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القاهرة: كشف وزير الزراعة واستصالح 
األراضي م.أمني أباظ����ة أن الوزارة تبحث 
زيادة س����عر تذكرة حديقة احليوان باجليزة 
إلى أربعة جنيهات أو أكثر، مؤكدا اس����تحالة 
استمرار قيمة تذكرة الدخول املعمول بها اآلن. 
وق����ال الوزير ف����ي حوار مع قن����اة )أون. 
تي. ڤي( الثالثاء املاض����ي إن »الوزارة تقوم 

من خالل اإلدارة املركزي����ة حلدائق احليوان 
بإعداد خطة لتطوي����ر احلديقة، وطرح عدد 
م����ن البدائل لزيادة إيراداته����ا احلديقة، وأكد 
أنه بالرغم م����ن ضخامة عدد زائري احلديقة 
فإنه ال ميكن اعتم����اد تذاكر الدخول كمصدر 
أساسي للدخل« في إشارة إلى قلة قيمة تذكرة 
الدخول، الت����ي تبلغ قيمته����ا جنيها واحدا.

رفع قيمة تذكرة حديقة الحيوان إلى 4 جنيهات

ضمن مجموعة من اإلجراءات االحترازية لمواجهة وباء »إنفلونزا الخنازير«

50 ألف حقيبة إرشادية و13.5 مليون كمامة هدية الطالب في أول يوم دراسي

س���يكون على هيئ���ة تكليفات 
للطالب يعتم���دون في إجنازها 

على القنوات التعليمية.
القنوات  إلى أن بث  وأش���ار 
الس���اعة 8 صباحا  س���يتم من 
حتى 12 مس���اء، مع إعادة املواد 
الفترة املسائية  بالتبادل ما بني 
والصباحية، الفتا إلى أنه سيتم 
التعليمية  امل���واد  عرض جميع 
الصباحي���ة واملس���ائية معا في 

الساعات املتأخرة من الليل.
وتابع: مت وضع نظام الكتروني 
ملتابعة معدل الغياب في املدارس 
باملتابع���ة م���ع وزارة التربي���ة 
والتعليم من خالل موقع الوزارة 
االلكتروني، ليسهل االطالع عليه 
من قبل وزارتي التعليم والصحة، 
ملراقبة معدالت الغياب املرضية 
أو العادية وس���رعة التعامل مع 

أي حاالت.
وأوضح اجلمل أنه سيتم تقليل 
كثافة عدد الطالب لتتراوح بني )30 
إلى 40 طالبا(، وتقليص احلصة 
الدراسية في املرحلة اإلعدادية إلى 
)30 دقيقة( بدال من )45 دقيقة(، 
وفي باقي املراحل من )90 دقيقة( 

إلى )60 دقيقة(.
وقرر وزير التربية والتعليم 
تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام 
الوزارة يتم االتصال بها على رقم 
)19151( للمتابعة وتلقي أي جديد 
من املديريات واملدارس، باإلضافة 
إلى بريد الكتروني، وخطي هاتف 
محمول وأرضي للتواصل مع كل 
غرف العمليات األخرى في باقي 

مديريات احملافظات.

صحافي عقده األسبوع املاضي 
عقب االجتماع مع مديري مديريات 
التعليم على مستوى محافظات 
مصر، أنه س���يتم تدريس ثلثي 
مق���رر احلص���ة الدراس���ية في 
الثل���ث اآلخر  املدرس���ة، بينما 

تدريس مضمون احلصة الدراسية 
كامال للطالب من خالل املدرسة 
والتكليفات املنزلية، وإغالق كل 
مراكز الدروس اخلصوصية »غير 

املرخصة« باحملافظات.
وأك���د الوزي���ر، ف���ي مؤمتر 

عل���ى صعيد متص���ل أصر 
التربية  د.يس���ري اجلمل وزير 
والتعليم، على عدم إلغاء أو حذف 
أي جزء من املناهج التعليمية في 
الدراسية خالل  السنوات  جميع 
ه���ذا العام، موضحا أنه س���يتم 

م���ع وزارة اإلعالم ببث الدروس 
التعليمية من خالل 4  واملناهج 
قنوات تعليمية للمراحل التعليمية 
املختلف���ة )إبتدائي - إعدادي - 
ثانوي عام وفني( وسيبدأ البث من 
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قبل بدء العام الدراسي.
وتابع أن االستعدادات، شملت 
كذلك إلزام جميع املدارس بتحديد 
غرف وقائية بها وجتهيزها طبيا 
للحاالت املشتبه فيها، كما قامت 
وزارة التربية والتعليم بالتنسيق 

40 مليون جنيه جلميع املديريات 
التعليمية يوزع من خالل الهيئة 
العامة لألبني���ة التعليمية على 
جميع احملافظات للصرف منها 
على أعم���ال الصيان���ة وتوفير 
املس���تلزمات الطبية واملطهرات 

 القاهرة: عل���ى وقع أجراس 
اخلط���ر التي أطلقها ڤيروس 
»انفلونزا اخلنازير«، تفتح املدارس 
املصرية أبوابها اليوم الستقبال 
الطالب في أول يوم دراسي، متخذة 
مجموعة من االجراءات االحترازية 
ملواجهة الڤيروس من أهمها إعداد 
مجموعة حقائب إرش���ادية بلغ 
عددها 50 ألف حقيبة باالضافة 
الى 13.5 مليون كمامة لتوزيعها 

على طالب املدارس.
وفي هذا السياق، قال د.مجدي 
راضي املتحدث الرس���مي باسم 
مجلس الوزراء ان اس���تعدادات 
املدارس ألول يوم دراسي اليوم 
إعداد مجموعة حقائب  تضمنت 
إرشادية بلغ عددها 50 ألف حقيبة 
مت توزيع 35 أل���ف حقيبة منها 
وجار توزيع الباقي وحتتوي على 
اإلجراءات الصحية الالزمة في ذلك 
الشأن ممثلة في لوحات إرشادية 
وكتيبات و)س���ي دي( ليتسنى 
للوزارة مد املدارس بها تأكيدا منها 
الوعي الصحي داخل  على نشر 
املجتمع املدرسي، وقد أثمرت هذه 
التوجيهات فهما ووعيا بخطورة 

ذلك الوباء.
وأض���اف أن االس���تعدادات 
تضمن���ت أيض���ا قي���ام وزارة 
االس���تثمار )الش���ركة القابضة 
للغزل والنسيج والقطن( بإمداد 
التربي���ة والتعليم بعدد  وزارة 
31.5 مليون كمامة لتوزيعها على 
طالب املدارس خالل هذا األسبوع، 
كما قدم صن���دوق دعم ومتويل 
املشروعات التعليمية دعما قدره 

الجمل: ال إلغ�اء أو حذف للمناهج هذا العام وتدريس ثلثي المقرر في المدرس�ة والباقي عب�ر القنوات التعليمية

الكمامات والكتب اإلرشادية محاولة جادة ملواجهة الوباء باملدارس

من بين 15 مكتبًا على مستوى العالم رئيس »المنشآت السياحية« يؤكد تأثر الفنادق باألزمة العالمية

رئيس »البحث العلمي«: مصر أول دولة 
تمنح براءة اختراع باللغة العربية

نور ل�»شؤون مصرية«: بوادر أزمة 
بين القطاع السياحي والحكومة

القاهرة: قال رئيس أكادميية البحث العلمي د.طارق حس���ني، 
ان مكتب براءات االختراع املص���ري أصبح من بني 15 مكتب 
اختراع من مكاتب الدول املتقدمة والنامية التي اعتمدتها املنظمة 
العاملية للملكية الفكرية كجهة دولية، في إطار معاهدة التعاون 

بشأن البراءات.
وأضاف حس���ني جلريدة »املصري اليوم«، إن مكتب البراءات 
املصري، أصبح بذلك يقبل طلبات احلصول على براءات االختراع 
من جميع الدول، ويحميها أيضا على املستوى الدولي، مشيرا إلى 
أن مصر أصبحت أول دولة على مستوى العالم التي متنح براءة 
اختراع باللغة العربية، واألولى على مس���توى الشرق األوسط، 
والثالثة على مس���توى الدول النامية بعد الهند والبرازيل، التي 

متتلك هذه امليزة.
وأوضح حسني أن مصر حصلت على هذه الصفة الدولية خالل 
اجتماعات اجلمعية العامة للمنظم���ة العاملية للملكية الفكرية، 
التي اعتم���دت طلب القاهرة باإلجماع بع���د قيام الوفد املصري 
بتقدمي ع���رض متكامل عن إمكانيات مكتب براءة االختراع الذي 
يضم 115 باحثا في جمي���ع التخصصات، و25 نقطة اتصال في 
اجلامع���ات واملراكز البحثية، منوها ب���أن اإلعداد لتقدمي الطلب 

استغرق عامني.
ولفت حسني إلى أنه بناء على حصول مكتب االختراع املصري 
على تلك الوضعية، ميكن للقاهرة قبول طلبات حلماية االختراعات 
من جميع أنحاء العالم وهو ما يعكس جهود االرتقاء بقاعدة البحث 
العلمي في مصر، وقدرتها على البحث في جدارة االختراعات على 
املستوى العاملي واحلصول على احلماية، وهو العمل الذي كانت 
تق���وم به تقليديا مكاتب براءات االخت���راع في الدول الصناعية 

املتقدمة.
وأوضح أن���ه من بني املميزات األساس���ية التي تقدمها مصر 
في هذا املجال توسيع اللغات التي يتم بها قبول طلبات البراءة 
على املس���توى العاملي لتضم اللغة العربية، فضال عن مساهمة 
مكتب البراءات املصري في تيسير أعمال مكاتب البراءات العربية 

واألفريقية من خالل توفير خدمات دولية لتلك املكاتب.

ليلى نور
طالبت جمعية االس����تثمار الس����ياحي وغرفتا املنشآت الفندقية 
والشركات السياحية بتجميد العمل بالالئحة التنفيذية لقانون الضرائب 
العقارية ملدة عامني وعدم حتميل املنش����آت الس����ياحية الفندقية أي 
أعباء مالية جديدة، وقال رئيس الغرفة م.فتحي نور في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان تأثر مصر سياحيا باألزمة املالية العاملية أصاب 
القطاع السياحي ونال من غيره من اخلدمات واملشاريع إذ بلغت نسبة 
انخفاض حاالت األش����غال في الفنادق 50% وأكد نور تعرض القطاع 
الس����ياحي النهيار كبير قد يصل الى حد ال يتوقعه أحد مطالبا بعقد 
اجتماع عاجل مع رئيس ال����وزراء لبحث تفعيل دور املجلس األعلى 

للسياحة.
وأكد ان 55% من العاملني بالقطاع الس����ياحي والفندقي سيفقدون 
وظائفهم بسبب هذه األزمة منتقدا تطبيق قانون الضرائب العقارية 

على الفنادق واملنشآت السياحية.
وتعود أسباب التخوف من انهيار القطاع السياحي الى إعالن وزير 
املالية د.يوس����ف غالي عن تطبيق قانون الضرائب العقارية اجلديد 
اعتبارا من يناير 2010 األمر الذي يجعل كل العقارات السياحية التي 
حتمل املواصفات املطلوبة في العقار ينطبق عليها القانون، وهو األمر 
أيضا الذي يطرح التساؤل أمام حالة الركود التي يشهدها هذا القطاع 
وهذا ما دفع رئيس غرفة املنشآت السياحية فتحي نور للسؤال قائال: 
من أين ستدفع هذه الفنادق ضرائب عقارية في الوقت الذي ألغيت فيه 
معظم احلجوزات حتى 2011 في العديد من الفنادق خوفا من تفش����ي 
مرض انفلونزا اخلنازير؟ واستطرد نور قائال: بعد قرارات احلكومة 
بتقلي����ص اعداد املعتمرين واحلجاج بصورة كبيرة والتلويح بإلغاء 
موسم احلج وهو ما يعني خسائر باملاليني باالضافة اللزام الشركات 
السياحية برد األموال للمعتمرين واحلجاج اذا مت الغاء املوسم، فإن 
قطاع الفنادق واملنشآت السياحية والعقارات من أكثر القطاعات تضررا 
من األزمة املالية العاملية التي أدت الى تراجع االشغاالت في املنشآت 
الفندقية وتس����ريح اعداد كبيرة من العاملني به����ذا القطاع احليوي 
وعدم وضوح آليات وأساليب احملاسبة والتقييم واحلصر للمنشآت 

السياحية والفنادق من خالل الالئحة التنفيذية للقانون.

200 مليار جنيه لمضاعفة الصادرات الصناعية خالل 4 سنوات
القاهرة � شيماء فاروق

أعلن م.رش����يد محمد رشيد 
وزي����ر التج����ارة والصناعة عن 
خطة متكاملة ملضاعفة الصادرات 
الصناعية لالرتف����اع بها من 95 
مليار جنيه الى 200 مليار جنيه 
في عام 2013 تستهدف زيادة فرص 
العمل واالستثمارات الصناعية 
مبق����دار 60 ملي����ار جنيه ورفع 
مه����ارات وتدريب نحو 600 ألف 
عامل في قطاع الصناعة للوصول 
بهم الى مستوى املهارات العاملية. 
وق����ال في كلمته أمس األول أمام 
مؤمتر اليورمني انه سيتم تنفيذ 
نظام جديدة ملساندة الصادرات 
يتضمن اضافة 1000 شركة جديدة 
صغيرة ومتوسطة لالستفادة من 
برامج مساندة الصادرات ليصل 
عدد الش����ركات املس����تفيدة من 
هذا البرنامج الى 3000 ش����ركة، 
موضحا ان هذه املساندة سيتم 

توجيهها ال����ى توظيف وتدريب 
العمالة واالرتقاء مبنظومة جدوى 
االنتاج وتعميق الصناعة املصرية 

وتخفيض تكلفة الشحن.
وحدد الوزير آليات تنفيذ هذه 
اخلطة لتحقيق األهداف التالية:

- س����يتم التوسع في نطاق 
التجارية والتفضيلية  االتفاقات 
بني مصر والتكتالت االقتصادية 
وال����دول ذات األس����واق الواعدة 
مع التركي����ز على حماية امللكية 
الفكرية للمنتجات املصرية حيث 
من املس����تهدف توقيع اتفاقيات 
امليركسسور  تفضيلية مع دول 
التي تضم األرجنتني والبرازيل 
وباراج����واي وأورج����واي ومع 
الكبرى مثل  الواعدة  األس����واق 

الهند وروسيا.
- س����يتم ادخال 1000 شركة 
جدي����دة في منظوم����ة املعارض 
الدولية وبناء القدرات احمللية على 

البيع والتسويق  تقدمي خدمات 
أكبر 100  االلكتروني����ة جل����ذب 
شركة عاملية في جتارة التجزئة 
والتسويق للبدء من مصر وهم 
ميثل����ون 20% من حجم التجارة 

العاملية »3 تريليونات دوالر«.
- تطوير أس����اليب التدريب 
ورفع كفاءة العمالة املصرية وأشار 
الوزير الى انه سيتم اعداد تدريب 
فني ل� 400 ألف عامل مبعدل 100 
ألف عامل سنويا وتدريب 200 ألف 
عامل في 1000 شركة على برامج 
ادارة التصني����ع احلديثة ونظم 
اجلودة الش����املة. باالضافة الى 
تطوير منظومة اجلودة الشاملة 
وذلك من خالل دعم شهادات اجلودة 
الش����املة واملطابقة للمواصفات 
العاملية ودعم االلتزام باشتراطات 
البيئة والصحة والسالمة وترشيد 

الطاقة.
- تنفي����ذ خط����ة مضاعف����ة 

الص����ادرات وتطوي����ر منظومة 
الشحن جلعل مصر مركز جذب 
عامليا لسفن احلاويات وتشغيل 
سفن سريعة للموانيء األوروبية 
مع انشاء 20 مركزا لوجستيكيا 
دائم����ا ملص����ر ب����دول أوروبا - 
اخللي����ج - روس����يا وافريقيا. 
وتخفيض النولون البحري للدول 

االفريقية.
- تسهيل استيراد املكونات 
وذلك من خالل املساواة بني التاجر 
والصانع عند استيراد اخلامات 
ومدخالت االنتاج وذلك للحد من 
التهريب مع تعديل القرار الوزاري 
رقم 32 لسنة 2006 اخلاص بتعديل 
بعض أحكام الئحة القواعد املنفذة 
ألحكام قانون االستيراد والتصدير 
ملواجهة زيادة االستيراد للمكونات 
املواكب����ة ملضاعف����ة الصادرات 
باالضافة الى زيادة املكون احمللي 

بنسبة 15% عما هي عليه اآلن.

»التضامن«: ال نية لرفع سعر السكر على بطاقات التموين
القاهرة � شيماء فاروق

نفت وزارة التضامن االجتماعي وجود أي نية لزيادة أسعار السكر 
على البطاقات التموينية خالل الفترة األخيرة بعد ارتفاع أسعار السكر 
في السوق احمللية. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن إجمالي كمية 
الس��كر التي يتم توزيعها البطاقات التمويني��ة تبلغ حوالي 1.5 كيلو 
للفرد ش��هريا وتباع بقيمة 2.25 جنيه في حني وصل س��عر السكر 
في الس��وق احلر حلوالي 4.75 جنيهات. وأوض��ح املصدر أن كمية 

السكر التي يتم توزيعها شهريا علي البطاقات التموينية تبلغ حوالي 
 103 آالف طن مبا يس��اوي مليونا و225 ألف طن س��نويا مشيرا إلى 
أن هذه الكميات أصبحت كافية لدرجة كبيرة مما أحدث توازنا كامال لهذه 
السلعة وحافظ على استقرار أوضاع املواطنني. ولفت املصدر الى أنه 
مت رفع قيمة الدعم املخصص للبطاقات التموينية من 4 مليارات جنيه 
إلى حوالي 10 مليارات جنيه، مضيفا أنه متت مضاعفة كميات السكر 

اإلضافية إلى حوالي 41.5 ألف طن شهريا بدال من 20 ألف طن.

تقرير دولي يؤكد: أسعار االتصاالت في مصر أغلى من السويد وألمانيا وأميركا واإلمارات!
القاهرة: كشفت دراسة عن خدمات االتصاالت 
في مصر عن ارتفاع أسعار هذه اخلدمة مقارنة 
بالعديد من دول العالم، وجاء بالدراس���ة التي 
أصدرتها حركة »مواطنون ضد الغالء« وفقا ملا 
أعلنه املوقع الرسمي لالحتاد الدولي لالتصاالت 
التابع لألمم املتحدة أن أس���عار االتصاالت في 
مصر لعام 2008 والتي تشمل تكلفة التلفون 
الثابت واحملمول واإلنترنت مربوطة بالدخل 
القومي احتلت املرتبة 67 من بني 150 دولة لتكون 
أسعارها أعلى من لبنان، وبلغاريا وبتسوانا، 
األرجنتني والبوسنة، املكسيك، عمان، تونس، 
تركيا، ودول متقدمة مث���ل أملانيا، والواليات 
املتحدة وإيطاليا وبلجيكا والدمنارك، وهولندا 

والسويد وغيرها.
التي نش���رتها جريدة  الدراسة  وأش���ارت 
»الش���روق« املصرية إل���ى أن مصر تأتي بعد 
إسرائيل ب� 70 درجة وفقا ملؤشر النفاذ إلى خدمات 

االتص���االت واملقصود 
بها ضمان تصميم 

اخلدمات وإمكانية 
الوص���ول له���ا 
بيسر وبتكلفة 
مقبول���ة كم���ا 
تسبق مصر في 

هذا املجال دول أخرى مثل 
البحري���ن، اإلمارات، 
قط���ر، الس���عودية، 
الكوي���ت، س���لطنة 
املغ���رب،  عم���ان، 
إيران، كوريا، جنوب 
أفريقيا، السلڤادور، 

اليون���ان، قب���رص، جواتيم���اال، برون���اي، 
وكرواتيا وپولندا.

وف���ي مقي���اس مجتمع تقني���ة املعلومات 

وضعت مصر ف���ي املركز 95 
بينم���ا تقدم���ت عليه���ا 
إسرائيل محتلة املركز 
35 بني 154 دولة بفارق 
عن مصر 60 درجة، 
وطبقا لنفس الدراسة 
بالنس���بة ملؤش���ر 
البنية األساسي��ة 
تأتي مص�ر ف��ي 
املس���ت���وى 
الثالث قبل 
األخ�ي������ر 
بينما تستقر 
اسرائيل في املستوى األول 
بجانب الواليات املتحدة، وبريطانيا واليابان 
وأملانيا وكوريا واإلمارات وتايوان بينما تقع 
كل م���ن البحري���ن والبرازيل وكوس���تاريكا، 

وقب���رص، ولتوانيا والكوي���ت ولبنان وقطر 
والس���عودية وأوكرانيا وتركي���ا وتايلند في 

املستوى الثاني. 
من جانبه أكد رضا عيس���ى، مقرر وحدة 
الدراسات االقتصادية بحركة »مواطنون ضد 
الغ���الء« ومعد الدراس���ة، أن اجلهاز القومي 
لالتصاالت يح���اول أن يوهم ال���رأي العام 
باستخدامه شعار االستخدام العادل لإلنترنت 
بأنه يسعى للقضاء على ما يسميه الوصالت 
غير الشرعية وليس زيادة أرباح الشركات وأن 
اجلهاز يتذرع بالفجوة بني أعداد مستخدميها 
والتي تصدر في التقارير السنوية لالحتاد 
الدولي لالتصاالت ليصل إلى نتيجة متعسفة 
ومضللة مفادها أن كل مستخدم يجب أن يصبح 
مشتركا مبا يعني زيادة الطلب بشكل قسري 
وإجباري ليصب في مصلحة الشركات مقدمة 

اخلدمة لتزيد أرباحها وإيراداتها.


