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كوبرا

تقدم 6 موظفني بديوان عام محافظة االسماعيلية ببالغ 
الى النائب العام ضد س�كرتير عام احملافظة ألنه يشغل 
9 مناصب ويتقاضى راتبا أكثر من رئيس الوزراء.. الس�اعة 

بخمسة جنيه واحلسابة بتحسب!
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بقل�م: حسام فتحي
طيب!!!

رمبا لو سألت أي مواطن في العالم الثالث عن من هو 
»أهم« وزير في حكومة بالده، ألجابك 9 من كل 10 بأنه 

وزير الدفاع!.. أوليس هو املسؤول عن »الدفاع« عن 
حدود البالد من األعداء والذود عن األرض والعرض؟.. 

وتؤكد أهمية »وزير الدفاع« الظروف التي متر بها املنطقة 
العربية والشرق أوسطية من وجود لتنظيم »داعش« 

وأشقائه.. وشقيقاته!
وعندما يجتمع وزراء دفاع 27 دولة عربية وأفريقية 

وأوروبية في مدينة السالم »شرم الشيخ«، أليس ذلك 
دليال دامغا على استتباب األمن والهدوء في هذه البقعة 

الساحرة من أرض احملروسة التي تآمر على سالمتها 
األعداء واألصدقاء.. وحتى بعض األشقاء، حتى جنحوا 

في منع سائحي العالم من االستمتاع بسحرها؟!
مؤمتر وزراء دفاع جتمع دول الساحل والصحراء الذي 
تستضيفه »شرم الشيخ« تشارك فيه 27 دولة بينها 5 

دول أوروبية، ويبدأ بعد غد الثالثاء مبشاركة وفود متثل 
هيئات ومنظمات اقليمية ودولية وتتولى مصر تنظيم 
و»تأمني« وترتيب وإقامة هؤالء، وبينهم وزراء دفاع: 

فرنسا - اسبانيا - ايطاليا - قبرص - اليونان.
وهي مسؤولة عن سالمتهم وسالمة وزراء دفاع الدول 
الـ27 وسالمة جميع املسؤولني املشاركني من املنظمات 
والهيئات الدولية، فهل يأمتننا العالم على وزراء دفاعه، 
وال تسمح »بعض« الدول لرعاياها بزيارة مصر بحجة 
عدم استتباب األمن ووجود ظروف تهدد سالمتهم؟!.. 

أليس هذا هو التناقض بعينه؟! أعتقد أنه بعد انتهاء 
أعمال املؤمتر يجب على مصر أن تضغط.. وبقوة باجتاه 

استعادة السياح الروس والبريطانيني واألملان واإليطاليني، 
وبقية اجلنسيات التي دعت حكومات دولها إلى عدم زيارة 

مصر، وأوقفت رحالتها املباشرة )شارتر( إلى مدينة 
السالم.

لم يعد األمر مجرد »حرب اقتصادية« على مصر يجب 
التصدي لها وبكل قوة، بل تخطاه إلى املساس بالكرامة 

الوطنية وتشويه سمعة مصر على املدى الطويل، 
بتصنيفها دولة غير آمنة للسياحة، وعلينا التحرك 

على جميع املستويات السياسية واالقتصادية للبدء 
باستعادة السياحة إلى شرم الشيخ، ولتكن البداية مع 

السياحة الروسية التي متثل حوالي 70% من إجمالي 
السياحة االوروبية إلى شرم الشيخ، ويجب البدء وفوراً 
في استغالل جناح عقد مؤمتر وزراء الدفاع- بإذن اهلل- 

لتحريك املفاوضات مع اجلانب الروسي، ومن ثم بقية 
الدول.

بالطبع قبل ذلك وخالل األيام املقبلة علينا أن »نستعد« 
جيدا بفرض إجراءات امنية مشددة على املطار واملنافذ، 

وفرض الرقابة على املرافق السياحية والباعة في أسواق 
املدينة، ورفع مستوى اخلدمات في املطاعم السياحية 

واملقاهي وأماكن جتمعات السياح، لعلنا نكون قد تعلمنا 
من الدرس القاسي.. ليجد السائحون عند عودتهم »خدمة« 

محترمة.. وعمالة حتترم آدميتهم وعقولهم.
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

وزراؤهم.. ضيوفنا 
وسياحهم ممنوعون!

خرابيش نكشة
فنانة نصف مشهورة طلعت براءة من يومني من تهمة تسهيل الدعارة طلعت 
واتهمت فنانة مش���هورة بأنها هي التي لفقت له���ا التهمة.. تيجي بقى الفنانة 
املشهورة وتقول انا مش بحب ارد على الكالم الطائش.. كل دا علنا.. وفي وسائل 

االعالم.. عفوا املسائل الشخصية دي ياريت تبقى فريندلي بعيدا عننا!

ثورة في نادي الزمالك ضد املشتش���ار لرفضهم اطالقه اسم 
احمد الزند على مكتبة النادي.. أل وكمان املشتشار اتعصب قوي 
وقالهم بحسب مصدر من داخل القلعة البيضاء: اللي مش عاجبه 

ميشي.. صحيح اللي...... ماتوا!

بيقولوا هيتم وقف »وش السعد« 
للكوميديان املشهور

وانت فاكرني هزعل ..
دا انا هاعمل »لولولوي« فرح

ياسين
بهية

ثورة في الزمالك ضد مرتضى منصور بسبب أحمد الزند
وكاالت: يشهد نادي الزمالك ثورة كبيرة حاليا من أعضاء 

اجلمعية العمومية ضد مرتضى منصور رئيس القلعة 
البيضاء بعد إطالق رئيس النادي اسم »أحمد الزند« وزير 
العدل الذي متت إقالته مؤخرا على مكتبة الزمالك اجلديدة 

التي انشأها النادي مؤخرا.
وقام عدد كبير من أعضاء النادي باالعتراض على قرار 

مرتضى منصور وطالبوه بالعدول عنه وتغيير اسم القاعة 
خاصة أنه يعادي الدولة باإلقدام على هذه اخلطوة، في 

الوقت الذي متت إقالة وزير العدل بسبب ازدراء األديان.
وانفعل رئيس الزمالك على أعضاء النادي املعترضني على 

قراره وطالبهم بعدم حضور النادي في حالة اعتراضهم 
على قراره، وأكد لهم أنه انشأ املكتبة لالستفادة منها وال 

يهم اسم املكتبة.

مصرع 19 معتمراً مصرياً في انقالب حافلة بالسعودية
وكاالت: أفادت اخلارجية املصرية امس بوفاة 19 معتمرا 
مصريا وإصابة 25 آخرين في انقالب حافلة بطريق مكة 

� املدينة.
وقال مساعد وزير اخلارجية املصري للشؤون القنصلية 
واملصريني في اخلارج هشام النقيب: إن »احلادث أسفر 
عن 19 حالة وفاة )وفق حصيلة أولية(، بينهم 8 جثامني 
مجهولة الهوي���ة، و5 جثامني مت نقلهم إلى مستش���فى 
احلمنة، و6 جثامني مت نقلهم إلى مستشفى امليقات )في 

املدينة(.
وأض���اف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الش���رق 
األوسط الرسمية، أن احلادث أسفر أيضا عن 25 مصابا، 
مت نقلهم إلى مستشفيات املدينة املختلفة بالتعاون مع 

الهالل األحمر السعودي.
واوضح مساعد وزير اخلارجية أن قنصليتنا العامة 
في ج���دة قد تواص��لت مع املصاب���ني وتفقدت حالتهم، 
ومت إرس���ال وفد من القنصلي���ة ملواقع تواجد اجلثامني 
التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الش���أن، وجار املتابعة 

مع قنصليتنا العامة.

صورة مأخوذة من االنترنت النقالب احلافلة باملعتمرين املصريني

»املالية« تنفي فرض ضرائب على املصروفات الدراسية

»التضامن« تكّرم األمهات 
املثاليات بدار األوبرا اليوم

محافظ القليوبية: االنتهاء من 
املرحلة األولى إلقامة 13 مصنعًا 

للشباب في 30 يونيو املقبل

»بيتك بإيدك« تنصح الشباب.. 
»بيتك ألمك«

� أ.ش.أ: نف���ى  القاه���رة 
السفير أمين القفاص مساعد 
وزير املالية للعالقات الدولية 
واملتحدث الرس���مي للوزارة 
امس ما أثير ببعض املواقع 

اإلخباري���ة ح���ول ف���رض 
ضرائ���ب عل���ى املصروفات 
املدارس أو  الدراس���ية على 
التعليمية سواء  املؤسسات 
التعلي���م اجلامعي أو ما قبل 

اجلامعي.
وقال � في بيان � إن وزارة 
املالية ملتزمة بسياسة الدولة 
الرامية لتكثيف جهود االرتقاء 
بكفاءة اخلدمات التعليمية في 

جميع مراحلها وزيادة اإلنفاق 
عليه���ا، حيث يع���د التعليم 
التنمية  عنصرا أساسيا في 
البشرية التي تعد أهم ثروات 

مصر.

القاهرة � أ.ش.أ: حتتفل وزارة التضامن االجتماعي 
اليوم بتكرمي االمهات املثاليات الالتي مت اختيارهن في 
مسابقة الوزارة هذا العام، وذلك في املسرح الصغير 

بدار االوبرا املصرية.
وكان���ت الوزارة ق���د اختارت 36 أم���ا مثالية عبر 
جلنة ممثلة من وزارات التضامن االجتماعي والثقافة 
والتربية والتعليم واملجلس القومي للمرأة والطفولة 

واألمومة.

بنها- أ.ش.أ: أعلن اللواء د.رضا فرحات محافظ 
القليوبية أنه س���ي��تم االنتهاء من املرحلة األولى 
ملش���روع »وظيف���تك جنب بيتك« والذي يتضمن 
املرحلة األولى منه إنشاء 13 مصنعا في 30 يونيو 
املقبل ليكون نواة للمب���ادرة التي أطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيس���ي ب���أن يكون ع���ام 2016 عاما 

للشباب.
وأش���ار احملافظ ام���س إلى أن املشروع سيوفر 
أكثر من 4 آالف فرص��ة ع���مل للش���باب وأب���ناء 
الق����رى التي تقام فيها ويس�����هم بش���ك��ل كبير 
في تن���مية القرية املصري���ة باعت���بارها ال��بداية 
احلق���يقية لتنمية مصر، الف���تا إلى أنه مت تذل���يل 
جم���يع العقبات التي كانت تواجه املش���روع ومت 
تس������ليم املواقع جميعها للقوات املسلحة لضمان 

سرعة اإلجناز.
وتابع أن املرحلة األولى للمشروع بدأت في قرى 
كفر علي ش���رف الدين واملنشأة الكبرى بكفر شكر 
وطحلة ببنها وأكياد دج���وى وميت كنانة وبلتان 
ومشتهر بطوخ وجزيرة النجدي وبلقس بقليوب 
وكفرعبيان وعرب العليقات باخلانكة، مشيرا إلى 
أنه يت���م حاليا اختيار وتدري���ب العمالة املطلوبة 
إلدارة هذه املصانع بعد غلق باب التقدم للتوظيف 
في هذه املصانع من أجل العمل علي تسويق املنتج 

بشكل كبير.
وأش���ار احملافظ إلى أن املستهدف أن تصل هذه 
املصانع إل���ى 45 مصنعا بكل الوح���دات القروية، 
حيث إن املشروع يهدف إلى إنش���اء مصنع في كل 
وحدة قروية باحمل���افظة يق���وم على الصناعة التي 
تش���تهر بها القرية أو صن���اعة الغ���زل و�النسيج 
وذلك لتوفير فرص ع���م���ل ألبن���اء القرية تكون 
قريبة منهم وبجوار مح���ال إقام���تهم مع ت����قدمي 
املس���اعدات الفنية والتدريب والتسويق واحلد من 

البطالة.

القاهرة � أ.ش.أ: غيرت مبادرة »بيتك بإيدك« شعارها 
مؤقتا ليصبح »بيتك ألمك« بدال من »بيتك بإيدك« وذلك 
تزامن����ا مع احتفاالت عيد األم، حيث دعت مبادرة »بيتك 
بإيدك« أكثر من 16 ألف ش����اب وفتاة من املش����اركني في 
املبادرة من الش����باب املصري لالهتمام ورعاية أمهاتهم 
والتواصل معهن وزيارتهن وقضاء احتياجاتهن باستمرار، 
كما دعت إلى دعوة األمهات واستضافتهن ولو ليوم واحد 
خاصة إذا كان����ت األم ال تقيم مع أبنائها وهو األمر الذي 
سيزيد من أواصر احملبة والود والرحمة والرضا بني األم 

واألبناء واألحفاد. 
وأشار البعض إلى أن األمر سيكون فرصة لتغيير جو 
املنزل بالنسبة لألمهات كبيرات السن الالتي ال يخرجن 
كثيرا، كما أنه س����يكون فرصة لتلقني األحفاد درسا في 

االهتمام باألكبر سنا ورعاية وبر الوالدين. 
وأكد محمود عبدالشافي مؤسس املبادرة أن رقي اإلنسان 
يقاس بحجم اهتمامه باآلخرين وقدرته على العطاء وخاصة 

جتاه والديه بشكل عام وأمه بشكل خاص. 
وأضاف أنه مهما فعلنا ألمهاتنا س����يكون ذلك مجرد 
نقطة في نهر »رد اجلميل« ولذلك نحث جميع الشباب على 

انتهاز فرصة حياة األم للبر بها والتمتع بخدمتها. 

22 مرشحاً على مقعد عكاشة

توزيع كروت البنزين للتوك توك في 3 محافظات جديدة اليوم

وكاالت: قال املستشار عمر مروان 
املتحدث باسم اللجنة العليا لالنتخابات، 
إن عدد املرشحني الذين تقدموا بأوراق 
ترشيحهم إلى اللجنة االنتخابية بالدقهلية 
خلوض االنتخابات البرملانية عن دائرة 
ــي خلى مقعدها بعد  نبروة وطلخا الت
إسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس 
النواب بلغ 22 مرشحا حتى اآلن، جار 
ــتيفائها  فحص أوراقهم لبيان مدى اس

لإلعالن على الكشوف النهائية اليوم.

ــب »اليوم  ــروان بحس ــاف م وأض
السابع« أن اللجنة االنتخابية بالدقهلية 
أغلقت باب الترشح امس ثم بدأت بفحص 
األوراق املقدمة من املرشحني طبقا لقانون 
االنتخابات البرملانية وبعد االنتهاء من 
فحصها وبيان مدى استيفائها للشروط 
سيتم إعالن الكشوف النهائية مبحكمة 
املنصورة االبتدائية ويجوز للمرشحني 
املستبعدين االعتراض على قرار اللجنة 
االنتخابية خالل ثالثة أيام أمام محكمة 

ــى أن تفصل في  ــاء اإلداري عل القض
الطعون خالل 5 أيام ويتم إعالن الكشوف 

النهائية يوم 27 مارس اجلاري. 
وأشار املتحدث الرسمي باسم اللجنة 
ــحني  ــا لالنتخابات، إلى أن املرش العلي
ــرر أن يبدأوا الدعاية  املقبولني من املق
االنتخابية اعتبارا من إعالن الكشوف 
ــن عملية  ــة وحتى قبل يوم م النهائي
ــا في الداخل يومي  االقتراع احملدد له

16 و17 أبريل املقبل.

وكاالت: أعلن م.خالد عبدالغني، مدير مشروع 
ــركة تكنولوجيا تشغيل  كروت البنزين بش

املنشآت املالية »إي فاينانس«، عن ارتفاع 
عدد احملافظات التي يتم توزيع كروت 

ــاب التوك توك  البنزين على أصح
بها إلى 12 محافظة خالل األسبوع 
ــب انضمام  ــاري، وذلك عق اجل
محافظة سوهاج للمنظومة اليوم، 
ومحافظتي بني سويف، وأسيوط 
خالل األسبوع اجلاري. وبلغ 
البنزين  إجمالي توزيع كروت 
ــاب التوك توك 35  على أصح
ألف كارت، منذ إطالق املشروع 

ــهرين وحتى نهاية  منذ نحو ش
األسبوع املاضي بـ 9 محافظات، 

وهي الفيوم والغربية واإلسكندرية 
واجليزة والقليوبية والدقهلية واملنيا 

ودمياط وبورسعيد. 
وكانت احلكومة قد بدأت تفعيل تسليم 

كروت الوقود ألصحاب التوك توك ألول مرة 
ــدء تعميمه على باقي  ــة الفيوم، متهيدا لب مبحافظ

ــلم كارت  ــات، حيث ميكن ألصحاب التوك توك تس احملافظ
الوقود من خالل الوحدات احمللية باحملافظات عبر إطالع املوظف 
ــؤول باحملليات على مستند ملكيته للتوك توك وبطاقة الرقم  املس
القومي اخلاصة به ورقم املوتور ورقم الشاسيه، مع توقيع صاحب 

املركبة على تسلم الكارت للحصول على الوقود 
من احملطات دون حد أقصى للكمية وباألسعار 

املعلنة.
وكان د.عمرو بدوي، مساعد أول 
وزير املالية للتطوير املؤسسي، أعلن 
االنتهاء من طباعة وتسليم كروت 
إلى إدارات  ــوالر  البنزين والس
املرور في 27 محافظة، مبجموع 
ــني كارت، متثل %100  5.7 مالي
ــجلة، مطالبا  من املركبات املس
ــلموا  الذين لم يتس املواطنني 
ــة ملركباتهم  ــروت اخلاص الك
ــى وحدات  ــرعة التوجه إل بس
ــلمها أو  املرور التابعة لهم لتس
اإللكتروني  املوقع  الدخول على 
لطلب توصيل الكارت إلى املنزل. 
ــدوي«، في تصريحات  وأضاف »ب
صحافية سابقة، أن املنظومة اجلديدة 
ــع املنتجات البترولية عبر الكروت  لتوزي
ــكام الرقابة على  ــتهدف إح اإللكترونية تس
ــات البترولية ومنع تهريبها  عمليات تداول املنتج
أو تسريبها لغير املستحقني حماية للمال العام، مشددا على 
ــر الكروت اإللكترونية،  ــد كميات الوقود املنصرفة عب عدم حتدي
ــيحصل املواطنون على أي كميات يطلبونها من السوالر  حيث س

أو البنزين، وباألسعار املعتادة دون أي تغيير.

تأجيل محاكمة عالء وجمال مبارك 
في قضية مخالفات بيع البنك الوطني

القاهرةـ  أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل 
قضية مخالفات بيع البنك الوطني املصري، املتهم فيها عالء 
وجمال مبارك، جنال الرئيس األسبق حسني مبارك، و7 متهمني 

آخرين من كبار رجال األعمال، إلى جلسة الثالثاء املقبل. 
ــتماع إلى مرافعات  ــتكمال االس وجاء قرار التأجيل الس

املدعني باحلقوق املدنية في القضية. 
ــة العامة طارق ضياء رئيس نيابة األموال  تال ممثل النياب
العامة العليا أمر اإلحالة في شأن املتهمني جميعا، على ضوء 
ــن هيكل للمرة األولى في القضية..  مثول رجل األعمال حس
ــة مبواجهة املتهمني جميعا ببنود االتهام،  حيث قامت احملكم

فأنكروا جميعا ارتكابهم ألي منها. 
ــوة ببقية  ــبيله أس ــن هيكل بإخالء س وطالب دفاع حس
ــه على ذمة  ــبق حبس املتهمني في القضية، خاصة أنه لم يس

التحقيقات. 
ــندت النيابة العامة إلى املتهم جمال مبارك اشتراكه  وأس
بطريقي االتفاق واملساعدة مع موظفني عموميني في جرمية 
التربح واحلصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية 
مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما 
بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم 
ممن يرتبطون معهم مبصالح مشتركة ومتكينه من االستحواذ 
على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة 
قبرص والتي تسهم في شركة االستثمار املباشر بجزر العذراء 

البريطانية والتي تدير أحد صناديق »أوف شور«. 
وأشارت النيابة إلى أن املتهمني قاموا فيما بينهم بتكوين 
ــهم البنك متكنوا من خاللها من الهيمنة  حصة حاكمة من أس
على إدارته وبيعه تنفيذا التفاقهم، وذلك على خالف القواعد 
واإلجراءات املنظمة لإلفصاح بالبورصة والتي توجب اإلعالن 
عن جميع املعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم 

جلمهور املتعاملني بالبورصة. 


