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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

رمضانيةأخبار 

أكد عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي األهلي أن الالعب محمد أبو تريكة صاحب احلق األصيل 
في مقاضاة الشركة املستوردة للفانوس اخلاص به والذي تتراوح اسعاره بني 45 و70 جنيها 
حيث إنها تس�تغل امللكية الفكرية اخلاصة بالالعب. وأض�اف القيعي امس االول في برنامج 
فضائي، أن أبو تريكة إذا كان ال يريد أن يتخذ أي إجراءات قانونية فهو حر في ذلك ولكن يبقى 
للنادي األهلي احلق أيضا حيث ان حقوق امللكية الفكرية ليس�ت واضحة في مصر حتى اآلن. 
وأكد القيعي عندما أشار له مقدم البرنامج الى أن الفانوس يرتدي تي شيرت املنتخب الوطني 

ويحمل علم مصر، أنه في هذه احلالة يعود احلق للمنتخب الوطني وأبو تريكة.

القيعي: مقاضاة مستورد فانوس أبو تريكة حق أصيل لالعب  والمنتخب الوطني

من أول 
السطر

نقطة 

زارني أحد األصدقاء مع ابنه صاحــــب 
الـ 10 أعوام منذ يومني بعد صالة العشاء، وبعد 
أن دخلنا إلى املنزل بادرني الطفل بسؤال: 

عمو هو أنت مطلعتش لعيب كورة ليه؟
باغتني السؤال الذي لم أكن أتوقعه من 
ــم:  ــي، فرديت عليه وأنا مبتس ابن صديق
اشمعنى لعيب كورة، مش دكتور زي أبوك 
مثال أو مهندس أو.. قبل أن أكمل أو الثالثة 
قاطعني الولد الشقي باستنكار شديد، قائال: 
يا عمو أنا باقولك لعيب كورة تقولي دكتور 
ــارف ان جمال حمزة  ــدس؟ انت ع وال مهن
بياخد من اجلونة 2 مليون جنيه صافي في 
ــام غالي بياخد 4 ماليني من  السنة، وحس
ــعود وكمان جدو  األهلي ومحمود ابوالس
بياخدو 7 ماليني، وعمرو زكي 5 ماليني من 
الزمالك، واألغرب من كدا شيكاباال اللي ناديه 
ــنة الواحدة  بيديله 5 ماليني صافي في الس
ــب بيدلع عليه والنادي بيجري وراه  واللعي
وهيزوده عشان يرضى ويقعد، وفي اآلخر 
ــور؟ هو الدكتور بياخد كام في  تقولي دكت

السنة ياعمو؟
ــة ينطق بها الطفل ال  كنت مع كل جمل
اصدق اذني، ومع انتهاء كالمه أدركت اني 
ــاع الطفل او تغيير  ــر وعلّي إما إقن محاص
ــا نظرت الى صديقي  دفة احلديث، وعندم
وجدته مبتسما ينتظر هو اآلخر إجابتي على 
ــرت لالبن وقلت: بص يا حبيبي  ابنه، فنظ
ــوس بس، لكن األهم من  املوضوع مش فل
ــس بالراحة في عملك  الفلوس هو انك حت
وبعدين الفلوس مش كل حاجة فالبد من العقل 
ــليم حتى تستطيع ان  والعلم والتفكير الس
تشعر بكيانك ووجودك في احلياة، انظر مثال 
للدكتور احمد زويل فبعلمه اخذ جائزة نوبل 
وقبله الكاتب الكبير جنيب محفوظ وايضا 
ــي د.مجدي يعقوب  اجلراح املصري العامل
فبدون العلم لم يكن يعرفهم أحد في العالم، 

فإيه رأيك تطلع انت زي واحد فيهم؟
ــت الطفل حلظة.. ورد بعدها قائال:  صم
بصراحة أنا معرفش الناس اللى حضرتك بتقول 

عليها بس »اللي يعيش ياما يشوف«.
صعقت من رده علي، وأدركت قمة اخلطر 
ــه األجيال القادمة التي ال تعرف  الذي يواج
ــوظ ومجدي يعقوب، وتعرف  زويل ومحف
فقط جدو وشيكاباال، فرديت عليه: فعال يا 

ابني اللي يعيش يا ما يشوف! 

اللي يعيش ياما يشوف!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

إعفاء جميع القرى المصرية من الضريبة العقارية

نفق األزهر حتى الثانية صباحًا

.. وإجراءات حاسمة لمنع اإلسراف 
الضوئي في القاهرة والجيزة

دار اإلفتاء توزع مجانًا كتابًا 
ألهم أسئلة الصيام خالل 100 عام 

 »نقدر نعيش من غير ياميش«

أك����د د.عبدالعظيم وزير محاف����ظ القاهرة على جميع 
األجهزة التنفيذية باحملافظة برفع حالة االستعداد والعمل 
على توفير اخلدمات للمواطنني وسبل الراحة لهم وتكثيف 
خدمات املرور واملواصالت والنظافة بها خالل شهر رمضان. 
وقرر احملافظ الس����ماح بفتح نفقي األزهر في االجتاهني 
حتى الساعة الثانية صباحا مع استمرار فتحه طوال الليل 
والعمل على مدار 24 ساعة يومي اخلميس واجلمعة من 
كل أسبوع مع استمرار فتح النفقني خالل النصف الثاني 

من الشهر الكرمي بصفة يومية.

قرر محافظا القاهرة واجليزة خصم يوم من كل مسؤول 
عن اإلنارة بشوارع احملافظتني كل في منطقته باإلضافة 
إلى خصم يوم من مدير اإلنارة العام باحملافظة وذلك في 
حالة وجود أعمدة مضاءة نهارا. كما أنه س����يتم تشكيل 
جلان بالتنسيق مع شركات الكهرباء املختصة بالعاصمة 
للمرور بصفة يومية بالش����وارع للتأك����د من عدم إنارة 

األعمدة نهارا. 

القاهرة � شيماء فاروق
أعلنت دار اإلفتاء املصرية عن إصدار أول كتاب من نوعه 
في مجال الفتاوى الدينية املتعلقة بفقه الصيام واملعامالت 
واألحكام الش����رعية في شهر رمضان وعيد الفطر املبارك 
ويحتوي على جميع اإلجابات الشرعية ألهم األسئلة التي 

وردت إلى الدار على مر ال� 100 سنة املاضية.
ويت����م توزيع هذا الكتاب اجلديد مجانا ملن يرغب من 
املسلمني واملؤسسات اإلس����المية في جميع أنحاء العالم 

وجار ترجمته ل� 9 لغات عاملية.

تنفق كثير من األسر املصرية أكثر من 20% من ميزانيتها 
الشهرية في املتوسط خالل رمضان على »الياميش«، وتتزايد 
هذه النسبة كل عام مع ارتفاع أسعار البلح و»لفة« القمر 
الدين، وجوز الهند، هذا بخالف أسعار املكسرات واألنواع 
الراقية من الياميش مثل »القراصية واملشمش����ية والتني 
املجفف ولوازم احلش����و للحلويات«. االرتفاع الكبير في 
األسعار جعل حركة »مواطنون ضد الغالء« تتبنى حملة 
جديدة ملقاطعة »الياميش« حتت اس����م »نقدر نعيش من 

غير ياميش«.

سعر األرز ينخفض 1000 جنيه 
في الطن و50 قرشًا في الكيلو

انخفض س���عر طن األرز 
مبقدار 1000 جنيه، األمر الذي 
أدى إلى انخفاض سعر الكيلو 
عند جتار التجزئة مبقدار 50 
قرشا، ووصل سعر طن األرز 
الشعير إلى 1300 جنيه، حسب 
تصريحات رجب شحاتة رئيس 
ش���عبة األرز بغرفة صناعة 

احلبوب باحتاد الصناعات.
ويتراوح س���عر بيع كيلو 
األرز حاليا في األس���واق بني 
2.25 و2.5 جني���ه، بع���د أن 
كان يباع ب�3 جنيهات، وكان 
االنخف���اض األول مبقدار 25 
قرشا للكيلو منذ ثالثة أسابيع، 
غير أن هذا االنخفاض ال يواكب 
االنخفاض في سعر الطن، حيث 
الكيلو  املفترض أن يباع  من 
بسعر 180 قرشا للمستهلك بعد 
حصول جتار اجلملة والتجزئة 
على هوامش أرباحهم«، بحسب 

رئيس شعبة األرز.
وأرج���ع ش���حاتة ه���ذا 
االنخف���اض ف���ي تصريح ل� 
إل���ى »دخ���ول  »الش���روق« 
الذي بدأت  احملصول اجلديد 
بشائره تطرح في األسواق، 

ووجود وف���رة من احملصول 
القدمي تقدر مبليون طن، كان 

يحتكرها التجار«. 
وأكد شحاتة أن »سعر طن 
األرز الش���عير عريض احلبة 
انخفض إلى 1300 جنيه، واألرز 
الشعير رفيع احلبة انخفض 
إل���ى 1250 جنيها للطن، بعد 
أن كان يب���اع ب� 2300 جنيه، 
وانخفض طن األرز األبيض 
إلى 1700 جني���ه بعد أن كان 
يباع ب� 3000 جنيه للطن خالل 

األزمة«.
إلى أن  وأش���ار ش���حاتة 
»هيئة السلع التموينية ألغت 
املناقصة التي كان مقرر عقدها 
األحد املاضي لتوريد 70 ألف 
طن من األرز إليها، واستبدلتها 
مبمارسة أرز ومت إرساؤها على 
5 شركات لتوريد 100 ألف طن 
رفيع احلبة إلى الهيئة، وسيتم 
التوريد يوم 21 الشهر أغسطس 
احلالي بس���عر 1979 جنيها 
للطن، وذلك بانخفاض قدره 
871 جنيها عن املناقصة املاضية 
منذ 10 أيام التي كان سعر الطن 

فيها 2850 جنيها«.

»حدائق النار« رواية جديدة عن الوحدة 
بين مصر وسورية تنعى اغتيال المد الشعبي القومي

للكاتبة السورية مريم محيي.. وتدور أحداثها بالكامل بين عامي 1952 و1957

القاهرة � د.ب.أ: »القاهرة في قلب دمش����ق 
وقلب دمشق في القاهرة« هي اجلملة االفتتاحية 
التي تلخص بها الكاتبة السورية مرمي محيي 
الدين مال روايتها اجلديدة »حدائق النار« التي 
تدور أحداثها بالكامل بني عامي 1952 و1957 قبل 

وأثناء فترة الوحدة املصرية السورية.
وأطلقت الكاتبة روايتها اجلديدة التي تقع 
في 240 صفحة من القطع املتوس����ط امس في 
»بيت الشاعر« بحي اجلمالية في القاهرة القدمية 
بحفل توقيع حضره عدد من النقاد واإلعالميني 
ملناقش����ة الرواية التي أصدرتها الكاتبة على 
نفقتها اخلاصة على غرار كل رواياتها وكتبها 

السابقة.
وقالت الكاتبة الس����ورية ف����ي القاهرة إن 
روايتها تدور حول العالقة املصرية � السورية 
وخاصة الشعبية منها في فترة الوحدة مشيرة 
إلى أن الرواية بدأ حتويلها بالفعل لنص درامي 
بهدف حتويلها إلى مسلسل تليفزيوني يتولى 

كتابة السيناريو له زهير الشلبي.
وأضافت أن كاتب الس����يناريو انتهى من 
كتابة احللقتني األولى والثانية بالفعل وأنه مت 
عرض العمل على اجلهات اإلنتاجية احلكومية 
في مصر وسورية وينتظر أن يتم تنفيذ العمل 

الذي يرصد اجلوانب اإلنس����انية واملجتمعية 
للبش����ر تأثرا بالسياس����ة التي كانت الشغل 
الش����اغل للمجتمعني املصري والسوري في 

تلك الفترة.
وت����دور أحداث الرواية في أحياء دمش����ق 
لتلمس عادات وطباع ومشاكل املجتمع واألفراد 
وصوال إلى األجواء النفسية والسياسية التي 
تظهر في العمق مسألة املد العربي القومي في 
تلك الفت����رة حيث اضطلعت فيها مصر بدور 
الريادة وقيادتها التي انبثقت عن ثورة يوليو 
1952 التي امتد تأثيرها إلى كل بيت في الوطن 
العربي وخاصة معظم بيوت وقلوب السوريني 
الذين رأوا فيها األمل واخلالص مما تعاني منه 

األمة املمزقة.
وتس���تعرض فصول الرواي���ة مرحلة 
حتولية مهمة كانت هي األرضية التي بنيت 
عليها وحدة الشعبني في سورية ومصر أيام 
الزعيمني شكري القوتلي وجمال عبدالناصر، 
كما تس���تعرض الترافق والتداخل بني ما 
يجري في البيوت واحلواري واملقاهي من 
تفاعالت وحوارات بني األش���خاص الذين 
ميثلون جميع أطياف املجتمع والتي تتعلق 
بحياتهم العادية وبني ما يجري على الساحة 

السياسية الداخلية واإلقليمية.
فبينم����ا كانت حوارات البي����وت واملقاهي 
الشائعة في قلب دمشق حلبة سياسية يتصدرها 
االهتمام بالسياسة املصرية واإلميان بقيادتها 
املتمثلة بالشخصية القومية اآلسرة لعبد الناصر 
باعتبارها حال قوميا طبيعيا لشرذمة الوطن 
في مناحرات أحزابه وف����ي قضاياه احلياتية 
وفي ضغوط األحالف عليه الس����تجراره في 
النهاية إلى مواقف تزيد في متزيق األمة وتنشئ 
كيانات إقليمية خلدمة األجنبي وليس خلدمة 
الوطن.وتض����م »حدائق النار« رؤية واضحة 
وفاعلة للغاية لشخصية الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر من خالل تفاعل الناس معها دون 
حضور مباش����ر منها من خ����الل ما يحس به 
أشخاص الرواية جتاه شخصية سورية بدأت 
تأخذ طريقها نحو القمة هي شخصية الضابط 

عدنان املالكي الذي اختطفته يد االغتيال.
ويربط احلدث املهم واألساسي في الرواية 
واملتمثل في اغتيال الضاب����ط عدنان املالكي 
مبحاولة اغتيال املد الشعبي القومي في تلك 
الفترة وكذا اغتيال حب الفتاة الدمشقية ميادة 
توطئ����ة الغتيال العش����ق الكبير للوحدة في 

السنوات التي تلت.

ارتفاع أسعار التمور 40%.. و»األخطبوط« و»ليلى علوي« و»غادة عبدالرازق« أغالها 
ارتفعت أسعار التمور هذا العام 
بنح���و 40% مقارنة بالعام املاضي 
كغيرها من السلع األخرى التي يعتبر 

شهر رمضان موسما لها.
من جانبه، أرج���ع عزت عزيز 
سكرتير شعبة احلبوب في الغرفة 
التجارية املصرية، ارتفاع أس���عار 
التمور هذا العام إلى نقص الكميات 
املعروضة بس���بب الس���يول التي 
تس���ببت في تلف احملصول سواء 
كان مخزونا أو على النخيل فتعرض 

للتساقط.
التمور  وأوض���ح أن أصن���اف 
املتوافرة اليوم في السوق ال تتعدى 
5 أصناف فقط، بعدما كانت تصل 
إلى 10 أصناف ف���ي املاضي، وهي 
البرمتودا، والسكوتي، واملالكابي، 

واجلندويال، والبلدي.
وقدر سكرتير الشعبة الكميات 

التي تدخل األسواق بنحو 600 طن 
يوميا مقابل 1200 طن خالل السنوات 
السابقة، مشيرا إلى أن أفضل أنواع 
التمور املوجودة راهنا هي السكوتي، 

والبرمتودا.
وف��ي مث��ل ه��ذا املوعد من كل 

عام، وم��ع اقت��راب ش���هر رمضان 
املب�����ارك، اعت���اد جت���ار التم��ور 
املصريون إطالق أس���ماء الفنانني 
واملش���اهير على أصن���اف التمور 
بهدف الترويج لها وإنعاش عملية 

البيع.

وهذا الع���ام يتنافس صنف من 
التمور يحمل اس���م الفنانة »ليلي 
علوي« مع صن���ف الفنانة »غادة 
عبدالرازق« كما ظهر متر باسم العب 
املنتخب املصري محمد ناجي الشهير 

ب� »جدو«.

أما اجلدي���د األظرف فهو دخول 
إلى حلبة  متر باسم »االخطبوط« 
املنافسة تيمنا باالخطبوط األملاني 
»بول« صاحب التكهنات الصحيحة 
والشهيرة اخلاصة بنتائج مباريات 
كأس العال���م الكروية األخيرة في 

جنوب أفريقيا.
وبل���غ س���عر الكيلوغ���رام من 
األصناف التي أطلقت عليها أسماء 
الفنانني والعبو الكرة بني 15 و20 

جنيها للكيلو الواحد.
بينما يباع كيلو متر »االخطبوط« 
بسعر 12 جنيها، أما التمر »امللكابي« 
فيباع بسعر 5 جنيهات للجملة و10 
جنيهات للتجزئة، ومتر »اجلنديال« 
يطرح بس���عر 6 جنيهات مقابل 12 
جنيه���ا جتزئة، بينما تباع التمور 
الشعبية بس���عر يتراوح بني 275 

و350 قرشا.

القاهرة � شيماء فاروق
أكد وزير املالية د.يوسف بطرس غالي أن الدراسات 
واحلصر املبدئ����ي الذي قامت به جلان احلصر وتقييم 
الوح��دات العقاري��ة أظهرت أن معظم الوحدات العقارية 
بق��رى وع��زب محافظات مصر معفاة متاما من الضريبة 
العقارية وفقا ملعايير التقييم، حيث تقل قيمة الوحدة 
فيها عن حد اإلعفاء املنصوص عليه بقانون الضرائب 
العقارية اجلديد والذي رفع قيمة حد اإلعفاء من 18 جنيها 

إلى 6 آالف جنيه للوحدة العقارية الواحدة.
وأشار غالي يوم األربعاء املاضي إلى أن جلان التقييم 
والبالغ عددها 1500 جلنة على مستوى اجلمهورية تقوم 
حالي����ا بتقييم القصور والڤيالت ذات مس����توى البناء 
املرتفع واملقامة على حدود تلك القرى أو بالقرب منها 
وأيضا بحصر العقارات املبنية على األراضي الزراعية 
متهيدا إللغاء الضريبة على األطيان عن تلك العقارات 

منعا لالزدواج الضريبي وتيسيرا على املواطنني.
وأض����اف »أن حصر العق����ارات مبدينتي 6 أكتوبر 
والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ 
نحو 147 ألفا و609 وحدات، 83% منها )أي 122 ألفا و606 
وح����دات( معفاة متاما من الضريبة العقارية، حيث ان 

قيمة كل منها أقل من حد اإلعفاء«.

وأشار إلى أن 3530 وحدة عقارية متثل 2% من إجمالي 
الوحدات العقارية باملدينتني تتراوح ضريبة كل منها 
بني 30 و100 جنيه سنويا، و5474 وحدة عقارية متثل 
4% من إجمالي الوح����دات العقارية باملدينتني تتراوح 

ضريبة كل منها بني 101 و250 جنيها سنويا.
وأوضح غالي أن 4505 وحدات عقارية متثل 3% من 
إجمالي الوحدات العقارية مبدينتي 6 أكتوبر والشيخ 
زايد أيضا تتراوح ضريبة كل منها بني 251 و500 جنيه 
س����نويا، و3479 وحدة عقارية متث����ل 2% من إجمالي 
الوحدات العقارية باملدينتني تتراوح ضريبة كل منها بني 
501 و1000 جنيه سنويا، و8016 وحدة عقارية متثل %5 
من إجمالي الوحدات العقارية باملدينتني تزيد ضريبتها 

عن األلف جنيه سنويا.
وأكد وزير املالية أنه في ضوء هذه النتائج فمن املتوقع 
أن تصل نسبة الوحدات املعفاة من الضريبة العقارية 
الى نحو 95% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر في 
ضوء أن مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر من املدن التي 
تكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة واملتميزة مقارنة 

باألحياء األخرى في القاهرة واحملافظات.
وأوضح وزير املالية د.يوسف بطرس غالي أن نتائج 
احلصر أظهرت أن احلصيلة السنوية املتوقعة للضريبة 

العقارية من مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد تقدر بنحو 
30 مليون جنيه فقط.

وأكد أن قانون الضرائب العقارية اجلديد عالج الكثير 
من تشوهات قوانني الضرائب العقارية السابقة، حيث 
خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلى 10% فقط، كما 
أن جميع الوحدات العقارية القدمية واجلديدة استفادت 
من تطبيق خصم 30% من القيمة اإليجارية الس����نوية 
مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير 

السكنية.
وقال غالي »إن الوحدات السكنية املؤجرة حتى 6 آالف 
جنيه معفاة أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت 
الوحدات التي ميتلكها املمول، وهو ما مينح مزايا ألصحاب 
العقارات القدمية املؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب 
عقارية على إيجارات أمالكهم بنحو 40% من إجمالي تلك 

اإليجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة«.
ومن جانبه، كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية 
طارق فراج عن أن الوحدات العقارية التي لم يس����بق 
حصرها ولم تسدد عنها »عوايد« من قبل، فإن القانون 
اجلديد أجاز مل����الك تلك العق����ارات أن يتقدموا بطلب 
ملأموريات الضرائب العقارية إلسقاط ضرائب السنوات 
الس����ابقة عنهم دون دفع أي غرامات، ولربط الضريبة 

من العام التالي بتقدمي هذا الطلب.
أما الوحدات الت����ي مت بالفعل حصرها من قبل ولم 
تسدد عنها ضرائب، فأوضح أنه ميكنهم تسوية وضعهم 
بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة إذا رغب املمول، 
مشيرا إلى أن النظام القدمي كان يربط استحقاق الضريبة 
بتاريخ إنش����اء العقار، مما كان ميثل دافعا للمواطنني 

للتهرب من تقدمي اإلقرار وأداء الضريبة.
وأعل����ن فراج عن إصدار وزير الع����دل قرارا وزاريا 
مبنح بعض العاملني ف����ي مصلحة الضرائب العقارية 
ومديرياتها باحملافظات صفة مأموري الضبط القضائي 
وذلك إلثبات ما يقع من مخالفات ألحكام قانون الضرائب 

العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وح����ول عمليات تقدير القيمة الس����وقية للوحدات 
العقارية في مناطق مصر املختلفة، أشار رئيس مصلحة 
الضرائب العقارية إلى أن املصلحة انتهت من إعداد خطة 
التدريب الرئيسية على أعمال رفع بيانات احلصر وكيفية 
استخدام أجهزة متخصصة ودقيقة لرسم خرائط عقارية 
حملافظات مصر املختلفة وذلك بالتعاون مع خبراء هندسة 
عني شمس والهيئة الفنية مبجلس الدفاع الوطني، موضحا 
أنه يتم حاليا تدريب أعضاء جلان احلصر مبحافظات 

القاهرة واالسكندرية والبحر األحمر.


