
٭ خطط إلعداد تشريع قانوني 
جديد مينح احلق لوزارة التربية 
والتعليم بالتشويش على التليفونات 
واإلنترنت داخل جلان االمتحانات 

ملنع الغش.
٭ كشفت أولى عمليات التقدير 
ملادة اللغ��ة العربية في امتحانات 
الثانوية العامة مفاجأة كبرى بأن 
هناك مظاريف كاملة فيها أوراق 
اجابات في نس��ق واحد وهو ما 
يفسر بالغش اجلماعي وان اإلجابات 
مطابقة في مظاريف كاملة كقطاع 

اسيوط واملنصورة وعدد من جلان 
البدرشني وكرداسة  والهرم.

٭ كشفت حتريات امنية مكثفة عن 
اول عنصر نسائي يرتكب جرمية 
الغش اإللكتروني، حيث ضبطت 
ق��وات اإلدارة العامة لتكنولوجيا 
املعلومات ب��وزارة الداخلية فتاة 
القائمني  من بورس��عيد ضم��ن 
 »As You Like« على إدارة صفحة
على »فيسبوك« لتسريب أسئلة 
وإجابات امتحانات الثانوية العامة 

واألزهرية.

ومضات رمضانية

انتبهوا من حتول »االستدامة« 
إلى.. »االسـ ندامة«

يؤمن مدير مركز االستدامة ودراسات املستقبل باجلامعة البريطانية 
في مصر د.احمد يحيى راش��د بأن من أكثر الصفات التي يتميز 
بها »املثابرة«، حيث يؤمن بأن البحث العلمي على مر السنني فيه 
اجلديد ومن املمكن حتقيقه، ويدعو األجيال الش��ابة إلى التحلي 
بتلك الصفة وعدم تس��رب اليأس إلى أنفسهم في أي مرحلة من 
سنني العمر. ويقول انه شارك في العديد من املؤمترات، ومن أكثر 
تلك املؤمترات تأثيرا في حياته  مؤمتر»استدامة 
املشروعات الكبري.. فرص - تغيير - حتدي« 
حيث كان مقرر املؤمتر وانتابه احلزن واخلوف 
ألن املؤمتر تناول موضوعا مهما جدا من الواجب 
أخذه في االعتبار وهو االهتمام باملشروعات 
الكبرى للتأكيد على متطلبات عام 2035 لتحقيق 
»التنمية املستدامة« وضرورة األخذ في االعتبار 
عدم حتولها إلى »االس��تدانة« والتي ستواجه 
األجيال القادمة واألخذ من مقدراتهم، كما إذا لم 
نأخذ حذرنا من ذلك ستتحول إلى »االسندامة« 

أى »الندامة«.
ويؤكد راشد أهمية التواصل بني األجيال من خالل مناقشة استدامة 
املشروعات الكبري وهي قضية وجود، ونعي أننا في احلديث عن 
التنمية املستدامة نكون في كثير من األحيان مثل سيدنا نوح في 
بنائه للسفينة قبل الطوفان ويجب اال نكتفي في املرحلة القادمة 
بش��عار »صنع« ف��ي مصر، بل يجب ان يكون الش��عار »ابتدع« 
في مصر وفقا لإلمكانيات والقدرات للمرحلة وما ميكن أن يتاح 
للمراحل القادمة فالتعليم بطارية حتتاج الى س��نوات حتى ميكن 
اعتدال مس��ارها ألهداف التنمية والبناء، واملؤمترات واملسابقات 

وسيلة وليست هدفا لتكامل التخصصات في مشاكلنا الذاتية.
وركزت توصيات املؤمتر على أن املشروع األكبر هو إعداد البشر 
املؤهل بالتعليم والبحث العلمي ألنهم هم الفرصة وهم القادرون 
على التغيير، وذلك هو التحدي، موضحا ان أمناط الطاقة املتجددة 
من طاقة رياح وطاقات شمسية ستكون سالحا متوافرا في مصر 
متلك كل مقوماتها لضمان التنمية املستدامة للمشروعات الكبرى 
خارج الش��بكة احلالية وإعادة توظيف املياه واقتصادات التعامل 
معها في كل املجاالت من مياه ش��رب وزراعة وصناعة وسياحة 
والبد أن تكون مع التقنيات قوانني حازمة لتنظيمها وحوافز داعمة 
لتطبيقها. وتقرر أن يكون املؤمتر القادم بعنوان »التراث األخضر.. 
فرص - تغيير- حتدي« ليكون التراث األخضر مفهوم يربط بني 
احلفاظ علي التراث ومنع تدهوره من خالل االرتقاء باملجتمع الذي 
يتواجد به التراث وعيا وحضارة، وارتباط ذلك بالسياحة اخلضراء 
والسياحة البيئية والتنمية املستدامة وكذلك يعد موضوع املؤمتر 

فاعلية للتنمية املستدامة ألجيال قادمة.
إعداد - ناهد إمام

د.احمد يحيى راشد

صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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38.6% من الكتلة العمرانية.. عشوائيات
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء دراسة عن »تطوير وتنمية املناطق العشوائية في 
مصر« ومن أهم مؤشراتها ان إجماليي مساحة املناطق العشوائية بلغت 160.8 ألف فدان متثل 
38.6% من الكتلة العمرانية ملدن مصر وتنتشر املناطق العشوائية في 226 مدينة بجميع 
محافظات اجلمهورية من إجمالي 234 مدينة، حيث توجد 8 مدن فقط خالية من 
املناطق العشوائية بكل من محافظات السويس )2 مدينة(، الشرقية
)2 مدينة(، كفر الشيخ )3 مدن(، اجليزة )مدينة واحدة(.
القاهرة - ناهد إمام

تدريب عملي: وزيرة رقيقة جدا حتضر اجتماعات اللجان املتخصصة 
في البرملان وبصراحة هي وزيرة اكادميية من الدرجة األولى ولكن 
وزارتها واضح أنها لسه بتتدرب على العمل العام والوزاري.. واحلق 
يقال إن رئيس اللجنة وهو وزير س��ابق يساعدها في التمرين على 

العمل العام.
>>>

زّلة لس��ان: وزيرة اخرى وهي املسؤولة عن املصريني العاملني 
في اخلارج وبصراحة وبش����هادة اجلميع جتتهد جدا في العمل 
وعندها برنامج طموح كانت على وشك أن تضيع الدنيا ولكن 

ربنا س����لم بعد ان حتدثت بصراحة بعيدا عن السياس����ة لكن 
احملررين البرملانيني اهلل يس����ترهم ستروا زلة لسانها وحذفوا 

ما يجب أال يقال.
>>>

طن��اش وزير: وزير من الرجال اجلامدين قوي في احلكومة حتى 
اآلن لم يحضر أي اجتماعات للجنة التي تقع في نطاق اختصاصه 
ويكتفى فقط بإيفاد كبار مساعديه لينوبوا عنه في الرد على مطالب 
النواب رغم أن رئيس احدى اللجان فتح صدره واقس��م أن الوزير 

سيحضر اجتماع اللجنة لكن خيب اهلل ظنه.
>>>

الطيب احسن: تردد داخل اروقة البرملان ان نائبا من الذين يتم 
طردهم من اجللسات للمشاغبة الدائمة مصمم يرفع قضية على 

رئيس البرملان إلحراجه نفس����يا وعمليا أمام أبناء دائرته وان 
يطلب بتعويض مادي وأدبي يعني بالفصيح »اعتذار رسمي« 
عما أصابة من أضرار أدبية ولكن النواب املقربني منه نصحوه 

وقالوا له »بالش الطيب احسن«.
>>>

»فنجرى بق«: رئيس جلنة برملانية مرتبطة بحقوق اإلنسان يراهن على 
قائمة اعدها من نبت خياله بأس��ماء ألعضاء املجلس القومي اجلديد 
بعد أن تنتهي مدة هذا املجلس باعتباره كما يروج بني أعضاء اللجنة 
انه مسؤول عن حقوق اإلنسان وعلى فكرة تصريحاته عكست حالة 

من السخرية من أعضاء اللجنة وقال البعض »فنجري بق«.
>>>

زي��ادة فاتورة الكهرباء: من كنترول ش����ركات توزيع الكهرباء فقد 

س����جل اكثر من 70% من املشتركني في املنازل زيادة فلكية في 
أسعار االستهالك في أول شهور الصيف الساخنة ووصلت قيمة 
االس����تهالك إلى الضعف بس����بب موجات احلر الشديد.. بعض 
املواطنني صرخوا ف����ي وجه احملصلني الذين ردوا عليهم برفع 

العداد ملن رفض الدفع.
>>>

»كالم فاضي«: محام مشهور من التيار السلفي مصمم على إسقاط 
نقيب احملامني سامح عاشور من منصبه قبل نهاية العام..احملامي رغم 
انه وبعد إزاحة نظام االخوان عن احلكم تعب نفسيا إال انه يواصل 

مطاردة عاشور، ومؤيدو األخير يقولون: »كالم فاضي«.

دبـة النملـة

دبــور

مخطط إرهابي الستهداف 15 شخصية قضائية وديبلوماسية وسياسية منهم وزير الدفاع وشيخ األزهر وديبلوماسيون أجانب

مفاجآت جديدة تكشفها التحقيقات مع متهمي اغتيال بركات
القاهرة - مجدي الحبشي

أنقذ القدر 15 شخصية سياسية وإعالمية وديبلوماسية 
منها عناصر غير مصرية إلحراج مصر سياسيا أمام العالم 
وهو ما كشفت عنه احلقيقات التي أجرتها سلطات التحقيق 
مع املتهمني باغتيال النائب العام السابق الراحل املستشار 
هشام بركات العام املاضي، ولم تفلح هذه العناصر إال في 
ارتكاب جرميتهم الش����نيعة الوحيدة ضد النائب العام، 
كما كش����فت أوراق التحقيقات ان مرتكب����ي هذا احلادث 
وأيضا عناصر أخرى من الفصيل نفس����ه هم من ميثلون 
اجلناح املسلح جلماعة اإلخوان، واعترف املتهمون خالل 
التحقيق����ات بأنهم كانوا يخططون الرت����كاب وتنفيذ 15 
عملية إرهابية مستهدفني شخصيات عامة ومنشآت أمنية 

وديبلوماسية.
وقالت التحريات األمنية ان مجموعة الرصد في خلية 
اغتيال املستشار هشام بركات قدمت للتنظيم كل البيانات 
اخلاصة بتحركات العديد من الشخصيات العامة لتنفيذ 
عمليات االغتيال ضدها بينما قامت عناصر التنفيذ بالسفر إلى 
دولة السودان لتلقي تدريبات جديدة داخل معسكر مبدينة 

اخلرطوم والتخطيط لتنفيذ العمليات املكلفني بها.
وكش����فت حتريات قطاع األم����ن الوطني ان املجموعة 
املكلفة باغتيال هش����ام بركات جنح����ت في رصد كل من 
شيخ األزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة األزهر وأحد 
السفراء األجانب وأحد اإلعالميني وعدد من القضاة ووزراء، 
وضباط بالقوات املس����لحة والش����رطة ومنشآت حيوية 
وسياحية لبث الرعب في نفوس السياح الزائرين ملصر 
لضرب مرفق السياحة في مقتل وامتدت التخطيط أيضا 
إل����ى الترتيب الرتكاب أعمال إرهابية ضد س����فارات دول 
أجنبية ومبعوثيها وميناء القاهرة اجلوي وموكب وزير 
الدفاع ومسؤول التس����ليح باملجلس العسكري باجليش 
املصري، كما خططت تلك العناصر ومن واقع التحقيقات 
لتفجير مبان ومنش����آت حيوية في 2016 إال أن الضربات 

األمنية حالت دون ذلك.
وأكدت التحريات وجود خطة إخوانية الغتيال وزير 
الدفاع وقامت قيادات اجلماعة بتكليف 7 متهمني من عناصر 
اللجان املتقدمة مطلع هذا العام وحتديدا في شهر فبراير 
املاضي برصد موكب وزير الدفاع وعدد من القوات املشاركة 
في تأمينه وطرق سيره ومواقيته وإمدادهم بتلك املعلومات 
ملجموعة تقييم الرصد ورفع نتائج التقييم إلى القيادات 

خارج البالد.
وعق����ب تلقي قي����ادات التنظيم الهارب����ة خارج البالد 
املعلومات اخلاصة مبوكب وزي����ر الدفاع وعرضها على 
ضابط مخابرات كتائب القسام اجلناح العسكري حلركة 
حماس وضعوا مخططا الستهداف وزير الدفاع باستخدام 
س����يارات مجهزة بعبوات ناسفة شديدة االنفجار وأيضا 
تعلم طرق التغلب على أجهزة تشويش االتصاالت التي 
ترافق املوكب لتنفيذ املخطط اإلرهابي بهدف هز االستقرار 

الداخلي في البالد.

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

حتولت منطقة السيدة عائشة احد اكثر 
االحياء السكنية الشعبية ازدحاما إلى كتلة 
من اللهب تصاعدت في املس��اء وغطى 
الدخان األسود الغالف اجلوي للمنطقة 
بع��د اندالع حريق هو الثاني من نوعه 
خالل فترة ال تقل عن عامني في سوق 
التونسي حيث س��ارع املواطنون إلى 
انقاذ األهالي من كبار السن والسيدات 
واألطفال إلى خارج نطاق احلريق فيما 
هربت سيارات األجرة وامليكروباصات 
من موقفها اسفل كوبري السيدة عائشة  

في حني تواصلت عمليات التبريد حول 
مسجد السيدة عائشة خوفا من امتداد 
احلريق إليه بالتزامن مع توقف احلركة 
املروري��ة في صالح س��الم على مدى 

ساعات.
وقد امتدت النيران من حريق أكش��اك 
ومحالت سوق اجلمعة مبنطقة اخلليفة 
ووصلت س��ور املجزر اآللي بالبساتني 
وحاصر رجال اإلطفاء النيران من كافة 
االجتاهات حتسبا المتداد النيران إلى باقي 
أجزاء السوق وباقي احملالت املجاورة.

وكانت غرفة عملي��ات احلماية املدنية 
بالقاهرة قد تلقت بالغا من غرفة النجدة 

باشتعال النيران بسوق اجلمعة مبنطقة 
اخلليفة وانتقلت نحو 25 سيارة إطفاء 
من قوات احلماية املدنية إلى هناك وقد 
التهمت النيران 20 كشكا يحوي العديد 
من البضائع والثالجات وانتشرت النيران 

باملكان بشكل سريع.
كما امتدت النيران من حريق أكشاك 
ومحالت سوق اجلمعة مبنطقة اخلليفة، 
إلى سور املجزر اآللى بالبساتني، وقد 
حاصر رجال اإلطفاء النيران من كافة 
االجتاهات حتسبا المتداد النيران إلى 
باقى أجزاء الس��وق وباقى احملالت 

املجاورة.

القاهرة- مجدي عبدالرحمن

تب��دأ الس��لطات األمني��ة خالل 
الساعات القليلة القادمة عمليات انتشار 
تأميني واسع النطاق وسط العاصمة 
خاصة في مناطق محيط مبنى مجلس 
النواب ومجلس الوزراء ووزارة التعليم 
عقب إعالن طالب القاهرة ومجموعة 
من احملافظات تنظيم تظاهرات حاشدة 
في التاسعة من صباح االثنني املقبل 
امام املبنى الرئيسي للوزارة في شارع 

الفلكي.
ففي الوقت الذي اعلن فيه أولياء 
أمور الطالب مش��اركتهم في تلك 
التظاهرات التي ستركز على املطالبة 
بإقالة وزير التربية والتعليم وإلغاء 
مكتب التنسيق للقبول باجلامعات 
واملعاهد العليا، تستعد قوات األمن 
لنقل مقر وزي��ر التربية والتعليم 
مؤقتا إل��ى مبنى آخ��ر قد يكون 
في مقر احلكومة الرس��مي، فيما 
تقرر إغالق أبواب الوزارة ووضع 
ق��وات امن مكثف��ة للحيلولة دون 

اقتحامها.
وق��د ش��هدت مواق��ع التواصل 
االجتماعي دعوات متصاعدة  للتظاهر 
في هذا الي��وم وحددت البعض منها 
أم��كان انطالق التظاه��رات وأماكن 
االلتق��اء ومنه��ا التجمع أم��ام مقر 
الوزارة بالقاهرة في التاسعة صباحا 
وفي اإلس��كندرية التجمع عند بيرم 
التونسي بالش��اطبي ثم التوجه إلى 
مكتبة اإلسكندرية في نفس التوقيت 
على أن تك��ون باقي التظاهرات أمام 
مبان ديوان عام احملافظات في جميع 

املطالبة  الالفتات  احملافظات، رافعني 
بإقالة الوزير ومعاقبة كل من تسبب 
في تسريب امتحانات الثانوية العامة 
وإلغ��اء قرار ال�10 درج��ات الذي مت 

جتميده للعام املقبل. 

نظام تعليمي جديد 

من ناحية اخرى كشف وكيل جلنة 
التعليم في مجلس النواب عبدالرحمن 
البرعي وممثل اللجنة رسميا في غرفة 
العمليات الرئيس��ية بوزارة التربية 
والتعليم التي تتابع سير االمتحانات 
ومراقبة عملية تسريب االمتحانات أن 
وضع نظام تعليمي جديد لالمتحانات 
هو اخليار األفضل الذي س��تبحثه 
اللجنة بالفع��ل، معلنا رفض اللجنة 
تلك املقترحات التي يتناولها البعض 
بوضع امتحان لكل محافظة باعتباره 
يقضي على تكافؤ الفرص في الكليات 

املتواجد منها واحدة فقط على مستوى 
اجلمهورية، وقال أن تطبيق هذا النظام 
يحتاج إلى إدخ��ال التقومي التربوي 
ومقارن��ة التلميذ بزمالئ��ه ومقارنة 
الط��الب املتقدمني للكلي��ة من حيث 
الترتيب على مستوى احملافظة مقارنة 
مع الترتيب ف��ي احملافظات األخرى 

عند التنسيق.
واك��د أن اللجنة ت��درس تطبيق 
نظام اختبارات القدرات بديال لنظام 
الثانوي��ة العامة وذلك لقياس قدرات 
التالميذ من خالل امتحان حتريري 
إلكتروني يتم في زمن محدد مبراكز 
التطوير التكنولوجي على مس��توى 
احملافظ��ات وذلك إل��ى جانب تقييم 
الطالب على مستوى العام الدراسي 
واختبار قدراته على املستوى العملي 
والتحريري ووضع نتيجة الطالب على 

هذا األساس. 

توابع امتحانات الثانوية..تظاهرات االثنني املقبل
»املركزي« ضخ 15.7 مليار دوالر الطالب رفعوا شعار إقالة الوزير وطالبوا بإلغاء مكتب التنسيق

بالبنوك في 6 أشهر
بالغ سلبي بوجود قنبلة وراء هبوط 

اضطراري لطائرة مصرية في أوزبكستان

»الدستورية العليا« تنظر حقوق 
أصحاب املعاشات األحد املقبل

»ديلي ميل«: »داعش« 
يهدد بتفجير األهرامات

القاهرة ـ ناهد إمام

أوضح محافظ البنك املركزي طارق عامر أن كل البنوك العاملة 
في مصر استطاعت بالتعاون مع البنك توفير 33.7 مليار دوالر 
وتخصيصها لالستيراد وتلبية احتياجات األسواق املصرية باإلضافة 
إلى تلبية احتياج����ات كل الوزارات من العمالت األجنبية، وذلك 
خ����الل الفترة من نوفمبر 2015 حتى ابريل 2016 كما اكد أن البنك 
قام بضخ نحو 15.694 مليار دوالر منها عن طريق عطاءات للبنوك 

مثل العطاءات االستثنائية والعطاءات الدورية األسبوعية.
جاء ذلك خالل اجتماع بني الرئيس عبدالفتاح السيسي وعامر 
مساء امس االول والذي شهد استعراض جهود »املركزي« لزيادة 
االحتياطي النقدي بأكثر من مليار دوالر خالل األش����هر املاضية، 
مشيرا إلى أن سياسة البنك تتمثل في االستمرار في دعم االحتياطي 

حفاظا على االستقرار النقدي.
وأوضح عامر، أن إلغاء القيود على إيداع وحتويل النقد األجنبي 
ف����ي القطاع املصرفي أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك عش����رة 
أضعاف وأصبح االقتصاد يتمتع بتنافسية أكبر في مجال التجارة 
اخلارجية كما عزز البنك من توجه احلكومة نحو طرح عدد من 
ش����ركاتها وبعض البنوك في البورصة لتحقيق الهدف من جعل 

البورصة املصرية إحدى أكبر بورصات األسواق الناشئة.

القاهرة � رويترز: قالت ش���ركة مص���ر للطيران إن طائرة 
تابعة لها من طراز إيرباص إيه 330-220، اضطرت للهبوط في 
أوزبكستان أثناء رحلة من القاهرة إلى بكني امس بعد تلقيها 
بالغا كاذبا بوجود قنبلة على متنها. وقالت اخلطوط اجلوية 
األوزبكستانية في بيان لها إنه جرى إجالء جميع ركاب الطائرة 

وعددهم 118 باإلضافة إلى طاقم من 17 شخصا بسالم. 
وقالت مصر للطيران في بيانها »تلقت سلطات مطار القاهرة 
البالغ عقب إقالع الرحلة بثالث س���اعات ومن منطلق حرص 
الشركة على سالمة وأمن الركاب واتباعا للقواعد املعمول بها مت 
مخاطبة قائد الرحلة تليفونيا عبر الستااليت وإبالغه بالنزول 

في أقرب مطار وهو مطار أورجنش باتونو بأوزبكستان«.

قال رئيس احتاد املعاشات البدري فرغلي ان احملكمة الدستورية 
حددت 12 اجلاري لنظر قضية أصحاب املعاشات أمام هيئة املفوضني 

وهو أول حضور ألصحاب املعاشات أمام الدستورية العليا.
وقال فرغلي في تصريح خاص ل� »األنباء« ان »اإلدارية« أحالت 
قضية أصحاب املعاشات إلى الدستورية العليا لوجود مواد في 
القانون 89 لعام 1979 تتعارض مع الدس����تور اجلديد، ومشيرا 
إلى قرار احتاد املعاشات الذي حدد يوم 8 رمضان موعدا لإلفطار 
بالعيش احلاف في رسالة إلى املسؤولني ملا وصل إليه حال أصحاب 
املعاشات وانه مت إخطار وزارة الداخلية إلقامة مؤمتر عام عقب 
اإلفط����ار لإلعالن عن اإلجراءات التي س����يتم اتخاذها للدفاع عن 

حقوق أصحاب املعاشات.

قالت صحيفة »ديلي مي���ل« البريطانية إن تنظيم داعش 
اإلرهابي هدد بتدمير أهرامات اجليزة، في لقطات ڤيديو جديدة 
للتنظيم، يظهر فيها متش���ددوه وه���م يفجرون معبد »نابو« 

بالعراق الذي يعود تاريخه ل� 2500 عام. 
وظهر في الڤيديو مس���لح يتعهد بتدمير معبد »نابو« في 
مدينة »منرود« اآلشورية القدمية، قبل أن يحدث تفجير ضخم 

يحول املعبد إلى حطام. 
وأضافت الصحيفة أن املش���هد األخير م���ن الفيديو يظهر 
أهرام���ات اجليزة في القاهرة، وأح���د املقاتلني يتعهد بتفجير 

»املواقع األثرية التي بناها الكفار«. 
ونقلت »الديلي ميل« عن موقع »فوكاتيف« أنه ليس معروفا 
متى استهدف التنظيم معبد »نابو«، الذي كان مخصصا إلله 
احلكم���ة البابلي، وقبل تفجير املعب���د، أظهر الڤيديو حوائط 

املعبد من زوايا متعددة.
من جانبه ص���رح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن معالم 
مصر السياحية مؤمنة بش���كل كبير، وتخضع ملراقبة أمنية 
على مدار ال� 24 ساعة، األمر الذي يجعل من الصعوبة ارتكاب 
أي أعمال تخريبية تستهدف هذه املعالم األثرية، موضحا أن 
منطق���ة األهرامات األثرية بها نح���و 197 كاميرا مراقبة ثابتة 

ومتحركة لتأمينها بشكل كامل.

حريق كبير بسوق التونسي في »السيدة عائشة«

من احلدث


