 
العقل وعدم التسرع، ولكني 
ل��م أتصور أن تصل هذه 
التعليقات الى هجوم قوي 
علي من اجلنس اللطيف، 
بأنهن  اتهمتهن  وكأنن��ي 
سبب هدم بيت الزوجية.. 

وهذا لم يحدث.
ولذلك أهدي مهاجماتي 
بعض أسباب قضايا اخللع 
املنظورة مبحكمة األسرة: 
فاح��ة تخلع زوجها ألنه 
حول نشاطه من االجتار في 
املاشية إلى احلمير، سيدة 
تخلع زوجه��ا ألن رائحة 
قدمي��ه كريه��ة وال يهتم 
بغسلها كل يوم، وأخيرا 
نهى تطلب اخللع من زوجها 
 ألن��ه »مفج��وع« يتناول 

7 وجبات يوميا.
وبعد سرد بعض أسباب 
اخللع اجلوهرية - في وجهة 
نظر امل��رأة طبعا- أهدي 
ملهاجماتي أيضا خبرا يقول 
ان مجموع��ة من الرجال 
املصري��ن، ممن حصلت 
زوجاته��ن عل��ى أحكام 
قضائية باخللع، أنش��أوا 
أول جمعية من نوعها حتت 
اس��م »اجلمعية املصرية 
للرج��ال املخلوعن«، من 
أجل احملافظة على حقوق 

الرجل.
اهلل يرحم��ك يا س��ي 

السيد

أحمد صربي

أسباب 
جوهرية للخلع!

masri77@hotmail.com

صممت مبادرة »شـباب بيحب مصر« 
التطوعية بأبوتيج أطول علم مصري 
بارتفاع 100 متر للسـاري ومبساحة 
35 مترا مربعا لقماش العلم، وليوضع 
في أكبر ميادين أبوتيج ضمن مهرجان 
»حب مصر« الذي تنظمه املبادرة بهدف 
تنمية شعور االنتماء بأنشطة تطوعية 

تخدم تنمية املجتمع.

أعلن وزير الزراعة أمني أباظة ان احلد 
األدنى لسعر أردب القمح للعام القادم 
سيصل الى 270 جنيها بزيادة 70 جنيها 

عن السعر العاملي.
وأكد أباظة، ان هذا األمر يستدعي عدم 
خلط القمح املستورد بالقمح احمللي 
وان كل مـزارع يخالف ذلـك لن يتم 

التعاقد معه على توريد محصوله.

70 جنيهًا زيادة في سعر أردب القمح تصميم أكبر علم مصري في أسيوط

أول محافظ لألقصر أكد أنه سيصّدر المحاصيل الزراعية مباشرة لدول الخليج 

فرج لـ »شؤون مصرية«: األهالي لم يتضرروا 
من تطوير  »الكباش والبر الغربي« وعوضنا الجميع

القاهرة تنبض بـ »قلب جديد«

القاهرة ـ خديجة حمودة 
بعد أدائه اليمني الدستورية أمام الرئيس مبارك 
كأول محافظ لألقصر، أكد د.سمير فرج في حوار 
خاص ل� »ش����ؤون مصرية« ان قرار الرئيس جاء 
ليحقق رغبة وأحالم األقصريني وانه يعتبر بداية 
مرحلة التطوير الشامل واضاف ان املرحلة األولى 
للتطوير ركزت على املناطق األثرية جلعل املدينة 
متحفا مفتوحا وان التطوير اصطدم ببعض املصالح 

احلقيقية وبعض املصالح املفتعلة.
ما املخطط الذي وضعته لتطوير األقصر؟

لدينا مخطط ش����امل لتطوير األقصر يستمر 
حتى عام 2020 وجدي����ر بالذكر ان خطة التطوير 
ال تعتمد على الس����ياحة فقط بل هناك مشروعات 

زراعية وصناعية. 
البر الغربي والقرنة، ماذا فعل بهم د.سمير فرج؟

يجب ان نعلم ان أول محاولة لنقل سكان )القرنة( خلارجها كانت 
عام 1948 عندما بنى املعماري الش����هير حسن فتحي مدينة لهم بعيدا 
عن املقابر امللكية اال انه منذ هذا التاريخ يرفضون اي محاولة لنقلهم.
القرن����ة اجلديدة تكلفت 200 مليون جني����ه ومت منح منازل للجميع 

وافتتحها الرئيس مبارك ولم نظلم احدا.
أما البر الشرقي فان طريق الكباش يربط بني معبد األقصر والكرنك 

ملسافة 3 كيلومترات وقد مت إزالة املباني منه بالكامل 
ومت تعويض األهالي بتعويضات مناس����بة ومن 
الطبيعي ان يكون هن����اك معارضون ألي تطوير 
وسيتم افتتاح الطريق خالل شهرين لتتحول األقصر 

الى متحف مفتوح.
وماذا عن كورنيش األقصر؟

تق����وم اللجنة حالي����ا بدراس����ة كيفية تطوير 
الكورني����ش ومن املقرر ان يتح����ول الجتاه واحد 
خاص بعربات احلنطور نحو النيل وتشارك القوات 

املسلحة في تطويره واعداده.
هل تعارض اليونسكو خطة تطوير األقصر؟

هذا ليس صحيحا كل ما في األمر انهم شعروا 
بالقلق خوفا على طابع األقصر املميز وآثارها وهناك 
جلنة منها تزور املدينة كل 6 أشهر لالطمئنان على 
خط سير العمل وستقوم اليونسكو بترميم قرية حسن فتحي على 

نفقتها كما ستبنى مدرسة ترميم للتراث في القرية.
والبد من ان يعرف املصريون ان تطوير األقصر شمل إعادة بناء 
البنية األساسية بالكامل من مياه وكهرباء وصرف صحي وانه بدأت 
زراعة محصوالت للتصدير ألول مرة كما مت حتويل مطار األقصر الى 
مطار ش����حن كما مت انشاء ثالجة ضخمة لشحن وتصدير احملاصيل 

لدول اخلليج مباشرة.

القاهرة: كشف وزير الدولة للتنمية اإلدارية د.أحمد درويش 
عن خطة تقوم الوزارة بإعدادها باالشتراك مع وزارة اإلسكان 
حلل أزمة املرور التي تعاني منها القاهرة. ونقلت جريدة الشروق 
املصرية ع����ن درويش تصريحه: إن اخلط����ة تقوم على فكرة 
خل����ق قلب جديد للقاهرة )Down town( مبعنى أن يكون هناك 
مركز آخر للعاصمة باإلضافة إلى وسط البلد احلالي، لتوزيع 
الضغط املروري عليهما، وذلك يشبه إلى حد بعيد ما قامت به 
بعض الدول األوروبية في عواصمها مثل فرنسا. ونفى درويش 
»أن تكون اخلطة قائمة على فكرة إنش����اء عاصمة جديدة.. بل 
ستعمل على خلق مركز جديد فقط على أطراف العاصمة جلذب 

الكثافة والضغط املروري بعيدا عن منطقة 

وس����ط البلد احلالية«. مش����يرا إلى أن وزير اإلسكان م.أحمد 
املغربي ي����رأس اللجنة التي تقوم بإعداد ه����ذه اخلطة حاليا.  
وأشار وزير الدولة للتنمية اإلدارية إلى »أن هناك مجموعة من 
املناطق التي تتم دراستها لتنفيذ هذه اخلطة من بينها القاهرة 
اجلديدة،«. وأكد أن من بني األفكار املطروحة للمناقشة في إطار 
هذه اخلطة »توزيع مواعيد بدء العمل بني املوظفني في الدولة، 
بحيث يبدأ مجموعة من املوظفني العمل في وقت محدد، ويبدأ 

اجلزء اآلخر في فترة أخرى خالل اليوم« مع إنشاء مركز 
للخدمات يض����م مجموعة من الوزارات 

التي س����يتم نقلها من مربع الوزارات 
في شارع قصر العيني.

د.سمير فرج

قبلي
وبحري

المنوفية

ص���رح س���امي عمارة 
املنوفي���ة بأنه مت  محافظ 
اعتماد مليوني جنيه لتطهير 
216 مجرى مائي���ا مبراكز 
وقرى احملافظة، والتي قامت 
بحصرها جلنة مت تشكيلها 
برئاسة طه الزاهد السكرتير 

العام للمحافظة.

الشرقية

مت اعتماد 52 مليون جنيه 
إلنشاء محطة جديدة للصرف 
الصحي مبركز منيا القمح 
مبحافظة الشرقية، خلدمة 
8 قرى وهي »التلني والقبة 
وأبوطوال���ة وبني قريش 
وامليمونة والعقدة وخلوة 

شعراوي وبندق«.

سوهاج

قرر أحمد محفوظ مدير 
نيابة مرك���ز أخميم حبس 
13 متهم���ا 4 أيام على ذمة 
التحقيقات في واقعة البحث 
أثري  والتنقيب عن متثال 
مبنطقة احلواويش باجلبل 
الشرقي ملركز أخميم وعرض 

رشوة قدرها مليونان و500 
ألف دوالر عل���ى ضابطي 
ش���رطة في مقابل تسهيل 

املهمة.

أسوان

قررت محافظة أس���وان 
بدء موس���م عصير قصب 
السكر مبصنعي سكر كوم 
أمبو وإدفو أوائل شهر يناير 
املقبل، حيث يصل إجمالي 
محصول املساحات املستهدف 
توريدها للمصنعني 80 ألفا 
و200 فدان م���ن محصول 

القصب.

الغردقة 

قال اللواء س���عيد جبر 
الغردقة  رئي���س مدين���ة 
إن هن���اك 90 محال جتاريا 
تابع���ة للوح���دة احمللية 
جاهزة للتس���ليم للشباب 
وف���ق الضواب���ط التي مت 
وضعها لذلك والتي تشمل 
أبناء وموالي���د الغردقة أو 
املقيمني بها ملدة أكثر من 10 
سنوات على أن يكونوا غير 

موظفني باحلكومة.

أسرار@دوت كوم

وضع أحد اجلزارين مبحافظة قنا ويدعى عامر اجلزار صورته 
على علبة السجائر وهو ممسك بساطور اجلزارة بيده اليمنى، وفخذ 
حلم بيده اليس���رى، وإلى جوار الصورة عبارة »دخن وخليها على 
اهلل«، ثم طبع صورة أخرى لنفسه وهو شبه عار مثل حمدي بالال 
بصورة عكس���ية وهو يدخن ويعطى إش���ارة النصر مظهرا خدش 
بسيط في بطنه قال عنه إنه سبب ضربة عجل كان يستعد لذبحه، 

ووضعها في املوقع اخلاص به.

أكد الشيخ علي عبدالباقى أمني عام مجمع البحوث اإلسالمية، 
أن جلس���ة املجمع الرئيس���ية، والتي انعقدت اخلميس املاضي 
برئاسة شيخ األزهر د.محمد سيد طنطاوي، أقرت منع استخدام 
آي���ات القرآن الكرمي كنغمة للمحمول، جاء ذلك بناء على املذكرة 
التي رفعت من د.مصطفى الش���كعة عضو املجمع، والتي طالب 
فيها األزهر بأن يفتي مبنع اس���تخدام آيات القرآن الكرمي كنغمة 

للجوال.

أكد مصدر مس���ؤول في االحتاد املصري لك���رة القدم فضل عدم 
ذكر اسمه خروج محمد بركات من تشكيلة املنتخب املشارك في أمم 

أفريقيا 2010 في أنغوال من 10 إلى 31 يناير بسبب االصابة.

املطرب تامر حسني في ورطة مؤخرا بعد ان وعد 4 جنمات دفعة 
واحدة، السورية سوالف فواخرجي ومي عزالدين وزينة واملطربة 
الصاعدة ساندي بدور البطولة امامه في أحدث أفالمه »نور عيني« 

الذي سيبدأ تصويره منتصف يناير.
مما جعل س���والف تنفي ترشيحها أساس���ا، أما املفاجأة الثانية 
فكانت أكثر دويا عندما قالت املطربة الشابة ساندي ان تامر أوهمها 
بأن���ه اختارها كي تقف أمامه في فيلم���ه اجلديد، أما زينة ومي عز 

الدين فقد آثرتا الصمت.

أصبح نب���ات احلرنكش املص���ري حديث 
األوساط العلمية املتخصصة في مجال الغذاء في 
أوروبا، بفضل جهود الباحث املصرى د.على فرج 
الشيخة مبعوث جامعة املنوفية إلى مونبلييه 
بفرنسا، حيث متكن في بحثه اجلديد من ابتكار 
بصمة بيولوجية عاملية لتحديد األصل اجلغرافى 
للمنتجات النباتية باستخدام تكنيك علمي جديد 
مت تطبيق���ه على ثمار »احلرنك���ش والكارتيه 
واليوس���في« باعتبار كل منهما ميثل قارة من 

قارات أفريقيا وأميركا الالتينية وأوروبا.
وقد جنح الباح���ث املصرى في إثبات العالقة بني حمولة املنتج 
الغذائي من اخلمائر والبكتيريا واألصل اجلغرافي لذلك املنتج، وبذلك 
أصبح متاحا ألول مرة عمل بصمتني بيولوجيتني، احداهما للخمائر 

واألخرى للبكتيريا لكل دولة على حدة.

»دخن وخليها على اهلل«

استخدام القرآن كنغمة محمول.. حرام

بركات لن يشارك في أمم أنغوال

تامر حسني في ورطة

الحرنكش المصري يحصد الجوائز األوروبية

وزير المالية يؤكد أن من يقدمه المالك وليس المستأجرون سواء كانوا مصريين أو عربًا أو أجانب 

غالي: من الممكن إمهال تقديم إقرار الضريبة العقارية شهرين
غرامة التأخير لن تزيد على 2000 جنيه  .. والعقار الذي يقل عن نصف مليون ال يستحق الضريبة 

اإلقرار يتضمن عدة إرش����ادات مبسطة 
تشرح كيفية ملء اإلقرار وهو مكون من 
عدة أقسام، األول خاص ببيانات املكلف 
بالضريبة العقارية وهي تتضمن اسم 
املالك رباعيا ورقمه القومي واجلنسية، 
هذا بالنسبة لألشخاص الطبيعيني وإذا 
كان املالك شخصا اعتباريا فتشمل اسم 
املنشأة من واقع بيانات السجل التجاري 
أو الصناعي ورقم امللف الضريبي ونوع 

الترخيص، وعنوان املراسالت.
وقال رئيس املصلحة ان القسم الثاني: 
يتضمن عنوان العقار واملوقع اخلاص 
بالوح����دة وع����دد أدوار املبنى وتاريخ 
البناء، ونوع العقار، أما مالك أكثر من 
وحدة عقارية فهناك صفحة مخصصة 
باإلقرار لبيانات الوحدة الواحدة وتوزع 
صور إضافية منها م����ع اإلقرار بحيث 
يتم إضافتها باإلقرار صفحة لكل وحدة 

ميلكها مقدم اإلقرار.

 www.mof.gov.eg  نمـوذج اإلقـرار موجـود علــى موقــع وزارة الماليـة
اإلقرار في أي مأمورية ضرائب عقارية ، 
وميكن إرس����ال اإلقرار بالبريد املسجل 
بعلم الوصول على مقر املصلحة  15  شارع 
املنصور – الظوغلي - القاهرة ،   أو على 
املديريات العقارية باحملافظات املختلفة ، 
وبالنسبة للمصريني في اخلارج ميكنهم 
احلصول على منوذج اإلقرار من املوقع 
www.mof.  اإللكتروني ل����وزارة املالية

gov.eg، وملء البيانات وإرساله بالبريد 
اجلوي على عن����وان املصلحة ، وميكن 
تقدمي اإلقرار من خالل املمثل القانوني 
للمالك ، أو وكيله ، بشرط حمله ما يثبت 

صفته بذلك . 
وحول كيفي����ة ملء بيان����ات إقرار 
الثروة العقارية أش����ار رئيس مصلحة 
الضرائ����ب العقارية طارق فراج إلى أن 

قصور أو ڤيالت تخضع للضريبة ولكنهم 
يعانون من ظ����روف اجتماعية صعبة، 
مشيرا الى انه من املمكن ان تسدد اخلزانة 
العامة الضريبة عن هؤالء األش����خاص 
في حالة تقدميهم ملا يثبت عدم قدرتهم 

على السداد.
وردا على سؤال عما إذا كان من املمكن 
مد مهلة تقدمي إقرارات الضرائب العقارية 
لشهر أو شهرين ألن هناك مواطنني لم 
يفهموا تفاصيله بع����د، قال غالي: »إن 
احلكومة مرنة وفي حالة عدم تقدم أعداد 
كبيرة بهذا اإلقرار حتى نهاية الش����هر 
اجلاري س����نتعامل مع ه����ذا املوضوع 

مبرونة«.
وفيما يتعل����ق بكيفية تقدمي اإلقرار 
قال الوزير :  »إنه ميكن ألي مالك تقدمي 

يتم حتصيل أي ضريبة من أي مواطن 
خالل تلك الفترة.

واضاف وزير املالية انه في حالة رفض 
املمول التقييم من املمكن ان يتقدم بتظلم 
للجنة الفحص في املصلحة العادة تقييم 
العقار، كما ميك����ن له اللجوء للمحكمة 
ف����ي حال����ة اعتراضه أيض����ا على قرار 
جلنة الفحص، وفي كل األحوال لن يتم 
محاسبته ضريبيا اال بعد الفصل نهائيا 

في النزاع القائم.
امكانية  وحول س����ؤال للوزير عن 
اعف����اء املواطن م����ن الضريبة في حالة 
عدم قدرته على الس����داد بس����بب تغير 
الظروف االجتماعية واملالية، أكد غالي 
على ان الوزارة وضعت مادة في القانون 
حلماية األش����خاص الذين يسكنون في 

احملدد بشرط أن تكون مشغولة وليست 
حتت التشطيب،   وسواء كانت في منطقة 
عش����وائية ، أو مبنية في عقار مخالف 

الشتراطات البناء وبدون رخصة .
وأكد غالي أن املستأجرين غير ملزمني 
بتقدمي إقرار الثروة العقارية حيث انهم 
ليس����وا مالكني وليس له����م حق عيني 

باالنتفاع أو استغالل تلك الوحدات.
وطمأن غالي املالك بأنه لن تكون هناك 
مطالبات لهم بالضريبة قبل االنتهاء من 
عمليات احلصر التي يقوم بها خبراء على 
أعلى مس����توى، موضحا ان فترة املهلة 
التي أعطيت حتى آخر ديسمبر اجلاري 
متعلقة بتقدمي اإلقرارات الضريبية فقط.. 
منبها إلى ان املطلوب اآلن هو مجرد تقدمي 
اإلقرار لدى أي مأمورية ضرائب.. ولن 

مع اقتراب نهاية ديسمبر املهلة التي 
حددته����ا وزارة املالية لتقدمي اقرار 
الضريب����ة العقارية، دع����ا وزير املالية 
د.يوسف بطرس غالي كل مالك الوحدات 
العقارية في مصر سواء كانوا مصريني 
أو عربا أو أجانب لسرعة تقدمي اإلقرار، 
حتى ال يتعرضوا لغرامات تتراوح قيمتها 

بني 200 جنيه و2000 جنيه.
وأكد غالي ان قانون الضرائب العقارية 
سيطبق فقط على مالكي العقارات التي 
يزيد س����عرها عن نصف مليون جنيه، 
واستدرك قائال: هذا ليس معناه أن من 
ميلك عقارا ثمنه أق����ل من هذا املبلغ ال 
يق����دم إقرارا بل يجب عليه تقدميه قبل 

انتهاء املهلة.
وحول من تنطبق عليه شروط تقدمي 
اإلقرار أوض����ح الوزير أن كل من ميلك 
وحدة عقارية لها باب وبها توصيالت مياه 
وكهرباء ، مكلف بتقدمي اإلقرار في املوعد 


