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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
من أول 
السطر

نقطة 

رغم كون البيان الذي أعلن فيه 
مجلس الوزراء املصري أن رئيس 
احلكومة د. أحمد نظيف س��وف 
يعقد قرانه الشهر املقبل، مقتضبا 
ولم يتجاوز بضعة سطور، إال أنه 
حتول إلى حديث الشارع السياسي 
واإلعالمي، وتباينت ردود الفعل على 
هذه الزيجة وطريقة اإلعالن عنها 
رسميا بني مؤيد ومعارض، وحتى 
إطالق النكات على األمر الذي انتقلت 
أصداؤه لساحة البرملان حني تقدم 
مصطفى بكري بطلب إحاطة حول 
خبر الزواج وطريقة اإلعالن عنه!

بصراحة أرى أن ردود األفعال 
غريبة ج��دا، أليس من حق رئيس 
الوزراء أن يتزوج وأن يشهر هذا 
ال��زواج للحيلول��ة دون انتش��ار 
الش��ائعات كما يقتضي الشرع؟! 
أم أنه كان يجب على د.نظيف أن 
»يكفي على اخلبر ماجور«، كعادة 
كبار املسؤولني في الشرق األوسط 

فيما يتعلق بحياتهم اخلاصة؟!
آخ��ر ردود األفعال حول هذه 
الزيجة وأقساها على القلوب، ُوجه 
مباشرة لرئيس الوزراء خالل زيارته 
بالعريش حني  السيول  ملتضرري 
قال له احد الش��باب بصوت عال 
»ي��ا د .  نظيف ألف مب��روك على 
اجلواز وان��ا عريس زيك ، بس انا 
مش هتجوز الشهر اجلاي زيك الن 
شقتي غرقت حتت السيول ،  ياريت 
تقول للمحافظ يديني شقة ، والنبي 

تقوله يا د.نظيف«.
يا ترى، هيقوله؟!

أحمد صربي

السيول وزواج د.نظيف

masri77@hotmail.com

إخطار يصل للعقارات القديمة الشهر المقبل

»أنت معفى من الضريبة العقارية« 
بدأت مصلحة الضرائ���ب العقارية حصر 
الوحدات العقارية القدمية املبنية قبل عام 
1977، متهيدا إلرسال إخطارات ألصحابها تفيد 
إعفاءها من الضريبة اس���تنادا إلى تيسيرات 
القانون اجلديد، بعد رف���ع حد اإلعفاء من 18 
جنيها عن إجمالي أمالك املمول إلى 6000 جنيه 
عن كل وحدة عقارية على حدة، بالنسبة ملالك 

العقارات املؤجرة.
وقال وزير املالية د. يوسف بطرس غالي، 
في بيان صحافي األربعاء املاضي، إن هذا يأتي 
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بالتدرج في 
تطبيق القانون والتيسير على املواطنني ورفع 

األعباء عنهم.
 وأوضح وزير املالية أن أكثر من 90% من 
مالك هذه الوحدات سيتلقون بدءا من الشهر 
املقبل إخطارات تتضمن العبارة التالية »أنت 
معفي من الضريبة«، أم���ا الوحدات العقارية 
املبنية بني عامي 1977 و1996 فإنها معفاة متاما 
من »العوايد« وفقا ألحكام قانوني 49 لس���نة 
1977 و136 لس���نة 1981 وما قبلهما من قوانني 
تنظم العالقة بني املالك واملس���تأجر، بشرط 
استمرار العالقة اإليجارية كما هي دون تغير. 
وتشمل اإلعفاءات وحدات مشروع إسكان الشباب 

واإلسكان املتوسط واملشروعات الصغيرة.
وذكر غالي أن مصلحة الضرائب العقارية 
انتهت من حصر العقارات في مناطق الشيخ 
زاي���د و6 أكتوبر، متهي���دا لتقييمها وفق 22 
معيارا، متوقعا بدء إخطار مالك الوحدات بهاتني 

املنطقتني بنتائج التقييم منتصف 2010. وأضاف 
أن عمليات احلصر التزال مستمرة في القاهرة 
اجلديدة والساحل الشمالي والغردقة والبحر 
األحم���ر. وذلك لضمان الدقة وحتقيق العدالة 
الضريبية والتدرج الضريبي والذي أكد عليه 

الرئيس مبارك. 
وأكد غالي أن القانون اجلديد سيقضي علي 
كثير من قوانني الضرائب العقارية السابقة حيث 
سيخفض من 40% في تلك القوانني إلى 10% فقط 
كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القدمية 
واجلديدة من تطبي���ق خصم 30% من القيمة 
اإليجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات 
الس���كنية و32% للوحدات غير السكنية كما 
ستس���تفيد الوحدات السكنية من حد اإلعفاء 

واملقرر قيمته 6 آالف جنيه. 
وقال غالي إن النتائج األولية للتقييم تشير 
إل���ى أن اجلزء األكبر من الوح���دات العقارية 
دون حد اإلعفاء، وبالتالي لن يس���تحق عنها 
ضرائ���ب، كما أن الضريبة لن تكون س���ارية 
بالكامل قبل 5 س���نوات وهي الفترة الالزمة 
لالنتهاء من احلصر والفحص والتقدير الذي 

ينص عليه القانون.
وطالب الوزير مالك الوحدات العقارية غير 
املدرجة في بيانات املصلحة والتي لم يسبق 
حصرها من قبل، رغم أنها مس���تغلة بالفعل، 
بالتقدم بطلب ملأموريات الضرائب إلس���قاط 
الضريبة الس���ابقة عليها لكي تس���تفيد من 

التيسيرات التي قررها القانون احلالي.

اكتش�ف املجل�س األعل�ى لآلثار 
باإلسكندرية بقايا معبد أثري للملكة 
برنيكي الثانية زوجة امللك بطليموس 
الثالث )246222ق.م( مبنطقة كوم 
الدكة، ونح�و 600 متثال من العصر 
البطلمي، لقطط وأطفال وس�يدات 
ومتاثيل م�ن البرونز وأخ�رى آللهة 

مصرية.

أكد رئيس املجلس الشعبي احمللي 
مبحافظة اجليزة مصطفى اخلطيب 
ان افتتاح أنفاق ميدان اجليزة سيتم 
في يوم 31 مارس املقبل، وقال ان 
»األنفاق متصلة بجميع مداخل ومخارج 
شوارع امليدان، ولذلك سيكون من 
غير املس�موح س�ير املش�اة فوق 

أرضه«.

ممنوع سير المشاة في ميدان الجيزة اكتشاف معبد الملكة برنيكي باإلسكندرية 

هال سيتي: رفضنا التعاقد مع ميدو أشرف: قدمت برامج عشان الفلوس

..وعرض إنجليزي للحضري  »الشعب« يرفع الحصانة عن »نائب القمار«

أك���د ادام بيرس���ون رئيس نادي هال س���يتي 
اإلجنليزي أنه ل���م يعد يرغب ف���ي ضم املهاجم 
املصري احمد حسام ميدو مهاجم الزمالك واملعار 
من ميدلزبره اإلجنليزي. وقال ادام في تصريحات 
لصحيفة »سبورت هال«: »النادي تراجع عن فكرة 
ضم مي���دو، فقد عرض علينا التعاقد معه ولكننا 

قررنا انه ليس املهاجم الذي نحتاج الى ضمه«.

في اعتراف صريح ألش���رف عبدالباقي أكد انه 
اجته لتقدمي البرامج التليفزيونية في الفترة األخيرة 

بقوة من أجل املادة.
وقال: تلقيت عروضا مغرية لتقدمي البرامج مقابل 
مبلغ محترم فلماذا أرفض والبرامج التليفزيونية 
وس���يلة محترم���ة وفعالة عل���ى اجلانبني املادي 

واجلماهيري.

قال عصام احلضري حارس مرمى منتخب مصر 
إنه تلقى عرضا من ناد إجنليزي للعب في دوري 
الدرجة األولى، رافضا اإلفصاح عن اس���م النادي، 
وأضاف احلضري أن النادي ال يلعب في الدوري 

املمتاز اإلجنليزي.

قررت اللجنة التشريعية مبجلس الشعب رفع 
احلصانة عن النائب ياس���ر صالح والذي اشتهر 
مؤخرا في الصحافة ب���� »نائب القمار« بناء على 
طل���ب من وزير العدل التخاذ اإلجراءات اجلنائية 

ضد النائب.

تويوتا كوروال 2010: يس���أل 
الق���ارئ احم���د ناص���ر عن 
اجلم���ارك املس���تحقة على 
سيارة تويوتا كوروال موديل 
2010 سعة محركها 1600 سي 
سي؟ تقدر الضرائب والرسوم 
اجلمركية عليها بحوالي 65 

ألف جنيه.

مازدا 3 2010: يسال القارئ 
ه���الل ماهر ع���ن اجلمارك 
 املس���تحقة عل���ى س���يارة 
مازدا 3 موديل 2010 س���عة 
محركها 1600 س���ي س���ي؟ 
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليها بحوالي 62 

ألف جنيه.

ڤولڤو S40 2009: يسأل القارئ 
محم����د حمامة ع����ن اجلمارك 
 S40 املستحقة على سيارة ڤولڤو
موديل 2009 سعة محركها 1600 
سي سي عادة جميع الكماليات؟ 
تق����در الضرائ����ب والرس����وم 
اجلمركية عليها بحوالي 95 ألف 

جنيه تقريبا.

ش�يروكي الري�دو 2004: تسأل 
القارئة أمل القرني عن اجلمارك 
املستحقة على سيارة شيروكي 
الري���دو موديل 2004 س���عة 

محركها 4000 سي سي؟
تقدر الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليها بحوالي 260 

ألف جنيه.

القاهرة � شيماء فاروق
BMW 320 الفئة الثالثة 2005: 
يسأل القارئ مصطفى بركات 
عن اجلمارك املستحقة على 
سيارة BMW 320 الفئة الثالثة 
موديل 2005 هاي الين سعة 
محركها 2000 س���ي س���ي؟ 
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليها بحوالي 365 

ألف جنيه.

تويوتا كامري 2005: يس���أل 
الق���ارئ أمين محم���ود عن 
اجلمارك املستحقة على سيارة 
تويوتا كامري موديل 2005 
سعة محركها 2400 سي سي؟ 
تق���در الضرائب والرس���وم 
اجلمركية عليها بحوالي 320 

ألف جنيه.

كيا كارينر 2009: يسأل القارئ 
ط���ارق املفتي ع���ن اجلمارك 
املس���تحقة على س���يارة كيا 
كارين���ر موديل 2009 س���عة 
محركها 1600 سي سي؟ تقدر 
الضرائب والرسوم اجلمركية 
عليها بحوالي 52 ألف جنيه.

قبلي
وبحري

أسرار@دوت كومأسرار@دوت كوم

إعدام سائق وكهربائي في المنوفية
قضت محكمة جنايات شبني الكوم مبحافظة 
املنوفية في جلس����تها أمس مبعاقبة س����ائق 
وكهربائي باإلع����دام لقيامهما بقتل ربة منزل 
مبركز أشمون بعد تهشيم رأسها بطفاية حريق 

وتقييدها باحلبال وخنقها لسرقتها.
..ولعامل خردة بالشرقية

وقض����ت محكم����ة جناي����ات الزقازيق في 
جلستها برئاسة املستشار صابر غالب بإعدام 
عبدالسالم محمد عبدالسالم 28 عاما عامل خردة 
لقتله س����ليمان محمد سليمان 39 عاما خفير 

خصوصي.
2.5 مليون إيرادات »وادي الملوك« باألقصر 

صرح محمد عاصم مدير منطقة آثار مصر 
العلي����ا بأن عدد زوار معبد وادي امللوك بالبر 
الغربي خالل شهر ديسمبر املاضي من األجانب 
بلغ 32 ألفا و288 سائحا من مختلف اجلنسيات، 
والرسوم التي مت حتصيلها منهم بلغت مليونني 

و583 ألفا و49 جنيها.
افتتاح كوبري المندرة بأسيوط.. أبريل المقبل

تستعد محافظة أسيوط لالنتهاء من إقامة 
كوبري املندرة القبلية بالوحدة احمللية للحواتكة 
في مركز منفلوط بتكلفة 30 مليون جنيه، وقال 

احملافظ اللواء نبيل العزبي انه من املقرر افتتاح 
الكوبري في احتفاالت العيد القومي للمحافظة 

خالل شهر أبريل القادم.

.. وزراعة 165 ألف فدان قمحًا 
قال وكيل وزارة الزراعة م.عبدالعزيز هريدي 
بأسيوط إن املساحة املنزرعة بالقمح في احملافظة 
بلغت 165 ألف فدان للعام احلالي منها 30 ألف 
فدان أقماح مكرون����ة والباقي أقماح خبز من 
صنف سدس1 وجيزة 168 وهي أصناف عالية 

اإلنتاج واجلودة.

مركز للنانو تكنولوجي بجامعة المنصورة 
وافق مجلس جامعة املنصورة في اجتماعه 
األخير برئاسة د.أحمد بيومي على إنشاء مركز 
للنانو تكنولوجي بهدف االهتمام بالبحث العلمي 
وتش����جيع األبحاث ذات الصلة واالسهام في 
تنمي����ة املجتمع من خالل إدخال التكنولوجيا 

الدقيقة في مختلف املجاالت. 

إزالة 8 آبار مخالفة في الوادي الجديد
انتهت الوحدة احمللية ملركز ومدينة بالط 
بالوادي اجلديد من إزالة 8 عيون آلبار جوفية 
مت حفرها خلسة قبل حتويل منطقة بالط من 
قرية إلى مركز بغرض االستيالء على أكثر من 

50 فدانا من أمالك الدولة.

القمامة مهندس يستخرج الطاقة من
القاهرة � رويترز: أصبح حتويل املخلفات 
الى طاقة متجددة مهمة مقدس���ة ملهندس 

مصري شاب.
واستوحى حنا فتحي الذي يقيم في حي 
منش���ية ناصر بالقاهرة الفكرة من املكان 
الذي يسكنه واملعروف باسم مدينة القمامة 
حيث يأمل أن يحول جتربة صغيرة بدأها 
فوق سطح منزله الى مصنع كبير لتوليد 

الطاقة.
وعقب تخ���رج فتحي في كلية الزراعة 
بجامعة عني ش���مس قرر مدفوعا ببعض 
املفاهيم التي تعلمها في اجلامعة ان يستخدم 
مخلفات منزله مادة خاما في عملية إلنتاج 
غاز يصلح للطهي والتسخني عالوة على 
منتج جانبي هو س���ماد عضوي س���ائل 
ميكن استخدامه لتغذية النباتات ليستغل 
بذلك كل عنصر مس���تغنى عنه يلقى في 
مستودعات القمامة ويحرق في نهاية األمر 

خارج العاصمة.
وقال فتحي »هي )القمامة( ممكن نطلع 
)نستخرج( منها سماد عضوي النها خارجة 
من نبات عادي وكمان ممكن نطلع منها غاز 
ميثان للبوتاجاز )مواقد الطهي( للطبخ أو 
للتسخني. ممكن نأخذ الغاز نفسه ونخرج 

منه كهرباء«.

ويتكون مصنع فتحي املصغر املوجود 
فوق سطح مسكنه بأحد املباني في القاهرة 
القدمية من صهريج كبير يضع فيه مخلفات 
املنزل ومنها قطع البالستيك وبواقي الطعام 
ومخلفات حيوانية ليمتلئ اخلزان بالبكتريا 
التي تنتج ع���ن املخلفات املتراكمة ومنها 

البالستيك.
والصهريج موضوع عند حافة سطح 
منزل فتحي وموصل به أنبوب يصب من 
خالله في الصهريج مسحوق البالستيك 

املخلوط ببقايا الطعام.
ويعتقد فتحي انه اذا نفذت جتربته على 
نطاق اكبر فيمكن ان يستفيد منها الكثير 
من املصريني وأن تساهم في خفض تكاليف 
املعيش���ة خاصة مع التراجع االقتصادي 
العاملي وارتفاع معدل البطالة والفقر في 

مصر أكثر الدول العربية سكانا.
وأكد فتحي ان فكرته ستتيح االكتفاء 
الذاتي واالقتصاد في كلفة الطاقة والتخلص 
من القمامة فهو لم يدفع شيئا مقابل الغاز 

أو التدفئة في السنوات القليلة املاضية.
وذكر ان الطقس يتيح خيارات كثيرة 
من الطاقة املتجددة. ويوجد فوق س���طح 
منزله مجموعة ألواح للطاقة الشمس���ية 

تزود منزله باملاء الساخن.

تعديالت مرورية في ميدان الخلفاوي  4 »مسيحيين«
ضّحوا بحياتهم

إلنقاذ عامل »مسلم«
هذه هي مصر دائما، لن تكون 
لقمة س��ائغة ألي فتنة طائفية 
والتي تسعى بعض وسائل اإلعالم 
الغربية الى إقحامها فيها من وقت 
آلخ��ر، املصريون س��يبقون كما 
عرف��وا منذ فجر التاريخ متكاتفني 
متعاضدين، فقد ضحى 4 مسيحيني 
بأنفسهم في سبيل إنقاذ عامل مسلم 

سقط في الصرف الصحي.
وفي تفاصي��ل اخلبر ان عامال 
يدعى السيد حامد سيف )59 سنة( 
يقوم بتسليك إحدى البالوعات بقرية 
كفر إبراهيم يوس��ف التابعة مليت 
غمر وش��عر باالختناق، فاستغاث 
باملارة، فأسرع 4 شباب مسيحيني 
لنجدته وهم: عيد فرج معوض )31 
سنة( س��ائق، ونادر كمال فرج )17 
س��نة( طالب، وروماني مراد رزق 
)30 س��نة( عام��ل، وديفيد مجدي 
معوض )22 سنة( طالب، فأصيبوا 
جميع��ا باالختن��اق، وجنح رجال 
احلماي��ة املدنية في إخراج اجلميع 
ونقلهم ملستشفى ميت غمر، إال ان 
األربعة املس��يحيني لقوا مصرعهم 
اختناقا بينما بقي السيد حامد على 
قي��د احلياة وهو يعال��ج حاليا في 

املستشفى.

واف�����ق محاف������ظ القاه����رة 
د.عبد العظيم وزير على إجراء 
التعديالت املرورية التي مت إعدادها 
مبعرف���ة اإلدارة العامة للمرور 
وجهاز هندسة وتخطيط املرور 
مبيدان اخللفاوي ضمن تطوير 
محور سكة الوايلي للقضاء على 
االختناق���ات املرورية به، حيث 
مت منع الدوران للشمال بامليدان 
واالس���تعاضة عنه باستخدام 
الش���وارع اجلانبي���ة كمحاور 

بديلة.
وأك����د احملافظ أن����ه مت مراعاة 
تطوير امليدان بحيث يدار بنظام 
أوتوماتيك����ي ومراقبته من خالل 
تركيب 4 وحدات لكاميرات مراقبة 
إلكترونية والتي بدأ االعتماد عليها 
بعد ثب����ات جناحها وجتربتها في 
ميادين روكس����ي وطلعت حرب 
وس����يتم تش����غيلها في امليادين 
والتقاطعات الت����ي يتم تطويرها 
كميدان التحرير ومجلس الشعب. 
وأوضح أنه مت تعديل االش����ارات 
املرورية إلى إشارات ديجيتال رقمية 
أو ليزر حسب االحتياج، كما مت رفع 
كفاءة الرصف وانشاء أرصفة ذات 
منسوب وارتفاع واحد بالشوارع 
البديلة والعمل على منع االنتظار 

نهائيا بامليدان.
من جانبه، قال اللواء حس����ن 

مخت����ار نائب احملاف����ظ للمنطقة 
الش����مالية إن التجرب����ة املرورية 
بدأت منذ عدة أيام بهدف تقليل زمن 
االشارة واالنتظار، حيث كان امليدان 
يعمل على 4 أطوار وعدة تقاطعات 
مت اختصارها ليصبح اجتاهني، وقد 
القت التجربة القبول لدى قائدي 
السيارات، حيث مت نشر العالمات 
االرش����ادية للتوجيه والتعريف 
باالجتاهات اجلديدة. وأشار الى أنه 
بالنسبة للتعديالت فتتمثل في اآلتي: 
بالنسبة للقادم من شارع املماليك 
واملتجه إلى شارع شبرا جتاه وسط 
املدينة يستمر في االجتاه مباشرة 
بشارع دولتيان ثم شارع احمد قمر 
فشارع شبرا، أما بالنسبة للقادم من 
شارع دولتيان واملتجه إلى شارع 
شبرا اجتاه املظالت يستمر مباشرة 
بش����ارع مدرسة املماليك ثم ميينا 
إلى شارع أحمد العوامري ثم شارع 
شبرا. وأوضح أنه بالنسبة للقادم 
من شارع ش����برا اجتاه رمسيس 
واملتجه إلى كورنيش النيل يستمر 
مباشرة بشارع شبرا ثم ميني في 
شارع مدرس����ة املماليك ومنه إلى 
الكورنيش، أما القادم من شارع شبرا 
جتاه املظالت واملتجه إلى ش����ارع 
مدرسة املماليك يسلك ميينا شارع 
دولتيان ثم الدوران للخلف بشارع 

دولتيان إلى مدرسة املماليك.

غرامة 3 آالف جنيه 
لمن يلقي قمامة من سيارته

بناء على تعليمات صادرة من احملافظ د.عبد 
العظيم وزير، تقرر حتصيل غرامات تتراوح بني 
ألف و 3  آالف جنيه عند جتديد الترخيص، لكل 
من يلقي القمامة واملخلفات من سيارته في نهر 
شوارع القاهرة وينفذ اللواء وجيه الرفاعي رئيس 
هيئة النظافة مطاردات يومية لضبط السيارات 
املخالفة التي تلقي أكياس القمامة ، وقال إنه مت 
ضبط 7 سيارات تلقي مخلفات، ومتت مخاطبة 

إدارة مرور القاهرة لتحصيل الغرامات.


