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  حدد رئيس الوزراء د.أحمد نظيف اخلطة املستقبلية 
وأولويات التعامل مع املشروعات القومية الكبرى املطروحة 
لالستثمار على أرض مصر خالل الفترة املقبلة والتي يبلغ 
عددها ٥٢ مشروعا بتكلفة استثمارية ١٢٠ مليار جنيه وقال 
لوزير االستثمار د.محمود محيي الدين: البد من وضع كل 
مشروع من تلك املشروعات االستثمارية في كراسة شروط 

محددة حتدد مكانه وموقعه اجلغرافي وقيمته االستثمارية 
وعائده وحجم العمالة مؤكدا بدء الترويج لتلك املشروعات 
على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية واشار الى ان 
هناك منطقتني حتظيان بأولوية في تنفيذ املشروعات هما 
الصعيد ومنطقة عزب بخليج السويس، خاصة بعد أعمال 
البنية األساسية التي مت تنفيذها خاصة في مجال الطرق 

التي شهدت طفرة كبيرة. 

 نظيف يوجه للترويج لـ ٥٢ مشروعًا

 «المالية» تعفي واردات السكر من الجمارك حتى نهاية ديسمبر  

 اإلفراج عن نصف طن من الياميش.. و«التجارة» تكثف حمالتها لمراقبة األسعار 
 القاهرة ـ شيماء فاروق 

  أعلن وزير املالية د.يوســـف بطرس غالي أنه تقرر إعفاء واردات 
السكر اخلام واملكرر من جميع الرسوم اجلمركية املقررة وذلك حتى ٣١ 

ديسمبر املقبل على أن يبدأ تطبيق القرار من ١٥ أغسطس اجلاري.
  وأضاف غالي أنه يجري حاليا إعداد مشروع قرار اإلعفاء اجلمركي 
لعرضه على د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء العتماده، وقال إن 
القرار يستهدف خفض أســـعار كميات السكر التي تطرح باألسواق 

احمللية خالل شهر رمضان املعظم مبعدالت كبيرة.
  وأكد د.غالي أن هذا اإلجـــراء يأتي في إطار حرص احلكومة على 
توفير الدعم للســـلع األساســـية للمواطنني وعلى األخص محدودي 
الدخل خاصة في فترتي شـــهر رمضان وعيد الفطر املبارك، وقال إن 
الرسوم اجلمركية احلالية على واردات السكر اخلام تبلغ ٢٪، وعلى 
السكر املكرر١٠٪، مشيرا إلى أن ورادات مصر من السكر بلغت كميتها 
خالل الـ ٦ أشـــهر األولى من العام احلالي نحو ٣١ ألف طن بقيمة ٢٤١ 
مليون جنيه وسددت نحو ٧ ماليني جنيه رسوم وضرائب مبيعات، 
في حني بلغت كمية واردات السكر خالل نفس الفترة من العام السابق 
نحو ٣٩٣ ألف طن بقيمة ٨٧١ مليون جنيه وسددت ضرائب مبيعات 

ورسوم بقيمة ٦٦ مليون جنيه. 
  من جانبه أكد مستشار وزير املالية لشؤون اجلمارك جالل أبوالفتوح 
أن وزير املالية اصدر تعليمات مشـــددة لســـرعة اإلفراج عن السلع 
الغذائية الواردة من اخلارج فور موافقة اجلهات الرقابية والتأكد من 
سالمتها ومطابقتها للشروط واملواصفات الصحية وذلك لضمان توافر 
السلع الغذائية بكميات مناسبة في األسواق، مشيرا إلى أن هناك كميات 
كبيرة من اللحوم والدواجن والزيت وجميع السلع الغذائية سيفرج 
عنها خالل األيام القليلة املقبلة، كما أنه خالل النصف األول من العام 
احلالي مت اإلفراج عـــن ٤٣٧٫٦٧٧ طن أرز بقيمة ١٢٫٤٤٠ مليون جنيه 
ولم تســـدد أية جمارك حيث إنها معفاة متاما من الرسوم اجلمركية، 
بجانـــب ٤٤٫٠١١ مليون طن قمح بقيمة ٢٫٥٩٨ مليار جنيه و٤٣٧٫٦٧٧ 
ألف طن دقيق بقيمة ١٢٫٤٤٠ مليون جنيه ولم تسدد شحنات الدقيق 
والقمح أية رســـوم جمركية حيث إنهما من الســـلع املعفاة من أداء 

الرسوم اجلمركية. 
  وبالنسبة لكميات الياميش فقد أفرج عن ٥٤٥٫٨ طن بقيمة ١٤٫٢٣٢ 
مليون جنيه وسددت رسوم جمركية وضرائب مبيعات بنحو ٣٫١٦٥ 
ماليني جنيه معظمها زبيب بكمية ٥٤١ طنا قيمتها ٨٫٨٦١ ماليني جنيه 
و٣٫٦ أطنان برقوق مجفف بقيمة ٤٫٥ ماليني جنيه، كما مت اإلفراج عن 
٦٣١٫٧ ألف طن مكسرات بقيمة ٢٨٫٤٣١ مليون جنيه منها ٢٤٨ ألف طن 
لوز بقيمة ٨٫٠٥٣ ماليني جنيه و١٨٦٫٦٥٦ ألف طن بندق بقيمة ٨٫٩٥٠ 
ماليني جنيه و١٠٠ ألف طن جوز بقيمة ٧٫٧٨٢ ماليني جنيه و٩٦٫٢٠٦ 
ألـــف طن كاجو بقيمة ٢٫٧٠٥ مليون جنيـــه و٨٢٫٠٤٢ طن قمر الدين 
بقيمة ٧٠٧٫٩٧٨ آالف جنيه و٤٠٫٧١٢ طنا فول سوداني بقيمة ٩٣٩ ألف 

جنيه وهو معفي من الرسوم اجلمركية.
  في سياق آخر، أصدر م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 
تعليماته لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة لتشديد الرقابة على جميع 
األسواق مبحافظات اجلمهورية استعدادا لشهر رمضان املبارك وعيد 
الفطر على جميع السلع الغذائية وغير الغذائية والتصدي بكل حسم 
لظاهرة الغش التجاري حلماية املستهلك، ومراقبة االوكازيون الصيفي 
للتأكد من التزام احملاالت التجارية بالتخفيضات املعلنة وتشـــكيل 
فريق عمل وغرفة عمليات لتلقي شـــكاوى املواطنني وإيجاد احللول 

السريعة لها خالل فترة االوكازيون.
  وقال اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه مت 
اعداد خطة خالل شهر رمضان املبارك وحتى عيد الفطر واألوكازيون 
الصيفي حلماية املستهلك من الغش التجاري تشمل جميع احملافظات 
وتتضمن التفتيش على جميع مستوردي ياميش رمضان ومخازنهم 
ومحالت بيع الياميش والســـوبر ماركت وســـحب عينات من جميع 
األصناف وإرسالها ملعامل وزارة الصحة لتحليلها والتأكد من صالحيتها 
لالستخدام اآلدمي واتخاذ اإلجراءات القانونية وفقا لنتائج التحليل 
وضبط مجهولة املصدر منها وغير املصحوبة مبستندات والتفتيش على 
محالت بيع املالبس اجلاهزة واألحذية ومحالت العطور ومستحضرات 
التجميل ومصانع صناعة احللوى والبسكويت وكعك العيد وضبط 
أي مخالفات بها، وكذا التحفظ على جميع السلع مجهولة املصدر وغير 
املصحوبة مبستندات تؤيد مصدرها خاصة املالبس واألحذية واحللوى 
والبســـكويت وكعك العيد والياميش بكافة أنواعه وضبط املصانع 
غير املرخصة واملواد اخلام التي تســـتخدم في التصنيع والتفتيش 
علي مصانع األســـماك املدخنة ومحالت بيع األسماك اململحة بجميع 
أنواعها بالقاهرة الكبرى واحملافظات وهي (اإلســـكندرية والدقهلية 
وكفر الشيخ والغربية والشرقية ودمياط والبحيرة) وضبط مجهولة 
املصدر منها وغير الصالح لالستهالك اآلدمي بالتعاون والتنسيق مع 

مفتشي األغذية والطب البيطري.
  وأضاف أن هناك رقابة مســـتمرة خالل فترة االوكازيون الصيفي 
ويتم خاللها تكثيف احلمالت الرقابية على احملالت املشاركة صباحية 
ومسائية ملراقبة حركة االوكازيون والتأكد من أن يكون احملل التجاري 
حاصال على تصريح باالوكازيون والتأكد من وجود ســـعرين على 
كافة البضائع املعروضة باالوكازيون قبل اخلصم ومشـــطوب عليه 
وبعد اخلصم الذي يتم البيع مبوجبه وجدية التخفيضات عن طريق 
مطابقة بونات وفواتير البيع والشـــراء من شهر سابق لألوكازيون 
عن األسعار املعلن عنها ومصدر السلع املعروضة باحملالت وجودتها 
وفحص جميع الشكاوى التي ترد من املواطنني واتخاذ الالزم بشأنها 
وتشـــكيل فريق عمل وغرفة عمليات لتلقي شكاوى املستهلكني التي 

تتعلق بكافة أعمال االوكازيون. 

 القاهرة وضعت خطة لشهر رمضان وعيد الفطر واألوكازيون الصيفي حلماية املستهلك من الغش التجاري 

 الجمل أكد أن العمل جار إلجراء االمتحانات على فترتين 

 «الصحة» و«التربية» تتعاونان لمواجهة إنفلونزا الخنازير: ال تأجيل للدراسة
  ومفاوضات لشراء ٥ ماليين عبوة من المصل الخاص بالمرض

عقد االمتحانات على فترات بحسب 
كثافة املدرســـة أو اجراء االختبار 
على فترتني بحيث يؤدي االمتحان 
صف بالفترة األولى وصف بالفترة 
الثانية ليقل عدد الطالب املتواجدين 
داخل املدرسة موضحا ان ذلك سيتم 
باالتفاق مع مديري املدارس، مؤكدا 
على مسؤوليات احملليات واحملافظني 
في مواجهة الباعة اجلائلني احمليطني 
باملدارس ومشددا على أهمية خضوع 
تغذية الطالب داخل املدارس للرقابة 
الصحية.. على صعيد متصل أكد 
وزير الصحـــة د.حامت اجلبلي ان 
الرعاية الصحية في مصر ستركز 
على األطفال والشباب مشيرا الى 
ان متوسط عمر املصابني مبرض 
انفلونزا اخلنازير ٢١ عاما متوقعا 

ارتفاع نسبة احلاالت املصابة.
  ورفض الوزير ما يثار بشـــأن 
اغالق املدارس وقال: يجب ان نلتزم 
باالجـــراءات الوقائية موضحا أنه 
حال اكتشـــاف أي اصابة يجب ان 
يتم العزل على مرحلتني األولى وهي 
ارتفاع احلرارة  اخلاصة بأعراض 
والرشـــح العادي ويتم العزل في 
البيت أمـــا إذا كانت األعراض في 
ســـياق أكثر تقدما مثـــل أعراض 
نزلة البرد احلادة فيتم نقل احلالة 
للمستشفى، وأعلن ان املصل اخلاص 
باملرض ســـيتم توفيره وانه يتم 
الشـــركات  التفاوض مع عدد من 
املنتجة للحصـــول على ٥ ماليني 

عبوة في حال إثبات جدواه. 

يجب على املدارس بضرورة إبالغ 
االدارات الصحية والتعليمية عند 
اكتشاف أي حاالت إصابة، وعزل 
احلاالت املشتبه بها حلني إحالتها 
الى املستشفى، كما أشارت الى ان 
غلق بعض الفصـــول أمر يتوقف 
على صدور قرار من مديري الصحة 
والتعليم على مســـتوى احملافظة 
طبقا للوضع الوبائي للمرض في 
املدرســـة، كما أكدت احملاور على 
ان غلق املدارس ليس قرارا فرديا 
من مســـؤول في االدارة الصحية 
أو التعليميـــة أو املديريات، ويتم 
اتخـــاذه من قبل املســـؤولني على 
املستوى املركزي بوزارتي الصحة 
والتربية على ان يتم إبالغ احملافظني 
وجلنة ادارة األزمات على مستوى 
كل محافظة باالجراءات املطلوبة وما 
مت تنفيذه منها. ولفت الوزير الى 
انه ميكن اتخاذ اجراءات من قبيل 

اخلطة التـــي مت االتفاق عليها من 
جانب التعليم والصحة تعتمد على 
املتابعة اليومية والتنسيق الكامل 
بني املدارس واالدارة الصحية وفق 
الى جانب توظيف  برنامج يومي 
شبكة الڤيديو كونفرانس في توجيه 
التعليمات االدارية والصحية جلميع 
االدارات التعليميـــة يوميـــا، كما 
شددت اخلطة على أهمية النظافة 
والتهوية في املدارس وتوفير أدوات 
النظافـــة وتنمية احلس بالنظافة 
لـــدى التالميذ، وأهميـــة التوعية 
بالنســـبة ألولياء األمور عن طرق 
الوقاية وكيفية التصرف في حال 
ظهـــور املرض ومن خالل مجالس 
األمناء وذلك باجتماع مبكر قبل بدء 
الدراسة مع إحاطة املجالس بخطة 
الوقاية. وردا على سؤال في حال 
انتشار املرض وما ميكن فعله قال 
الوزير ان اخلطة ناقشت أيضا ما 

املعلمني وتوفير أجهزة األنشـــطة 
املختلفة وفق احتياجات كل مدرسة 
ثانوية، وذلـــك خالل عامني حيث 
سيبدأ تطبيق النظام اجلديد عام 

.٢٠١١
  الى ذلك كشـــف الوزير اجلمل 
ووزير الصحة د.حامت اجلبلي عن 
االجراءات التي ستتبعها احلكومة في 
مواجهة انفلونزا اخلنازير استعدادا 
للعام الدراسي اجلديد، وأكد الوزيران 
تشكيل جلنة تختص بإدارة األزمات 
ومجموعة من االجراءات ملواجهة 
املرض، وأعلن وزيـــر التربية ان 
العام الدراسي سيبدأ في ٢٦ سبتمبر 
املقبل وسيتم تخصيص األسبوع 
الدراســـي األول للتوعية باملرض 
وطرق الوقاية منه وقال ان ما أشيع 
من تأجيل بدء العام الدراسي عار 
عن الصحة وســـتبدأ الدراسة في 
موعدها احملدد وأوضح ان محاور 

األساسي وخلق عامل مشترك بني 
العام والفني من خالل  التعليمني 
حتديث مناهـــج التعليم الثانوي 
وصوال الى منهج مرن يرتكز على 
التعليم النشط والتقومي الشامل.

  وقال الوزير: هذا النظام سيعيد 
الدور التربوي للمدرســـة ويتيح 
الفرصة للطالب لكي يكون مشاركا 
ومن ثم يتغير نظام التعليم النمطي 
الذي ال يصلح لعصر املعرفة ليكون 
للطالب ملف اجنازات يصاحبه طوال 
مراحل تعليمه ويخصص له ٥٠٪ 
من تقييم الطالب، وأكد اجلمل ان 
الدولة حريصة على اعداد املدارس 
الثانوية لتطبيـــق النظام اجلديد 
للثانوية العامـــة، موضحا انه مت 
توفيـــر ٢٫٥ مليـــار جنيه من قبل 
وزارتي التنمية االقتصادية واملالية 
مت تخصيصها إلعداد املدارس من 
البنية املعلوماتية وتدريب  حيث 

 ليلى نور
التربيـــة والتعليم    نفى وزير 
د.يســـري اجلمل وجود أي اجتاه 
لتقليـــل أعداد الطـــالب امللتحقني 
باجلامعـــات وأوضـــح ان االجتاه 
الســـائد هـــو إعـــادة توزيع هذه 
الفئات في بعض املجاالت العلمية 
والتكنولوجيـــة، وقال اجلمل في 
تصريح لــــ «األنباء» ان هذا العام 
يشهد بداية املجمعات التكنولوجية 
وكذلـــك اجلامعـــة االلكترونيـــة 
والتوسع في نظام التعليم املفتوح 
حيث أتاحت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إمكانات علمية وتعليمية 
غير مسبوقة إلتاحة الفرصة للطالب 
الذين حتول ظروفهم دون االنتظام 
في احلضور، مؤكدا انه مت االتفاق 
مـــع وزارة التضامـــن االجتماعي 
الذين  على إعفاء جميـــع الطالب 
يحصلون على معاش الضمان من 
الدراســـية خصوصا  املصروفات 
في مرحلة التعليم األساسي وذلك 
حلرص الدولة على توفير تعليم 

جيد كحق للجميع.
  وفيما يتعلق بتطوير التعليم 
الثانـــوي قال اجلمـــل ان حتديث 
الثانوي بشقيه  التعليم  منظومة 
العام والفني يهدف الى متكني الطالب 
خالل هـــذه املرحلة مـــن املهارات 
واملعارف والقدرات العلمية والعملية 
من خالل التعليم مدى احلياة مبا 
يستهدف حتقيق انسيابية في ربط 
التعليم الثانوي بنوعيه بالتعليم 

 أيام الدراسة ٢٠٠ وتطبيق التقويم على السادس اإلبتدائي والثاني اإلعدادي 
 علمت «األنباء» من مصادر تربوية رفيعة 
أن المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي قد 
أقر عدد أيام الدراسة بحيث ال تقل عن ٢٠٠ 
يوم، وسيستمر العمل بفصل مواعيد امتحانات 

الدبلومات الفنية عن الثانوية العامة.
  وقالت المصادر ان المجلس ناقش مشروع 
قرار وزاري بشأن النهايات الكبرى والصغرى 
وزمن اإلجابة لصفوف النقل والدبلومات لطالب 

ــة المتقدمة نظام الـ  المدارس الثانوية الفني
ــا وفق الخطة  ــنوات والتي تم تطويره ٥ س

االستراتيجية لتطوير التعليم الفني.
ــا يناقش المجلس تفعيل دور مجالس    كم
ــاء والمعلمين بإعطاء دور أكبر  األمناء واآلب
في ظل جهود وزارة التربية والتعليم الرامية 
لتحقيق الجودة وحصول المدارس على شهادة 
ــارت المصادر الى  ــاد والجودة، وأش االعتم

ــتهدف اعداد وتقديم ٤٤٣٠ مدرسة  ان المس
للحصول على تلك الشهادة والمشاركة الفاعلة 
ــة أي تحديات أمام  ــة في مواجه مع المدرس

مسيرة التعليم.
  وأكدت المصادر عزم الوزير الجمل تطبيق 
نظام التقويم الشامل على الصفين السادس 
االبتدائي والثاني اإلعدادي في العام الدراسي 

الجديد. 

 يستفيد منها العاملون بالمؤسسات الصحافية

 تحويل ١١٫٥ مليون جنيه لصرف عالوة 
  وبدل التدريب لشهري يوليو وأغسطس 

 إصدار الالئحة التنفيذية
  لقانون الضرائب العقارية الجديد 

 القاهرة ـ شيماء فاروق 
  حولـــت وزارة املالية ١١٫٥ مليون جنيه حلســـابات 
املجلـــس األعلى للصحافة وذلـــك لتمويل تكاليف بدل 
التدريب والتكنولوجيـــا والعالوة االجتماعية الدورية 
للعاملني باملؤسسات الصحافية، حيث يستفيد من العالوة 
االجتماعية نحـــو ٢٢٫٧٠٠ ألف صحافي وإداري وعامل 
باملؤسســـات الصحافية القومية واحلزبية، وذلك بناء 
على خطـــاب املجلس األعلى للصحافة والذي أرســـله 

لوزارة املالية.
  وقال د.يوســـف بطرس غالي وزير املالية إن املالية 
خصصت ٦٩ مليون جنيه سنويا والتي طلبها املجلس 
األعلى للصحافة لتمويل العالوة االجتماعية وبدل التدريب 
والتكنولوجيا بناء على البيانات الواردة للمجلس من 
املؤسسات الصحافية القومية واحلزبية املستفيدة، مشيرا 
إلى أن بدل التكنولوجيا والتدريب يســـتفيد منه نحو 
٣٣٧٦ صحافيا كما أن قيمة بدل التدريب لشهري يوليو 

املاضي وأغسطس اجلاري مت حتويلها بالفعل.  

 القاهرة ـ شيماء فاروق 
  أصدر وزير املالية د.يوســـف بطرس غالي الالئحة 
التنفيذية لقانون الضرائـــب العقارية اجلديد رقم ١٩٦ 
لسنة ٢٠٠٨ حيث شملت الالئحة ٢٢ مادة، ليبدأ تطبيق 
القانون من شـــهر يناير املقبل ٢٠١٠، كما أصدر غالي ٣ 
مناذج إلقرارات الثروة العقارية في ظل القانون اجلديد 
النموذج األول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية 
املوجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص 
بالوحدات اإلدارية والنموذج الثالث خاص باملنشـــآت 

البترولية. 
  وصرح د.غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر 
مناذج اإلقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب 
العقارية ومديرياتها واملأموريات التابعة لها، حيث يوجد 

٤٠٠ مأمورية عقارية في إنحاء اجلمهورية.
  وأضاف أنه تيسيرا على املكلفني بأداء الضريبة فسيتم 
تسلم وتقدمي تلك اإلقرارات من أي مأمورية عقارية على 
مســـتوى اجلمهورية، داعيا كل مـــالك العقارات االفراد 
والشـــركات بتقدمي إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية 

العام احلالي.  

 رسوم على منتجات التبغ وتجديد تراخيص السيارات وتراخيص البناء ومراكز العالج لتأمين التمويل 

 التأمين الصحي لكل المواطنين
  و«التضامن» تتحمل تكاليف ١٦ مليون شخص 

 ليلى نور
  حسم رئيس الوزراء د.أحمد 
نظيف القضايـــا اخلالفية بني 
وزارتي الصحة واملالية بشأن 
تطبيق ومتويل التأمني الصحي 
الشـــامل لكل املواطنني وقالت 
مصادر رفيعة مطلعة في الصحة 
ان الدراســـة االكتواريـــة التي 
أعدت لذلك تتضمن عدة بدائل 
املالية د.يوسف  طرحها وزير 
غالي لتسوية العجز لاليرادات 
والتمويل والتكاليف لتحقيق 
مطالب املواطنني بتحسني جودة 
اخلدمات الطبية في ظل النظام 

اجلديد.
  وعلمت «األنباء» من مصادر 
مالية مطلعـــة ان البدائل التي 
طرحها وزير املالية تتضمن ان 

تتحمل الدولة من خالل وزارة 
التضامن االجتماعي اشتراكات 
قرابة الـ ١٦ مليون مواطن من 
غيـــر القادرين، وممن يصعب 
تدبيرهم لالشـــتراك مبوجب 
كروت ذكية مع استمرار نسبة 
الـ ٥٤٪ من املواطنني اخلاضعني 
للتأمني الصحـــي مع العاملني 
القطاع  بالدولة وبعض جهات 
اخلاص وطالب املدارس وأصحاب 
املعاشـــات واألرامل واملطلقات 
الـــوالدة مع حتريك  وحديثي 
شرائح االشـــتراك دون أعباء 
على املواطنني بحيث تكون قيمة 
االشتراك نحو ١٠ جنيهات في 
الشهر تتغير حسب نسبة الدخل 
السنوي، وكذلك فرض رسوم 
التبغ وجتديد  على منتجـــات 

الســـيارات وبعض  تراخيص 
الســـلع كاالسمنت وتراخيص 
البناء وتراخيص مراكز العالج 
وعنـــد قيد أول ميـــالد يتدرج 

تصاعديا بزيادة عدد املواليد.
  وقال مســـاعد وزير املالية 
اللجنة  د.أحمد معيط، رئيس 
العليـــا للدراســـة االكتوارية 
واملالية للنظام اجلديد للتأمني 
الصحي انـــه مت االتفاق خالل 
االجتماعات املتتالية للجنة التي 
ضمت خبراء من وزارتي املالية 
والصحة علـــى حتديد صورة 
املوارد اإلضافية املمكنة لتنمية 
اإليرادات لنظام التأمني الصحي، 
خاصة وضع رسوم على منتجات 
التبغ مع التزام اخلزانة العامة 
بســـداد العجز في أموال نظام 

التأمني الصحي وسط تأكيدات 
بعدم حتميل املواطنني أي أعباء 

مالية جديدة.
  مـــن جانبه أكـــد املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الصحة 
عبدالرحمن شاهني ان تطبيق 
النظام اجلديد سيكون مرحليا 
وتدريجيا الفتا الى تقييم جتربة 
السويس التي شملت ١٥ ألف 
شخص حتملت وزارة التضامن 
االجتماعي اشتراكات ٧ آالف 
منهم وقال ان جتربة السويس 
جنحت في استيعاب العمالة 
املنتظمـــة والصيادين،  غير 
وأصحاب املعاشات واألرامل، 
وانه ســـيتم مع نهاية العام 
مد التجربة الى االســـكندرية 

وسوهاج. 


