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مختلف القضايا دون حتيز حلزب معني أو فئة دون 
أخرى، لكي تتمكن اجلالية املصرية من متابعة أخبار 
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الدراسة 3 أكتوبر وإيقافها 12 أسبوعًا إذا زادت وفيات »اإلنفلونزا« على %2

6ـ عدد احلاالت القادمة من اخلارج )370 حالة بنسبة 
.)%42.9

7ـ عدد احلاالت القادمة من الســـعودية )120 حالة 
بنسبة %13.8(.

ثالثا: حالتا الوفاة في مصر:
احلالة األولى: لســـيدة من املنوفية 27 سنة كانت 
تعاني من حمى روماتيزمية وكانت قادمة من السعودية 

بعد أداء مناسك العمرة.
احلالة الثانية: لســـيدة من الدقهلية 25 سنة زوج 

احلالة قادم من السعودية لقضاء االجازة السنوية.
رابعا: املواقف احلالي ألرصدة عقار التاميفلو ـ الطعوم 

ـ املطهرات ـ األقنعة الواقية:
أ ـ الرصيد االستراتيجي احلالي من عقار التاميفلو 

5 ماليني عبوة »منها 2.5 عبوة مادة خام«.
ب ـ يتم حاليا التعاقد على عدد 5 ماليني جرعة من 
طعم االنفلونزا املســـتجدة إيه »إتش 1 إن 1« تصل في 

املواعيد اآلتية: 
ـ 80 ألف جرعة في أكتوبر 2009.

ـ مليون جرعة في يناير 2010.
ـ 1.27.000 جرعة في مارس 2010.

ـ 550.000 جرعة في أبريل 2010.
ـ 2.000.000 جرعة في مايو 2010.

ج ـ الرصيد االســـتراتيجي من األقنعة الواقية 45 
مليون قناع طبي على الكفاءة »10 ماليني رصيد مركزي 

ـ 35 مليونا باحملافظات«.
دـ  الرصيد االستراتيجي من املطهرات مليون ونصف 

لتر كلور ـ 160 ألف عبوة كحول جيل.
خامسا: اإلجراءات االحترازية لدخول املدارس:

ـ مت عمل خطة لإلجراءات الوقائية للمدارس محدد بها 
األدوار واملسؤوليات ومت نشرها على املوقف االلكتروني 

لوزارة الصحة.
- صدر قرار وزير الصحة بعدم الســـماح ألعضاء 
هيئـــة التدريس والطلبة بجميع املنشـــآت التعليمية 
القادمني من اخلارج بالتواجد داخل هذه املنشـــآت إال 

بعد مرور 8 أيام. 
- مت عمل أدلة إرشادية مبني بها مهام فريق التحكم 
خارج وداخل املدرسة مبا في ذلك خط سير اإلجراءات عند 
ظهور حالة واحدة أو أكثر ـ إجراءات تعليق الدراسة. 
- مت تدريـــب 260 متدربا »تـــي أو تي« من األطباء 
واملمرضـــات لتنفيـــذ البرنامج التدريبـــي للعاملني 

باملدارس. 
- يتم حاليا تنفيذ 600 دورة تدريبية للفريق الصحي 
بالريف واحلضر على التعامـــل مع حاالت اإلنفلونزا 

في املدارس. 
 سادسا: سيناريو غلق املدارس:

أ - حدوث حالة واحدة معمليا أو أكثر في فصل واحد 
)غلق الفصل مدة أسبوعني(. )يتم اتخاذ القرار من مديرية 

التربية والتعليم ـ مديرية الصحة ـ احملافظة(.
ب - حـــدوث حالة أو أكثر في أكثر من فصل )غلق 
املدرسة ملدة أســـبوعني إلى 4 أســـابيع(. )يتم اتخاذ 
القـــرار مركزيا من وزارة التربيـــة والتعليم - وزارة 

الصحة(.
ج - تعليق الدراسة ملدة من أسبوعني إلى 4 أسابيع 

في حالة حدوث اثنني من املؤشرات التالية:
1 - تضاعـــف عدد احلاالت على مســـتوى املجتمع 

مبتوالية هندسية خالل أسبوعني.
2 - األعراض اإلكلينيكية التنفسية )زيادة سرعة 
التنفسـ  وجود التهاب رئوي( في 5% - 10% من احلاالت 

املعزولة باملستشفيات.
3 - نسبة الوفيات للحاالت املعزولة باملستشفيات 

القاهرة: حسم مجلس الوزراء االربعاء املاضي اجلدل
 بشـــأن تأجيل جديد للعام الدراســـي، على خلفية 
املخاوف من انتشار ڤيروس »انفلونزا اخلنازير«، وقرر 
املجلس بدء الدراسة في موعدها 3 أكتوبر املقبل، فيما 
أعلن وزير التربية والتعليم د.يسرى اجلمل أنه سيتم 
تعديل مواعيد االمتحانات عقب بدء العام الدراسي في 

حال تفشى املرض.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه تقريرا لغلق املدارس 
ملواجهة مخاطر املرض، ويتضمن إغالق الفصل أسبوعني 
إذا ظهرت فيه حالة واحدة أو أكثر، وعند حدوث إصابة 
أو أكثر في عدة فصول تغلق املدرسة من أسبوعني إلى 
4 أســـابيع،  كما تضمن التقرير قرارا بتعليق الدراسة 
من 4 إلى 12 أسبوعا في حالة حدوث اثنني من املؤشرات 
التالية: تضاعف عدد احلاالت على مســـتوى املجتمع 
مبتوالية هندسية خالل أســـبوع، وحدوث األعراض 
اإلكلينيكية التنفســـية »زيادة سرعة التنفس وجود 
التهاب رئـــوي« في أكثر من 10% من احلاالت املعزولة 
باملستشفيات، وزيادة نسبة الوفيات للحاالت املعزولة 

باملستشفيات أكثر من %2.
وفيما يلي تنشر »شؤون مصرية« نص التقرير املقدم 
من الدكتور حـــامت اجلبلي وزير الصحة حول املوقف 
من مرض انفلونزا اخلنازير والذي استعرضه مجلس 
الوزراء في اجتماعه، وتضمن التقرير النقاط التالية:

أوال: املوقف العاملي ملرض االنفلونزا املستجدة )إتش 
1 إن 1( حتى 15 سبتمبر 2009:

أـ  عـــدد الدول التي أبلغت عـــن حاالت مؤكدة: 193 
دولة.

بـ  إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم: 3639 
حالة.

جـ  شهد إقليم شرق املتوسط حتى تاريخ 14 سبتمبر 
2009 اإلبالغ عن 10556 حالة بشرية مؤكدة معمليا في 
عدد 21 دولة من دول املنطقة متضمنة عدد 88 حالة وفاة 
مبعدل وفاة 0.8% منهم 26 حالة وفاة في السعودية و22 
حالة وفاة في إسرائيل و13 حالة في عمان حيث ميثل 
عدد حاالت الوفاة للثالث دول نسبة 69% من إجمالي 

حاالت الوفاة باإلقليم.
ثانيا: املوقف الوبائي في مصر ملرض االنفلونزا املستجدة 

)إتش 1 إن 1( حتى 15 سبتمبر 2009:
1ـ إجمالي عدد احلاالت 886 حالة.

2ـ متوسط العمر للحاالت املؤكدة 22 سنة.
3ـ نسبة احلاالت املؤكدة حسب النوع )ذكور %56.2، 

إناث %43.8(.
4ـ عدد احلاالت التي ليس لها مصدر معلوم للعدوى 

)97 حالة بنسبة %10.7(.
5ـ عدد احلاالت املرتبطة وبائيا )419 حالة بنســـبة 

.)%46.4

من 1% ـ %2
د - قرار بتعليق الدراسة ملدة من 4 أسابيع إلى 12 

أسبوعا في حالة حدوث اثنني من املؤشرات التالية:
1 - تضاعـــف عدد احلاالت على مســـتوى املجتمع 

مبتوالية هندسية خالل أسبوع.
2 -األعراض اإلكلينيكية التنفســـية )زيادة سرعة 
التنفس ـ وجود التهاب رئـــوي( في أكثر من 10% من 

احلاالت املعزولة باملستشفيات.
3 - نسبة الوفيات للحاالت املعزولة باملستشفيات 

أكثر من %2.
سابعا: اإلجراءات االحترازية في العيد:

أ - تقليل االزدحام في السينمات واملسارح والنوادي 
والكافتيريات.. إلخ. 

ب - االهتمـــام بإجـــراءات التهوية داخـــل أماكن 
التجمعات. 

ج - زيـــادة الوعي الصحي بـــني األفراد واملجتمع 
بخصوص )السلوك التنفسي الصحي ـ جتنب األماكن 

املزدحمة ـ االهتمام بغسل األيدي. 
د - زيادة أعداد وسائل النقل املختلفة. 

ه - تكثيف احلملة اإلعالمية. 
و - مواجهـــة زيادة االنتشـــار احمللـــي بعد عودة 

املعتمرين واحتفاالت العيد ومع بدء العام الدراسي. 
ز - مواجهة زيادة الطلب على العناية املركزة حلاالت 

االلتهاب التنفسي الشديدة. 
ح - تأخر بعض احلاالت في طلب العالج قد يؤدي 

إلى املضاعفات والوفاة. 
ط - زيادة انتشـــار الڤيروس في املجتمع قد يغير 

من الصورة اإلكلينيكية البسيطة إلى اخلطيرة. 
ي- في بعـــض احلاالت حتدث اإلصابة بالڤيروس 
على الرئتني مباشرة مسببا االلتهاب الرئوي الڤيروسي 

الذي قد يؤدى إلى فشل تنفسي ووفاة. 
ك - منع التكالب على طلب التاميفلو والتطعيم. 

ل - التصدي لزيادة الشـــائعات اخلاصة بانتشار 
احلاالت في املدارس والتجمعات.

في سياق متصل، قال د.يسرى اجلمل، وزير التربية 
والتعليم، في حوار مع جريـــدة »املصري اليوم« إنه 
حال حتـــور الڤيروس فإن الوزارة ســـتتخذ إجراءات 
من شأنها مد فترة االمتحانات لتخفيض حجم الكثافة 

داخل اللجان.
وذكر أنه أصدر تعليمات باســـتمرار مجالس أمناء 
املدارس في موقعها، حتـــى تتمكن من اتخاذ التدابير 
واإلجراءات الالزمة ملواجهة انفلونزا اخلنازير، مشيرا 
إلى أن الوزارة اتفقت مع احتاد اإلذاعة والتلفزيون على 
بث برامج تعليمية تفاعلية بزمن احلصة املدرســـية 
نفسه، ومن الورش واملعامل بالنسبة للتعليم الفني، 

موضحا أن البث سيتم خالل اليوم بالكامل.

الحكومة تقرر منع الزحام في األماكن العامة ودور السينما والمسارح في العيد

زيادة الوعي الصحي بني األفراد بخصوص السلوك التنفسي الصحي وجتنب األماكن املزدحمة يساعد على احلد من انتشار املرض

غرامة املتهرب من أداء الضريبة العقارية ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد عن 5 آالف

القاهرة ـ شيماء فاروق
أكدت وزارة املالية أنه لن يتم حتصيل 
أي رسوم على الوحدات العقارية بدءا من 
يناير املقبل باستثناء الضريبة العقارية، 
موضحة أن قانون الضرائب العقارية اجلديد 
ألغى العمل بضريبة اخلفر وجميع الرسوم 
اإلدارية. وقال وزير املالية د.يوسف بطرس 
غالى، في بيان االربعاء املاضي إن الضريبة 
العقارية املســــددة على الشقق والوحدات 
العقارية املفروشــــة واملخازن والعقارات 
املستخدمة في األغراض الصناعية سيتم 
خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل 
لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي، الفتا 
إلــــى عدم فرض الضريبــــة على األراضى 
الفضاء غير املستغلة أو الوحدات العقارية 

غير التامة وغير املستغلة.
وأشار غالي إلى أن القانون نص صراحة 
على عدم جواز زيادة الضريبة على %30 
للوحدات الســــكنية و45% للوحدات غير 
السكنية عند إعادة تقييم العقار كل خمس 
سنوات، وطالب مالك الوحدات العقارية التي 
لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها »عوايد« 
من قبل، بالتقــــدم بطلب مع إقرار الثروة 
العقارية، إلسقاط املبالغ املستحقة عليهم 

وربط الضريبة من العام التالي.
من جانبه، حذر طارق فراج، وكيل أول 
وزارة املاليــــة ورئيس مصلحة الضرائب 
العقارية، من أن القانون يعاقب املتهرب من 
أداء الضريبة العقارية بغرامة ال تقل عن 
ألف جنيه وال تتجاوز 5 آالف، باإلضافة إلى 
تعويض يعادل مثل الضريبة، مشددا على 
أنه في حال التخلف عن تقدمي إقرار الثروة 
العقارية ستتم معاقبة املكلف بأداء غرامة 

تتراوح بني مائتي وألفي جنيه.
وأشار فراج إلى أن القانون حدد حاالت 
التهرب في تقدمي أوراق أو مستندات غير 
صحيحة أو مزورة للجنة احلصر والتقدير 
أو جلنة الطعن أو إبداء بيانات على غير 
الواقع أو تقدمي مســــتندات غير صحيحة 

بقصد االستفادة باإلعفاء من الضريبة.
الى ذلك، أعلنت هيئة السلع التموينية 
عن تعاقدها على استيراد 240 ألف طن من 
القمح الروسي بسعر 166 دوالرا للطن، من 
خالل 4 شركات هي: فينوس 90 ألف طن، 
وبوجنــــي 30 ألف طن، وفاليرس 60 ألف 

طن، ودرايفوس 60 ألف طن.
وقال نعماني نصر نعماني، نائب رئيس 
الهيئة، إن الهيئة تلقت 13 عرضا لتوريد 
الكميات املطلوبــــة، مت اختيار 5 عروض 
منها طبقا للمواصفات القياسية املصرية 

وكذلك أفضل األسعار.

وأضــــاف ان الكميــــات املتعاقد عليها 
ســــيتم توريدها في الفترة من 15 أكتوبر 
حتى نهاية الشــــهر املقبل، مشيرا إلى أن 
الهيئــــة تتعاقد على الكميات املطلوبة من 
القمح من خالل مناقصات عاملية يســــمح 
فيها للشركات املسجلة في سجل املوردين 
بالهيئة باملشاركة فيها، مادامت قادرة على 
االلتزام مبواصفات االستيراد وتقدمي أفضل 
األســــعار. وتابع ان شحنة القمح التي مت 
رفضها مبيناء اإلسكندرية لم يتم استيرادها 
حلساب هيئة السلع التموينية وإمنا حلساب 
شركات خاصة، مشيرا إلى أن مخزون القمح 
يكفي حاجة االســــتهالك لفترة تزيد على 

5 أشــــهر، وتقوم الهيئة بعمل مناقصات 
بصفة مســــتمرة بغرض احلفاظ على هذا 

املخزون. 
وأكد أن جلنة البت في مناقصات الهيئة 
يشــــارك فيها ممثلون من جميع اجلهات 
املعنية، من: هيئة السلع التموينية، ووزارة 
التضامن، والشــــركة القابضة للصناعات 
الغذائية، ووزارة املاليــــة، ورئيس إدارة 

الفتوى املختص مبجلس الدولة.
وقال إنه مت االتفاق مع اجلانب الروسي 
على تعديل أســــلوب الرقابة على القمح، 
حيث ســــتقوم جهة حكومية مستقلة عن 

الشركة املوردة بفحص الشحنات.

»المالية«: ال ضريبة على األراضي الفضاء
أو الوحدات العقارية غير المستغلة

وزير الري: زراعة 40 ألف فدان في »توشكى« »التموينية« تتعاقد على استيراد 240 ألف طن قمح روسي
واستصالح 100 ألف العام المقبل

»التجارة« تنفي شائعة توقف مصانع األسمنت
بعد العيد والطن يباع بأقل من السعر المعلن

القاهرة: عقد الرئيس محمد حســــني مبارك
 اجتماعــــا الثالثــــاء املاضي، مبقر رئاســــة 
اجلمهوريــــة، حضره رئيس الــــوزراء ووزراء 
االســــتثمار واإلسكان والزراعة والري ورئيس 
ديوان رئيس اجلمهورية، لبحث سياسة الدولة في 
استصالح األراضي وتقدم السير في املشروعات 
القومية، خاصة مشروعي توشكى وترعة السالم.  
وقال وزير الزراعة أمني أباظة، إن االجتماع تناول 
احلديث عن مشروع توشكى وشرق العوينات 
ومشروعات اســــتصالح األراضي بصفة عامة 

والتقدم الذي حدث في هذه املشروعات.
من جانبه، أعلن وزير املوارد املائية د.محمد 
نصر الدين عالم، أنه سيتم االنتهاء من زراعة 40 
ألف فدان في مشروع توشكى مبعرفة شركتي 
الراجحي السعودية والقابضة للتجارة بحلول 
ديسمبر املقبل، موضحا أن هذه املساحات تعتبر 
طفرة مقارنة باملساحة التي متت زراعتها حتى 

العام املاضي والبالغة 10 آالف فدان. 
وأوضح الوزير أنه من املقرر أن يتم البدء في 

استصالح وزراعة 100 ألف فدان أخرى لصالح 
شــــركة الظاهرة اإلماراتية بعد افتتاح سحارة 
املياه فبراير املقبل، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ 
باستصالح هذه املساحات على 4 مراحل مبعدل 
25 ألف فدان لكل مرحلة.  وحول سير املفاوضات 
مع دول حوض النيل أكد عالم أن العالقات معها 
ممتازة، وأن هناك تنسيقا بني مصر والسودان 
من أجل جولة التفــــاوض املقبلة املقرر عقدها 
فــــي مدينة »عنتيبي« األوغندية يومي 28 و29 
سبتمبر اجلاري بحضور جلان التفاوض واللجان 

الفنية، وحضوره شخصيا.
من جهة أخرى، تقوم الســــفيرة منى عمر، 
مســــاعدة وزير اخلارجية للشؤون األفريقية، 
أوائل شهر أكتوبر املقبل بجولة أفريقية تشمل 
عددا من دول حوض النيل.  وحول ما إذا كانت 
جولتها في دول حوض النيل مرتبطة بجولة وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان لعدد من 
دول احلوض مؤخرا، قالت منى عمر إن جولتها 

ليست لها صلة بجولة الوزير اإلسرائيلي.

القاهرة: نفـــت وزارة التجارة والصناعة
ما تردد عن توقف عدد من مصانع األسمنت 
عقب إجازة عيد الفطر، مؤكدة أن أي مصنع 
سيتوقف عن اإلنتاج دون إخطار الوزارة قبلها 
بوقت كاف سيحال مسؤولوه للنيابة فورا.

وقال اللواء محمد أبوشادي، رئيس قطاع 
التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، 
في تصريحـــات جلريدة »املصري اليوم« إن 
توجيهات الوزارة في هذا الصدد واضحة وغير 
قابلة للتحايل وااللتفاف عليها، مشـــيرا إلى 
أن املخالفني ســـتحرر لهم محاضر حتى فلو 
كان وقف اإلنتاج اضطراريا، وعليه أن يثبت 

العكس في النيابة
وأضاف أن الكميات املنتجة من األسمنت 
لم تنخفض، رغم توقف الطلب وبيع األسمنت 
للمســـتهلك بأقل من ســـعره املكتوب على 

الشيكارة.
وكانت أنباء ترددت خالل اليومني األخيرين 
حول توقف بعض خطوط اإلنتاج باملصانع 
للصيانة بعد عيد الفطر مباشرة لتحريك الطلب 
وتثبيت األسعار خوفا من انخفاضها نتيجة 

توافر املعروض وانخفاض الطلب.
وأكد أبوشادي أن دخول شهر رمضان ثم 
املدارس أوقف املضاربة على األسمنت متاما 
وأعاد األســـعار إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن 
حركة البناء شبه متوقفة حاليا بسبب زيارة 

العمال ألهاليهم.
ولفت إلى أن البيات الشتوي بدأ مبكرا هذا 

العام، متوقعا أن يستمر االستقرار في سوق 
األسمنت واحلديد خالل الشهرين املقبلني.

ويتراوح ســـعر طن األسمنت احمللي بني 
490 و520 جنيها للمستهلك، في جميع أنحاء 
اجلمهورية، ويباع فـــي بعض املناطق بأقل 
من سعره املعلن، بسبب تراجع حركة البناء 

والتشييد.
وعلى صعيد احلديد اســـتمر التراجع في 
املبيعات نتيجة توقف الطلب تأثرا بتراجع 
حركة البناء والتشييد على مستوى اجلمهورية، 
وسط توقعات باستمرار التراجع في املبيعات 
والطلب وانخفاض األسعار خالل الشهر املقبل 

نتيجة دخول املدارس.
إلى ذلك، أعدت ادارة مترو االنفاق جدوال 
جديدا لتشـــغيل القطارات خالل اجازة عيد 
الفطـــر املبارك يبدأ من يـــوم الوقفة وحتى 

نهاية العيد. 
وقال وزير النقل املهندس محمد لطفي منصور 
انه مت تنظيم 838 رحلة باخلطني بتقاطر 5 دقائق 
في فترة الذروة باخلط األول و4 دقائق للخط 
الثاني، تعمل 21 ســــاعة يوميا وثالث ساعات 
صيانة ليال. كما سيتم مد ساعات التشغيل طوال 
فترة العيد حتــــى الثانية والربع صباحا.. مع 
االستعداد بقطارات اضافية يتم تشغيلها في حالة 
الزيادة غير املتوقعة في عدد الركاب.. مع اعطاء 
السائقني تعليمات بزيادة وقت توقف القطارات 
باحملطات املزدحمة طبقا جلداول التشغيل واتاحة 

الفرصة للركاب للنزول.

الحكومة تقّر بارتفاع أسعار السكر 
والزيت وترجعها لزيادة الطلب

رئيس الشعبة: المخابز تنتج 
خبزا رديئا تفاديا للخسارة

القاهرة: اعترفت احلكومة بارتفاع
 أســـعار بعض السلع خالل األيام 
املاضية، وقال املهندس رشـــيد محمد 
التجـــارة والصناعة،  رشـــيد، وزير 
لـ»املصري اليوم«، إن بعض الســـلع 
الغذائية ارتفعت أسعارها خالل األيام 
املاضية بسبب طبيعتها املوسمية مثل 
الزيت والســـكر لتزايد الطلب عليها 
حاليا، موضحا أن أغلب أسعار السلع 
األخرى مالت إلى االســـتقرار بسبب 
انخفاض الطلب عليها، وتوجيه اإلنفاق 
االستهالكي ملجاالت أخرى في مقدمتها 

املالبس اجلاهزة ومستلزمات العيد.
وأضاف أن ما يتـــردد عن ارتفاع 
قياسي في أسعار السلع الغذائية خالل 
الفترة املاضية كالم ال أســـاس له من 
الصحة، مشـــيرا إلى أن بعض التجار 
جلأوا إلى ترويج مثل هذا الكالم لتحقيق 

مكاسب. 
يأتي ذلك في الوقت الذي رصد فيه 
تقرير صادر عن غرفة جتارة الشرقية 
استقرار أســـعار عدد كبير من السلع 
الغذائيـــة وغيـــر الغذائيـــة املتداولة 
باألسواق خالل األشهر القليلة املاضية 
التي  القياسية  مقارنة بذروة األسعار 
العام املاضي  الســـلع  سجلتها معظم 

القاهـــرة: قال فـــرج وهبة رئيس
 شعبة أصحاب املخابز بغرفة القاهرة 
التجارية إن أصحاب املخابز يتعرضون 
خلسائر يومية نتيجة الرتفاع تكلفة 
إنتاج اخلبز عن قيمتهـــا املبرمة في 
عقد وزارة التضامن منذ 2006، واتهم 
الوزارة باملماطلـــة في صرف احلافز 
ألصحاب املخابز وجتاهل طلباتهم بإلغاء 

املديونيات املقررة عليهم. 
وأكد أن أســـعار امليـــاه والكهرباء 
في ارتفاع مســـتمر الى جانب ارتفاع 
أجر عامل املخبز من 3 إلى 5 جنيهات 
للجوال الواحد، ممـــا أدى إلى ارتفاع 
التكلفـــة الفعلية جلوال الدقيق حيث 
بلغت 85 جنيها بينما التكلفة املقررة 
في عقد الوزارة 65 جنيها، مما يضع 
صاحـــب املخبز أمام خيارين )كالهما 
مر( فإما أن يتحمل خسارة 20 جنيها 
في اجلـــوال أو ينتج خبزا رديئا غير 
مطابق للمواصفات وهذا ما يفعله معظم 

أصحاب املخابز تفاديا للخسارة. 

القاهرة ـ شيماء فاروق
املالية  كشـــف وزيـــر 
د.يوسف بطرس غالي عن 
اجتاه الى الغـــاء العمالت 
الورقية املســـاعدة التي ال 
تزيد فئاتهـــا على اجلنيه 
بدءا من ربع اجلنيه ونصف 

اجلنيه وحتى اجلنيه خالل 
ثالث ســـنوات، واالكتفاء 
بالعمـــالت املعدنيـــة من 
هـــذه الفئات، مشـــيرا الى 
العمالت  انه سيتم سحب 
الورقية الصغيرة تدريجيا 

من االسواق.

إلغاء العمالت الورقية الصغيرة بعد 3 سنوات
الدكتور حسن أكد  القاهرة: 
الكهرباء   يونــــس، وزيــــر 
والطاقــــة، ان انتــــاج محافظة 
البحيرة من الكهرباء بلغ 3850 
إليها 500  ميغــــاواط يضــــاف 
ميغاواط جديــــدة العام املقبل، 
لتصبح أكبر احملافظات املنتجة 

للكهرباء على مستوى اجلمهورية، 
وبقدرات تعادل ضعف الكهرباء 
التي تنتجها محطة التوليد بالسد 
العالي. وأكد يونس أن البحيرة 
حظيت باهتمام كبير من الرئيس 
مبارك، مما جعلها تصل إلى هذا 

املعدل.

البحيرة تنتج ضعف كهرباء السد العالي


