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واشنطن: كشف استطالع دولي 
أن 61% من املصريني يؤيدون وجود 
مراقب����ني دوليني م����ن األمم املتحدة 
ملراقب����ة االنتخاب����ات لضمان نزاهة 
االنتخاب����ات، وأن ما يقرب من ثلثي 
املصريني يعتق����دون أنه من صالح 

الدولة وجود مراقبني دوليني.

وكشف االس����تطالع الذي أجرته 
مؤسس����ة »وورلد ببل����ك أوبينني« 
األميركية وشمل 17 دولة حول العالم 
أن املصريني كانوا م����ن أكثر الدول 
التي أيدت وجود مراقبني دوليني في 
االنتخابات.حيث أظهر االستطالع الذي 
أعلنت نتائجه الثالثاء املاضي ان %61 

من املصريني يؤيدون وجود مراقبني 
دوليني، في حني عارض هذا األمر %39 
من املصريني.كما قال 63% من املصريني 
إن الدولة سوف تستفيد من وجود 
مراقب����ني دوليني في االنتخابات، في 
حني رأى 37% أن الدولة لن تستفيد 

من هذا األمر.

استطالع دولي: 61% من المصريين يؤيدون مراقبة دولية لالنتخابات

المجموعة الوزارية عرضت على الرئيس الخطط البديلة إذا أغلقت المدارس والجامعات

تأجيل الدراسة إلى 3 أكتوبر لمواجهة انتشار إنفلونزا الخنازير
 القاهرة ـ ليلى نور والوكاالت

الدراس���ة ملدة  تقرر تأجيل 
اسبوع على أن تبدأ يوم السبت 
املواف���ق 3 أكتوبر 2009، وذلك 
حتى انتهاء موسم العمرة، وتأكيد 
عودة جميع املعتمرين واستقرار 
العودة، وانقضاء  حاالتهم بعد 
فترة حضانة املرض »إنفلونزا 
اخلنازير« وكذلك إلعطاء مهلة 
املدارس واالنتهاء  أطول إلعداد 
من اإلج���راءات التي مت االتفاق 

عليها.
 ج���اء ذلك خ���الل االجتماع 
الذي عق���ده مجلس  الط���ارئ 
احملافظ���ني اخلمي���س املاضي 
برئاس���ة د.أحمد نظيف رئيس 
مجلس الوزراء وتقرر عقد اجتماع 
آخر ملجلس احملافظني قبل بدء 
الدراسة، للتأكد من اتخاذ جميع 

اإلجراءات ملواجهة املرض.
وكان الرئيس محمد حسني 
مبارك أعطى توجيهات واضحة 
خ���الل االجتم���اع ال���ذي عقده 
االسبوع املاضي مع املجموعة 
الوزارية املختصة مبتابعة مرض 
انفلونزا اخلنازير باتخاذ أقصى 
إجراءات الوقاية حتى لو تطلب 
ذلك تأجيل العملية التعليمية في 
حالة حدوث ال قدر اهلل انتشار 
سريع للمرض في إطار الضوابط 
واملقاييس التي وضعتها وزارة 
الصحة والتي حتدد من خاللها 

شدة املرض. 
وص���رح د.ح���امت اجلبلي � 
� بأن املجموعة  عقب االجتماع 
عرضت على الرئيس موقف مصر 
بالنسبة النتشار الوباء عامليا، 
واإلجراءات االحترازية التي مت 
اتخاذها ملواجهته، خصوصا ما 

يتعلق بالعملية التعليمية التي 
مت التركيز عليها في االجتماع، 
سواء خطط املدارس أو اجلامعات 
بحكم أن هذا املرض يصيب صغار 
الس���ن كاألطفال والشباب وهم 
األكثر عرض���ة لإلصابة به من 
أى فئة أخ���رى، بعكس األنواع 

األخرى من االنفلونزا.
وأشار اجلبلي إلى أنه عرض 
على الرئي���س املعايير الثالثة 
املدارس،  التخاذ قرار بإغ���الق 
األول هو سرعة انتشار املرض، 
واملعيار الثاني هو ارتفاع عدد 
حاالت االلتهاب الرئوي الناجتة 

عن هذا املرض واملعيار الثالث 
هو نسبة حاالت الوفيات، وقال 
إن املوقف في مصر حاليا اليزال 
في إطار آمن، ولكن هذا املرض 
ال ميكن التنبؤ مبا سيحدث منه 
غدا أو خالل أس���بوع أو خالل 

عشرة أيام.
املجموع���ة  »أن  وأض���اف 
الرئيس  أمام  الوزارية راجعت 
ما حدث في نصف الكرة األرضية 
اجلنوبي خالل فترة الشتاء، وهى 
الفترة التي أظهرت عدم حدوث 
أى ن���وع من النمط الثابت لهذا 
املرض، وبالتالي يصعب توقع 

ماذا سيحدث لدينا خالل شهور 
الشتاء املقبل«.

وأوضح اجلبلي أن وزيري 
التربي���ة والتعلي���م والتعليم 
العال���ي عرضا عل���ى الرئيس 
مبارك اخلطط البديلة في حالة 
إغالق املدارس واجلامعات حتى ال 
تتعطل العملية التعليمية، وذلك 
باستخدام القنوات التلفزيونية 
التعليمية وكذلك طريقة تقسيم 
اتخ���ذت في  التي  اإلج���راءات 
اجلامع���ات وامل���دارس حلماية 
الطالب من املرض وانتش���اره 

بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد اجلبلي أن الرئيس مبارك 
في نهاية االجتماع أكد مرة أخرى 
ضرورة احلسم واتخاذ اإلجراءات 
املشددة في حالة الشعور بأي 
نوع م���ن اخلطر عل���ى أبنائنا 
الطالب أو عل���ى املجتمع ككل، 
خاص���ة بعد تصري���ح منظمة 
الصحة العاملية األخير بأنه من 
املتوقع أن يصاب باملرض %20 

من سكان الكرة األرضية.
من ناحية أخرى، طالب وزير 
التربية والتعليم د.يسري اجلمل 
خالل اجتماعه مع مجلس إدارة 
هيئة األبنية التعليمية ملناقشة 

استعدادات العام الدراسي اجلديد 
بض���رورة فحص دورات املياه 
املدارس املختلفة وإصالح  في 
التال���ف منها في إط���ار خطة 
مكافح���ة انفلون���زا اخلنازير، 
وتوفير غ���رف العزل الوقائي 
بكل مدرس���ة وعمل ملصقات 
للتوعية واإلرشادات الوقائية. 
إل���ى ه���ذا، ب���دأت احملافظات 
اس���تعداداتها ملواجهة املرض 
خالل العام الدراس���ي اجلديد، 
ففي املنيا طالب احملافظ اللواء 
أحمد ضياء الدين مديري اإلدارات 
التعليمي���ة بتوعي���ة التالميذ 
انفلونزا  بخطورة ڤيروس���ي 
الطيور واخلنازير، وتخصيص 
ساعة أسبوعية إلطالع الطالب 
على خطورة الڤيروسني وطرق 
الوقاية منهما، كما هدد احملافظ 
التعليم  خالل لقائه بقي���ادات 
بإقصائهم من مواقعهم في حالة 
ظهور خلل باملباني املدرس���ية 
ودورات املياه والصرف الصحي 
وزجاج املنافذ واملالعب واألدوات 
الرياضية واملقاعد واحلاس���ب 
اآللي واملكتبات ومواقع ممارسة 
الرياضة لتكون صاحلة مع بداية 

العام الدراسي اجلديد.
وفي مطروح، أعرب عدد من 
أولياء األمور باملراحل التعليمية 
املختلفة عن تخوفهم من إرسال 
امل���دارس في أول  الى  أوالدهم 
أسبوع للدراسة، خصوصا بعد 
اإلع���الن عن وفاة احلالة رقم 2 
بإنفلون���زا اخلنازير، مؤكدين 
إلى  أنهم سيرس���لون أوالدهم 
املدارس بعد األسبوع األول، حتى 
يتأكدوا من عدم انتقال العدوى 

إلى املدارس.

القنصل المصري بالكويت: هدف 
ديبلوماسيتنا رعاية المصريين بالخارج

وصف العالقات الكويتية ـ المصرية بالوطيدة

الكويت � أ.ش.أ: أكد القنصل العام املصري اجلديد 
بالكويت صالح الوسيمي أن وزارة اخلارجية حريصة 
على رعاية املصري���ني واحلفاظ على جميع حقوقهم 
ف���ي اخلارج وهو الهدف الرئيس���ي للديبلوماس���ية 

املصرية.
وقال الوسيمي في تصريحات ملراسل وكالة أنباء 
الشرق األوسط بالكويت ان وزير اخلارجية أحمد أبو 
الغيط يؤكد باستمرار ضرورة االهتمام بحل كل املشاكل 
التي تعترض طريق املصريني في كل دول العالم، وأن 
تكون القنصلية العامة والس���فارة على اتصال دائم 
الطالعه على كل هذه اخلطوات وطرق حل املش���اكل 

التي تواجه اجلالية املصرية بالكويت.
ووصف الوس���يمي العالقات املصرية � الكويتية 
بأنها وطيدة جدا في ظ���ل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وللرئيس حسني 
مبارك، مؤكدا أن العالقات بني البلدين متميزة على كل 
املستويات، مشيرا الى أن اجلالية املصرية بالكويت 
حتت���ل املرتبة الثانية من حيث العدد وتقوم بدورها 
التنموي على أكمل وجه في جميع ربوع الكويت، فهي 
تضم قضاة ومهندسني وأطباء ومستشارين ومحاسبني 

وصحافيني وعماال.
يذك���ر أن القنصل العام اجلدي���د بالكويت صالح 
الوسيمي يأتي خلفا للقنصل السابق أحمد عبدالاله 

الذي انتهت فترة عمله قبل أيام.
وكان الوسيمي يشغل قبل ذلك منصب نائب مساعد 
وزير اخلارجية لش���ؤون مجلس التعاون اخلليجي 
واليمن، وسبق له العمل في سفارات مصر بسلطنة 

عمان واألردن واليونان والسعودية وهونغ كونغ. 

هل تغلق اجلامعات واملدارس للوقاية من إنفلونزا اخلنازير؟

إضراب شركة النظافة اإليطالية أدى لتراكم القمامة في عدة أحياء باجليزة

كامل: رمضان آخر مهلة لشركات المحمول 
إليقاف عروض حرق األسعار

حصاد 4 سنوات من اإلصالحات الضريبية: ضرائب الدخل 
ترتفع إلى 91 مليار جنيه.. وعدد الممولين إلى 3 ماليين

ضبط 2500 دجاجة 
حية داخل مخزن 

سري بمدينة الغردقة

 القاهرة ـ شيماء فاروق
أعلن وزير املالية د.يوسف بطرس غالي 
نتائج أول تقرير متابعة عن اثر اإلصالحات 
الضريبية، التي انتهجته���ا الوزارة بعد 4 
س���نوات من صدور قانوني ضريبة الدخل 
رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 184 
لس���نة 2006، مؤكدا ارتفاع ضريبة الدخل 
إلى 91 مليار جني���ه، وان عدد املمولني زاد 

إلى 3 ماليني.
الذي أعدته مصلحة  التقرير،  وكش���ف 
الضرائب، أن سياسة تخفيض سعر الضريبة 
التي أخذ بها في تعديالت قانوني الضرائب 
بتخفيض س���عر ضريب���ة الدخل من %40 
إلى 20% وتخفيض س���عر ضريبة الدمغة 
أس���فرت عن زيادة احلصيل���ة من ضريبة 
الدخل والدمغة منذ العام األول لإلصالحات 
الضريبي���ة باملخالفة لنتائج جتارب الدول 
املثيلة وتوقعات املؤسس���ات الدولية التي 
كانت تش���ير إلى إن احلصيلة ستنخفض 
ملدة ثالث سنوات بعد صدور القانون اجلديد 
لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة 

أخرى.
وقال غالي ان احلصيلة الضريبية حققت 
ارتفاعا منذ العام األول لصدور قانون ضريبة 

الدخل والسنوات التالية لترتفع الضريبة 
احملققة من 33 مليار جنيه عام 2004/2003 إلى 
54 مليارا عام 2006/2005 ثم 66 مليار جنيه 
عام 2007/2006 ثم 76 مليارا عام 2008/2007 
و90.95 مليار جنيه عام 2009/2008 بنسبة 

منو 175.7% في السنوات ال� 4.
وزادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 
مليون جنيه عام 2004 إلى 4026 مليون جنيه 
عام 2006 ثم 4893 مليونا عام 2007 ثم 6179 

مليونا عام 2008، بنسبة منو %62.
وأضاف غالي ان اإلصالحات الضريبية 
استهدفت التيسير على املجتمع الضريبي 
وحتس���ني مناخ األعمال وتشجيع املمولني 
على السداد الطوعي وإيجاد عالقة جديدة بني 
املجتمع الضريبي واإلدارة الضريبية قائمة 
عل���ى الثقة، وذلك من خالل ربط احلصيلة 
الضريبية املستهدفة سنويا مبعدالت منو 
االقتصاد القومي، حيث ارتفعت معدالت منو 
الزيادة الس���نوية املستهدفة من احلصيلة 
الضريبية لتتراوح بني 15% و40% في الفترة 
من 2005 إلى 2008 والتي تواكبت مع حتقيق 
االقتصاد القومي معدالت منو مرتفعة، بينما 
انخفض معدل منو احلصيلة املستهدفة ليصل 
إلى10% فقط عام 2010/2009 في ظل تداعيات 

األزمة العاملية.
وأظهر التقرير أيضا حتسن معدالت تقدمي 
اإلقرارات الضريبية وتضاعف عدد املمولني 
م���ن 1.4 مليون عام 2004 إل���ى أكثر من 3 
ماليني ممول حاليا بنسبة منو 114%، كما أن 
اإلصالح الضريبي والسياسات املالية األخرى 
ساهمت في جذب استثمارات مباشرة بنحو 
42.2 مليار دوالر في السنوات ال� 4 املاضية، 

منها 8.2 مليارات عام 2009/2008.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب 
املصرية أشرف العربي أن تقرير املتابعة ألثر 
اإلصالحات الضريبية كشف أيضا أن الثقة بني 
املصلحة واملجتمع الضريبي امتدت لتشمل 
جميع أنواع الضرائب حيث زادت حصيلة 
املصلحة من الربط الذاتي للممولني إلى جانب 
ضريبة الدخل لتشمل الضريبة املسددة حتت 
حساب الضريبة وضريبة الدمغة وضريبة 
الرواتب وانعكس ذلك في الضريبة املسددة 
وفقا للربط الذاتي للممول من تلك األوعية 
الضريبية لتصل إلى 28.43 مليار جنيه عام 
2005/2004 و50.742 مليارا عام 2006/2005 
و57.905 مليارا عام 2007/2006 و68.289 
مليارا عام 2008/2007 و79.341 مليارا عام 

.2009/2008

الغردق���ة: تمكن���ت 
األجهزة األمنية بمحافظة 
البح���ر األحم������ر م��ن 
ضب��ط مخ��زن س���ري 
لتربية الدواجن وبداخله 
2500 دجاج���ة بمنطقة 
بال��ت�نس������يق  زرزارة 
م���ع مديري���ات الصحة 
والزراعة والطب البيطري 
والوحدة المحلية بمدينة 

الغردقة.
وق���ال س���عيد جبر 
رئيس مدين���ة الغردقة 
المحاف���ظ مج���دي  إن 
القبيصي أصدر تعليم�ات 
مشددة بمنع تداول وبيع 
الحية بمختلف  الطيور 
أنحاء المحافظة للوقاية 
إنفلونزا  م���ن م����رض 

الطيور.
ولف���ت إلى أن جميع 
األجهزة التنفيذية حريصة 
على منع أي مخالفات من 
ش���أنها اإلضرار بصحة 

المواطنين.

أزمة القمامة تتصاعد: »ميدان لبنان« ينضم للمناطق الموبوءة
القاهرة: عقدت أجهزة وزارة البيئة اجتماعا طارئا مع مس����ؤولي
 محافظة اجليزة، االربعاء املاضي، حلس���م أزمة النظافة التي 
تصاعدت خالل األس���ابيع املاضية، بسبب إضراب شركة النظافة 
اإليطالية عن العمل، مما أدى إلى تراكم القمامة في أحياء العجوزة 
والدقي وشمال اجليزة.وقالت جريدة »املصري اليوم« إن االجتماع 
عقد اس���تجابة لطلب الرئيس حس���نى مبارك بسرعة حل األزمة 
خالل اجتماعه من���ذ أيام مع مجلس الوزراء، ووجه في االجتماع 
انتقادات ح���ادة لوزيري البيئة والتنمي���ة احمللية لصمتهما عن 
األزمة، وطالبهما بس���رعة حلها خالل أس���بوع.وقررت احملافظة 
االستعانة بشركة املقاولون العرب حلل أزمة النظافة في شوارع 
إمبابة والتي تعد أكثر املناط���ق إنتاجا للقمامة، حيث تنتج 250 

ألف طن يوميا.
واس����تمرت األزمة لليوم الثاني والعشرين على التوالي، وامتدت 
القمامة إلى ميدان لبنان في املهندسني الذي يضج بالعديد من السفارات 
والبنوك واحملال الكبرى، وشكا مترددون على مسجد الشريف حسام 
في امليدان من انتشار الروائح الكريهة واقتراب القمامة من املسجد.

من جانبه، كش����ف اللواء محمد لنب، رئيس الهيئة العامة لنظافة 
وجتميل القاهرة األسبق، عن أن الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء 
الس����ابق، »ضغط« على احملافظني من أجل دخول ش����ركات النظافة 

األجنبية للعمل في مصر.
وقال إن د.عبدالرحيم ش����حاتة، محافظ القاهرة الس����ابق، رفض 
وقتها بشدة دخول شركات النظافة أحياء العاصمة، مؤكدا أن العقود 
املبرمة بني احلكومة وشركات النظافة األجنبية بها »ثغرات قانونية 

كثيرة« لصالح الشركات األجنبية.
وتابع لنب ان عقود شركات النظافة مستمرة ملدة 15 عاما، وان 
الش���ركات األجنبية الثالث »اإليطالية والفرنسية واإلسبانية«، 
حتصل على 180 مليون جنيه سنويا، مطالبا بتأسيس شركة قابضة 

للنظافة والتجميل تنبثق منها شركات فرعية في احملافظات.

القاه����رة: أكد د.ط����ارق كامل وزي����ر االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات أن اجلهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت قادر على ضبط سوق اتصاالت احملمول في 

مصر من حيث العروض التي تضر بالسوق.
وأشار إلى أن الش����ركات أمامها مهلة حتى نهاية 
رمضان لوقف أى ممارسات تقل فيها أسعار االتصاالت 
عن أسعار التكلفة حلرق األسعار وحتقيق مصالح 

خاصة على حساب باقي األطراف.
وتوقع الوزير تطبي����ق الضوابط املعنية قريبا 
على أى ش����ركة مخالفة من خالل العديد من اآلليات 
ومنها حتديد األرقام للشركة املخالفة، ألنه ال يجوز 
أن تستفيد شركة من عرض معني لزيادة مشتركيها 

على حساب السوق بالكامل.
جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش توقيع 
اتفاقية تعاون مشترك االثنني املاضي بالقرية الذكية 
بني الشركة املصرية لالتصاالت وشركة فودافون مصر 
تهدف إلى استخدام ش����ركة فودافون مصر للبوابة 
الدولية للشركة املصرية لالتصاالت لتقدمي خدمات 
االتصاالت الدولية واس����تغالل البني����ة التحتية لها 

خلدمة عمالئها في مصر على أعلى مستوى.
وقال د.طارق كامل وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات - في تصريحاته - إن السنوات القادمة لن 
تكون سهلة على شركات احملمول ألن النمو الطبيعي 
يتولد عنه نوع من التشبع بعد جتاوز عدد مشتركي 

احملمول في مصر 50 مليون مشترك.

وأضاف أنه ستكون هناك ظواهر تنخفض فيها 
أعداد مشتركي احملمول كما حدث مؤخرا مع الشركة 
املصرية لالتصاالت وانخفض عدد مشتركيها بحوالي 
مليون ونصف املليون وفقا لبيانات شهر يوليو املاضي 
والتي أعلنت عنها بكل شفافية وذلك لوقفها التسهيالت 
االئتمانية التي تراكمت على مدى سنوات طويلة وليس 
بسبب أى تقصير مما أدى إلى هذا االنخفاض.وشدد 
على أن أس����اس املنافسة في الفترة القادمة سيكون 
هو القيمة املضافة واحملتوى والتكنولوجيات التي 
تسمح بالتوسع، إضافة إلى التحالفات بني الشركات 
وهو ما ش����جع عليه الوزير في السوق املصري في 

الفترة القادمة.
وأشاد د.طارق كامل بإقبال املصرية لالتصاالت 
عل����ى طرح عروض ترويجي����ة وخدمات جديدة في 
الفترة القادمة خلدمة املشتركني لالستفادة من بنيتها 
األساسية القوية، التي شجعت على استخدامها أيضا 
في شراكات مع شركات احملمول، مشيرا إلى أن العالقة 
بني املصرية لالتصاالت وش����ركات احملمول ليست 
التنافس فقط ولكن التكامل أيضا من خالل استخدام 
البنية األساسية وبوابة االتصاالت الدولية وخدمات 

القيمة املضافة.
واس����تبعد الوزير اإلقدام في الوقت احلالي على 
طرح الرخصة الثانية للتلفون الثابت نظرا لظروف 
األزمة العاملية، إضافة إلى الظروف التي مير بها قطاع 

االتصاالت على مستوى العالم.

جمال حمزة: مفاوضات غير رسمية من األهلي لضمي
القاه���رة: قال جم���ال حمزة
العب فريق ماينتس األملاني 
إنه توج���د مفاوضات من إدارة 
النادي األهلي لضمه إلى صفوف 

الفريق.
وقال حم���زة في تصريحات 
لبرنامج مس���اء األنوار »توجد 
مفاوضات غير رسمية من النادي 
األهلي لضمي إلى صفوف الفريق، 
وقد حت���دث معي بالفعل بعض 

األشخاص داخل النادي«.
وأوضح »ل���م يفاحتني أي 
مسؤول من نادي الزمالك لعودتي 
مرة أخ���رى، وال توجد لدي أي 
عروض في مص���ر غير عرض 
الزمالك  األهلي«.وق���ال الع���ب 
ومنتخب مصر سابقا »سأحاول 
البحث عن ناد آخر في أملانيا أو 
أوروب���ا، وإذا لم أمتكن من ذلك 

فسأعود مرة أخرى ملصر«.
وفشل حمزة في إقناع مدرب 
الفريق اجلديد بإمكانياته ليظل 
خارج قائمة ال�18 للمباريات بعد 
مرور 4 أس���ابيع من منافسات 

جمال حمزةالدوري األملاني.


