
 47  التطورات في مصر  االثنين ٧ فبراير ٢٠١١   

  زيادة العالوة لكل العاملين المصريين من ٧ إلى ١٥٪ وتصرف أول أبريل
 القاهرةـ  أ.ش.أ: أحالت احلكومة 
إلى مجلس الشعب مشروع قانون 
بصرف عالوة خاصة للعاملني بالدولة 
بنسبة ١٥٪ من األجر األساسي لشهر 
مارس املقبل على أن يتم صرفها في 

أول أبريل ٢٠١١.
  وتعقــــد جلنة القــــوى العاملة 
والتدريب مبجلس الشعب اجتماعا 
األربعاء املقبل ملناقشة هذه العالوة 
اخلاصة التي ستصرف أيضا ألصحاب 
املعاشات (املتقاعدين) بنفس النسبة 
املقررة للعاملــــني بالدولة على أن 
يستفيد منها أصحاب املعاشات مع 
معاش شهر أبريل املقبل. ويستفيد 
من هذه العالوة اخلاصة كل العاملني 
بالدولــــة الدائمــــني أو املؤقتني أو 
الشاملة وبنفس  املكافآت  أصحاب 
القواعد املقــــررة في العام املاضي، 
على أن تضم هذه العالوة في أول 
أبريل ٢٠١٦، بينما ســــتضم عالوة 

٢٠٠٦ أول يوليو املقبل.
  هذا، ومن مظاهر عودة احلياة 
في القاهرة إلى طبيعتها استئناف 
البنوك العمل وسط تأكيدات البنك 
املركزي املصري بضمان جميع ودائع 
املودعني في كافة البنوك «ســــواء 
بالــــدوالر او اجلنيه املصري او اي 
عملة اخــــرى». وأكد محافظ البنك 
املركزي د.فاروق العقدة ان البنوك 
لديها سيولة كبيرة فيما مت توجيه 
خمسة مليارات جنيه (الدوالر يعادل 
نحو ٥٫٨ جنيهات) من البنك املركزي 
الى البنوك في مختلف أنحاء مصر 

التي مت تقسيمها الى تسع مناطق. 
وكان العقدة قد اوضح في تصريح 
للتلفزيــــون املصــــري الليلة قبل 
املاضيــــة ان طائرات تابعة للقوات 
املسلحة قامت بنقل تلك االموال الى 
البنوك، مبينا أن ٢٩ بنكا من بني ٣٩ 
بنكا تعمل في مصر بدأت منذ امس 
مزاولة نشــــاطها وفقا لقرار البنك 
املركزي. وأشار في هذا اإلطار الى 

أنه سيسمح لألفراد بسحب ودائع 
بحد اقصى ٥٠ ألف جنيه مصري و١٠ 
آالف دوالر اما ما يتعلق بالتحويالت 
فليس عليها اي قيود وال حد اقصى. 
ونفى د.العقدة في الوقت نفسه قيام 
اي من الشــــركات او رجال االعمال 
بســــحب كميات كبيرة من اموالهم 
من البنوك الى اخلارج قبل او اثناء 
االحداث التي متــــر بها مصر التي 

وصفها بأنها «ازمة سياســــية» اال 
ان تأثيراتها على االقتصاد املصري 
لن تكون كبيرة. لكن تقرر استمرار 
تعليق عمل البورصة املصرية على 
أن يتم االعــــالن عن موعد معاودة 
نشاطها قبل نحو ٤٨ ساعة. من جهة 
اخرى قال فــــاروق العقدة محافظ 
البنك املركزي املصري امس االول 
ان النمو الــــذي كان من املتوقع ان 

يبلغ ٦٪ ســــيتضرر بسبب االزمة 
السياســــية وان التدفق الى خارج 
البالد قد يصل الى ثمانية مليارات 
دوالر خالل اليومني املقبلني ولكن 
مصر لديها احتياطي وخبرة للتعامل 
مع ذلك، مؤكدا ان احتياطيات مصر 
كافيــــة وتبلغ ٣٦ مليار دوالر وهو 
الرقــــم الذي كان موجودا في نهاية 

ديسمبر.  

 محافظ البنك المركزي المصري: النمو االقتصادي لن يبلغ المتوقع منه والتدفق خارج البالد قد يصل إلى ٨ مليارات دوالر

 «الفيس بوك» يعرض ڤيديو 
لمحتج قتل برصاص األمن 

  في اإلسكندرية
 واصلت أمس مواقع التواصل االجتماعية نشر شرائط الڤيديو 
وتكشف  مصريين  مواطنين  قبل  من  مرسلة  انها  تقول  التي 
تظاهراتهم  خالل  المحتجون  لها  يتعرض  حوادث  عن  فيها 

في أنحاء الجمهورية.
شريط  أمس  بوك»  «الفيس  موقع  عرض  اإلطار  هذا    وفي 
فيه  يظهر  واألجنبية،  العربية  التلفزيونات  وتناقلته  ڤيديو 
وأمامه  االسكندرية  محافظة  شوارع  أحد  في  مصري  مواطن 
بعض رجال األمن المركزي خالل االحتجاجات يوم ٢٨ يناير 
الماضي، ثم ما لبث ان فتح األمن النار على المواطن ليرديه 

قتيال. 

 عواصمـ  وكاالت: اعلن املعارض املصري 
محمد البرادعي انه ستكون «نكسة» كبيرة اذا 
دعمت الواليات املتحدة سواء الرئيس املصري 
حسني مبارك او نائبه عمر سليمان لقيادة 
حكومة انتقالية. وقال البرادعي عندما سئل 
عن تقارير قالت ان واشنطن قد تؤيد سليمان 
او مبارك لقيادة حكومة انتقالية فقال «اذا 
كان ذلك صحيحا فبوسعي ان اقول لكم ان 

تلك األمور ستكون نكسة كبيرة».
  واضاف «اذا كانت االمور التي سمعتها 
صحيحة فان ذلك سيسقط على الناس الذين 

يتظاهرون كالرصاص».
  وقال البرادعي «ان نسمع ان مبارك البد 
ان يبقـــى ويقود عملية التغيير وان عملية 
التغيير تلك يجب ان يقودها بشكل اساسي 
اوثق مستشاريه العسكريني وهو ليس اكثر 
الشخصيات شعبية في مصر دون اقتسام 
السلطة مع مدنيني سيكون امرا محبطا جدا 
جدا». وكان البرادعي بذلك يشير الى سليمان 

وهو شخصية بارزة في اجلهاز األمني.

  قوة الدفع

  وقال البرادعي انه ال يعتقد ان املتظاهرين 
فقدوا قوة الدفع على الرغم من قلقه من إمكان 

ان يتحول الوضع الى اكثر دموية.
  وأضاف «هناك بالطبع ارهاق قليل في كل 

مكان» وأضاف ان هناك «نواة» من املتظاهرين 
الذين لن يستسلموا مادام مبارك في السلطة. 
وقال «رمبا ليس كل يوم ولكن ما اسمعه هو 

انهم قد ينظمون مظاهرات يوما بعد يوم.
  االختالف هو انها ستصبح اكثر غضبا 
وأكثر ضراوة. وال اريد ان أراها تتحول من 

ثورة جميلة سلمية الى ثورة دموية». 
  وأشار البرادعي الى ان الواليات املتحدة 
ليس لديها على ما يبدو سياســـة واضحة 
بشـــأن مصر. وقال «يبـــدو انكم (الواليات 

املتحدة) تردون فقط على من هو أقوى كل 
يوم وليس بناء على موقف مبدئي وهو ما 
سيكون امرا محبطا بالنسبة لي ولكل الناس 

الذين يتظاهرون».

  شخصية وسيطة محتملة

  الى ذلك ذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» 
البريطانية امس ان األمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موســـى، ظهر خالل زيارته 
املفاجئة مليدان التحرير كشخصية وسيطة 
محتملة لقيادة املرحلة االنتقالية في مصر 
باجتاه احلكـــم الدميوقراطي. ونقلت هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الصحيفة 
ان موسى لم يكن في السابق خيارا محتمال 
حلكـــم مصر، لكن ترديـــد بعض احملتجني 
«نريدك رئيسا ملصر، نريدك رئيسا ملصر» 
جعل االحتمال قائما. وقال موســـى عندما 
سئل بخصوص ما إذا كان راغبا في رئاسة 
مصر: «أنا مستعد لكي أقوم بدوري كمواطن 

من حقه الترشح». 
  ورغم أن موسى ينظر إليه على أنه جزء 
من النظام إال أن سمعته لم تتشوه بسببه.  
ويعتقد أن رحيل موسى عن وزارة اخلارجية 
قبل تسع ســـنوات كان من تخطيط مبارك 
بسبب الشـــعبية املتزايدة التي كان يتمتع 

بها. 

 

 عمرو موسى 

 حواس: ترميم ٧٠ قطعة أثرية خالل ٥ أيام

 «صنداي تلغراف»: موسى شخصية محتملة 
لقيادة المرحلة االنتقالية  

 سارة بالين تنتقد أوباما وترفض دعم «اإلخوان»
  ..وتشيني: يجب معاملة مبارك الصديق بالطريقة التي يستحقها

 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: قال 
نائب الرئيس األميركي السابق 
ديك تشيني إن الرئيس املصري 
حسني مبارك صديق وحليف 
للواليات املتحدة ويجب أن يعامل 

بالطريقة التي يستحقها.
  ونقلـــت وســـائل اإلعالم 
األميركية عن تشيني قوله أمس 
االول في حفل تكرميي للرئيس 
الراحل رونالد ريغان مبناسبة 
ذكرى ميالده املائة أقيم في مدينة 
سانتا باربرا في كاليفورنيا إنه 
يجب معاملة مبارك «بالطريقة 
التي استحقها على مر السنني» 
ألنه «كان رجال جيدا وصديقا 
جيدا وحليفا للواليات املتحدة» 
وصديقا جلهات أخرى تتعامل 
معها الواليات املتحدة و«يجب 

أن نتذكر ذلك».
  وطالـــب تشـــيني اإلدارة 
األميركيـــة باعتمـــاد مقاربة 
«متوازنة» لألحداث في مصر 
مشيرا إلى أنه عمل للمرة األولى 
إلى جانب مبارك خالل حرب 

اخلليج األولى حني كان وزيرا 
للدفاع خالل عهد الرئيس جورج 
بوش األب وقد ســـمح مبارك 
للقـــوات األميركية بالتحليق 
فوق مصر وأرســـل كتيبتني 
من اجليش املصري للقتال إلى 

جانب األميركيني.
  وقال «من املهم حني تواجه 
أوضاعا مماثلة أن حتصل على 
قناة مفتوحـــة من االتصاالت 
الذي  تكون خاصة بالشخص 
تتعامل معه هناك فمن الصعب 
على زعيم اجنبي أن يتصرف 
مبوجـــب النصيحة األميركية 
بطريقـــة واضحـــة». غير أن 
تشيني رفض توقع ما إذا كان 
مبارك سيبقى في السلطة وقال 
«يأتي وقت على كل شخص أن 
يتوقف ويذهب» مشيرا إلى انه 
يتعني على املصريني أن يتخذوا 
هذا القرار. في املقابل، انتقدت 
املرشحة السابقة ملنصب نائب 
الرئيس األميركي عن احلزب 
اجلمهوري سارة بالني تعامل 

اإلدارة األميركية مع األزمة في 
مصر في ظل استمرار املظاهرات 
املطالبة بإسقاط النظام رافضة 
الواليات املتحدة وصول  دعم 
االخوان املسلمني إلى السلطة. 
وقالت في مقابلة مع شبكة البث 
املســـيحية إن أحدا في اإلدارة 
األميركية «لم يشرح للشعب 
األميركي ما يعرفه وبالتأكيد 
يعرفون أكثر من البقية منا من 

سيحل محل مبارك». 
  وأضافت انها «غير متحمسة 
ملا مت القيام به على املســـتوى 
الوطني وفي واشـــنطن حول 

فهم الوضع في مصر».
  واشـــارت إلى أن الشـــرق 
األوسط فيه «مناطق توتر في 
الوقت الراهـــن ومن الواضح 
ان األمر ال يقتصر على مصر 
فحســـب بل على دول أخرى 
نشهد فيها انتفاضات». وقالت 
يجب «أن نعرف ما الذي تقف 
إلى جانبـــه أميركا ملعرفة إلى 

جانب من تقف».

  وسألت من ســـيمأل الفراغ 
الذي يخلفه مبارك ألنه «رحل 
بطريقـــة أو بأخرى لن يكون 
قائد مصر» مشـــددة على انه 
ال ميكـــن للواليات املتحدة أن 
تدعم وصول االخوان املسلمني 

إلى السلطة.
  وقالت «أي إسالميني أصوليني 
هم ليسوا من يجب أن ندعمهم 
ونقف إلى جانبهم». وأضافت 
«نحن بحاجة ملعرفة من يقف 
وراء كل هـــذه االضطرابـــات 
والثورة واالحتجاج ليتسنى لنا 
اتخاذ قرارات صحيحة متكننا 
من حتديد إلى جانب من سنقف 

وندعم».
  إلى ذلك حملت بالني مجددا إلى 
احتمال ترشحها إلى االنتخابات 
الرئاســـية عام ٢٠١٢ ملواجهة 
الرئيس باراك أوباما قائلة إنه 
في حال ترشـــحها «سأستمر 
في عدم االهتمـــام مبا يقوله 
التي  اآلخرون عنـــي واألمور 

يختلقونها». 

 القاهرة ـ د.ب.أ: أعلن وزير 
الدولة لشـــؤون اآلثار د. زاهي 
حواس العمل على ترميم جميع 
القطع األثرية التي مت تدميرها 
باملتحف املصـــري وعددها ٧٠ 

قطعة بعد خمسة أيام.
  وقال حواس، في تصريحات 
له من داخل املتحف الوطني أمس، 
إنه يجرى دراســـة فتح املواقع 
األثرية فـــي وقت الحق، مؤكدا 
أن كل ما أشيع عن سرقات في 
كل من منف وسقارة وأبوصير 
ال أســـاس لها من الصحة وأن 
كل املواقـــع األثرية الفرعونية 
واإلسالمية والقبطية واليهودية 

سليمة ومؤمنة متاما.
  وأضاف أن كل املخازن واملقابر 
واملعابد بخيـــر ولم حتدث أي 

سرقة في أي قطع أثرية.
  وأوضح أن منطقة األهرامات 
على أعلى مســـتوى من األمن 
واحلراســـة وكان مـــن املهـــم 
الهـــرم واملتحف  احلفاظ على 
املصري ألنهمـــا إذا كانا بخير 
فإن مصر ستبقى بخير ألنهما 

رمز احلضارة املصرية.
  وأشاد حواس بدور الشعب 
املصري والشباب املوجود مبيدان 
التحرير من مختلف انتماءاتهم 

في احلفاظ على املتحف.

اآلثار    وفيما يتعلق بترميم 
بداخـــل املتحف املصـــري قال 
حواس إنه دخل قاعات املتحف 
ومعه مدير عام املتحف طارق 
العوضي وفريـــق من املرممني 
باملتحـــف ومت البدء في ترميم 
اآلثار خاصـــة التمثال اخلاص 
بامللـــك توت عنخ آمـــون الذي 
يصوره واقفا على مركب يستند 
على فهد باإلضافة لتمثال امللك 
إخناتـــون، كما شـــاهد حواس 
التابوت اخلشـــبي الذي حاول 
اللصوص ســـرقته، مشيرا إلى 
أنهم حاولوا فتحه بهدف سرقة 
الذي قد يكون موجودا  الذهب 

داخل املومياء وليس الهدف سرقة 
املومياء.

  وأوضـــح أن اجلماجم التي 
حتطمت كانت موضوعة بغرض 
اســـتعمالها في إجـــراء بحوث 
األشعة املقطعية عليها، مؤكدا أن 
قاعات احللي اخلاصة بامللك توت 
عنخ آمون واملومياوات وروائع 
الدولـــة القدمية آمنة متاما ولم 

حتدث بها أي أضرار.
  وكان د.زاهـــي حـــواس قد 
قام بزيارة تفقد خاللها منطقة 
الكبير  مشـــروع متحف مصر 
باجليزة ومنطقة األهرام للوقوف 

على خطة تأمينها. 

 عشرات املصريني يصطفون أمام أحد البنوك بعد عودتها للعمل إثر اغالق دام اسبوعا 

 ديك تشيني  سارة بالني 


