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قانون دور العبادة املوحد يرى النور بعد 19 سنة من التعثر
اقترب مشروع قانون دور العبادة املوحد من الصدور بعد والدة متعثرة استمر اكثر من 19 عاما في 
حوارات مكثفة بني الدولة والكنيسة ومن املنتظر أن حتيل احلكومة مشروع القانون إلى مجلس 
النواب خالل الشهر اجلاري على أن تبدأ جلان البرملان الشؤون الدينية والتشريعية مناقشته 
خالل جلسات خاصة في ظل حضور عدد كبير من رجاالت الدين اإلسالمي 
واملسيحي. ومن املنتظر أن تشهد جلسات االستماع التي تعقدها جلان البرملان 
حضورا مكثفا من النواب األقباط في البرملان املتعطشني إلى إصدار هذا 
القانون وسط ترحيب كبير من الطوائف القبطية الثالثة في مصر.

وزيرة الهجرة أكدت أن »السوشيال ميديا« أثر بالسلب على أسرة املصري املعتدى عليه بالكويت

مدّ مظلة التأمينات إلى العاملني في اخلارج
القاهرة - مجدى الحبشي

كشفت وزيرة الهجرة وشؤون املصريني في اخلارج السفيرة 
نبيلة مكرم عن سعيها إلنشاء مظلة تأمينية للمصريني باخلارج، 
على تبدأ ذل����ك بوضع قاعدة بيانات محدث����ة إلعداد من خالل 

تسجيل كافة تصاريح العمل.
وقالت مكرم، خالل اجتماع جلنة الشؤون االفريقية مبجلس 
النواب برئاس����ة اللواء حامت باشات، إنها تواصلت مع عدد من 
النقابات مهنية حلصر عدد املهنيني باخلارج. وتابعت: أس����عى 

إلنشاء مظلة تأمينية للمصريني في اخلارج.
وأش����ارت إلى أن دور وسائل اإلعالم والسوشيال في حادث 
املصري في الكويت، كان له تأثير س����لبي على أس����رته وعلى 
املصريني ف����ي اخلارج. وأضافت أن كل احل����وادث التي حتدث 
للمصريني باخلارج جتعلنا نتفاعل مع تلك الدول االتي وقعت 
بها احلوادث، الفتة إلى ضرورة التحرك بكل حذر وديبلوماسية 
جتاه تلك احلوادث، خاصة أن أغلب تلك احلوادث حتدث داخل 
الدول العربية الشقيقة، وهو األمر الذي يجب توخي احلذر فيه، 
مع التأكيد على حق املصري باخلارج. وأكدت مكرم على أهمية 
التواصل مع املصريني باخلارج، الفتة إلى أن الفجوة بني املصري 
ودولته أصبحت واسعة، وهو األمر الذي أدى إلى فقد الثقة لديهم 
في العودة لبلدهم ونقل خبراتهم أو إجراء مشروع استثماري 
في مصر، وأرجعت ذلك إلى أن الفترة املاضية لم تكن فيها قناه 

شرعية لتوطيد عالقات املصريني باخلارج بالبالد.
وتابعت: ان وجود وزارة الهجرة يجعل هناك قناة ش����رعية 
للتواصل معهم ونقل خبراتهم، الفتة إلى أنها تنس����ق مع باقي 

الوزرات حلل مشكالت املصريني في اخلارج.
وأوضحت أن ملف املصريني في أفريقيا مهم جدا، نظرا لعدم 
االهتمام به من قبل، مؤكدة على ضرورة التعرف على احتياجاتهم، 

واإلعداد والتجهيز اجلديد للتواصل معهم.
وقالت: »قررت فتح مل����ف املصريني في افريقيا، وبدأت من 
اثيوبيا، وقابلت اجلالية املصري����ة هناك، وهناك الناس قدرت 
وجود مسؤول يهتم بهم«، الفتة إلى أن أغلب طلباتهم مثل باقي 
املصريني، مثل إنشاء مدرس����ة مصرية. وتابعت: »عقب زيارة 
إثيوبيا، سأبدأ بأوغندا وغيرها من الدول«. وحول ملف الهجرة 
الشرعية وغير الشرعية، طالبت مكرم بضرورة إخضاع مكاتب 
الهجرة الش����رعية العاملة في الدولة إلى إشراف وزارة الدولة 
للهجرة وشؤون املصريني في اخلارج ملواجهة بعض الشركات 
غير امللتزمة، مش����يرة إلى أن دور الوزارة هو البحث في سبل 

االستفادة من الهجرة وتوعية املواطن بحقوقه وواجباته.
وقالت: ان أفضل الس����بل ملكافحة الهجرة غير الشرعية هو 
إقامة مش����روعات تنموية صغيرة ومتوسطة في املناطق التي 
تس����جل نسب هجرة عالية والتي غالبا ما تكون مناطق فقيرة، 

ويكون الدافع الرئيسي للهجرة هو العامل االقتصادي.

الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم خالل اجتماع جلنة الشؤون االفريقية مبجلس النواب

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكاالت

جنحت صفحات الغش اإللكتروني على 
مواقع التواصل االجتماعي والتي تطلق 
على نفسها »شاومينج« في تسريب امتحان 
اللغة العربية للصف الثالث الثانوي العام 
نظام حديث والتاريخ للثانوية األزهرية 
على فيس��بوك. وكتبت صفحات الغش 
على صورة ورقة األسئلة »إهداء لوزير 
التربية والتعليم.. االمتحان أهو«، وذلك 
بعد مرور 35 دقيقة فقط من بدء الوقت 
األصلي لالمتحان في التاس��عة صباحا. 

ونشرت الصفحات كذلك أسئلة وإجابات 
الثانوية األزهرية،  التاريخ لشهادة  مادة 

وذلك بعد بدء اللجان ب� 45 دقيقة.
وق��ال مصدر أمني مس��ؤول إن أجهزة 
األمن طورت من تقنياتها العالية ملالحقة 
القائمني على إدارة الصفحات، وبث إجابات 
الثانوي��ة العامة، وعرض بيع  امتحانات 
اإلجابات للطلبة نظير إرسال أكواد كروت 

شحن رصيد للهواتف احملمولة.
من جانب آخر، قررت وزارة التعليم إلغاء 
امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة 
»نظام حديث« بعد تس��ريبه، ولم حتدد 

الوزارة املوعد اجلديد الذي س��يتم فيه 
إجراء االمتحان.

إلى ذلك، تقدم املئات من أولياء أمور طالب 
الثانوية العامه بشكاوى عاجلة إلى د.الهاللي 
الشربيني بزيادة مدة امتحان املواد يوميا 
نتيجة للتأخير ال��ذي تعرض له الطالب 
والطالبات في اليوم األول لالمتحان الذي 
بدأ أم��س األحد لطالب النظ��ام اجلديد 
وعددهم 560 أل��ف طالب وطالبة نتيجة 
لإلجراءات األمنية املشددة التي مت اتباعها 
في تفتيش الطالب أمام اللجان للكشف 

عن أجهزة الهواتف احملمولة.

رغم تشديد اإلجراءات وتغليظ العقوبات.. 
مواقع سربت أسئلة اللغة العربية للثانوية

ومضات رمضانية

..فلنرفع سعر دواء التصدير
يعتبر عضو مجلس إدارة احتاد الصناعات املصرية وغرفة الصناعات 
الدوائية د.محمد البهي اكثر املواقف تأثرا في حياته، هو عندما كان 
في إحدى سفريات العمل وحتديدا في دبي، وقال: بحكم تخصصي 
في مجال الدواء كان من الطبيعي االلتقاء بالشركات املتخصصة 
في نفس املجال والتعرف على احتياجات ذلك الس��وق من الدواء 
في محاولة لتنشيط صادراتنا من األدوية إلى السوق اإلماراتي.. 
ولكن املفاجأة التي أذهلتني كانت في أن شركات 
األدوية املستوردة في دبي، تطلب مني بإحلاح 
أن أعود إلى بلدي طالبا من احلكومة أن ترفع 
سعر الدواء اخلاص بالتصدير ألنه من وجهة 
نظرهم رخص س��عر الدواء املصري ال يعد 
مربحا بالنسبة لتلك الشركات، وبالتالي فبيع 
دواء رخيص ال يغطي لها تلك التكلفة أو يحقق 
لها الربح املطلوب.. بل األكثر من ذلك، وكانت 
مثل الصاعقة، عندما عرفت أن دبي تستورد 
من األردن التي لديها مصنع دواء واحد بحوالي 
7 مليارات دوالر س��نويا بينما تستورد من مصر التي يوجد بها 

150 مصنع دواء ب� 300 مليون دوالر فقط!
ويتعجب البهي قائال: ملاذا ال يكون هناك سعران للدواء املصري.. 
احملل��ى ال يزيد إال في ح��دود مقبولة وفي ح��ال الضرورة 
والسعر اآلخر للتصدير تتم زيادته بناء على طلبات األسواق 

اخلارجية.
إلى ذلك تساءل البهي: ملاذا حصرنا مشاكلنا االقتصادية في انخفاض 
قيم��ة اجلنيه املصري؟ وملاذا قررن��ا أن نربط اقتصادنا بالعملة 
األميركية؟ كما اعتبر الدوالر مجرد سلعة يطبق عليها قانون الطلب 
والعرض وبالتالي إذا انخفض الطلب عليها تراجع السعر والعكس 
صحيح، مطالبا بضرورة تقليل الطلب على الدوالر وذلك من خالل 

العمل على »رفع معدل االستثمار املباشر في الدولة«.
إعداد: ناهد إمام

د.محمد البهي 

شركة سعودية تضخ 12 مليار دوالر
بدأت شركة اكوا باور السعودية تنفيذ أكبر استثمارات في 
مجال الكهرباء والطاقة في مصر تضم عددا من محطات الطاقة 
التقليدية واملتجددة مبا يضمن إضافة 10 آالف ميغاوات وهو 
ما يوازي 7 أضعاف إنتاج السد العالي من الطاقة وستقوم 

الشركة بضخ 12 مليار دوالر في السوق املصرية. 


