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طيب!!!

.. »يال نعيش بأخالقنا«.. شعار حملة »أخالقنا« التي مت 
تدشينها باألمس، وأعتقد أن إطالقها قد تأخر كثيرا.. 

ولكن كما يقول املثل: »أن يأتي متأخرا.. خير من أال يأتي 
أبداً«.

ورغم أنني لست من هواة ممارسة »جلد الذات«، إال أن 
منظومة األخالق في بلدنا احلبيب تعاني »شرخاً« عميقاً 

يستحق االعتراف به.. وتوصيفه.. والبحث عن حلول 
ملعاجلته.. وتطبيق هذه احللول.

وأولى خطوات العالج االعتراف بوجود »املرض«، 
فاملجتمع املصري بات يشتكي حقيقة من »تغير« 

أخالقيات كثير من أفراده، الكل يشكو، وال أحد يتحرك 
لبحث املشكلة، رمبا خجال من االعتراف بوجودها أصال!!

لذلك ورغم كل التقدير للحملة والقائمني عليها 
واملشاركني فيها، لدي مالحظة على الهدف املعلن، 

وهو: »رد اعتبار األخالق والقيم داخل املجتمع من 
خالل تسليط الضوء على اجلوانب اإليجابية في أخالق 

املصريني«!!.. بالتأكيد كل إنسان يحمل داخله نوازع 
اخلير أو رمبا يحتاج ملن يكتشفها، ولكن األهم هو 
مواجهة أسباب حدوث »شرخ« املنظومة األخالقية، 

وتشجيع وتفعيل التصدي لألخالقيات غير املعتادة، 
والسلوكيات غير املستساغة، والتصرفات التي »كانت« 
غريبة عن مجتمعنا.. ثم تسللت إلى املمارسات اليومية، 

وتغلغلت في شرايني حياتنا حتى أصبحت »ظاهرة« 
ينبغي مواجهتها والقضاء عليها.

أين ذهبت »قيم« احلق واخلير واجلمال، وسلوكيات 
»اجلدعنة« والشهامة وتقدير الكبير، والرحمة بالصغير، 

وقاعدة أن »النساء أوال«، وثقافات التسامح وقبول اآلخر، 
واالعتذار عن اخلطأ مبا يطفئ الغضب؟!

أمتنى أن تتواصل »احلملة« ملا بعد أبريل، وأن تنضم 
إليها وجوه جديدة كل فترة، وأن تصاحبها ندوات 
ولقاءات، وأن يستخدم القائمون عليها كل القوى 

املصرية »الناعمة« من دعاة وشخصيات عامة حتظى 
بالقبول لدى املصري إلحداث أكبر قدر من التأثير املؤدي 

إلى التغيير املطلوب.
.. وأدعو كل من يستطيع إلى قراءة الكتاب الرائع »ماذا 
حدث للمصريني؟« )تطور املجتمع املصري في نصف 

قرن 1945 - 1995( للمفكر الكبير وعالم االقتصاد 
الدكتور جالل الدين أمني، الذي يشرح التغير االجتماعي 

والثقافي في حياة شعبنا على مدى نصف قرن.. 
لتكتشفوا أن ثورة يناير لم تغير سلوك املصريني.. وإن 

كانت- رمبا- كشفت الغطاء عن بعض أسوأ سلوكيات 
بعضنا.. بينما »طهرت« وصقلت نفوس البعض اآلخر.

وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

أخالقنا

خرابيش نكشة
مازالت »الصحة« تواصل تصريحاتها الـ.... حيث قالت من جديد: 
»بعوضة زيكا ال تستوطن مصر ألنها تعيش على املياه النظيفة«.. 
طب ممكن حد يفسر لنا تصريحات وزير الصحة أمس بخصوص 

اكتشاف كميات قليلة من البعوضة في املنيا وأسيوط؟!

املخرجة املصنفة »جريئة« خرجت علينا بلقاء مطول في »100 سؤال« 
وقالت أشياء كثيرة وساخنة جداً منها: »يجب نرخص للدعارة حلماية 
املجتمع.. أرفض حجب املواقع اإلباحية إلعطاء احلرية لإلنسان.. أشاهد 

األفالم اإلباحية وبعضها جيد وجميل وممكن أصورها كمان«!!

 تعليمات »النقل« لتجنب حوادث 
القطارات: »بص ميني وشمال

قبل ما تعدي«

 حلوة املعلومة دي يا باشا.. 
والااا  جديدة كمان!

ياسين
بهية

كوبرا

رئيس نادي الزمالك وافق أخيرًا على لعب مباراة القمة في برج 
العرب بعد أن مأل الدنيا حلفانات وتهديد باستقالة ووعيد لكل من 
يقترب منه وفي اآلخر قال: »العب لدواع أمنية.. والقمة القادمة في 

بورسعيد«.. فعالً قمة الوطنية واإلحساس بالبلد!!

تنسيق عسكري مصري - إماراتي

مشتريات املصريني ترفع البورصة

»اجلمارك«: نستورد منتجات بها صراصير

دبي ـ القاهرة ـ أ.ش.أ: التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد 
العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واالنتاج احلربي الفريق الركن 
حمد محمد الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة لدولة اإلمارات 
والوفــــد املرافق له الذي يزور مصــــر حاليا.  وتناول اللقاء عددا 
من املوضوعات ذات االهتمام املشترك في ضوء عالقات الشراكة 
والتعاون بني البلدين في العديد من املجاالت الســــيما في املجال 
العسكري ومكافحة اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار مبنطقة 
الشرق األوسط. وكان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب 
القوات املسلحة قد استقبل نظيره اإلماراتي وبحث اجلانبان اجلهود 
املشــــتركة جتاه مختلف املوضوعات املرتبطة بعالقات الشراكة 

االستراتيجية والعمل املشترك التي جتمع البلدين الشقيقني.

القاهرة - ناهد أمام 

عادت البورصة لالرتفاع من جديد بعد الهبوط الشديد الذي 
منيت به في بداية تعامالت األسبوع، وجاءت الزيادة نتيجة 
مشتريات املصريني متجاهلة مبيعات العرب واألجانب إضافة 

إلى ارتفاع أسعار النفط في األسواق العاملية.
وقد أنهت مؤشرات البورصة تعامالتها، أمس على ارتفاع 
جماعي محدود، باستثناء تراجع طفيف للمؤشر اخلمسيني، 
وسط عمليات شراء من قبل املستثمرين العرب في حني مالت 

تعامالت املصريني واألجانب نحو البيع.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي »إيجى إكس 30« بنسبة 
0.79% كما بلغت قيمة التداوالت 1.93 مليار جنيه وعليه فقد 
أغلق رأس املال الســـوقي عند مستوى 398.572 مليار جنيه 

مقابل 398.346 مليار جنيه.

قال رئيس مصلحة اجلمارك د.مجدي عبدالعزيز: إن قرارات 
تنظيم االستيراد ورفع الرسوم اجلمركية لبعض السلع، هدفها 
حماية املســــتهلك املصري، والصناعة الوطنية املصرية، مضيفا 
ان »بعض السلع.. البيت املصري ليس في حاجة إليها في الوقت 
احلالي، وفي املقابل ليس هناك نقد أجنبي لشراء خامات ملصانع 
يعمل بها اآلالف«. وأضاف عبدالعزيز خالل كلمته مبؤمتر الحتاد 
الصناعات املصرية: مصر أصبحت بوتقة وســــلة جللب نفايات 
العالم. وتابع: »األسبوع املاضي وصلت لنا 3 كونترات بها نشارة 
وألواح خشبية تستخدم في البناء بها صراصير.. ورفض موظفو 

املصلحة وهيئة الرقابة فتحها«.

اجلنيه مقابل الدينار
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
25.7926.0727.1228.12

اجلنيه مقابل الدوالر
غير الرسميالسعر الرسمي  )بنوك وشركات صرافة(

بيعشراءبيعشراء
7.787.838.658.78

وزير الكهرباء: نناقش البنود الفنية واملالية حملطة الضبعة مع روسيا

»النقل«: التعاقد مع شركة عاملية إلدارة السكة احلديد
قال املتحدث باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم إن قرار الوزارة 
بالتعاقد مع شركة خاصة إلدارة وتشغيل السكة احلديد يستهدف 
حتسني مستوى اخلدمة، مستطردا: »قررنا التعاقد مع شركة 
عاملية متخصصة ألننا فاشلون في اإلدارة.. ومهما أنفقنا على 
السكة احلديد مع املنظومة الفاشلة احلالية فلن يتغير الوضع 

وستظل اخلدمة بدون حتسن«.
وأضاف:»الشركة اجلديدة ســــتكون مسؤولة عن تشغيل 
القطارات وصيانتها وإدارة احملطات واستغالل أراضي السكة 
احلديد«، الفتا إلى أن هذه الشركة ستكون مسؤولة عن تدريب 
العاملني في الهيئة وكيفية استغالل إمكانياتنا، من أجل حتسني 

مستوى اخلدمة بالسكة احلديد.
وقال: »قرار حتديد سعر تذاكر القطارات سيظل قرار الدولة.. 
لكن الشركة ستحدد فقط التكلفة االقتصادية وسعرها املقترح 
لقيمة التذكرة.. وسيكون للدولة القرار النهائي في األخذ مبا 
اقترحته الشركة في قيمة التذكرة أم ال«، مشيرا إلى أن وجود 
الشركة سيكون مؤقتا وسينتهي مبجرد تدريب وتعليم العاملني 

كيفية إدارة املرفق.
وأكد أن الشركة ستحدد احتياجات السكة احلديد وستوجه 
مجلس إدارة الهيئة املوجود ملا يتطلبه املرفق لتحسني اخلدمة، 
مستطردا: »كان ممكن نختار احلل السهل ونصرف شوية فلوس 
ونشتري شوية عربات وجرارات، لكن هذا لن يغير اخلدمة مع 

منظومة إدارة السكة احلديد احلالية الفاشلة«.
وأوضح أن اللجنة الوزارية التي شكلها وزير النقل ستحدد 
في كراسة الشروط التي تعكف على إعدادها مواصفات الشركات 
التي ستتقدم للمناقصة التي ستطرحها الوزارة، مستطردا: »كل 
دول العالم املتقدم بتعمل كده.. وهذه ستكون عبارة عن مكتب 
خبرة عاملي يعلمنا إزاي ندير، ألننا فشلنا في إدارة املرفق«.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيســـي، امس 
بوزير الكهرباء والطاقة املتجددة د.محمد شاكر املرقبي، 
وقال السفير عالء يوسف املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهورية، إن وزير الكهرباء استعرض خالل االجتماع 
آخر تطورات املفاوضات اجلارية مع اجلانب الروسي حول 
تفاصيل العقد النهائي ملشـــروع محطة الطاقة النووية 
في الضبعة، حيث أوضح الوزير أنه تتم حاليا مناقشة 
البنـــود الفنية واملالية اخلاصة باملشـــروع مع اجلانب 
الروسي بشكل تفصيلي مع مراعاة تطبيق أعلى معايير 

األمان والسالمة.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة د.محمد 
شاكر عددا من املشروعات التي أجنزتها الوزارة في إطار 
اخلطة العاجلة لتوفير الكهرباء وضمان انتظام التغذية 

الكهربائية خالل فصل الصيف املقبل.
وأشار الوزير إلى أن أعمال الصيانة الدورية حملطات 
توليد الكهرباء وصلت إلى نسبة 100% من مخطط الصيانة 
في إطار اخلطة العاجلة، مبا يشكل 62% من إجمالي القدرات 
املركبة احلالية. كما شدد السيسي على أهمية االستمرار في 
اتخاذ إجراءات تساعد على ترشيد استهالك الطاقة، ومشيرا 
إلى مواصلة التوسع في توفير ملبات »الليد« للمواطنني، 

فضال عن استخدامها في أعمدة اإلنارة بالشوارع.

بعوضة في مختبر وزارة الصحة في السلفادور حيث تواصل السلطات هناك جهودها  للقضاء على ڤيروس زيكا الذي تنقله البعوضة في ظل عدم توافر 
عالج أو لقاح له )أ.ف.پ( 

أعلن د.خالد مجاهـــد، املتحدث 
الرســـمي باســـم وزارة الصحة، أن 
البعوضة املزعجة الناقلة لڤيروس 
»زيكا« ال تستوطن مصر، ومتواجدة 
في أماكن محددة، معقبا: »ليس لدينا 
مريض واحد بالڤيروس، حتى ينتقل 

إلى باقي املواطنني«.
وحول تصريحات وزير الصحة 
د.أحمد عماد الدين بخصوص وجود 
البعوضـــة في محافظتي أســـيوط 
واملنيا، أوضح مجاهد أن البعض فهم 
تصريحاته بشكل خاطئ، ألنه بحسب 
تعبيره ال يقصد أن »زيكا« متواجد 

في مصر، ولكن البعوضة املتسببة 
في نقل املرض هي املنتشرة بكميات 
قليلة في محافظات معدودة، وليست 
جديدة على مصر، وهي ال تتسبب 
في »زيكا« وحده، بل في اصابة من 

تلدغه بحمى »الضنك«.
وتابع مجاهد: »في سبيل مواجهة 
هذا اخلطر، تتخذ وزارة الصحة عدة 
إجراءات احترازية عالية على منافذ 
الدخول واخلروج عبر جميع املوانئ 
البريـــة والبحرية املصرية ومبطار 
أسوان الدولي وميناء السد العالي، 
بالتنسيق مع سلطات احلجر الصحي، 

لفحص القادمني من اخلارج، وعزل أي 
مواطن يشتبه في إصابته بالڤيروس، 

ولم نسجل أي حاالت إلى اآلن«.
وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات 
وقائية شديدة بالتنسيق مع وزارتي 
الزراعة والبيئة، بعد انتشار الڤيروس 
في أكثر من 32 دولة غربية، ملكافحة 
ما تبقى من البعوض في مصر، قائال: 
»تلك البعوضـــة ال تعيش أو تنمو 
في مياه املجاري واملصارف والترع 
املكشوفة، بل حتتاج إلى مياه نظيفة 
متاما غير موجودة عندنا في الشوارع 

املصرية«، على حد قوله.

القاه��رة- العربية.نت: تقدم النائب 
عن اإلسكندرية والقيادي بائتالف 
دع��م مصر محم��د ف��رج عامر، 
مبقترح عاج��ل إلى رئيس مجلس 
النواب د.علي عبدالعال لتحويل كافة 
قضاي��ا اإلرهاب واإلخوان التي لم 
يصدر فيها حكم نهائي إلى القضاء 

العسكري.

وقال إن سبب اقتراحه هو طول أمد 
التقاضي ونقض األحكام الصادرة 
بحق املتهمني باإلرهاب مثل متهمي 
مذبحة كرداسة والذين مت إلغاء أحكام 
إعدامهم واملتهم عادل حبارة املتهم 
في عدد من القضايا بسيناء وإلغاء 
إعدامات قيادات اإلخوان في قضايا 

عمليات رابعة وغيرها.

وأضاف أن الرأي العام املصري بجميع 
اجتاهاته تأكد أن جماعة اإلخوان كانت 
تريد تدمير البالد وزجت باجلماعات 
اإلرهابي��ة والتكفيرية لتنفيذ ذلك، 
وبالتالي ولتحقيق سياس��ة الردع 
وحلماية البالد يرى ضرورة إحالة 
للقضاء  قضايا اإلخوان واإلرهاب 

العسكري.

أعلن وكيل الهيئة البرملانية حلزب 
مس��تقبل وطن محمود يحيى في 
تصريحات ل�»برملاني«، اس��تقالته 
من ائت��الف دعم مصر، دون إبداء 

أسباب االنسحاب. 
وقال يحيى، إنه أبلغ حزبه رسميا 
باس��تقالته، وأنها تعبر عن موقفه 
الش��خصي وال متثل رأي احلزب، 
وحتف��ظ النائب على ذكر أس��باب 
انس��حابه، مؤكدا أنه سيعلنها في 

الوقت املناسب. 
وتع��د االس��تقالة ه��ي الثانية من 

االئتالف بعد استقالة النائب مصطفى 
بكري، الذي تقدم باستقالته منذ أيام، 
رافضا ممارسات االئتالف جتاهه. 
وكان عدد من النواب عقب استقالة 
بكري ق��د أعلنوا أنهم يدرس��ون 
االس��تقالة من االئتالف، اعتراضا 
على الطريقة التي يدار بها االئتالف، 
وتفرد اللواء س��امح س��يف اليزل 

ومساعديه بالقرارات الهامة. 
ومن جانبه علق بكري على االستقالة 
قائال: »أمتنى أال ينفرط عقد االئتالف، 
وأن يراجع النائ��ب محمود يحيى 

نفس��ه في قرار االنس��حاب، ألنه 
أحد الشخصيات الهامة املؤثرة في 

االئتالف«. 
وتابع بكري: »حزب مستقبل وطن، 
حزب مهم داخل االئتالف، واستمرار 
االئتالف أصبح ضرورة سياس��ية 
داخل البرملان للتعبير عن طموحات 

الشعب«. 
وكان االئتالف ق��د أعلن منذ أيام 
تشكيالت مكاتبه السياسية، وممثليه 
لقطاعات اجلمهورية، وجاء تشكيل 

املكتب السياسي.

ً الدينار مرتفعاً إلى 27.12 جنيها

مفاجأة الطب الشرعي.. الشاب 
اإليطالي لم يتعرض العتداء جنسي

القاهرة ـ ناهد إمام

واصل ســـعر صرف الدينار الكويتـــي ارتفاعاته املتوالية 
داخل السوق النقدي األجنبي في مصر مسجال 25.79 جنيها 
للشراء في البنوك وشركات الصرافة و26.07 جنيها للبيع، كما 
ارتفع سعر الدينار في التعامالت غير الرسمية مسجال 27.12 
جنيها للشراء و28.12 جنيها للبيع. وفي املقابل استقر السعر 
الرسمي للدوالر أمام اجلنيه املصري مسجال سعر شراء رسمي 
في البنوك وشـــركات الصرافة 7.78 جنيهات و7.83 جنيهات 
للبيع، بينما ارتفع ســـعر الشراء في التعامالت غير الرسمية 

مسجال 8.65 جنيهات و8.78 جنيهات للبيع.

القاهرةـ  وكاالت ومواقع: كشف تقرير الطب الشرعي أن سبب 
الوفاة الرئيسي للشاب االيطالي هو الضرب بآلة حادة على خلفية 
ومقدمة الرأس أدى إلى كســــر فــــي اجلمجمة ونزيف حاد داخلي 

باملخ، والذي سبب الوفاة باحلال. 
وكشــــف التقرير أن جثة الشاب اإليطالي ال يوجد بها أي آثار 
حلاالت اعتداء أو شــــذوذ جنســــي، مؤكدا أنه مت إجراءات أشعة 
»مســــح« واألشــــعة الالزمة للتأكد من حقيقة تعرض الضحية 

العتداء جنسي من عدمه.
وأضاف التقرير، أن جثمان جوليو خال من أى طلقات نارية، 
ولكن به آثار ضرب شديد وجروح متفرقة وتعذيب وضرب بآالت 

حادة وكدمات مبختلف أنحاء جسده.
وتابع: »تبني وجود عالمات إطفاء سجائر على جسد املجني 
عليه، مضيفا أنه وصل مشــــرحة زينهم وهو عاري اجلســــد من 
املنطقة السفلية«. وأشار التقرير النهائي ملصلحة الطب الشرعي، 
الى أن اجلثة بها قطع في األذن، وآثار تعذيب ونزيف حاد وكسر 
في اجلمجمة. ومن املقرر، تسليم التقرير النهائي للنيابة العامة 

اليوم الثالثاء، الستكمال التحقيقات الالزمة بالقضية.

مقترح برملاني إلحالة قضايا اإلخوان للقضاء العسكري

االستقالة الثانية من »دعم مصر«.. واالئتالف يترنح

»الصحة«: »بعوضة زيكا« ال تستوطن مصر

قررت محكمة اجلنايات العسكرية 
إحالة أوراق 8 متهمني، للمفتي ألخذ 
رأيه الشرعي في إعدامهم، واحلكم 
على باقي املتهمني البالغ عددهم 20 
متهما بجلسة 13 مارس املقبل، وذلك 
في القضية املعروفة إعالميا ب»جلان 

العمليات املتقدمة«.
وقال مصدر قانون��ي إن احملكمة 
قررت إحالة أوراق 8 متهمني للمفتي 
ألخذه الرأي الشرعي بإعدامهم، وذلك 
من إجمالي 28 متهما من بينهم 15 
محبوسا ، والباقي هاربون، واحلكم 
بجلس��ة 13 م��ارس املقبل في حق 

املتهمني اآلخرين.
وأش��ار املصدر نفسه إلى أن رأي 
املفتي استش��اري ولي��س إلزاميا 
للمحكم��ة، الفتا إل��ى أن املتهمني 
الثمانية احملالني للمفتي هم: أحمد 
الدين  عبدالباس��ط، وعبداهلل نور 
)غيابيا(، وحضوريا كل من: أحمد أمني 
الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف، 
ومحمد ف��وزي عبداجلواد، ورضا 
معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد 

محمد، ومحمود الشريف.
وكانت وزارة الداخلية بثت ڤيديو 
في 11 يوليو املاضي، تقول فيه إنها 

»وجهت ضربة استباقية قاسمة ألحد 
أخطر اخلاليا اإلرهابية التي تستهدف 
النيل من مق��درات البالد، وتهديد 
االقتصاد واألمن القومي واستهداف 
بالدولة، وإلقاء  الهامة  الشخصيات 
القبض على أخط��ر خلية إرهابية 

تهدد األمن القومي«.
وذكرت أجهزة األمن أن »املتهمني في 
اخللية خططوا الستهداف مسؤولني 
ف��ي الدولة من بينهم ش��خصيات 
عسكرية، وإجراء عمليات تخريب 
حملوالت كهرباء واتصاالت بتعليمات 

من جماعة اإلخوان«.

أوراق 8 متهمني للمفتي في »جلان العمليات املتقدمة«


