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القاهرة: اعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة
والهجرة انه مت تنفيذ 102 حملة تفتيشية مفاجئة على 
شركات احلاق العمالة املصرية باخلارج خالل الشهور 
الثالثة املاضية للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل، 
واسفرت عن حترير محاضر لعدد 12 شركة مخالفة لشروط 
الترخيص في محافظتي القاهرة واجليزة بينما ثبت التزام 
90 شركة أخرى في محافظات املنوفية والغربية والشرقية.  

واضافت الوزيرة انه مت تنفيذ 9 حمالت تفتيشية مفاجئة 
ايضا على 82 منشأة في محافظات االسكندرية والبحر 
االحمر وحلوان واالسماعيلية والقاهرة وجنوب وشمال 
سيناء والسويس ملراقبة تشغيل االجانب وقد اسفرت 
احلمالت عن حترير محاضر لعدد 1002 أجنبي يعملون 
دون ترخيص في تلك الشركات وابالغ اجلهات املعنية 

النهاء عالقات عمل هؤالء االجانب وترحيلهم.

ترحيل 1002 أجنبي يعملون من دون ترخيص في 7 محافظات

إنفلونزا القاه����رة: مازال����ت 
اخلنازي����ر تواص����ل هجومها 
العنيف على املدارس بالقاهرة وبقية 
احملافظات املصرية، فما بني اصابة 
فعلية في احدى املدارس، الى اشاعة 
انتشار الڤيروس في مدرسة اخرى، 
كان اخلوف والهلع هما املسيطران 
على املوق����ف بصورة كاملة على 

الطالب واملعلمني ايضا.
هجوم الڤيروس تسبب في قرار 
وزارتي الصحة والتعليم باغالق 
التابعة  مدرس����ة »امليردي ديو« 
إلدارة غرب القاهرة التعليمية 15 
يوما بدأت من االربعاء املاضي حتى 
28 أكتوب����ر اجلاري بعد ظهور 3 
حاالت مصابة بإنفلونزا اخلنازير، 
مما رفع عدد االصابات بني الطالب 
الى 21 حالة موزعني بني 7 محافظات 
بينهم 12 في املدارس احلكومية و9 

في اخلاصة. 
القاه����رة  محاف����ظ  وق����رر 
د.عبدالعظيم وزي����ر منح جميع 
املدرس����ني واملدرس����ات مبدرسة 
»امليردي ديو« 15 يوما إجازة مع 
الط����الب والتالميذ  متابعة حالة 
باملنازل من خالل مديرية الصحة 

بالعاصمة. 

إغالق الفصول

وكان لق����رار اإلغالق النصيب 
األوفر لعدد من الفصول الدراسية 
في بع����ض احملافظات، حيث قال 
مدحت مس����عد وكيل أول وزارة 
التربية والتعليم بالقاهرة إنه مت 
غلق »فصل« مبدرسة أحمد عرابي 
الصناعية بالهايكس����تب 15 يوما 
أيضا إلصابة أحد الطالب بالصف 
األول مع متابعة جميع طالب الفصل 
الذي مت غلقه في منازلهم من قبل 

مديرية الشؤون الصحية. 
كما ق����رر د.ح����ازم القويضي 
إغ����الق فصلني  محاف����ظ حلوان 
مبدرسة »مصر2000« بعد ظهور 
حالتي إصابة بني طالبها، باملوازاة 
قرر محافظ اإلسكندرية اللواء عادل 
لبيب إغالق فصل دراسي بالصف 
الثالث اإلعدادي مبدرسة طاهر بك 
التابعة إلدارة غرب اإلسكندرية، 
لظه����ور حالة إصابة ألحد طالبها 
بڤيروس » إتش.1.إن.1« املعروف 

بإنفلونزا اخلنازير.
وكان قد ثب����ت إصابة الطالب 
باملدرسة بإنفلونزا اخلنازير، حيث 
إيجابية،  التحاليل  جاءت نتيجة 
وهو ش����قيق املص����اب األول في 
مدرس����ة »القب����اري«، والتي قرر 
محافظ اإلسكندرية إغالق الفصل 
الدراس����ي به����ا. وش����دد محافظ 
اإلسكندرية على ضرورة تطبيق 
جميع اإلجراءات الوقائية التي قامت 
احملافظة بوضعها بالتنسيق مع 
وزارتي التربية والتعليم والصحة، 
خاصة االهتمام بنظافة املدرس����ة 
ووجود حجرة للع����زل وطبيب 

خاص بكل مدرسة. 
وتعليقا على االصابات واالغالق، 
قال املتحدث باسم وزارة الصحة 
د.عبدالرحمن شاهني إنه مت اكتشاف 
6 حاالت إصابة جديدة بني طالب 
احملافظ����ات في القاه����رة لطالب 
مبدرسة أحمد عرابي بالهايكتسب، 
وطال����ب مبدرس����ة طاه����ر »بك« 
االعدادية باإلس����كندرية، وطالب 
باملعهد الكندي العالي للهندس����ة 
والتكنولوجي����ا بحلوان، وطالب 
مبدرس����ة الصناعة بكفر الشيخ 
وطالبة باملدرسة الثانوية »بنات« 

وطالبة مبدرس����ة كف����ر حجازي 
االبتدائية مبحافظة الغربية. 

وقد سادت حالة من الهلع والفزع 
بني طالب املدرسة التجريبية للغات 
ببورسعيد ومدارس دسوق بكفر 
الشيخ بعد شائعة إصابة تلميذين 
بالڤيروس، كما س����يطرت أجواء 
الفزع على احدى مدارس في مدينة 
نصر حيث سجلت معدال قياسيا في 
نسبة الغياب بحضور أقل من مائة 

طالب فقط بجميع املراحل. 
وكان����ت مدرس����ة »املب����ارك« 
التجريبية قد شهدت عملية هروب 
جماعي يوم االثن����ني املاضي من 
املبن����ى على إثر انطالق ش����ائعة 
بوجود حالة إنفلونزا خنازير بها، 
األمر الذي دفع التالميذ واملعلمني 

إلى الهرولة إلى الشارع. 
وفيما أكد أولياء أمور باملدرسة 
وقوع حاالت تدافع أثناء اخلروج من 
املدرسة، نفى عبدالفتاح جادو وكيل 
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 
تلقي املديرية أي إخطارات بحاالت 

اشتباه في املدرسة املذكورة. 

والمدن

وامام جلنة الصحة مبجلس 

الشورى وقف وزير الصحة د.حامت 
اجلبلي ليبني مدى متابعة وزراته 
للڤيروس، مؤكدا أن نسبة حاالت 
اإلصاب���ة التي لي���س لها مصدر 
معلوم هي 14% من إجمالى احلاالت 
التي تصل إل���ى 1042 حالة، وأن 
هذه النسبة منخفضة ومهمة ألنها 
تدل على مدى االنتشار املجتمعي 
للمرض، وأشار اجلبلي إلى أن عدد 
احلاالت املصابة باملرض والوافدة 
من اخلارج نسبتها 41% من عدد 

احلاالت.
وأوض���ح اجلبل���ي أن وزارة 
الصحة تعاقدت مع شركة جالسكو 
البريطانية لتوريد 5 ماليني جرعة 
ستصل نحو 180 ألف جرعة منها 
أواخر الش���هر اجلاري وس���يتم 
تطعيم احلجاج منها وحلس���ن 
احلظ فإن اآلثار اجلانبية للتطعيم 
س���تكون قد ظهرت قبل وصول 
املصل، ودع���ا اجلبلي املواطنني 
إلى اتباع نفس القواعد واألساليب 
التي اتبعوها خالل األس���بوعني 
املاضيني، ما أدى إلى تقليل حاالت 
اإلصابة قائ���ال إن مصر من أقل 
الدول من حيث اإلصابات منسوبة 

لعدد السكان. 

هل ستؤدي ضربات إنفلونزا اخلنازير املتتالية إلى تعليق الدراسة بشكل كامل في مدارس مصر؟

مافيا األراضي تستولي على 9 آالف فدان ودراسة إلنشاء شرطة خاصة إلزالة التعديات

بدء مشروع شقق »أكتوبر« بإيجار 50 جنيهًا

»المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء«:  ال يمكن
إعالن تعداد األقباط حتى لو توافرت اإلحصاءات

القاهرة: أعلن اللواء أبوبكر اجلندي رئيس
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
أنه ال ميكن بأي حال من األحوال أن نعلن 
عدد األقباط في مصر حتى لو كانت لدينا 

االحصاءات الدقيقة املتعلقة بذلك.
وأضاف أن هناك توصيات من املؤسسات 
الدولية خاصة األمم املتحدة بأن السؤال 
املتعلق بالديانة خالل العمليات االحصائية 
اختياري.. ولذلك ميكن للبعض أن يذكر 

ديانته ويحق لآلخر عدم ذكرها.

وقال اللواء اجلندي في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده االسبوع املاضي مبناسبة إعالن 
حالة الزواج والطالق ردا على ما أثارته 
إحدى املؤسسات الدولية التي ذكرت أن 
عدد املسلمني في مصر يصل إلى 95% من 
تعداد السكان: ماذا تفيد هذه االحصاءات 
حتى لو وصل عدد األقباط إلى 25 مليون 
نسمة هل سيشكل ذلك ميزة؟ مشيرا إلى 
أن هناك مواطنة وحقوقا في مصر وهذه 
عالقة بني املواطن والكنيسة إذا كان قبطيا 

أو بني املواطن واملس���جد إذا كان مسلما 
عندما يكونان في بيتيهما.

وه���ذا الوضع ال ينتق���ص من حقوق 
املواطنة أي شيء على اإلطالق.

وقال رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة 
العام���ة واالحصاء »في���ه ناس في مصر 
معندهاش عقي���دة« هل آذاهم أو ضربهم 

أحد.
وقال ال توجد بيانات فيما يتعلق بهذا 

املوضوع على اإلطالق.

القاهرة: أكد د.محمد عبد 
اجلواد، القائم بأعمال نقيب 
الصيادلة، أنه مت االتفاق مع 
د.كمال صبرة،  مساعد وزير 
الصحة لش���ؤون الصيدلة، 
على قبول طلبات ترخيص 
الصيدليات بصرف النظر عن 
مساحتها سواء كانت 25 أو 
40 مت�������را، وذلك في إطار 
اجله������ود املبذولة لتوفيق 
األوض���اع فيم���ا يتعل���ق 
بالصيدلي���ات ذات املساح���ات 

الصغي��رة. 

اثر  وأوضح عبداجلواد، 
لقاء مع مساعد وزير الصحة 
النقابة  ملناقشة وجهة نظر 
القرار الوزاري رقم  بش���أن 
380 اخلاص باالش���تراطات 
الصحي���ة، أن »االتفاق على 
هذا النحو جاء بناء على طلب 

النقابة«.
واشار إلى أن هناك صيادلة 
قاموا بشراء صيدلياتهم قبل 
صدور القرار مبس���احة 25 
مترا، ومنهم من لم يتسلمها 
حتى اآلن، أو قد يتس���لمها 

بعد عام، فكيف يسرى قرار 
األربعني مترا عليه، ويتم إلغاء 

الترخيص. 
اجلي�زة: أعلن محافــــظ 
اجليزة م.سيـــد عبدالعزيـــز 
ــاب ترخيص  ــق بــــ عن غل
ــي أول  ــوك« ف ــوك ت »التـــ
ــل بعد انتهاء  نوفمبـــر املقب

مهلـــة الـ 6 شهــور.
فيما رفض »احملافظ« استقبال 
ــدة عن التي  أي »تكاتك« جدي
موجودة بالفعل على مستوى 

محافظة اجليزة.

ــار إلى أنه وافق على  وأش
ــوك توك«  ــص 4500 »ت ترخي
فقط على مستوى أحياء الهرم 
ــرور والعمرانية  الدك وبوالق 
ــزة والـــوراق  وجنوب اجلي

وشمـــال.
بينما منع سيره في أحياء 
الدقي والعجوزة وشارع النيل 
وشارع الهرم وشارع فيصل 
ــية  ــوارع الرئيس وجميع الش

باحملافظة.

ــددت تعريفة  ــا تـحــ كم
ـــــا  ــن قرش الركوب بخمس
للفرد بجميع األحياء وحتديد 
ــر كلون موحد  اللون األخض
ــتوى احملافظة وال  ــى مس عل
ــة »التوك  ــم ترخيص مركب يت
ــد تأمينها مـــن  توك« إال بع
حيت املتانة حفاظا على أرواح 

مستخدميهـــا.
أسوان: س���ادت حالة من 
الذع���ر والهلع بني املواطنني 

في جن���وع وق���رى »الكلح 
ش���رق« مبرك���ز »إدفو« في 
محافظة أسوان، بعد أن هاجم 
القرى،  الذئاب هذه  عدد من 
وعقرت العديد من املواطنني، 
وأصابتهم بإصابات خطيرة، 
وجلأ املواطنون ملنازلهم خوفا 
الذئ���اب  من مهاجمة ه���ذه 

املتوحش���ة له���م. 
يقول محمود، أحد أهالي 
قرية »الدومارية«: هاجمت 
الذئاب العديد من أهالي القرية، 
وعقرت بعض املواطنني، بعد 

أن ج���اءت إلينا من املناطق 
القريب���ة، وكن��ت  اجلبلية 
أن���ا م���ن بينه���م بع���د أن 
أثن���اء عودت���ي  فوجئ���ت 
من عمل���ي في الزراعة بأحد 
الذئ���اب يهاجمني بالطريق 
الع���ام، وطرحن���ي أرض���ا، 
وأخذ ينهش في ساقي، لوال 
أن تصادف م���رور عدد من 

األهالي.
ــواء مجدي  ــد الل قن�ا: أك
أيوب، محافظ قنا، أنه مت إنشاء 
ــل متكامل خاص  معمل حتالي

لتحاليل عينات  مبحافظة قنا، 
ــزا الطيور، واخلنازير،  انفلون
ــالها للمعامل  ــن إرس ــدال م ب
املركزية بالقاهرة، ويعتبر هذا 
ــتوى  املعمل الوحيد على مس

الصعيـــد.
وأوضح أيوب أن املعمل مت 
ــيق مع رئيس  إنشاؤه بالتنس
الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
د.حامد سماحة ، باإلضافة إلى 
التعاون مع املشروع األميركي 
انفلونــزا  ــيدر« ملكافحة  »س

الطيـــور. 

وبحريقبلي

تدعيم شقق املشروع بـ 20 ألف جنيه غير قابلة للرد

القاهرة � شيماء فاروق
ق���رر محاف���ظ 6 أكتوب���ر د.فتح���ي س���عد ب���دء مش���روع 
الش���قق املدعم���ة للمواطن���ني في احملافظ���ة ل� 180 ش���قة ويتم 
متليكه���ا للمواطن���ني بايج���ار رم���زي ماب���ني 50 و70 جنيه���ا 
للش���قة ش���هريا من خالل مش���روع املواطن األول���ى بالرعاية. 
ج���اء ذلك اثناء انعقاد املجلس التنفي���ذي للمحافظة وصرح 
احملافظ بأن الش���قة الواحدة س���يتم تدعيمها من وزارة اإلسكان 
مببل���غ 20 ألف جنيه وال يتم اس���تردادها وباقي تكلفة الش���قة 

تتحملها احملافظة. 
وأشار احملافظ الى أنه سيتم البدء ببناء 9 عمارات وهي تخصص 
للمواطنني األكثر فقرا وتتكون العمارة من »5« أدوار بكل دور 4 
شقق بإجمالي 20 شقة بالعمارة الواحدة وتبلغ مساحة الشقة 42 

مترا مربعا وتتك���ون من غرفت���ني ومطب����خ ودورة مي��اه. 
وأشار احملافظ الى أنه مت تخصيص األماكن التي سيقام عليها 
هذا املش���روع على مس���احة 340 مترا مربعا في قرى كفر قاسم 
واجلملة وكفر حميد ومس���احة 340 مت���را بقرية البليدة مبركز 
ومدينة العياط، وس���يتم تقييم التجربة ف���ي بدايته���ا من اجل 
العمل على توسيعها واتاح���ة فرص���ة أكبر للفئ���ات احملرومة 

للحصول على مساك��ن مدعم��ة. 
الى ذلك، واصلت مافيا األراضي هجومها على األراضي الصحراوية 
التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، واستولت على 9آالف 
فدان بطريق »6 أكتوبر � الواحات«، وإثر ذلك طلبت وزارة الزراعة 
واس���تصالح األراضي من د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، 
املوافقة على إنش���اء شرطة خاصة تكون مهمتها اإلزالة الفورية 
للتعديات على هذه األراضي بالظهير الصحراوي، وذلك من خالل 

آلية تنفيذية تضمن منع تكرار املخالفات. 
وألقت أجهزة األمن باحملافظة القبض على رئيس إحدى شركات 
استصالح األراضي وجار البحث عن رئيس شركة آخر، التهامهما 
باالستيالء على 9 آالف و150 فدانا على طريق 6 أكتوبر – الواحات، 
وبيعها للمواطنني مبس���تندات ملكية مزيفة وتوقيعات مزورة 
منس���وبة لقيادات الهيئة العامة ملش���روعات التعمير والتنمية 
الزراعية واللجنة العليا لتثمني أراضي الدولة تفيد بامتالكهم لهذه 

املساحات والتي يتجاوز ثمنه�����ا 100 ملي�ون جني��ه. 

جمال مبارك

مؤيدو جمال مبارك على ال� »فيس بوك«: ال لنور ال لإلخوان.. »عايزينك«
القاهرة: أطل���ق »املؤمتر الوطنى

اإللكتروني« حمل���ة جديدة على 
موقع »فيس بوك« باسم »عايزينك« 
للرد على املعارض���ة املصرية »ضد 
التوريث«، والت���ي أعلن عنها أمين 
نور زعيم حزب الغد املعارض حتت 
اس���م »مايحكمش« وضمت أطياف 
القوى السياسية في مصر. وانطلقت 
حملة »عايزينك« لدعم وتأييد جمال 
مبارك جنل الرئيس املصري حسني 
مبارك بشعار »ال لنور.. ال لإلخوان«، 
معتبرين أن نور »يلعب على مشاعر 
الشعب املصري في محاولة خللق حالة 
من الغضب والقل���ق بينهم من أجل 
تشويه صورة جمال مبارك باستخدام 
كلمة التوريث«. وأسست احلملة جلنة 
إلكترونية للدفاع عن احلزب الوطني 

وقياداته ورموزه.
وقال سيد رشوان وأحمد حافظ من 
مناصري جمال مبارك ل� »العربية.نت« 
نحن نرفض »هذه املعارضة االنتهازية 
للنظام املصري وجمال مبارك، وهم 
يحاولون االس���اءة للحزب الوطني، 
ولهم مصالح مع جهات غربية تهدف 

إل���ى زعزعة األمن واالس���تقرار في 
البالد الذي حتقق طوال حكم الرئيس 

مبارك«.
وأكد أعضاء »حملة عايزينك« أن 
»ما تدعو إليه حملة املعارضة ال يعد 
سوى إفالس وحقد ضد جمال مبارك 
الذي حقق إصالحا وإجنازات في العمل 
أن  السياس���ي والوطني«. وأضافوا 
هنالك »أيادي خفية حتركهم خلدمة 

أهداف معينة«.

حملة مضادة

وكان نشطاء وممثلون عن القوى 
السياسية والوطنية املعارضة أعلنوا 
تدشني »احلملة املصرية ضد التوريث« 
لوقف محاوالت احلزب الوطني احلاكم 
تنفيذ ما أس���موه »مخطط توريث« 
جم���ال مبارك جن���ل الرئيس وأمني 

السياسات باحلزب.
وش���ارك في احلملة ممثلون عن 
جماعة االخوان املس���لمني و»كفاية« 

وناصريون وشخصيات عامة.
وأكد د. حسن نافعة املفكر السياسي 
املصري في االجتماع التأسيسي للحملة 

املصرية ضد التوريث أن »أي محاولة 
إلجناز مشروع التوريث ستمثل تخلفا 
حضاريا جديدا، يرجع بتاريخ ووضع 
مصر 40 سنة إلى الوراء، باإلضافة إلى 
زيادة وانتشار حجم الفساد والتزوير، 
واستمرار ضياع الهيبة املصرية على 

املستوى السياسي والتاريخي«.
وشدد »على أن تلك احلملة ضمن 
مش���روع عام يهدف إلى إقرار نظام 
القانون  إل���ى  دميوقراط���ي يحتكم 

والدستور والعدل واحلرية«.

صرخة

من جانبه قال د. محمد البلتاجي 
عضو الكتلة البرملانية جلماعة االخوان 
املس���لمني إن »احلملة املصرية ضد 
التوريث ليست موجهة ضد شخص 
الرئيس أو جنله، وإمنا تأتي كصرخة 
في وجه الفساد واالستبداد الذي طال 

رموز وشرفاء األمة«.
وشارك في احلملة د. فريد إسماعيل 
البرملاني���ة لإلخوان  الكتل���ة  عضو 
املس���لمني، ود. صالح عب���د املتعال 
عن ح���زب العمل، وحمدين صباحي 

عضو مجلس الشعب ورئيس حزب 
الكرامة حتت التأسيس ود. عبداحلليم 
قنديل منسق حركة »كفاية«، ومحمد 
عب���د القدوس عض���و مجلس نقابة 
الصحافيني ويحيي حسني منسق حركة 
»ال لبيع مصر«، والناشطة السياسية 
د. كرمية احلفناوي، ومحمد األشقر 
»جبهة احلماية من اجلباية والفساد«، 
وعبدالعزيز احلسيني »مهندسون ضد 
احلراسة«، وعبد اجلليل مصطفى منسق 
حركة »9 مارس« الستقالل اجلامعات، 
ومحمد أنور عصمت السادات وكيل 
مؤسسي حزب »اإلصالح والتنمية« 
حتت التأسيس، والشاعر عبدالرحمن 
يوسف. ودشن التحالف حملته بعنوان 

»من الذي أعطاك احلق«؟
وقال أمين نور »حان اآلن الوقت 
لنفهم أن النظام، احترف لعبة شراء 
الوقت، لتحقيق أكبر قدر من فرص 

االستمرار والبقاء«.
وأضاف »ما يحدث اآلن هو محاولة 
ملباغتة األمة والعالم بقرارات وإجراءات 
مسبقة اإلعداد تنقل مسألة التوريث 
من الظالم للنور ومن اخلفاء للعلن، 

دون أن تتنبه جميع األطراف الفاعلة 
أو تأخذ فرصا ووقتا كافيا ملواجهة 

املشروع«.

خط أحمر

وفي مواجهة هذا التحالف أصدر 
الوطني اإللكتروني« بيانا  »املؤمتر 
ختاميا لهم امس االول ضد أمين نور 
وجبهته »ضد التوريث«، حذروا فيه من 
املساس بجمال مبارك أمني السياسات 
باحلزب الوطني باعتباره خطا أحمر، 
وأنهم لن يقبلوا تشويه صورته أمام 

الشعب املصري«.
وأك���د مؤيدو جم���ال مبارك على 
اس���تمرارهم ف���ي إقام���ة مؤمترات 
مماثلة خالل الفترة املقبلة للرد على 

املعارضة.
وطالب مؤيدو جمال مبارك مبالحقة 
وكشف املعارضة املصرية وحقيقة 
أهدافها، وأوضح أحمد حافظ أن نسبة 
تأييد جمال مب���ارك تزداد يوما بعد 
يوم، وليس هناك أي اس���تجابة أو 
تفاعل مع من يسمون أنفسهم معارضة 

وسنستمر في حملتنا »عايزينك«.

في مواجهة حملة المعارضة ضد التوريث »ما يحكمش«

إنفلونزا الخنازير تواصل إغالق الفصول الدراسية
وهروب جماعي من »المبارك« التجريبية

بعد قرار »الصحة« و»التعليم« تعليق الدراسة في »الميردي ديو« 15 يوماً


