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كوبرا

وزير التعليم: أعلم أحفادي في مدارس 
حكومية للمساهمة في تقدم مصر!

٭ كده معاليك بتضحي باألحفاد عشــان 
مصر تعيش!! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية

وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

في »الرياض« عاصمة اململكة العربية السعودية، ومبشاركة 
مصر، يتم وضع أسس جديدة للعالقات في املنطقة، وال أقصد 

فقط العالقات بني العرب وأمريكا، وال بني الدول اإلسالمية 
وواشنطن، بل حتى بني بعض العرب واملسلمني وبعضهم 

البعض، فنحن في زمن يحتاج »ختم النسر األصلع« العتماد 
قواعد واتفاقيات التعامل املنظورة وغير املنظورة بني بعض 

دولنا وعواصمنا وبعضها البعض!
»أم القمم« التي تستضيفها الرياض، تضم 3 قمم: اللقاء 

التشاوري الـ 17 لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي الـ6،.. 
والقمة اخلليجيةـ  األمريكية،.. والقمة العربية اإلسالميةـ  
األمريكية، وهذه القمة األخيرة تنعقد حتت شعار »العزم 

يجمعنا«.
وال شك ان الرسائل واألهداف األمريكية واضحة.. وجلية، 
منها السياسي والعسكري.. وطبعا االقتصادي، فسياسيا 
تسعى إدارة ترامب إلى إعادة النفوذ األمريكي القوي إلى 

قلب املنطقة العربية، بعد االختراقات والنجاحات التي حققتها 
موسكو وإدارة بوتني في إعادة روسيا إلى قلب األحداث من 

خالل البوابة السورية.
وعسكريا، فان فترة حكم إدارة أوباما لم تكن »كلها خيرا« 
على شركات صناعة األسلحة واملعدات األمريكية، وشهدت 

املنطقة تراجعا نسبيا في قيمة املبيعات، قياسا مبا كان متوقعا، 
فكان البد من ضخ دماء جديدة في شرايني هذه الشركات، 

وكذلك االتفاق على إنشاء قوة إسالمية شبيهة بحلف شمال 
األطلسي )ناتو( تكون قادرة على التدخل والتصدي ألي تهديد 

ميس مصالح الدول اإلسالمية.
أما اقتصاديا، فاعتقد ان حجم »الكرم« اخلليجي والعربي 
واإلسالمي، الذي سيعلن عنه في شكل عقود وصفقات 

ردا على حضور ترامب سيكون األكثر »حامتية« في تاريخ 
الزيارات األمريكية.

.. وهذه هي األهداف األمريكية الواضحة والصريحة التي 
تسعى واشنطن لتحقيقها.

فما هي أهدافنا نحن كمصريني وكعرب وكمسلمني؟
اعتقد ان غدا سيكون للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية!

وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء. 

»أم.. القمم«

تأجيل محاكمة قيادات اإلخوان في االعتصام المسلح برابعة.. و»اإلدارية العليا« تحيل قانون الطوارئ إلى »الدستورية«

»النقض« تؤجل طعون مرسي واإلخوان في »التخابر مع قطر«

القاهــرة ـ أ.ش.أ: قــررت 
محكمة النقض في جلســتها 
برئاســة  امــس  املنعقــدة 
املستشــار حمدي أبو اخلير 
نائب رئيس احملكمة، تأجيل 
نظــر الطعــون املقــدم مــن 
الرئيس األسبق محمد مرسي 
و6 متهمني آخرين من كوادر 
جماعة اإلخوان اإلرهابية، إلى 
3 يونيو املقبل، على األحكام 
الصــادرة بإدانتهــم والتــي 
تراوحت ما بني اإلعدام شنقا 
والسجن املشدد ملدة ١5 عاما، 
في قضية التخابر وتسريب 
وثائــق ومســتندات صادرة 
عن أجهزة الدولة الســيادية 
وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة 
القومــي  وتتعلــق باألمــن 
والقوات املســلحة املصرية، 
وإفشــائها إلــى قطــر، حيث 
جاء قــرار التأجيــل لتمكني 
الدفــاع مــن االطــاع علــى 
تقريــر نيابة النقض بشــأن 
الطعون بالقضية. كما أوصت 
نيابة النقض، فــي تقريرها 
إلــى  املرفــوع  االستشــاري 
احملكمــة، برفــض الطعــون 

املقدمة مــن املتهمني وتأييد 
األحــكام الصــادرة ضدهــم 
كمــا تضمــن تقريــر نيابــة 
النقــض التوصيــة برفــض 
طعــن النيابة العامة على ما 
تضمنه حكــم اجلنايات في 
أحــد أركانه من تبرئة محمد 
مرسي و5 متهمني آخرين من 
أحد االتهامات الواردة بقرار 
االتهام، واملتعلقة باحلصول 
على ســر من أســرار الدفاع 
بقصد تسليمه وإفشائه إلى 

دولة أجنبية.

قانون الطوارئ 
الى ذلك، قــررت احملكمة 
اإلدارية العليا في جلســتها 
املنعقدة امــس، إحالة املواد 
قــرار  مــن  و٢٠(  و١4   ١٢(
رئيس اجلمهوريــة بقانون 
الطــوارئ رقــم ١6٢ لســنة 
١985 إلى احملكمة الدستورية 
العليا، بشــأن سلطة رئيس 
اجلمهورية وما يفوض فيه 
رئيس الوزراء من إلغاء أحكام 
البراءة التي يحصل املواطنون 
عليها وإعادة احملاكمات أمام 

دوائــر أخرى في ظــل حالة 
الطوارئ كما أمرت بوقف نظر 
الطعن املقام من محمد فهيم 
عبد احلليم حماد ضد رئيس 
الوزراء تعليقا وبإحالة األورق 
إلى احملكمة الدستورية العليا 
للفصل في مدى دســتورية 
املــواد ١٢ و١4و٢٠ مــن قرار 
رئيس اجلمهورية بالقانون 
رقم ١6٢ لســنة ١985 بشــأن 
حالــة الطــوارئ للمحكمــة 
الدســتورية العليا ملا شابها 

من شبهة عدم الدستورية.

اعتصام رابعة
 كما قررت محكمة جنايات 
القاهرة في جلستها املنعقدة 
برئاسة املستشار حسن فريد، 
تأجيــل محاكمــة ٧39 متهما 
من قيادات وعناصر جماعة 
اإلخوان اإلرهابية، يتصدرهم 
محمــد بديــع املرشــد العام 
للجماعة، وعدد من العناصر 
املوالية لهم، إلى جلســة 3٠ 
مايــو اجلــاري، فــي قضية 
االعتصــام املســلح مبيدان 
رابعة العدوية مبدينة نصر 

حيث تضم قائمة املتهمني في 
القضية عددا من كبار قيادات 
جماعــة اإلخــوان اإلرهابية، 
مــن بينهم عصــام العريان، 
البلتاجي، وباســم  ومحمــد 
البر،  الرحمن  عوده، وعبــد 
وصفوت حجازي، وأســامة 
ياســني، ووجــدي غنيم إلى 
جانب عاصم عبد املاجد عضو 
مجلس شورى تنظيم اجلماعة 
اإلسامية، وعصام سلطان، 

وطارق الزمر وآخرين.

مقتل مواطنين
مبوازاة ذلك، قال شــهود 
عيــان إنهم عثــروا مواطنني 
اثنني قتا ذبحا امس على يد 
مسلحني مجهولني )لم يحدد 
عددهم( عقب اختطافهما من 
منزليهما برفــح والعريش، 
واضافــوا انهم عثــروا على 
جثمانــي شــابني »مفصولي 
الــرأس« بقريــة األحــراش 

مبدينة رفح.

تأبين ضحايا »مصر للطيران« 
من جهــه اخرى، شــارك 

وزير الطيران املدني شريف 
فتحي والســفير الفرنســي 
بــاران  أندريــه  بالقاهــرة 
ومستشار رئيس اجلمهورية 
الشــيخ  الدينية  للشــؤون 
أسامة األزهري، امس االول 
فــي مراســم تأبــني ضحايا 
طائــرة »مصــر للطيــران« 
املنكوبة التي سقطت بالبحر 
املتوســط أثناء رحلتها من 
باريس الــى القاهرة في ١9 
مايــو ٢٠١6، كما شــارك في 
التأبني صفوت مسلم رئيس 
مجلس إدارة الشركة القابضة 
ملصــر للطيران ود.أشــرف 
ذكــي نقيــب الفنانني وعدد 
من ســفراء الدول األجنبية 
بالقاهــرة وعدد مــن أهالي 
ضحايــا الطائــرة، وأقامت 
»مصــر للطيــران« ووزارة 
الطيران املدني نصبا تذكاريا 
 MS يحمل رقم طائرة باريس
8٠4 خــارج القاعة التي مت 
جتهيزها خلف مبنى سلطة 
الطيران املدني إلقامة مراسم 
التأبــني في الذكــرى األولى 

لضحايا الطائرة.

أقارب الضحايا خالل وضع باقات من الزهور أمام نصب تذكاري أقيم داخل قاعة خاصة بضحايا الرحلة وقد كتبت عليه أسماء الركاب وأفراد الطاقم الذين قضوا في هذه املأساة )رويترز - أ.ف.پ(

تأبني ضحايا طائرة 
 مصر للطيران 
التي حتطمت 

بالبحر املتوسط 
قبل عام

هنا القاهرة

مشروع قانون لتحديد النسل.. 
وآخر لتسمية املواليد

جزاءات للخارجني على ضوابط العمل اإلعالمي

كشف وزير الزراعة واستصالح األراضي د.عبداملنعم البناء 
ان هيئة التعمير والتنمية الزراعية تلقت اكثر من 200 ألف 
طلب لتوفيق األوضاع والسداد خاصة لألراضي التي متت 
زراعتها منذ سنوات، موضحا أن األراضي التي لم تزرع ومت 
وضع اليد عليها سوف يتم سحبها على ان تباع مبزاد علني 

طبقا لقواعد وشروط الهيئة.
>>>

تتسلم محكمة استئناف القاهرة خال الساعات القادمة 
أوراق ١4 إرهابيا من العناصر اخلطرة منهم ١٢ محبوسا 
بصورة احتياطية ومتهمني هاربني، بعد ان أمر املستشار 
نبيل صادق النائب العام بإحالتهم إلى محكمة اجلنايات 
في قضية تشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم 
واغتياالت لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ 

عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة. 
>>>

جدد اإلنتربول املصري نشــراته احلمراء احملتوية على 60 
شخصا من قيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية ووضعهم على 
قوائم اإلنتربول وإرسال أسمائهم في النشرات احلمراء التي يتم 
إرسالها بصفة دورية إلى الدول املشتركة في منظمة الشرطة 
اجلنائية الدولية »االنتربول الدولي« التي يتصدرها وجدي غنيم.
اعداد - مجدي عبدالرحمن

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قالت نائبة مقاعد املصريني في اخلارج غادة عجمي لـ »األنباء« 
ان 100 نائب وقعوا على مشروع قانون اعدته يختص بتنظيم النسل 
اجلديد وانها ستقدمه الى البرملان في اولى جلساته االسبوع القادم 
وهو قانون يلزم كل أسرة بإجناب 3 أطفال على احلد األقصى 
ومعاقبة األســر املخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا، 

كاشفة ان املستهدف هو تطبيق القانون ملدة 10 سنوات فقط.
من ناحية اخرى، اعد النائب بدر عبدالعزيز مشروع قانون هو 
االول من نوعه يجرم تسمية املواليد بأسماء أجنبية أو أعجمية، 
مؤكدا ضرورة اختيار اسم مناسب لألبناء من قبل اآلباء، ومشددا 
على ضرورة عودة األسماء اإلسالمية والعربية، ومؤكدا ان القانون 

سيطبق على املسلمني فقط وليست له عالقة باألقباط.

القاهرة - هالة عمران 

أعد املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الئحة مبدئية عاجلة باجلزاءات 
التي توقع على كل وسائل اإلعالم املخالفة، حيث قال رئيس املجلس 
مكرم محمد أحمد: إن الالئحة ستكون مبدئية، وإن االنتهاء منها 
سيكون في غضون أسبوع، مؤكدا اعتمادها خالل االجتماع القادم 
للمجلس، املزمع انعقاده الثالثاء املقبل، متهيدا لتفعيلها بصفة فورية 
على جميع وسائل اإلعالم. وطالب املجلس كل القنوات الفضائية 
واألرضية باحترام عقل املشاهد، واحلرص على قيم وأخالقيات 
املجتمع فيما تقدمه من مسلسالت وبرامج وإعالنات تقدم املتعة 
واإلبداع واملعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام خالل شهر 
رمضان، كما حذر املجلس، خالل اجتماعه أمس األول، وســائل 
اإلعالم من نشــر محتوى إعالمي به ألفاظ بذيئة أو أمور تهدد 
قيم املجتمع، مؤكدا أنه في إطار املسؤولية التي أوالها له الشعب 
والسلطات سيتعامل بكل احلزم مع كل ما من شأنه اخلروج عن 

الضوابط ومعايير ممارسة العمل اإلعالمي والصحافي.

مصر تعرض جتربتها في ريادة األعمال مبنتدى دافوس

36 مليار جنيه ارتفاعاً في حجم النقد املصدر مؤمتر  دولي إلحياء مسار العائلة املقدسة
القاهرة ـ ناهد إمام 

أعلــن البنك املركــزي أن حجم النقد 
املصــدر ارتفع إلــى 4٠5 مليارات جنيه 
في نهاية يناير العام احلالي مقابل 369 
مليار جنيه في نهاية شهر يونيو ٢٠١6، 
بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه خال 

٧ أشهر.
وقام املركزي خال شهر يناير ٢٠١٧، 
بطبــع ١٠٠ مليــون ورقة فئــة اجلنيه، 

و١٠٠ مليون ورقة فئة 5٠ قرشا، بنفس 
املواصفات املتداولــة حاليا للتداول مع 
العمــات املعدنيــة املتداولــة حاليا عن 

طريق البنوك.
إلى ذلك استمر استقرار الدوالر أمام 
اجلنيه مســجا ١8 جنيه، بينما شهدت 
حتــركات طفيفة في الســوق الســوداء 
ليسجل ١8.٢5 جنيها، بينما استقر سعر 
صرف الدينار الكويتي أمام اجلنيه مسجا 
59.٠4 جنيها للشراء و59.4٢ جنيها للبيع.

القاهرةـ  أ.ش.أ: اجتمع سفير مصر لدى 
الفاتيكان حامت سيف النصر مع ليبيريو 
أندرياتا، املشــرف األعلى بالڤاتيكان على 
السياحة الدينية للحجاج الكاثوليك حول 
العالم، حيث كشــف عن استمرار اجلهود 
لعقد مؤمتر دولي في مصر حتت الرعاية 
املشــتركة مــع الڤاتيكان فــي أقرب وقت 
ممكن بشأن إحياء مسار العائلة املقدسة 
مبصر، بهدف املساهمة في دفع وتنشيط 
السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى 

مصر بصفة خاصة، كما ناقش اخلطوات 
التنفيذية لتفعيل ما مت االتفاق عليه خال 
االجتماع األخير الذي مت في 9 اجلاري بني 
وزير السياحة يحيى راشد وأندرياتا خال 

زيارة الوزير املصري للڤاتيكان.
وأكد السفير املصري أن املشاورات بني 
اجلانبني تأتي كأحد ثمار الزيارة التاريخية 
التي قام بها البابا فرانسيس بابا الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكيــة إلى مصر في ٢8 

و٢9 أبريل املاضي.

القاهرة - ناهد إمام 

شارك رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل امس في فعاليات قمة املنتدى 
االقتصادي العاملي ملنطقة الشــرق األوسط وشمال افريقيا الذي يعقد حتت 

عنوان »متكني األجيال نحو املستقبل« بالبحر امليت باململكة األردنية.
من جانبها، عرضت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، 
جتربة مصر في ريادة األعمال خالل جلسة حول تأثير الشركات الناشئة 
في املجتمع، حيث أكدت أن دعم الشــركات الناشــئة هو دور محوري 
ورئيسي للوزارة، من أجل حتقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل 
ودعم القطاع اخلاص، مشــيرة إلى أن هناك حتديا رئيسيا في الشرق 
األوســط وشمال أفريقيا نواجهه وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بني 
الشباب واملرأة. وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

داعم التمكني االقتصادي للشــباب، وحريص على اللقاء الدائم بشــكل 
دوري بهم ضمن املؤمتر الوطني للشباب واالستماع ملبادراتهم ومشاكلهم. 

و قالت إن الوزارة قامت بتأسيس شركة »مصر لريادة األعمال واالستثمار« 
بهدف االســتثمار املباشر وغير املباشر في الشركات الناشئة وريادة األعمال 

والشــركات الصغيرة برأســمال 451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار 
جنيه. وأعلنت أن احلكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم استخدام مالك السيارات 

اخلاصة لســياراتهم »أوبر وكرمي«، فيما يعرف باسم مشروع قانون »تنظيم خدمات النقل البري 
للركاب في الســيارات اخلاصة باستخدام تكنولوجيا املعلومات«، من أجل تقدمي خدمة 

أفضل للمواطنني وفق القانون.
وقالت انه وبدون املستثمرين، فلن حتصل الشركات الناشئة في املشروعات 
االجتماعية على أي متويل أو رأس مال، ولن تصبح مناذج أعمالهم املبتكرة 

قصص جناح الغد.
كما التقــت نصر مع وزير الصناعة والتجــارة والتموين األردني، 
د.يعرب القضاة، حيث أشــارت إلى أهمية استمرار العمل على متابعة 
ما مت االتفاق عليه خالل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاللة امللك 
عبداهلل الثاني ابن احلسني، ملك اململكة األردنية الهاشمية، اضافة الى 
العمل على امللفات التي اتفقت عليها اللجنة العليا املشــتركة والتي تعد 
مــن أقدم اللجان العليا العربية على اإلطالق حيث إنها أول جلنة عربية 
مشــتركة، فقد بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من 
أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها املتعاقبة سواء في القاهرة 
أو فــي عمان، باإلضافة إلى حجم اإلجنازات التي حققتها على مدى 30 عاما 
كما اتفقا على عقد اللجنة العليا املشــتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في 
دورتها الـ 27 في أغسطس املقبل بعمان، على أن يسبقها اجتماعات املتابعة لالعداد 

لها في منتصف يوليو املقبل.

7 إجراءات خلفض العجز.. أبرزها ترشيد الدعم والسيطرة على زيادة السكان
أكد البيان املالي ملشروع املوازنة للعام املالي ٢٠١٧/٢٠١8 
املقدم من وزير املالية عمرو اجلارحي، أن حتقيق االستقرار 
االقتصــادي يتطلب خفض العجز الكلي باملوازنة العامة 
للدولة إلى نحو 5% خال ٢٠١8، موضحا أن خفض العجز 
إلى جانب زيادة معدالت النمو االقتصادي يسمح في حتسن 
مؤشرات الدين العام )احمللي واخلارجي( ليصل إلى نحو 
85-9٠%، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط 
املالي مبا يسهم في توجيه موارد الدولة لإلنفاق التنموي 

بدال من خدمة أعباء الدين. 
واســتعرض البيان أهم ٧ إجراءات إصاحية مطلوبة 
على املدى املتوسط لتحقيق الضبط املالي، ممثلة في زيادة 
املوارد الضريبية للدولة من خال حتســني كفاءة النظم 
الضريبية وانتظام املجتمع الضريبي وتوســيع القاعدة 

الضريبية وســد منافذ التهرب الضريبي وحتســني أداء 
احلصيلة من بعض األنشطة مبا يساهم في زيادة نسبة 
اإليرادات الضريبة من الناجت احمللي اإلجمالي إلى النسب 
املتعارف عليها عامليا بالنســبة للدول النامية والناشئة 
»أي نحو ٢5%«، بجانب تعظيم موارد الدولة األخرى غير 
الضريبية من فوائض الهيئات والشركات اململوكة للدولة. 
وشملت اإلجراءات اإلصاحية: التخارج من دعم الكهرباء 
مع استمرار توفير احلماية للفئات املستهدفة، وترشيد دعم 
املنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض االستخدامات 
التي متس محدودي الدخل في أضيق احلدود واستبداله 

تدريجيا بالدعم النقدي للفئات املستهدفة.
وتضمنــت اإلجراءات اإلصاحية وفقــا للبيان املالي: 
السيطرة على معدالت منو السكان، وإصاح نظام املعاشات 

مبــا يضمن اســتدامته املالية وحتســني أحــوال أصحاب 
املعاشــات، وأخيرا رفع كفــاءة نظــم إدارة املالية العامة 
للدولــة للســيطرة على عدم جتاوز االعتمــادات املدرجة 
والتركيز على اســتخدامات موارد الدولة لتحقيق أفضل 
عائد من اإلنفاق احلكومي الذي ينعكس بشكل يشعر به 

املواطن في مستوى اخلدمات املقدمة لهم. 
ولفت البيان إلى أنه حال غياب هذه اإلصاحات ميكن 
أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة خال العام املالي 
٢٠٢٠/٢٠١9 إلى نحو ١3% من الناجت احمللي اإلجمالي وارتفاع 
الديــن العم احلكومــي إلى نحو ١٠9% مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي، مشــيرا إلى أن هذه النسب ال حتقق االستدامة 
املالية للدولة واالســتقرار الازم للسيطرة على معدالت 
األسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط االقتصادي.


