
ومضات رمضانية

تتضمن إعداد قاعدة بيانات للعاملني املغتربني حلفظ حقوقهم التأمينية

مرصد »اإلفتاء«: غير واقعي ويعكس جناح الضربات األمنية ضد اإلرهاب

إطالق مبادرة »التسجيل للتأمني« للمصريني في اخلارج خالل أيام

مصر ترد على تهديد »داعش«: ستزولون وستبقى األهرامات

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون املصريني في اخلارج 
د.نبيلة مكرم، أن الوزارة تقف على مس����افة واحدة من 
جميع املصريني باخلارج، مشيرة إلى أنهم جميعا يحظون 
بنفس االهتمام في شتى دول العالم، في: افريقيا واوروبا 

والدول العربية واالميركتني واستراليا وآسيا.
وفي هذا اإلطار اعلنت د.مكرم أن الوزارة س����تطرح 
خالل ايام قالئل مبادرة حتت اسم »التسجيل للتأمني«، 
وذلك لتس����جيل بيانات جميع املصري����ني العاملني في 

اخلارج.
واوضحت أن هذه املبادرة تقضي بتس����جيل جميع 
املواطنني العاملني في اخلارج لبياناتهم في إطار إعداد 
قاعدة البيان����ات اخلاصة باملصريني في اخلارج، حيث 
س����تكون عملية التسجيل عن طريق إخطار كل مواطن 
للنقابة التابع لها مبا يحفظ حقوقه املتعلقة بالتأمينات 

وغيرها.
وأش����ارت إلى أن الوزارة تعد حاليا كتيبا تعريفيا 
بالتعاون م����ع وزارة القوى العاملة، يتضمن التعريف 
بدول العالم بشكل عام والقوانني اخلاصة بها، حيث ان 
بعض املستثمرين والشركات املصرية العاملة في بعض 
الدول- وخاصة افريقيا- يواجهون مش����اكل مرتبطة 

بعدم درايتهم بقوانني هذه الدول.
واش����ارت الى تواصل الوزارة مع رؤساء النقابات 
املهنية ملعرفة عدد اعضائها العاملني باخلارج وتسجيل 
بياناتهم، مش����يرة إلى أن مبادرة »التس����جيل للتأمني« 
تتضمن اعداد قاعدة بيانات من خالل السفارات املصرية 

املوجودة في اخلارج.
وأكدت د.مكرم على ان رسالة الوزارة تتمثل في خدمة 
مصالح املصريني باخلارج دون التعارض مع املهام التي 
تقوم بها باقي الوزارات، مشددة على ضرورة ان يشعر 
املواطن باخلارج برعاي����ة الوطن له وحمايته للحفاظ 

على انتمائهم وانتماء ابنائه لوطنهم.
وقالت وزيرة الهجرة واملصريني في اخلارج ان الوزارة 
تسعى الى تفعيل دور الظهير الشعبي املتمثل في اجلاليات 
املصرية في دول القارة االفريقية، الفتة إلى وجود تعاون 
كامل مع جميع اجلهات املصرية الفاعلة في افريقيا، مبا 

يضمن عودة الريادة املصرية في القارة السمراء.
وطالبت د.مكرم بضرورة ان تكون لوزارات الصحة 
والرياضة والس����ياحة والثقاف����ة دور هام داخل القارة 
االفريقي����ة، كما دعت إلى تفعي����ل دور وزراتي التربية 
والتعليم والتعليم العالى من خالل وضع التاريخ والثقافة 
االفريقية في املناهج املصرية وعمل تبادل بني الطالب 
املصريني واالفارقة. ودعت إلى ضرورة اقامة مؤمتر للمرأة 
االفريقية، وارسال مبتهلني دينيني في العشرة االواخر 

من شهر رمضان الى الدول االفريقية الشقيقة.

القاه���رة - وكاالت: أعلنت مصادر أمنية مصرية 
أن منطقة األهرامات وأبوالهول مؤمنة متاما وال ميكن 
أن تتع���رض لعمليات تفجير من جانب أي جماعات 

إرهابية.
وقالت املصادر األمنية ردا على ڤيديو بثه تنظيم 
»داع���ش« وهدد فيه أحد أنص���اره ويدعى أبوناصر 
األنصاري، باستهداف أبوالهول واألهرامات، إن معالم 
مصر السياحية مؤمنة متاما وتخضع ملراقبة أمنية 
على مدار 24 س���اعة، مضيف���ة ان منطقة األهرامات 
األثرية به���ا نحو 197 كاميرا مراقبة ثابتة ومتحركة 
لتأمينها بش���كل كامل، بحس���ب ما أفادت »العربية.

نت« امس.
وأضافت املص���ادر األمنية املصرية بأن تهديدات 
اجلماعات اإلرهابية وعلى رأسها »داعش« تؤكد إفالسها، 
ولذلك تلجأ لنشر الش���ائعات والتهديدات كمحاولة 
إلثبات الوجود، مش���يرة إلى أنه من الصعب دخول 
أي شخص للمنطقة دون تفتيش دقيق، حيث توجد 
بوابات حتكم ومرور على جهاز األشعة وانتشار قوات 
األمن التابعة لشرطة السياحة واآلثار بشكل مكثف، 
وفريق مدرب على أعلى مستوى ملواجهة املفرقعات، 
إضافة النتشار الكالب البوليسية املدربة القادرة على 

كشف أي متفجرات.
من جانبه، رد الشيخ أسامة األزهري، عضو الهيئة 
االستشارية لرئيس اجلمهورية، على تلك التهديدات 
بجملة واحدة فقط قال فيها »ستبقى األهرامات وسيزول 

داعش«.
من جهته، قال مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء 
املتشددة التابع لدار اإلفتاء املصرية ان تهديد تنظيم 
»داعش« اإلرهابي باستهداف األهرامات وأبوالهول هو 
تهديدات غير واقعية تستهدف ضرب النشاط السياحي 
في البالد، خاصة مع عودة السياحة العاملية إلى مصر 
في موسم الصيف، وتراجع العمليات اإلرهابية بعد 
جناح الضربات األمنية األخيرة في إحباطها وجتفيف 

الكثير من منابع اإلرهاب.

القاهرة - وكاالت: بعد غياب دام سنوات 
عاد اجلنيه الورقي ومشتقاته من فئتي 
»الرب��ع« و»النصف« جنيه إلى الظهور 
مجددا بعد فترة طويل��ة حلت مكانها 

العمالت املعدنية من ذات الفئات.
وفوجئ املواطنون مؤخرا بعودة األوراق 
النقدية من فئات ال� 25 قرشا وال� 50 
قرش��ا وال��� 100 قرش في األس��واق 
التجارية، وذلك بعدما أعلن البنك املركزي 
املصري عن إعادة طبع هذه الفئات من 
جديد وطرحها للجمه��ور اعتبارا من 

بداية شهر رمضان املبارك.

وعزى بعض املراقبني قرار البنك املركزي 
بإعادة طبع هذه الفئات الورقية مجددا، 
إل��ى األزمة التي يواجهه��ا اجلنيه أمام 
الدوالر، على أساس أن اجلنيه الورقي 
رمبا يعزز التوجه��ات احملتملة للبنك 
املركزي بالس��عي نح��و تعزيز القيمة 

الشرائية للجنيه.
ووفقا لتصريحات محافظ البنك املركزي 
طارق عامر، فإن قرار إعادة طبع اجلنيه 
جاء بعد حصوله على جوائز عاملية في 
جم��ال التصميم، في إش��ارة منه إلى 
اختيار صحيفة »تليغراف« البريطانية، 

اجلنيه الورقي املصري كأفضل تصميم 
للعملة.

وفي ديسمبر من العام املاضي، اختارت 
الصحيف��ة البريطانية، اجلنيه الورقي 
املصري كأفض��ل تصميم للعملة على 
مستوى العالم، من ناحية الشكل، وذكرت 
ان جميع األوراق النقدية املصرية هي 
ثنائية اللغة، مع النص العربي واألرقام 

العربية الشرقية على جانب واحد.
وتصدر اجلنيه الورق��ي قائمة أفضل 
تصميم للعمالت على مس��توى الكرة 

األرضية.

القاهرة - ناهد إمام 

حققت البورصة املصرية خالل األسبوع 
املنتهي مكاسب ملحوظة على عكس املعتاد 
خالل السنوات األخيرة التي كانت تشهد 
احجاما في التعامالت خالل االسبوع االول 

من شهر رمضان املبارك.
وأش��ار تقرير البورصة األسبوعي إلى 
ارتفاع رأس املال السوقي بقيمة 2.3 مليار 
جنيه حيث أغلق في نهاية تعامالت األسبوع 

عند 409.3 مليارات جنيه.
وأرجع احمللل املالي إيهاب السعيد هذه إلى 
اداء االسهم القيادية خالل جلسات االسبوع 
املاضي حيث جنح س��هم البنك التجاري 
الدولي صاحب الوزن النسبي األعلى على 

مؤشر السوق )34%( في معاودة صعوده 
ليقترب من مستوى 45 جنيها. وقال إن 
ابرز االحداث التي شهدها األسبوع فقد 
جاء على رأسها قيام شركة املجموعة املالية 
»هيرميس« القابضة ببيع حصتها البالغة 
قرابة 40% من بنك االعتماد اللبناني بقيمة 
اجمالية بلغت 310 ماليني دوالر أي حوالي 
2 مليار و700 مليون جنيه وهو ما يعني 
ان نصيب الس��هم الواحد من قيمة هذه 

الصفقه يتجاوز االربعة جنيهات.
ومتث��ل احلدث االب��رز الثاني في اعالن 
شركة »بلتون« القابضة سحب عرضها 
املقدم للبنك التجاري الدولي بخصوص 
االستحواذ على شركة »سي اي كابيتال« 
بعد اتفاق الطرفني ورد املقدم فيما وصفه 

البعض باملفاجأة.

3.15% معدل التضخم في مايو

من جهته اخرى، أعلن البنك املركزي املصري أن 
معدالت التضخم األساسية وفقا ملؤشرات البنك 
على املستوى السنوي ارتفعت إلى 12.23% في 
شهر مايو املاضي مقابل 9.51% في شهر ابريل. 
وأشار البنك إلى أن التضخم األساسي على 
أساس شهري بلغ 3.15% في مايو 2016 مقابل 
1.24% في شهر ابريل 2016. ووضع املركزي 
املصري مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه 
بعض الس��لع التي تتحدد أس��عارها إداريا، 
باإلضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات 
العرض املؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها 

احلقيقية وتتصف بأنها األكثر تقلبا.

السيسي يقرر زيادة املعاشات %10 
والصرف أول يوليو

وزير التموين: لن يتم إلغاء سلع نقاط اخلبز

القاهرة - مجدي الحبشي

قبل 48 س����اعة فقط من إفطار »العيش احلاف« الذي يعتزم 
أصحاب املعاشات تنظيمه في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، 
أنصف الرئيس عبدالفتاح السيسي أصحاب املعاشات واملستحقني 
عنهم بإقرار زيادة في املعاش����ات بنسبة 10% تصرف اعتبارا من 

األول من يوليو املقبل وبحد أدنى 75 جنيها.
وسيستفيد من هذه الزيادة اجلديدة أكثر من 9 ماليني مواطن. 
وقد استقبل أعضاء احتاد أصحاب املعاشات برئاسة البدري فرغلي 
هذا القرار باالرتياح، وقال فرغلي في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
انه كان دائما يراهن على الرئيس السيس����ي وقد كسب الرهان، 
حيث تدخل الرئيس لينصف أصحاب املعاشات، مضيفا: »نحن 
مازلنا نطالب بحقوقنا بعد ان أرهقتنا تكاليف املعيشة بصورة 
صعبة«. وستحيل احلكومة إلى مجلس النواب القوانني املتعلقة 

بالزيادة اجلديدة في املعاشات وقواعد صرفها.
وتتحمل الدولة مبوجب الزيادات اجلديدة من موازنتها تغطية 

تكلفة هذه الزيادات والتي تصل إجماليها إلى 15 مليار جنيه.

نفى د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ما يتردد 
عن إلغاء سلع نقاط اخلبز، وهي السلع التي يتم صرفها للمواطنني 
اول كل ش����هر وملدة 20 يوما مقابل توفيرهم في استهالك اخلبز، 
وتقدر بنحو 6 مليارات سنويا، مؤكدا استمرار صرف سلع النقاط 

شهريا للمواطنني رغم الدعوات التي تطالب بإلغائها.
وأك����د حنفي، في بيان، أن عروض تخفيضات األس����عار على 
اللحوم والدواجن ما زالت مس����تمرة حتى اآلن س����واء في فروع 
املجمعات االستهالكية أو ش����ركات اجلملة أو السيارات املتنقلة 
أو في املعارض الس����لعية املقام����ة حاليا في كل احملافظات حتت 
ش����عار مبادرة »أهال رمضان«، حتى يحصل املواطنون على كل 

احتياجاتهم مبناسبة شهر رمضان.
وأش����ار إلى ان الدعم بعد تطويره أصبح نقديا، حيث أصبح 
لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية قيمة 18 جنيها شهريا، 

وذلك بعد الزيادة التي مت وضعها بداية من الشهر اجلاري.

عودة »نصف اجلنيه« الورقي.. »لسه فاكرينك«

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه في األسبوع األول من رمضان

القاهرة -  مجدي عبدالرحمن

تشهد جلنة التعليم في مجلس النواب اليوم، 
اول مواجه��ة مباش��رة بني نواب الش��عب 
ود.الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم 
بعد واقعة التسريب الكبرى المتحانات الثانوية 

العامة االسبوع املاضي.
وتصاعدت املطالب من جانب نواب الشعب 

واولياء االمور باقالة الوزير وتشكيل جلنة 
لتقصي احلقائق بهدف كشف اخلاليا النائمة 
داخل ال��وزارة من املنتمني لعناصر جماعة 
االخوان االرهابية. وسترفع اللجنة البرملانية 
تقريرا الى النواب في اول جلسة عامة بعد غد، 
حيث من املتوقع ان يكشف التقرير عن مفاجآت 
جديدة بشأن ما اسفرت عنه التحقيقات اجلارية 
مع من حتوم عليهم الشبهات مبسؤوليتهم 

عن تسريب االمتحانات.
وعلى صعيد ذي صلة، طالبت النائبة مارجريت 
عازر وكيل جلنة حقوق االنس��ان البرملان 
بإس��ناد جميع إجراءات امتحانات الثانوية 
العامة إلى القوات املسلحة، مؤكدة انها اجلهة 
الوحيدة التي تقدر وتتحمل املسؤولية وطالبت 
بوقف امتحانات احلالية فورا وحتديد ميعاد 

إلجرائها بعد عيد الفطر.

وزيرالتعليم والنواب وجهاً لوجه اليوم حول تسريبات الثانوية

)رويترز( موظف في احد البنوك املصرية يشير بفئة اخلمسني قرشاً بعد اعادة طباعتها مجددا  

صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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طل�ب وظائف: نحو 90% من اكثر م����ن 18 الف طلب تلقاه مجلس 
النواب على خطى الواتس����اب تتعلق بطلب وظائف ووحدات 
س����كنية ومعاشات وجميع الطلبات مت ارس����الها إلى الوزارات 
املعني����ة وحتى اآلن لم يرد احد من املعنيني عليها بالس����لب أو 

باإليجاب.
>>>

زيادة أسعار املترو: تسريبات من داخل جهاز مترو األنفاق تتحدث عن 
تأجيل الزيادة التي كان من املقرر أن تطرأ على أس��عار تذاكر املترو 
خالل هذه الفترة إلى اجل غير مس��مى بعد أن أكدت تقارير قياس 
الرأي العام أن زيادتها قنبلة موقوتة بني اجلماهير واحلكومة خاصة 

في ظل االرتفاع الرهيب في أسعار السلع األساسية.
>>>

همز وملز: انتش����ر بني عدد كبير من ن����واب مجلس النواب الهمز 
واللمز قي أعقاب إعالن احد النواب أن القدر أنقذه من أن يكون 
ضمن ضحايا الطائرة املصرية املنكوبة بعد ان تخلف عن السفر 
عليها في اللحظات األخيرة والبعض من النواب يتحدث عن انه 

مجرد شو إعالمي.
>>>

بوادر انفراجة: تلوح في األفق بوادر انفراجة كبيرة في عالقة اخلصومة 
املنعقدة ب��ني رئيس احد األحزاب الكبيرة وعض��و قيادي فيه كان 
قد أبعده احلزب رغ��م عضويته في مجلس النواب ورغم انه حفيد 
الباشا الراحل ويقال ان هناك وساطة كبيرة تتم حاليا عبر اكثر من 

7 أعضاء في البرملان من نفس احلزب.
>>>

إع�ادة هيكل�ة: مطلب إعادة هيكلة وزارة مس����ؤولة عن األمن في 
مصر وتنقيتها من الداخل عادت إلى الظهور على سطح الساحة 
السياسية بعد اختفاء امتد نحو 3 سنوات اثر اإلعالن عن العديد 

من احلوادث التي ارتكبها ضباط فيها وأمناء شرطة.
>>>

تعدي�ل للنصوص: 300 نائب من بينهم نواب منتمون الى »دعم مصر« 
يتبنون فكرة استحداث نصوص قانونية جديدة بإجراء االنتخابات 
على املناصب القيادية في البرملان مبا في ذلك مناصب رئيس املجلس 
والوكيلني سنويا بدال من النصوص احلالية التي ضمنت هذه املناصب 

ملدة الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات.
>>>

ركود كبير: سوق السيارات الشهير في القاهرة سيطرت عليه حالة 
من الركود الش����ديد بصورة تصل إل����ى حد وقف عميات البيع 
والشراء للسيارات املستعملة تقريبا بعد االرتفاع الرهيب الذي 

ضرب السوق والسبب هواالرتفاع الكبير في أسعار الدوالر.
>>>

فشل : وزير ينتمي إلى وزراء املجموعة االقتصادية لم تفلح محاوالته 
في جتديد أثاث مكتبه أو ش��راء س��يارة جديدة لزوم األبهة بسبب 

تعليمات وقرارات رئيس احلكومة.. الوزير زعالن ولكن اضطر للمثول 
للق��رار على مضض ولكنه يفكر في كيفية التحايل عليه خاصة ان 

سيارته احلكومية متهالكة إلى حد ما.
>>>

دش بارد:  مس����ؤول كبير في احلكومة تعرض لدش بارد بعد أن 
انتشرت الفوضى في سوق األدوية وتعالت صرخات أصحاب 
الدخول احملدودة واملصابني بأمراض مزمنة وقد وعد املسؤول 
بحل األزمة ويسعى إلى مللمة املشكلة بتعديل في قراره الوزاري 

ليعلن أن احلد األقصى لزيادة الدواء ال تزيد على 6 جنيهات.
>>>

سقط ويخدم: نائب سابق من حي عابدين مازال يقوم بخدمات لم يستطع 
نائ��ب الدائرة اجلديد القيام بها رغم هزميته في االنتخابات.. النائب 
السابق أدار معركة ناجحة ضد مطربة حاولت الترشح أمامه ولكنها 

مت منعها بحكم قضائي وأما هو فخاض االنتخابات ولكنه سقط.

دب�ة النمل�ة

دب��ور

إرسال بيانات جديدة عن هاتف ريجيني لروما
قالت صحيفة ستاديو 24 اإليطالية، إن مصر أرسلت بيانات جديدة عن هاتف الشاب اإليطالي جوليو 
ريجيني. وأوضحت الصحيفة ان التحقيق في روما اليزال مستمرا ملعرفة حقيقة مقتل ريجيني 
والتزال اجلهات اإليطالية تطالب مصر بالتعاون، وإرسال بيانات تفيد في معرفة قاتل 
ريجيني. وأشارت الصحيفة إلى أن رفض تعاون جامعة كامبريدج بلندن مع 
احملققني اإليطاليني في قضية ريجيني، أثار لديهم العديد من الشكوك، خاصة 
بعد رفض املشرفة على بحثه األخير التحدث معهم، وهو ما أثار العديد من 
الشكوك لدى احملققني اإليطاليني، خاصة بعد وصف األبحاث بالسرية.

احلب والوالء.. 
صفات متأصلة في قواتنا املسلحة

أكد مدير األمانة التنفيذية إلزالة األلغام وتنمية الساحل الشمالي 
الغربي في وزارة التعاون الدولي اللواء محروس كيالني، أن صفتي 
احلب والوالء متأصلة وجزء ال يتجزأ من ش��يم القوات املسلحة 
وأبنائها على كل املس��تويات بدءا من اجلندي الصغير حتى أعلى 
رتبة. وقال اللواء كيالني إن هذه الصفات جتسدت في العديد من 
املواقف املؤثرة التي شهدتها على مدار سنوات عملي والتي بالفعل 

ال ميكن أن أنساها طوال حياتي.
وأوض��ح أنه من أكثر ه��ذه املواقف كان 
عندما كان قائدا لكتيبة مهندس��ني في القوات 
املس��لحة وشارك في مس��ابقة أحسن كتيبة 
ع��ام 1997 � 1998، حيث كانت الكتيبة تضم 
مجندي��ن مدربني. وأضاف: قبل موعد إعالن 
نتيجة املس��ابقة تبني أن اجلنود في الكتيبة 
سيحل ميعاد تخريجهم من التجنيد والعودة 
إلى احلي��اة املدنية وبالتالي هذا يعني خروج 
الكتيب��ة التي من هذه املس��ابقة. وتابع اللواء 
كيالني: لكن كانت املفاجأة الكبرى وغير املتوقعة ان هؤالء اجلنود 
رفضوا التخرج في موعدهم وأصروا على البقاء في الكتيبة حلني 

انتهاء املسابقة وإعالن نتيجتها.
وأش��ار إلى أن رئيس اللجنة املشرفة على املسابقة أصر على 
القيام بالتفتيش وس��ؤال املجندين بالكتيبة: هل اللواء محروس 
أجبرك��م على ع��دم اخلروج في موعدكم م��ن التجنيد حلضور 
املس��ابقة؟ فأكدوا له أنني ليس لي دخل في ذلك وأنهم مصرون 
على عدم ترك كتيبتهم حتى تنتهي املس��ابقة، فما كان من رئيس 
اللجنة سوى إعالن فوز الكتيبة التي أترأسها باملسابقة دون منافس، 
وذلك نتيجة لهذا املوقف النبيل وتلك الشجاعة من أفرادها، الذين 

تخرجوا بتأخير حوالي أسبوع عن موعدهم األساسي.
وأعرب مدير األمانة التنفيذية إلزالة األلغام وتنمية الس��احل 
الشمالي الغربي في وزارة التعاون الدولي عن أمله في أن تسود 
ه��ذه الروح من احلب والوالء في كل القطاعات في مصر مبا في 
ذلك احلياة املدنية وليس��ت العسكرية فقط، ألن هذه الروح هي 
الس��بيل إلى النجاح في أي مجال. وحول خطة األمانة التنفيذية 
إلزالة األلغام خالل الفترة املقبلة أوضح اللواء كيالني انه مت البدء 
في عمليات تأكيد تطهير مساحة 36 ألف فدان ب� »املدينة املليونية« 
في العلمني لصالح وزارة اإلسكان والتعمير والتي تستمر ملدة 10 
ش��هور إلقامة القواعد اخلرسانية، مشيرا إلى انه مت االنتهاء من 
مساحة 3200 فدان لإلسكان االقتصادي لبدء عمل الوزارة، حيث 

تقدمت 4 شركات للبدء في عمليات احلفر.
إعداد - ناهد إمام

اللواء محروس كيالني 


