
ومضات رمضانية

متفوقون على البرتغال
في تأسيس الشركات

يؤمن رئيس الشركة الوطنية الستثمارات سيناء ورئيس الهيئة 
العامة لالس��تثمار واملناطق احلرة السابق، د.حسن فهمي، انه 
»ليس كل ما يسمع يكون صحيحا بصورة مجردة بل البد من 

التحقق وإجراء التجربة العملية«.
ويضيف فهمي انه عندما كان رئيس��ا للهيئة العامة لالستثمار 
تردد أمامه بصورة كبيرة جتربة البرتغال الناجحة في تأسيس 
الشركات االستثمارية اجلديدة خالل ساعتني 
فقط بخالف التيسيرات املقدمة للمستثمرين 
من إج��راءات مختلفة، وبالتالي قدرتها على 
جذب االستثمارات اخلارجية بصورة كبيرة، 
وكان من الطبيعي ضرورة دراسة تلك التجربة 
إلمكانية تطبيقها في هيئة االستثمار املصرية 
وكان ذلك منذ نحو 5 سنوات، وحينئذ كان 
يتم تأس��يس الشركات في مصر في 3 أيام 

وليس ساعتني.
ويستطرد في حديثه، قائال: »قررنا سفر وفد 
من هيئة االستثمار إلى البرتغال ولقاء مسؤولي االستثمار هناك 
لدراس��ة التجربة بالتعاون مع مكتب مؤسسة التمويل الدولية 
في مصر. وبدأنا التعرف على خطوات التأس��يس التي تتم في 
س��اعتني وكانت املفاجأة األولى هي اسم الشركة اجلديدة التي 
س��يتم تأسيس��ها، حيث كانت لديهم قائمة باألسماء لالختيار 
منها فإذا مت رفض تلك األسماء واختيار اسم جديد يكون الرد 
»اتركوا األوراق والرد بعد 3 أيام«، أما املفاجأة الثانية فهو عقد 
تأسيس الش��ركة، حيث لدى هيئة االستثمار البرتغالية مكتب 
للشهر العقاري وأيضا السجل التجاري ولديهم عقد جاهز بالبنود 
املختلفة فإذا اعترض املس��تثمر على أي من تلك البنود أو أراد 
إضافة بنود أخرى يكون الرد اترك العقد اجلديد وستتم دراسته 
والرد عليك خالل 10 أيام. وهكذا احلال بالنسبة لكل اإلجراءات، 
وبالتالي اكتش��فت أن تأسيس الشركة في 120 دقيقة ما هو إال 
وهم وهن��ا وجدت أن جتربتنا املصرية حتتاج ألن تدرس وان 
نتباهى بها في كل احملافل العربية والدولية، حيث انها ال تستغرق 

في التأسيس سوى 3 أيام مع سهولة اإلجراءات.
وكشف فهمي ان مصر تتجه حاليا إلى التأسيس اإللكتروني والدفع 
والتوقيع اإللكتروني أيضا، حيث مت االنتهاء من تقدمي طلبات تأسيس 

الشركات »أون الين« وقريبا سيتم السداد املالي إلكترونيا.
وحول الش��ركة الوطنية الستثمارات س��يناء، يقول فهمي، ان 
الشركة تأسست لتنمية س��يناء برأسمال مصرح به 1.4 مليار 
جنيه مبساهمات جهاز اخلدمة الوطنية وجهاز تنمية سيناء وبنك 
االستثمار القومي ومحافظة شمال سيناء بهدف إقامة املشروعات 

االستثمارية في مختلف املجاالت التنموية في سيناء.
إعداد - ناهد إمام

د.حسن فهمي

صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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املؤبد لـ 22 متهماً في »خلية الصواريخ« وبراءة 8
القاهرة � رويترز: قضت محكمة جنايات اجليزة، املنعقدة مبعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة 
املستشار معتز خفاجى، امس بالسجن املؤبد ل� 22 متهما، والسجن املشدد 3 سنوات ل� 6 
آخرين، وبراءة 8 في القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، املعروفة ب�»خلية الصواريخ«. 
وتضم القضية 36 متهما بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن 
الدولة العليا في ختام التحقيقات، تهم إدارة جماعة على خالف القانون 
الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة 
أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

العوار الدس��توري:رئيس جلنة برملانية م��ن حزب معارض حريص 
على أن يعقد جلس��ات مطولة مع عدد كبير من القانونيني وغيرهم 
داخل البرملان وخارجه قبل مناقشة أي مشروع قانون يرى انه من 
الضروري اس��تطالع رأي أصحاب املصلحة قبل إصدار أي قانون 

حتى يتالفى »العوار الدستوري«.
>>>

محاوالت يائس��ة: نائبة من املعينني بالبرملان بدأت حربا ضارية 
مــــن خلف الكواليس ضد رئيس جلنــــة برملانية من اللجان الـ 
25 كانت تســــعى لتكون هي رئيستها من خالل تقدمي مذكرات 

إلى رئيس املجلس عبد العال تتهمه فيها مبخالفته الدســــتور 
والقانــــون وتطالب باإلطاحة به من منصبه واعادة االنتخابات 

على رئاسة اللجنة.
>>>

أجه��زة تكييف: آالف املصححني في امتحان��ات الثانوية العامه في 
كنتروالت القاهرة واحملافظات هددوا مبقاطعة التصحيح ما لم يتم 
توفير أجهزة تكييف بقدرات كبيرة في جلان التصحيح وأيضا في 
االستراحات التي يقيم فيها البعض من غير أبناء احملافظة التي يتواجد 
فيها الكنترول، وقالوا مخاطبني الوزارة »الدنيا حر جدا ومن الصعب 

التصحيح في هذه االجواء وفي شهر رمضان كمان«.
>>>

عدم التزام: مسؤول اداري كبير في مجلس النواب عمل ودن من 

طني واخرى من عجني والتزم الصمت كأنه مش شايف ان عددا 
كبيرا من النواب خاصة رؤساء اللجان قد أصروا على الدخول 
بسياراتهم إلى ساحة البرملان رافضني االلتزام بتواجدها في جراج 
التحرير رغم أن خزانة البرملان تتحمل التكلفة املالية للجميع 

>>>
جرس إنذار: جرس انذار جديد دق لش��ركات الهواتف احملمولة فقد 
عادت إلى الشوارع ظاهرة بيع اخلطوط على األرصفة دون أي بيانات 
أو مستندات لصاحب اخلط لتعود من جديد ظاهرة اخلطوط املجهولة 
التي تشكل خطرا على األمن القومي كما ان هناك باعة جائلني يبيعون 

اخلطوط في مترو األنفاق واتوبيسات النقل العام.
>>>

العم��ل عبادة: احد وكيلــــي البرملان خرج عن شــــعوره بعد أن قال 

رئيس البرملان ان هناك جلســــات ستعقد خالل األسبوع األول من 
شــــهر رمضان..وقال طيب يبقى يشوف مني اللي هيجيله..الوكيل 
وهــــو حديث العهد بالعمل النيابي وميارســــه ألول مرة في حياته 
يرغب في أن يكون الشهر الكرمي اجازة ولكن عليه ان يعرف ايضا 

»ان العمل عبادة«.
>>>

صدمة شديدة: تسريبات تقول ان احد الوزراء أصيب بحالة من الصدمة 
الشديدة بعد تسريب امتحان اليوم االول من الثانوية العامة وقد استمع 
الى هجوم نواب مجلس النواب عليه من خالل مسؤول في مكتبه حضر 
اجللسة ورغم نصيحة املسؤول له باحلضور إلى البرملان إال أن الوزير عاجله 

بدش بارد جدا ورفض احلضور.

دبـة النملـة

دبــور

قبول الطالب الوافدين بنسبة 10% في الكليات العملية و15% في الكليات النظرية

95% للطب و80% للهندسة و65% لإلعالم باجلامعات اخلاصة
القاهرة - مجدي الحبشي

أعلن مجلس اجلامعات اخلاصة قبول الطلبة الوافدين من 
اخلارج فوق األعداد املقررة لكل جامعة بنسبة 10% للقبول 

في الكليات العملية وبنسبة 15% في الكليات النظرية. 
وقد سجل رؤساء اجلامعات اخلاصة حتفظهم على طلب 
وزير التعليم العالي د.اشرف الشيحي بتخصيص جانب من 
مصروفات الطالب الوافدين مقابل زيادة األعداد املخصصة 

للجامعات.
جاء ذلـــك خالل اجتمـــاع مجلس اجلامعـــات اخلاصة 
واألهلية الذي عقد برئاسة 
وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي بحضور د.أحمد جمال 
الدين وزير التربية والتعليم 
السابق وذلك العتماد احلد 
األدنى للقبول بالكليات للعام 

الدراسي القادم.
وأعلن مجلس اجلامعات 
اخلاصة فتـــح باب القبول 
للطالب اجلدد للعام الدراسي 
اجلديد في األول من أغسطس 
لقبول الطالب الناجحني بالثانوية العامة هذا العام في الوقت 
الذي تقوم فيه اجلامعات اخلاصة بدراسة خاصة تتجه إلى 
إمكانية زيادة املصروفات الدراســـية وبنسب متفاوتة في 
العام الدراســـي املقبل لكل من الكليات النظرية والعملية 
نظرا الرتفاع األســـعار خالل الفترة األخيرة وكذلك األخذ 
في االعتبار ارتفاع تكلفة الكتب واملعامل واملواد املستخدمة 

فيها خاصة في كليات الطب والصيدلة.
ومت حتديد احلد األدنى للطلبة املصريني للقبول بكليات 
اجلامعات اخلاصة كاآلتي: كلية الطب البشري 95% وكلية طب 
األسنان وكلية الصيدلة وكلية العالج الطبيعي 90% وكلية 
الهندسة 80% وكلية الفنون التطبيقية وكلية العلوم الطبية 
التطبيقية 70% وكلية علوم احلاسب وكلية التكنولوجيا 
احليوية 70% وكلية االقتصاد والعلوم السياســـية وكلية 
اإلدارة وكليـــة اللغات والترجمة وكلية اإلعالم 65% وباقي 

الكليات %55.
كما وافـــق املجلس على توقيتات إعالن األعداد املقبولة 
بكليات اجلامعات اخلاصة وتســـليمها ملكتب القبول على 
النحو التالي: املرحلة األولى من التنسيق للجامعات اخلاصة 
خالل الفترة من أول أغسطس 2016 الى 8 أغسطس واملرحلة 
الثانية من 8 أغسطس إلى 15 أغسطس واملرحلة الثالثة 15 
أغسطس إلى 21 أغسطس على أن ينظر مجلس اجلامعات 
اخلاصة في األماكن املتبقية ويتخذ قراره بشأن النزول باحلد 

األدنى املقرر للقبول باملراحل الثالث السابقة. 
كذلك قرر املجلس املوافقة على بدء الدراســـة ببرنامج 
احلقوق والدراســـات القانونية بكلية العلوم اإلنســـانية 
واللغات باجلامعة األملانية بالقاهرة اعتبارا من العام اجلامعي 
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القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

علم��ت »األنباء« من مص��ادر خاصة أن 
جميع املسؤولني في املطبعة السرية التي 
قامت بطبع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 
سيخضعون للتحقيقات األمنية أمام سلطات 
التحقيق خالل ه��ذه املرحلة، مضيفة ان 
هؤالء ليسوا بعيدين عن مرمى الشبهات 
إضافة إلى املس��ؤولني ع��ن تأمني انتقال 
السيارات الناقلة لألسئلة والتي تتبع الوزارة 
في إطار حتديد جميع املسؤولني عن تسريب 
االمتحانات وإحالتهم إلى محاكمة جنائية 
عاجلة واتخاذ اإلجراءات القانونية باستبعاد 
هؤالء عن العملي��ة التعليمية متاما بينما 
مازال مستبعدا حتى اآلن مشاركة املراقبني 
واملالحظني داخل اللجان في جرمية الغش 

الكبرى.
وكشفت التحقيقات مع العناصر املقبوض 
عليها ومنشئة صفحات الغش اإللكتروني 
في الثانوية العامة والثانوية األزهرية بحسب 

ما أعلنته وزارة الداخلية أن االمتحان يباع 
ب� 150 جنيها للمادة الواحدة و900 جنيه 
جلميع املواد ومن��وذج إجابة مدون عليه 

»بالغش اجتمعنا«.
إل��ى ذلك، متكنت األجهزة األمنية بوزارة 
الداخلية من م��ن ضبط القائم على إدارة 
صفحة »As You Like« على »فيس بوك« 
لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية 
العامة واألزهرية، في إطار مواصلة األجهزة 
األمني��ة جهودها باالس��تعانة بالتقنيات 
احلديثة من فحص فن��ى وتتبع البصمة 
اإللكتروني��ة لضبط العناص��ر املتورطة 
في إنشاء صفحات على مواقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« يقومون من خاللها 
بارتكاب بعض اجلرائم واملخالفات والتي 
من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية 

العامة وإجاباتها.
وقد وردت معلومات ألجهزة األمن، مفادها 
قيام »خالد ع.ك« مقيم بدائرة قس��م ثان 
 As You« شبرا اخليمة، بإدارة صفحة باسم

Like« بنشر صور ومنشورات حتتوي على 
أسئلة وإجاباتها المتحانات الثانوية العامة 
واألزهرية حال تأدية الطالب لها، لتسهيل 
عملية الغ��ش داخل جل��ان االمتحانات. 
واعترف املتهم بأنه املنشئ واملتحكم في 
الصفحة املسماة )As You Like(، وأنه قام 
باالشتراك مع مستخدمي بعض احلسابات 

األخرى بنشر أسئلة مادة اللغة العربية.
و في إطار متصل، أكدت الوزارة أن األجهزة 
األمنية متكنت من ضبط اثنني من القائمني 
عل��ى إدارة صفحات مبوقع »فيس��بوك« 
لتس��ريب امتحانات الثانوي��ة العامة حيث 
توصل��ت اجلهود إلى تتبع صفحة باس��م 
»مهايطي بيغشش الثانوية العامة« على موقع 
»فيسبوك« باإلضافة إلى إنشاء صفحة باسم 
»يوم املعجنة« مع بداية امتحانات الثانوية، 
فض��ال عن القي��ام بالترويج واإلعالن عن 
أجهزة إلكترونية لبيع سماعات تلفون محمول 
ميكن استخدامها داخل جلان االمتحانات في 

عملية الغش لصغر حجمها.

القاهرة ـ هناء السيد 

أعلن رئيس هيئة تنش��يط السياحة 
املصرية د.س��امي محمود عن زيارة 
مرتقبة لوزير السياحة يحيى راشد 
للكوي��ت بهدف لقاء عدد من الوزراء 
وكبار الشخصيات واملسؤولني وذلك 
خالل الفترة من 11 إلى يونيو 14 اجلاري 
على رأس وفد من القطاع الس��ياحي 
املصري في إطار احلملة الترويجية 
ملصر باألسواق العربية وتشمل إلى 
السعودية والبحرين  العربية  اململكة 

واإلمارات واألردن واملغرب.
وأشار محمود خالل تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« إلى أن الس��ائح الكويتي 
عادة ما يفضل القاهرة وشرم الشيخ 
والغردقة لقضاء اإلجازات خاصة في 

األماكن الترفيهية.
وذك��ر أن الكوي��ت س��وق مهم جدا 
للسياحة املصرية يصل عدد السياح 
إلى 180 ألف س��ائح كويتي س��نويا 

يترددون على مصر.
ويعد السائح الكويتي من السياح األعلى 
مبعدالت اإلنفاق يفوق ال� 150 دوالرا 

في الليلة.
وذكر أن الس��ائح العربي واخلليجي 
يهت��م بالفن��ادق 5 جنوم ووس��ائل 
الترفيه وسالسل املطاعم العاملية وهذا 
متوافر بالسياحة املصرية. وأشار إلى 
أن الوزارة بصدد إقامة حملة دعائية 
مباشرة بالسوق العربي تغطي 6 أسواق 
هي الس��عودية والبحري��ن واألردن 
واإلمارات واملغرب والكويت لترويج 
السياحة املصرية عن طريق إعالنات 
مباشرة بتلفزيونات هذه الدول حملة 

على وسائل التواصل االجتماعي جلذب 
السياح العرب خالل فترة الصيف.

باإلضاف��ة إلى زيادة طاق��ة الطيران 
إلى كل من الغردقة وش��رم الش��يخ 
بالتنسيق مع شركات الطيران اخلاصة 
وزيادة عدد الرح��الت لتلبية طلبات 
السياح والسياحة العربية تركز على 
القاهرة وشرم  الترفيهية  الس��ياحة 
الشيخ والغردقة واهتمامهم بالسياحة 
الثقافية قلي��ل واآلن نحاول جلذبهم 

بالرحالت النيلية.
وأضاف أنه بالفع��ل هناك زيادة في 
نسبة السياحة العربية إلى مصر بلغت 
3% خالل األش��هر األربعة األولى من 
2016 ألن اإلخ��وة العرب اكثر تفهما 

لألوضاع السياحية ملصر.
كما تستعد الهيئة لعمل أجندة سياحية 
سنوية تضمن كل األنشطة الثقافية 
واملناسبات الفنية والرياضية ووسائل 

الترفيه. كما أن هناك توجيهات للفنادق 
إلحياء حفالت فني��ة وعروض أزياء 
عاملي��ة بصفة مس��تمرة خاصة في 
الس��احل الش��مالي الذي القى إقباال 

شديدا من اإلخوة العرب.
وأكد أن السياحة »صناعة حساسة« 
وأي شيء يؤثر فيها وقد مت التعاقد مع 
شركة كبرى إلدارة األزمات وبالتنسيق 
مع اجلهات املعنية وتعاون مع »مصر 
للطيران« وم��ن خالل ما يطلق عليه 

»خلية إدارة األزمات«.
وكش��ف محمود كن��ا نعتمد على 6 
أسواق رئيس��ية في جذب السياحة 
إلى مصر واآلن نركز على التوسع على 

أسواق تصل إلى 32 إلى 34 سوقا.
كما مت توفير وسيلة للسائح مباشرة 
يتمكن من خالله��ا من االطالع على 
املنت��ج الس��ياحي، والوصول حلجز 

الفندق والطيران بشكل مباشر.

180 ألف سائح كويتي سنوياً ملصر
صرف 70% من سلع نقاط اخلبزاألعلى إنفاقاً ب� 150 دوالراً في الليلة

بقيمة 352 مليون جنيه
بدأ البحث عن الفاسدين 

في اجلهاز احلكومي

تأسيس 1104 شركات
برأسمال 4.7 مليارات جنيه

إلزام املتهمني بحريق 
كابالت الكهرباء بقيمة التلفيات

القاهرة ـ أ.ش.أ: أعلن د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة 
الداخلية أنه بلغت قيمة ســــلع فارق نقــــاط اخلبز التي صرفها 
أصحاب البطاقات التموينية على مستوى اجلمهورية بداية من أول 
يونيو اجلاري حتى أمس االول )مدة 6 أيام( حوالي 352 مليون 
جنيه بنســــبة 70% من جملة قيمة النقاط الشهرية البالغة 500 
مليون جنيه، وذلك من خالل 9 ماليني و750 ألف بطاقة متوينية، 
ومت الصرف عن طريق محــــالت البقالة التموينية البالغ عددها 
حوالي 26 ألف بقال متويني وفروع املجمعات االستهالكية وفروع 

جمعيتي ومعارض أهال رمضان السلعية باحملافظات.
وأكد أن صرف ســــلع نقاط اخلبز مســــتمر حتــــى 20 يونيو 
اجلاري كما هو معتاد كل شهر وأن صرف السلع التموينية حتى 
نهاية الشــــهر، مشــــيرا إلى أنه مت ضخ كميات كبيرة جدا من كل 
الســــلع الغذائية األساسية والرمضانية في كل املنافذ التي تقوم 
بصرف السلع التموينية وسلع النقاط للمواطنني، ومنها املجمعات 
االستهالكية ومحالت البقالة التموينية وفروع جمعيتي واملعارض 

السلعية وغيرها من املنافذ.

في صمت كامل بدأت األجهزة الرقابية واألمنية دون إعالن رحلة 
البحث عن الفاسدين واملفســــدين في الوزارات والهيئات العامة 
االقتصادية واالجتماعية وفى الشــــركات القابضة والتابعة وفى 
جميع املصالح احلكومية للكشف عن رؤوس الفساد ومرتكبيه 
في أعقاب فضيحة الرشــــوة الكبرى التي ارتكبها مستشار وزير 
الصحة اخلاص وذلك في اطار تعليمات عليا لكل األجهزة مبالحقة 
الفساد في كل مكان وإعداد ملفات منفصلة بكل حالة سواء كبيرة 
او صغيــــرة مع األخذ في اعتبار ان تتم مراجعات تفصيلية لكل 
القيادات واملستشارين املستعان بهم في العديد من املواقع احلكومية 
للجوانــــب املالية ومتابعة ما قد يظهــــر على البعض من مظاهر 
الثراء. وعلمــــت »األنباء« أن اكثر من 23 وزارة على األقل قد بدأ 
الوزراء فيها إعادة النظر في القيادات املقربة منهم داخل الوزارة 
حتى ال يصابوا بلعنتهم واســــتبعاد كل من تثبت عليه شــــبهة 
الفســــاد في التصرفات في الوقت الذي يتجه فيه غالبية الوزراء 
لعدم االستعانة مبستشارين في وزاراتهم وهو ما سيوفر أمواال 

طائلة تصرف عليهم في صورة مكافآت ضخمة شهريا.

القاهرة ـ ناهد إمام

اعلنت الهيئة العامة لالســـتثمار واملناطق احلرة ان عدد 
الشـــركات اجلديدة التي مت تأسيسها خالل شهر مايو املاضي 
بلغت 1104 شـــركات، بإجمالي اســـتثمارات بلغ 4.7 مليارات 

جنيه، توفر ما يقرب من 9064 فرصة عمل.
جاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره الهيئة عن تأسيس 
الشركات، حيث جاءت في املرتبة األولى عدد 553 شركة تأسست 
وفقا للقانون رقم 8 لســـنة 1997، بنسبة 50.1%، وفي املرتبة 
الثانية عدد 551 شركة تأسست وفقا ألحكام القانون رقم 159 

لسنة 1981 بنسبة %49.9.
 وينقسم رأسمال هذه الشركات إلى رأسمال مصري ويقدر
بــــ 3.6 مليارات جنيه متثل 90% مـــن اإلجمالي مقابل 345.2 
مليون جنيه رأســـمال عربي متثل 8.5% من اإلجمالي و63.4 

مليون جنيه رأسمال أجنبي ميثل 1.5% من اإلجمالي.

القاهرة ـ مجدي الحبشي

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة بإجراء حصر شامل جلميع أبراج 
الكهرباء التي قامت عناصر من املنتمني الى جماعة االخوان االرهابية 
أو الذين استأجرتهم بإتالفها وإشعال احلرائق فيها على مدى نحو 
عامني منذ قيام ثورة 30 يونيو وإرسال تقرير عاجل بها إلى القضاء 
للتصديق على حكم قضائي بهذه التكلفة وإلزام املتهمني بسدادها. 
في الوقت نفسه يدرس فريق قانوني خاص إمكانية استرداد هذه 
األموال من املتهمني من خالل املشــــروعات اإلخوانية والشــــركات 
التابعة لهم واملتحفظ عليها وتديرها الدولة، خاصة وان مرتكبي 
هــــذه احلوادث ال ميلكون هذه األموال الضخمة لســــدادها. وكانت 
محكمة النقض قد فجرت مفاجأة في حكمها بالسجن على املتهمني 
في إتالف خطوط وشبكات وأبراج، وحتميلهم قيمة التلفيات. وأكدت 
فــــي حكمها أن جرمية اإلتالف العمدي ألي من خطوط أو أبراج أو 

شبكات الكهرباء، تستوجب إلزام املتهمني برد قيمة التلفيات.

ضبط 3 متهمني بتسريب االمتحانات عبر »الفيسبوك«

فتح باب التنسيق 
أول أغسطس على 
3 مراحل.. وتوقعات 

بزيادة املصروفات

)ناصر عبدالسيد( د.سامي محمود متحدثا للزميلة هناء السيد   

جانب من امتحانات الثانوية العامة في احدى مدارس مدينة نصر


