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ومضات رمضانية

طلب�ات س�رية: عدد من أعضاء البرملان فاجأوا اجلميع بتقدمي 
طلبات أحيطت بالسرية والتكتم الى املسؤولني في اإلدارة 
املالية ملجلس النواب يطالبون فيها بتقدمي تقرير عاجل عن 
التكلفة املالية التي تكبدتها خزانة البرملان في سفريات الوفود 
البرملانية إلى اخلارج منذ بداي����ة عمل البرملان وحتى اآلن 

بأرقام تفصيلية أي كم تكلف النائب الواحد وباألسماء.
>>>

املكافأة الشهرية: مطالب سرية قدمها أكثر من 300 نائب في مجلس 
النواب يطالبون فيها بزيادة املكافأة الشهرية الثابتة التي تصرف 
لكل نائب بنسبة 30% على األقل مع زيادة بدل حضور اجللسات 

بنسبة 50% مع اعتبار كل ساعتني من انعقاد اجللسة جلسة مستقلة 
واعتبار كسر الساعتني ولو بخمس دقائق جلسة جديدة.

>>>
األكالت الهاي: النواب الناصريون واالش����تراكيون في مجلس 
الن����واب قدموا مذكرات عاجل����ة بتوقيعاتهم الى العديد من 
القنوات الفضائية لوقف البرامج التي تقدم وصفات األكالت 
الهاي التي ال تناسب محدودي ومعدومي الدخل خاصة ان 
مكوناتها تتكلف مبالغ كبي����رة للغاية وان تقدميها يعتبر 

مبعثا لتولد احلقد داخل املجتمع ومتثل قنبلة موقوتة.
>>>

خطوط املوضة: النواب لم يكتفوا بذلك ولكن طالبوا بوقف البرامج 
التي تقدم أحدث خطوط املوضة، وكذلك املاكياج، مش��يرين الى 
انعكاس ذل��ك على تصرفات البنات والس��تات الغالبة على حد 

سواء، النائبات احتللن املقدمة في هذه الطلبات.
>>>

خطوة مستحسنة: يتردد بقوة ان شخصية قانونية وسياسية كبيرة 
قادت مصر في أحلك ظروفها بعد خلع نظام اإلخوان املس����لمني 
اإلرهابي، مرشحة لتولي منصب كبير داخل مؤسسة كبيرة قيل 
انه املستشار القانوني اخلاص، احلديث عن هذه اخلطوة واملنتظر 
ان تعلن في األسبوع األول من يوليو يلقى استحسانا كبيرا من 

العديد من السياسيني والبرملانيني.
>>>

رد املبال�غ: 70 نائباً ف��ي مجلس النواب قدموا طلب��ات لم تعلن بعد 
إلى رئيس احلكومة وإلى السلطات القضائية بإلزام مستشار وزير 
الصحة الس��ابق املتهم في قضية الرشوة الكبرى برد جميع املبالغ 
التي حصل عليها منذ تعيينه إلى خزانة الوزارة والبحث في ملفات 

عمل��ه رمبا يكون ق��د حصل على مبالغ أخرى لم يتم كش��فه فيها 
وردها وإحالة ملفه ايضا الى جهاز الكس��ب غير املشروع مع فصله 

من موقعه كأستاذ جامعي في كلية طب عني شمس.
>>>

السجائر الشعبية: حتريات واسعة ومراقبة كبرى تتم ملوزعي السجائر 
إنتاج الش����ركة الشرقية خاصة من األصناف الشعبية في جميع 
األسواق واألحياء بالقاهرة واحملافظات للبحث عن مرتكبي وقائع 
تخزين السجائر بكل أنواعها إلصابة السوق بالشح وقلة املعروض 
لرفع أسعارها حتى وصل سعرها في السوق السوداء ألكثر من 3 

جنيهات للسجائر الشعبية و7 جنيهات للسجائر األجنبية.

دب�ة النمل�ة

دب��ور

سفينة ثانية تنضم للبحث عن الطائرة املنكوبة اليوم
باريس � رويترز: قال رئيس مكتب التحقيق 
والتحليل لسالمة الطيران املدني الفرنسي 
امس: إن سفينة ثانية مجهزة مبعدات بحث 
متخصصة ستنضم اليوم ألعمال البحث عن 
الصندوقني األسودين وحطام طائرة مصر 

للطيران املنكوبة.
وقال رميي جوتي رئيس مكتب التحقيق 
والتحليل لسالمة الطيران املدني الذي يقدم 
املش���ورة ملصر بش���أن أعمال البحث حتت 
املاء: إن الس���فينة األولى استمرت في تلقي 
إشارات حتديد املوقع من الصندوق األسود 
األول الذي تقلصت مساحة البحث عنه إلى 

ما بني كيلومتر وكيلومترين.
وأضاف جوتي ملجموعة من الصحافيني في 
باريس إنه في ظل عدم العثور على الصندوقني 
فإن التحقيقات الت���ي تقودها مصر التزال 
»بعيدة جدا« عن فهم سبب سقوط الطائرة 
في البحر املتوسط يوم 19 مايو ومقتل كل من 

كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا.
ويتضم���ن أحد الصندوقني تس���جيالت 
صوتي���ة لألحاديث في قمرة قيادة الطائرة 
وهي من ط���راز إيرباص إيه 320 ويتضمن 

الصندوق اآلخر بيانات عن الرحلة.
والصندوقان مزودان بجهاز إرشاد السلكي 
يرسل إشارات صوتية موجهة ملدة 30 يوما 
من تاريخ حتطم الطائرة، وهو ما يعني أن 
فرق البحث أمامها القليل من الوقت للعثور 

عليهما.
وقال جوتي إنه يأس���ف ألن التوصيات 
الفرنسية لتمديد عمر البطارية إلى 90 يوما 
لم تطبق بعد عامليا واس���تغرق األمر وقتا 
طويال لألخذ بها. وستطبق القواعد اجلديدة 

بهذا الشأن عام 2018.
وقال جوتي: إن احملققني يحتاجون لتقليص 
منطقة البحث عن مصدر اإلشارات إلى بضعة 
أمتار والتأكد من أن جهازي اإلشارة ما زاال 
متصلني بالصندوقني حتى يتسنى انتشالهما 

من على عمق ثالثة آالف متر.
وقال لرويترز: إن الوقت الذي سيستغرق 
انتش���ال الصندوقني بعد حتدي���د مكانهما 
س���يتوقف على م���ا إذا كان ميكن الوصول 
لهما بس���هولة أو إنهما عالقان داخل حطام 

الطائرة.
وأض���اف »يصعب التخيل ب���أن عملية 
االنتشال ستس���تغرق أقل من أسبوع بعد 

حتديد موقعهما«.

وكاالت: متكنت األجه��زة األمنية بوزارة 
الداخلية املصرية من حتديد القائم على إدارة 
صفحات »شاومينج بيغشش ثانوية عامة« 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية 

العامة.
وردت معلومات لقطاع مصلحة األمن العام 
بالتنسيق وإدارة مكافحة جرائم احلاسبات 
وشبكات املعلومات باإلدارة العامة لتكنولوجيا 

املعلومات مفادها أن املسؤول عن صفحة 
)شاومينج بيغش��ش ثانوية عامة( »مهند 
أسامة أحمد موسى« طالب بالثانوية العامة 

ومقيم باإلسكندرية.
وعقب تقنني اإلجراءات مت ضبطه، ومبواجهته 
اعت��رف بإدارته )3 حس��ابات على موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«( يدير من 
خاللهم مجموعة من الصفحات )3 صفحات( 
مبسمى )شاومينج بيغشش ثانوية عامة(، 

وأنه قام بتسريب امتحان اللغة اإلجنليزية 
اخلاص بالثانوي��ة العامة 2016 عن طريق 
تصويره بالهات��ف اخلاص به داخل جلنة 
امتحانه باإلس��كندرية، ومت ضبط )جهاز 
الب توب، وجهاز تابلت( خاصني به محملني 
بأكث��ر من 30 صفحة للغ��ش اإللكتروني 
والهاك��رز. ومت اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة 

التي باشرت التحقيق.

75 نائباً يطالبون بإلغاء التوقيت الصيفي

امتداد موسم العمرة إلى نهاية شوال

السجن والغرامة ومصادرة األموال فورًا
عقوبة التجارة في السوق السوداء

القاهرة � مجدي عبدالرحمن

عاجل أكثر من 75 من اعضاء مجلس النواب احلكومة باالعالن 
عن تقدمي مش���روع قانون طلبوا مناقشته على وجه السرعة 
إللغ���اء التوقيت الصيفي في رد فعل فوري على قرار حكومة 
املهندس شريف إسماعيل بعودة التوقيت الصيفي الى العمل 
بعد توقف عامني كاملني اعتبارا من الثامن من يوليو القادم. 
وقرر النواب عقد اجتماع عاج���ل مع د.على عبد العال خالل 
ساعات ليأخذ مشروع القانون االولوية في املناقشة بجلسات 
البرملان العامة واالعالن عن ذلك خالل جلس���ات البرملان التي 

تستأنف بعد غد االحد. 
وأك����د النواب الذين رفضوا قرار احلكومة وحتدوا بالتصدي 
لقرارها وهزميته ان إلغاء التوقيت الصيفي واس����تمرار العمل 
بالساعة احلالية يحظى بتأييد شعبي هائل محذرين من حدوث 

حالة من االرتباك في الساعة البيولوجية لالنسان.
وأكد الن����واب وفي مقدمتهم عبد املنعم العليمي انه ال صحة 
لتبريرات احلكومة بأن العمل بالتوقيت الصيفي يخفض من استهالك 
الكهرباء خاصة ان توقيت بدء العمل به يتزامن مع بدء رفع اسعار 

استهالك الكهرباء اعتبارا من االول من الشهر القادم.

القاهرة - مجدي الحبشي

افادت مصادر من داخل الشركات السياحية بأن هناك اجتاها 
قويا لدى السلطات الس���عودية الستمرار العمرة خالل شهر 
شوال املقبل الول مرة، ومن املتوقع ان تصدر قريبا تعليمات 

للجهات املنظمة بهذا الشأن.
يذك���ر ان اع���داد املعتمرين هذا العام ق���د زادت من جميع 
اجلنسيات خاصة املصريني الذين بلغ عددهم حتى اآلن مليونا 

و256 الف معتمر بزيادة 20% عن العام املاضي.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

في تقرير عاجل الى مجلس النواب توعدت حكومة ش����ريف 
إسماعيل مافيا جتار الدوالر في السوق السوداء من خالل استحدث 
أحكام مشددة تتضمن احلبس والغرامة واملصادرة لألموال وهي 
عقوبات جديدة ضد التعامل في العملة خارج القنوات الشرعية وسط 
توقعات بأن ينعكس ذلك على انخفاض في املدى القريب ألسعار 
الدوالر، كما يقول د.علي املصيلحي رئيس اللجنة االقتصادية في 
البرملان. وقال في تصريحات له: ان التعديل التشريعي سيوجه 

ضربة قاضية الى املتاجرين بالعملة.
وقال ان اللجنة ستناقش مشروع القانون فور إحالة احلكومة 
له الى البرملان إلصداره قبل عيد الفطر املبارك، وستتم دعوة وزراء 
املجموع االقتصادي����ة ومحافظ البنك املركزي طارق عامر ورمبا 
تتم دعوة ش����عبة الصرافة بالغرفة التجارية، وكذلك ممثلني عن 
شركات الصرافة. ومنح التعديل التشريع للبنك املركزي سلطة 
حتديد شروط التعامل في النقد االجنبي لشركات الصرافة واجلهات 
املرخص له����ا ومدة الترخيص ونظام العمل في هذه الش����ركات 
وفي حالة املخالفة يتم إيقاف الترخيص ملدة ال تتجاوز سنة مع 
إلزامها بسداد مبلغ ال يقل عن مليون جنيه وال يتجاوز 5 ماليني 
جنيه ويكون حملافظ البنك املركزي في حالة تكرار املخالفة إلغاء 
الترخيص وشطب القيد من السجل ويعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن 6 أشهر وال تتجاوز 3 سنوات وبغرامة ال تقل عن مليون وال 
تتجاوز ال� 5 ماليني جنيه كل من خالف أحكام تنظيم تداول النقد 
األجنبي، ويعاقب بالس����جن مدة ال تقل عن 3 س����نوات وال تزيد 
على 10 س����نوات وبغرامة تساوي مبلغ اجلرمية كل من يتعامل 
في النقد االجنبي خارج البنوك املعتمدة أو اجلهات املرخص لها 

بذلك، وتتم مصادرة األموال محل اجلرمية.

ضبط املتهم الرئيسي في تسريب امتحانات الثانوية العامة

احلكومة تتراجع وتقرر تعديل قانون التظاهر

»التعاون الدولي«: 2.5 مليار دوالر 
محفظة التعاون مع الصندوق الكويتي

القاهرة - مجدي الحبشي

أعلنت احلكومة تراجعها 
عن التمسك بقانون تنظيم 
حق التظاهر وقررت إجراء 
تعدي����الت جوهرية عليه 
في الوق����ت الذي وصفت 
في����ه الدوائر السياس����ية 
والبرملانية هذه اخلطوة 
باالنفراجة األكبر من نوعها 
ما بني الشباب واحلكومة 
بع����د حال����ة اخلصوم����ة 
التي اس����تمرت على مدى 
س����نتني وربطت بني هذه 
اخلطوة وما أعلنه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي مؤخرا 
من تقديره للشباب واإلفراج 
عن مجموعة جديدة منهم. 
جاء تراجع احلكومة عن 
بالنص����وص  متس����كها 
احلالية للقانون على لسان 
املستشار مجدي العجاتي 
القانونية  وزير الشؤون 
النيابية وما  واملجال����س 

سبق ان صرح به منذ أيام 
من ان قانون التظاهر من 
أفضل القوانني املعمول بها 
على مس����توى العالم وال 
توجد نية لدى احلكومة 
لتعديله، واصفا العقوبات 
الواردة في مواده بأنها ال 
انه  القصوى. وقال  متثل 
مت تكليف����ه من ش����ريف 
إسماعيل رئيس احلكومة 
التظاهر  بتعديل قان����ون 
وبحث املواد التي يستلزم 
تعديلها في ضوء ما أسفرت 
عنه التطبيقات العملية له 
باحلذف من حيث اجلرمية 
أو العقوبة املقررة، وذلك 
متهيدا لعرضه على رئيس 
مجلس الوزراء ثم مجلس 
الن����واب إلق����راره  وأعلن 
انه تقرر تش����كيل جلنة 
وزاري����ة إلج����راء تعديل 
تش����ريعي تك����ون متفقة 
م����ع احل����ق الدس����توري 
في التظاهر الس����لمي مبا 

يضمن تعزي����ز احلقوق 
واحلري����ات املنص����وص 
عليها في دس����تور 2014 
دون اإلخالل مبقتضيات 
األمن واحلفاظ على منشآت 
التفرقة  الدولة، من خالل 
بني املتظاهر السلمي وغير 
السلمي »الذي يلجأ للعنف 
في تعبيره عن رأيه«. من 
ناحية أخرى، توقع عاطف 
مخاليف وكيل جلنة حقوق 
النواب  اإلنسان مبجلس 
ان التعديالت التي ستقوم 
به����ا احلكومة على قانون 
التظاهر ال تسمن وال تغني 
من جوع، مش����يرا الى ان 
اللجنة لن تنتظر مشروع 
احلكومة وان اللجنة تعكف 
حاليا على وضع اللمسات 
األخيرة على مشروع قانون 
التظاهر. وأضاف »مخاليف« 
ان مشروع التعديل جعل 
التظاهر باإلخطار وليس 
التصريح والرد عليه خالل 

24 س����اعة وح����ال رفض 
وزارة الداخلية للتظاهرة 
عليها اللجوء لقاضي األمور 
املستعجلة، موضحا انه في 
حال تأييد القاضي لرفض 
عقد التظاهرة عليه تأجيلها 
مبوع����د، وإذا لم يتم الرد 
على اإلخطار خالل 5 أيام 
تعد موافقة. كما تتضمن 
التعديالت توقيع عقوبات 
مالية م����ن 5 آالف إلى 30 
ألف جنيه بدون احلبس 
وان يكون فض التظاهرات 
ب����أن تب����دأ باإلذاعة عبر 
مكب����رات الصوت ثم رش 
املياه ثم إطالق قنابل الغاز 
وأخيرا الضرب بالعصا وال 
يتضمن إطالق اخلرطوش 

أو الرصاص احلي.
مع إل����زام املتظاهرين 
بع����دم قط����ع الطريق أو 
الدعوة لوقف العمل أو أي 
أو  هتافات تسيء للدولة 

استخدام ألعاب نارية.

القاهرة � ناهد إمام 

أعلن���ت وزيرة التعاون الدولي د.س���حر نصر، أن الوزارة 
ستعرض على الصندوق الكويتي للتنمية مشروع إنشاء محطة 
معاجلة مياه كبيرة في منطقة شرق التفريعة، للمساهمة في 

متويله، وذلك مبجرد استكمال الدراسات اخلاصة باملشروع.
وقالت ان املشروع يستهدف ضخ 150 ألف متر مكعب يوميا، 
وتنفذه وزارة اإلسكان، وذلك ضمن مشروع املدينة املليونية 
اجلديدة ش���رق بورسعيد، مش���يرا إلى أن التكلفة اإلجمالية 

للمشروع سيتم حتديدها مبجرد استكمال الدراسات.
وأشارت وزيرة التعاون إلى أن محفظة التعاون احلالية مع 
الصندوق الكويتي للتنمية جتاوزت 2.5 مليار دوالر، تش���مل 

42 قرضا، ومنحا وبعض املساعدات الفنية.
وساهم الصندوق في متويل محطة كهرباء جنوب حلوان 
بقرض بقيمة 100 مليون دوالر، كما س���اهم بتمويل قدره 100 
مليون دوالر في مش���روع الربط الكهربائي بني مصر واململكة 

العربية السعودية.

العلمي يكرم أوائل الثانوية العامة 
من املصريني والكويتيني اليوم

بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى 
الكويت ياسر عاطف والقنصل السفيرة هويدا 
عصام وأركان البعثة الديبلوماسية وحشد 
كبير من أبن��اء اجلالية في جميع املجاالت، 
يقيم رجل االعمال املصري م.علي العلمي في 
ال�10 من مساء اليوم بقاعة األندلس بفندق 
كراون بالزا احتفالية لتكرمي اوائل الثانوية 

العامة من املصريني والكويتيني وذلك جريا 
على العادة السنوية للجالية املصرية.

وقال م.علي العلمي األمني العام السابق ملجلس 
اجلالية املصري��ة في الكويت ان االحتفالية 
تأت��ي تعبيرا عن الفرح��ة الكبرى بالكوكبة 
املتفوقة وحتفيزا لهم على مواصلة التفوق 

في ميادين العلم.

م. علي العلمي

هشام الشاطوري: العزمية 
واإلصرار.. طريق النجاح

اعتبر نائب مجلس الش��عب مبحافظة سوهاج ونائب رئيس 
جمعية مستثمري اإلنشاء والتعمير بسوهاج، هشام الشاطوري، 
انه من الشخصيات املؤمنة بأهمية العزمية واإلصرار على حتقيق 
النجاحات في حياة اإلنسان والبعد عن حاالت اليأس نتيجة السقوط 
أو الفش��ل في أي من األحوال، مؤكدا أن تلك الصفة لعبت دورا 
كبيرا في حياته العملي��ة، والبد أن تكون عظة لألجيال القادمة، 
فليس معنى السقوط نهاية العالم ولكنها البداية 

ملرحلة جديدة أكثر قوة وجناحا.
ويستطرد الشاطوري في حديثه ليسرد 
موقفا عمليا ألهمية العزمية في تغيير مسار 
حياته قائال: لقد قمت بترش��يح نفس��ي في 
انتخابات مجلس الش��عب عام 2010 أي قبل 
ثورة 25 يناير 2011 ورغم أن كل املؤش��رات 
والدالئل تؤكد جناحي، لكن لألسف مت تزوير 
النتيجة، وبدال من إعالن جناحي أعلن سقوطي، 
وبطبيعة احلال كان املوقف يدعو للتش��اؤم 
والي��أس، ولكن لم أدع ذلك املوق��ف يصيبني باإلحباط، ولكن 
قررت خوض التجربة مرة أخرى، وقد كان بالفعل وتقدمت في 
انتخاب��ات املجلس 2015 وكلي قوة وإمي��ان بخوضها والنجاح 

وبالفعل جنحت بأصوات عالية.
ويقول: إن العزمية واإلصرار يعدان من أساس��يات جناحي 
أيضا في حياتي العملية من كونى نائب رئيس جمعية مستثمري 
اإلنش��اء والتعمير في س��وهاج، حيث بدأت اجلمعية منذ أوائل 
الثمانينيات بداية صغيرة في األعمال ومع االستمرار في العمل 
ودعمها أصبحت اجلمعية يتجاوز سابقة أعمالها مليار جنيه من 
الفئة األولى إلى جانب سمعتها التي انتشرت على مستوى مختلف 
محافظات اجلمهورية وتعمل في مشروعات اإلسكان االجتماعي 
للدولة للمساهمة في خطتها حملدودي الدخل في مشروع اإلسكان 

منخفض التكاليف في سوهاج والسادس من أكتوبر.
ونفى وجود أي انعكاسات على دخوله البرملان بالنسبة ملجال 
عمله، مؤكدا أن اجلمعية منذ س��نوات طويلة متكنت من النمو 

والتوسع مبجهودات أعضائها املستثمرين فيها.
وأوضح أن قطاع البناء واملقاوالت يشهد حالة من االنتعاش 
بصورة ملحوظة خالل الفترة احلالية على كل املستويات خاصة 

احلكومية وفى مختلف املدن اجلديدة.

إعداد - ناهد إمام

هشام الشاطوري

صفحة »بالغش اجتمعنا« على الفيسبوك تسرب كراسة إجابة طالب من داخل اللجنة وورقة أسئلة مختومة ل� »التربية الوطنية«

بحضور السفير املصري والقنصل وأركان البعثة الديبلوماسية

»املركزي« يطرح أذون خزانة ب� 9.5 مليارات جنيه
قام البنك املركزي املصري، امس نيابة عن وزارة املالية، بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب� 9.5 
مليارات جنيه. وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة ألجل 182 يوما، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 
مليارات جنيه ألجل 364 يوما. يذكر انه من املتوقع أن تصل قيمة العجز في املوازنة العامة 
للدولة، بنهاية العام املالي اجلاري، إلى 240 مليار جنيه، وسيتم متويله عن طريق طرح 
البنك املركزي ألذون وسندات خزانة، أدوات الدين احلكومية، نيابة عن وزارة 
املالية، وعن طريق املساعدات واملنح من الدول العربية والقروض الدولية.

القاهرة � ناهد إمام 


