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الرئيس املصري 
يشيد باملواقف 
املشّرفة بدولة 

اإلمارات في دعم 
القاهرة مبختلف 

املجاالت

استجابة قوية ملبادرة مقاطعة الشراء
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية املستهلك، أن اجلهاز واجلمعيات األهلية تابعت امس املبادرة بدون 
شراء مع املواطنني، موضحا أنه كانت هناك استجابة قوية. وأضاف أن نزول األمطار في مثل هذا اليوم 
ميثل لنا رسالة ربانية بحسن العمل والتوجه الصحيح التخاذ مثل هذه املبادرة للوقوف إلى جانب 
املستهلك ضد غالء األسعار واستغالل التجار. وأشار »يعقوب« إلى أن األول من ديسمبر 
هو رمز للمستهلكني ضد فساد منظومة غالء األسعار، مضيفا أن هناك الكثير من 
املواطنني الذين تقدموا بشكاوى ضد تفاوت أسعار السلع الستغالل البائعني.
ناهد إمام

الدوالر يسجل 18.25 جنيهاً والـ 1000 جنيه حتويل بـ 17.230 ديناراً

مصر وأميركا توقعان اتفاقية تهدف إلى حماية اآلثار

في رسالة شفهية إلى ترامب ونائبه..
السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع اإلدارة األميركية اجلديدة

ناهد إمام ـ عاطف رمضان

طرح البنك املركزي املصري امس، نيابة عن 
وزارة املالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر 

بـ 7.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح 
األول ألذون خزانة ألجل 182 يوما، 4.5 

مليارات جنيه، وأذون بقيمة 3 مليارات جنيه 
ألجل 357 يوما.

من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي املصري يحيى أبو الفتوح أن 

مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 1.2 مليار 
دوالر لعمليات استيرادية منذ تعومي اجلنيه، 
وحتى اآلن، تشمل فتح اعتمادات مستندية 
ومستندات حتصيل، مؤكدا أن شبكة فروع 

البنك تعمل بكفاءة على مستوى كافة 
محافظات اجلمهورية.

وواصل سعر صرف الدوالر األميركي 
ارتفاعه أمام اجلنيه املصري امس متجاوزا 

حاجز الـ 18 جنيها، حيث بلغ سعره في البنك 
األهلي الكويتي )بنك بيريوس( 18.25 جنيها 

وسعر الشراء من العمالء 17.75 جنيها، وبلغ 
في بنك إتش إس بي سي مصر 18.25 جنيها 
للبيع والشراء 17.79 جنيها. وفى بنك فيصل 

اإلسالمي 18.15 جنيها للبيع و17.80 جنيها 
للشراء.

وسجل في البنك االهلي املصري 17.85 
جنيها للبيع، والشراء 17.60 جنيها، فيما بلغ 

سعر صرف الدينار الكويتي 57.84 جنيها 
للشراء و58.68 جنيها للبيع.

وسجلت أسعار املعادن الثمينة واملشغوالت 

الذهبية ارتفاعا مسجال سعر اجلرام عيار 
24 مبلغ 669 جنيها واجلرام عيار 21 مبلغ 

585 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 
501 جنيه مصري وبلغت قيمة اجلنيه الذهب 

4680 جنيها.
وفي الكويت، تراوح حتويل الـ 1000 جنيه 

من الكويت الى مصر في تداوالت ظهر امس 
فيما بني 17.230و17.300 دينارا، أما الـ 1000 

جنيه كاش فقد كانت تتداول بـ 19.750 
دينارا.

                                   خديجة حمودة 

وقعت مصر والواليات املتحدة امس االول 
بواشنطن على مذكرة تفاهم للحفاظ على 

التراث الثقافي واالثري في مصر 
وإعادة القطع األثرية املهمة هي االولى 

من نوعها في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. أعلنت عن ذلك 

سفارة الواليات املتحدة بالقاهرة 
على صفحتها على موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«. وذكرت السفارة 
األميركية امس انه »يسعدنا تزامن بدء 

شهر تكرمي التراث الثقافي في ديسمبر مع 
توقيع مذكرة التفاهم الثنائية التاريخية بني الواليات 

املتحدة ومصر«. وأشارت إلى أن هذا االتفاق هو أول مذكرة 
تفاهم ملزمة للحفاظ على التراث الثقافي واالثري يتم توقيعها بني 
الواليات املتحدة ودولة من دول الشرق األوسط، 
وسيساعد هذا االتفاق مصر على احلفاظ 

على تراثها األثري الغني وتيسير إعادة 
اآلثار املصرية.

وكان املتحدث باسم اخلارجية 
املستشار احمد ابو زيد قد صرح 

بأنه من املنتظر أن يشهد لقاء وزيري 
اخلارجية املصري واألمريكي التوقيع 
على مذكرة تفاهم بني مصر والواليات 

املتحدة بشأن منع تهريب اآلثار، األمر 
الذي سيساهم في احلد من االجتار غير 

الشرعي في اآلثار املصرية داخل الواليات املتحدة.

خديجة حمودة 

التقى سامح شكري وزير اخلارجية امس االول في 
واشنطن مع مايكل بنس نائب الرئيس األمريكي املنتخب 

حامال رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويعتبر اللقاء هو االول الذي يجريه نائب الرئيس 

األميركي املنتخب مع مسؤول عربي.
وصرح املستشار احمد ابو زيد املتحدث الرسمي باسم 
وزارة اخلارجية، بأن الوزير سامح شكري حرص على 

أن يلتقي مع نائب الرئيس األميركي املنتخب في مستهل 
زيارته إلى واشنطن بحضور سفير مصر في واشنطن 

ياسر رضا، حيث نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى كل من الرئيس املنتخب دونالد ترامب 
ونائبه مايكل بنس، أكدت على عمق وخصوصية العالقات 

املصرية األميركية، وتطلع مصر إلى تعزيز عالقات 
التعاون مع اإلدارة األميركية اجلديدة، والتأكيد على 

إمكانية اعتماد الواليات املتحدة على مصر كشريك يدعم 
االستقرار ويسهم بفاعلية في حل أزمات الشرق الوسط 

ويساهم بفاعلية في جهود مكافحة االرهاب.
وأوضح املتحدث باسم اخلارجية أن نائب الرئيس 

األميركي املنتخب استمع بحرص للشرح الذي قدمه وزير 
اخلارجية ملسار عملية االصالح االقتصادي واالجتماعي 

في مصر، والتحديات التي تواجه املجتمع املصري في 
هذا املجال، وأنه أكد على تطلع الرئيس األميركي املنتخب 

للعمل مع مصر ودعمها ثنائيا وفي سبيل تعزيز ودعم 
السالم واالستقرار في الشرق االوسط، معربا عن 

تقديره البالغ للجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي 
للحفاظ على مقدرات الشعب املصري وترسيخ االستقرار 

والسالم والتنمية في مصر واملنطقة.
وأضاف أبو زيد أن زيارة شكري إلى واشنطن تستمر 
عدة أيام، يلتقي خاللها مع وزير اخلارحية جون كيري 
وقيادات الكونغرس مبجلسيه، ويلقي الكلمة الرئيسية 

في افتتاح مؤمتر مركز »سابان لدراسات الشرق االوسط« 
التابع ملؤسسة بروكينز، فضال عن إجراء محادثات 

مع دوائر مختلفة لصنع القرار في واشنطن ولقاءات 
صحافية.

الرئيس المصري في زيارة لإلمارات تستغرق يومين لمشاركتها االحتفال بعيدها الوطني الـ 45

السيسي ومحمد بن زايد دعيا إلستراتيجية عربية ملواجهة التحديات
خديجة حمودة ووكاالت

بحث الرئيس عبد الفتاح 
السيسي مع صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة بدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
في أبوظبــي أمس، العالقات 
األخوية والقضايا اإلقليمية 
االهتمــام  ذات  والدوليــة 

املشترك. 
وأكد اجلانبان على أهمية 
بنــاء اســتراتيجية عربيــة 
تضمــن مواجهــة التحديات 
وتضافر اجلهود والتنسيق 
والتــي من شــأنها ان حتفظ 

امن واستقرار املنطقة.
جاء ذلــك خــالل الزيارة 
الرســمية التــي يقــوم بهــا 
الرئيــس السيســي لدولــة 
اإلمارات وتســتغرق يومني 
للمشاركة في احتفاالت دولة 
 االمــارات بعيدهــا الوطنــي

الـ 45. 
وذكرت وكالة انباء االمارات 
الرســمية »وام« في بيان أن 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد عقد جلسة مباحثات 
مع الرئيس السيسي، ورحب 
خاللها بهــذه الزيارة، مؤكدا 
أنها تعــزز وتوطد العالقات 
األخوية الوثيقة بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وأكد صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ان 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
تعمل باستمرار على تعزيز 
عالقاتها التاريخية مع مصر 

التي أرســى دعائمها املغفور 
له الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان، طيــب اهلل ثراه، 
وفــق مبــادئ راســخة مــن 
األخوة والتعاون والتنسيق 
حول مجمل القضايا الثنائية 
والعربية، مشيرا سموه الى 
حيوية العالقات االستراتيجية 
التي جتمع بني البلدين، وعلى 
أهمية االستمرار في تعزيزها 
علــى جميــع املســتويات، 
متمنيا للشعب املصري دوام 
االستقرار ومزيدا من التقدم 

والتطور. 
من جانبه، أعرب الرئيس 

عبدالفتــاح السيســي عــن 
سعادته بزيارة دولة االمارات 
املتحــدة، موجهــا  العربيــة 
خالص التهاني لقيادة وشعب 
االمارات الشــقيقة مبناسبة 

العيد الوطني.
الســفير عــالء  وصــرح 
يوســف املتحــدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية في 
بيان بثته وكالة انباء الشرق 
األوسط الرسمية، بان الرئيس 
السيسي أشاد مبا حققته دولة 
االمــارات من تقدم على مدار 
الســنوات املاضية، الفتا إلى 
أنها أصبحــت متثل منوذجا 

يحتذى به لكافة الدول العربية 
في حتقيق التنمية الشاملة، 
ومتمنيــا حلكومة وشــعب 
االمــارات مزيــدا مــن التقدم 

والتطور واالزدهار. 
وأعرب الرئيس السيسي 
خالل املباحثــات عن اعتزاز 
مصــر مبــا يربطهــا بدولــة 
الشــيخ  اإلمــارات، بقيــادة 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة، مــن روابط 
أخــوة وتعــاون وثيقة تعد 
مثاال للتعاون االستراتيجي 

بني الدول العربية.
وأشار إلى أهمية مواصلة 

العمل علــى تعزيز التعاون 
الثنائي مع دولة اإلمارات على 
مختلــف األصعدة، مؤكدا أن 
املرحلــة الراهنــة التــي متر 
بها املنطقــة تتطلب تكثيف 
التنسيق ملواجهة التحديات 

املشتركة القائمة.
الرئاسي  وأشار املتحدث 
إلى أن املباحثات تطرقت إلى 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
في مختلف املجاالت، الفتا إلى 
إشادة الرئيس السيسي في هذا 
اإلطار باملواقف املشرفة التي 
تتخذها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة لدعم مصر والقضايا 
العربية املختلفة. كما تطرقت 
املباحثات إلى املستجدات على 
الصعيــد اإلقليمي في ضوء 
القائمــة باملنطقة،  األزمــات 
حيث تطابقت رؤى البلدين 
بشأن ضرورة تعزيز اجلهود 
للتوصل لتسويات سياسية 
القائمــة بعدد من  لألزمــات 
الــدول العربيــة مبــا يحفظ 
اإلقليمية  وحدتها وسالمتها 
ويصون مؤسساتها الوطنية 

ومقدرات شعوبها.
الســمو  صاحــب  وكان 
الشيخ محمد بن زايد ال نهيان  
في استقبال الرئيس املصري 
لدى وصوله مطار أبوظبي في 

وقت سابق امس.
وأجريت مراسم استقبال 
رسمية، حيث عزفت املوسيقى 
السالمني الوطنيني جلمهورية 
مصر العربية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة، فيما أطلقت 
املدفعيــة ٢١ طلقــة حتيــة 

للرئيس السيسي.

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل مباحثاته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بدولة 
)وام(  اإلمارات العربية املتحدة أمس 

النواب: المسمار األخير في نعش المنتج المحلي ودعم األعالف األهم

»صناعة الدواجن« تواجه أزمة بعد إلغاء اجلمارك على املستورد
القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت

أثار قرار مجلس الوزراء اخلاص بإلغاء اجلمارك على الدواجن 
املستوردة حفيظة بعض النواب الذين يعتبرونه املسمار األخير 
فــي نعش صناعــة الدواجــن احمللية، وأن هنــاك ضغوطا متت 
ممارستها على احلكومة من أجل إقراراه من قبل »املافيا« املوجودة 
في الغرف التجارية، مستغربني من عدم عرضه على البرملان قبل 

تطبيقه ملناقشته وإبداء الرأي حوله.
وتعقــد جلنة الزراعــة بالبرملان عددا مــن االجتماعات عقب 
استئناف اجللسات في حضور عدد من املسؤولني للفصل في هذه 
املسألة تهدد املنتج احمللي وتقضي على فكرة »ادعم منتج بلدك«. 
وطالــب عدد من النواب بضرورة التراجــع في هذا القرار ودعم 
مستلزمات صناعة الدواجن بدال من إلغاء اجلمارك على املستورد.

وقال العمدة عثمان املنتصر، أمني سر جلنة الزراعة بالبرملان: 
إن قــرار مجلس الوزراء بإعفــاء كميات الدواجــن املجمدة التي 
ستســتورد أو مت اســتيرادها خالل الفترة مــن ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ 
حتى 3١ مايو ٢٠١7 من الضرائب اجلمركية، ليس سيئا كما يزعم 
البعض، ولكن له إيجابيات وسلبيات مثل العديد من القرارات.

وأوضح املنتصر أن هناك بعض األشخاص سيتسبب القرار في 
خسارتهم وهم أصحاب مزارع الدواجن والقائمني على الصناعة 
احمللية، ولذلك يهاجمونه بشراســة، أما املستوردون فيرون أنه 
لصالح املواطن محدود الدخل ألنه سيصب في مصلحتهم، مشيرا 
إلى أن اللغط الدائر بشأن القرار يعود إلى أن كل فئة تبحث عن 

مصلحتها الشخصية.
واقترح أمني ســر جلنة الزارعة تقليص املدة التي سيشملها 
القرار ليكون شهرين على األكثر، وذلك حتى ال تؤثر على الصناعة 
احمللية وفي نفس الوقت حتى يجد املواطن محدود الدخل »فرخة« 

بعدما اصبحت اللحمة في إمكانيات األغنياء فقط.
مــن جانبه، قال رائف متراز، وكيل جلنــة الزراعة بالبرملان، 
إن مافيا الغرفة التجارية هم السبب احلقيقي في قرار احلكومة 
اخلاص بإعفــاء كميات الدواجن املجمدة التي ستســتورد أو مت 
اســتيرادها خالل الفترة من ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ حتى 3١ مايو ٢٠١7 
من الضرائب اجلمركية، والذي تسبب في وقوع أزمة في اآلونة 

األخيرة.
وفي الســياق ذاته، أعلن جمــال عباس عضو مجلس النواب 
رفضه للقرار ألنه ســيكون من أهم األسباب التي ستقضي على 
صناعــة الدواجن احمللية، مطالبا احلكومــة بالتراجع عنه فورا 

وكان من باب أولى أن يتم عرضه على البرملان قبل تطبيقه.
واقتــرح عباس دعم مســتلزمات صناعــة الدواجن بداية من 
األمصال واألعالف واألدوية لتشــجيع املســتثمر احمللي ألن هذا 
املجال به أكثر من 5 ماليني شخص ما بني صاحب شركة ومزرعة 
ومربي، وفي حالة فتح الباب امام املستورد بدون جمارك ستموت 
الصناعة احمللية وجند هؤالء األشخاص في الشارع بال عمل في 
الوقت الذي نسعى فيه للقضاء على البطالة وتشجيع االستثمار.

إخالء 120 غرفة مبجمع التحرير 
ونقله بالكامل في يونيو املقبل

»مصرللطيران« تستضيف 
االجتماع السنوي لشركات 
الطيران العربية في 2018

تسجيل »التحطيب« في قائمة 
التراث الثقافي لـ»اليونسكو«

وكاالت: أكــد اللواء محمد أمين عبــد التواب نائب 
محافظ القاهرة للمنطقتني الشمالية والغربية، أن أعمال 
إخالء مجمع التحرير تسير بشكل منتظم، وفقا للجدول 
الزمني، الذي مت وضعه، والذي يقضي بإخالئه بالكامل 
في خالل عام، وسوف تنتهي أعمال إخالء جميع الغرف 
التابعة لــإدارات والوزارات املختلفة باملبنى بالكامل 

في 3٠ يونيو املقبل.
وأضاف اللواء محمد أمين عبد التواب بحسب »اليوم 
الســابع«، أنه مت بالفعل إخــالء ما يقرب من ١٢١ غرفة 
تابعة لوزارة التضامــن االجتماعي واإلدارات التابعة 
لها، وسيتم إخالء باقي اإلدارات بالتتابع حلني إخالئه 

بالكامل.
 كانــت وزارة التضامن االجتماعــي أعلنت نقل ما 
يقــرب مــن 73٠ موظفا تابعا لها مــن مجمع التحرير 

استعدادا إلخالء املكاتب والغرف اخلاصة بها.

القاهرة - ناهد إمام

شاركت مصر للطيران برئاسة رئيس الشركة القابضة 
ملصــر للطيران صفوت مســلم في اجتماعــات اجلمعية 
العموميــة رقم 49 لالحتاد العربي للنقل اجلوي )األكو( 
والتى عقدت في مدينة الدار البيضاء باملغرب حتت رعاية 

امللك محمد السادس ملك املغرب.
وصرح صفوت مسلم بأن اجتماعات اجلمعية العمومية 
لالحتاد ناقشــت العديد من املوضوعات املهمة التي تهم 

شركات الطيران األعضاء.
كما شــهدت االجتماعــات موافقة االعضــاء باإلجماع 
على استضافة مصر للطيران لالجتماع السنوي الحتاد 
شــركات الطيران العربية لعــام ٢٠١8، كما متت املوافقة 
خالل االجتماع أيضا على استضافة مصر للطيران للجنة 
التنفيذية القادمة في شرم الشيخ في ابريل ٢٠١7، وذلك في 
ضوء الدور الفعال الذي تقوم به مصر للطيران باالحتاد 

وتقديرا ملكانتها على املستوى العربي واإلقليمي. 

القاهرة - ناهد امام 

نفــى وزير التجارة والصناعة، املهندس طارق قابيل 
وجــود نوايا لطرح عدد ١١ رخصة لألســمنت في الوقت 
احلالي عقب إعالن فوز 3 شركات امس بالرخص الثالث.
 وقــال الوزيــر إن قيمة هــذه الرخص بلغــت حوالي

5٠٠ مليــون جنيه، بواقع ١٦٠ مليونــا و3٠٠ ألف جنيه 
للرخصة الواحدة واستثمارات متوقعة حوالي ١٠ مليارات 
جنيه، وستوفر ما يقرب من ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة منها 
٦٠٠ فرصــة في منطقة الصعيد، وهو األمر الذي يعكس 
أهمية الســوق املصرية كأحد أهم األسواق احملورية في 

املنطقة، رغم الظروف االقتصادية التي تواجهها.

باريــس - أ.ش.أ: جنحــت مصر عبــر جهود وزارتي 
اخلارجية والثقافة في تســجيل تــراث »التحطيب« في 
القائمــة التمثيليــة للتراث الثقافي غيــر املادي مبنظمة 
األمم املتحــدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســكو(، 
وذلــك خالل اجتماعات جلنــة التراث الثقافي غير املادي 
التابعة لليونسكو املنعقدة بأديس أبابا خالل الفترة من 

٢8 نوفمبر إلى ٢ ديسمبر اجلاري.
يأتــي تســجيل »التحطيــب« مبنزلــة اعتــراف مــن 
»اليونسكو« مبا ميثله هذا التراث املصري من قيم عاملية 
ومبادئ إنسانية وثقافية تشترك فيها مختلف دول العالم 
تعبيرا عن احترام اآلخر واالعتزاز بالنفس والشجاعة.

وقد قام وفد مصر لدى »اليونسكو«، بالتنسيق مع 
خبراء وزارة الثقافة، بالتحرك حلشد الدعم الالزم من 
أجل تســجيل هذا امللف مــع كل الدول أعضاء اللجنة، 
مدعوما من وفود الدول العربية أعضاء اللجنة واملتمثلة 
في اجلزائر ولبنان وفلسطني، والدول العربية األخرى 
غيــر األعضاء، وقد أســفرت هذه التحــركات عن دعم 
تسجيل »التحطيب« مع التأكيد على ما ميثله من مكانة 
مهمة كأحد أعــرق عناصر التراث غير املادي أخذا في 

االعتبار جذوره الفرعونية.
ويعد تســجيل »التحطيب« خطوة مهمة على صعيد 
زيادة الوعي بعناصر التراث الثقافي غير املادي في املجتمع 
املصــري، وأهمية تكثيف اجلهود للحفاظ عليها، خاصة 
انه ليس لدى مصر ســوى عنصر آخر مسجل على ذات 
القائمة وهو »السيرة الهاللية«. وتأتي أعمال هذه اللجنة 
في إطار اتفاقية »اليونسكو« لصون التراث الثقافي غير 
املادي التــي تبنتها عام ٢٠٠3، وصدقت عليها مصر عام 
٢٠٠5، وتعنــى باحملافظــة على العناصــر الثقافية التي 
تتناقلهــا املجتمعات من جيل إلــى جيل وتعتبرها جزءا 
مــن تراثها الثقافي ومعبرة عن هويتها وتاريخها، فضال 

عن متثيلها للقيم اإلنسانية املشتركة.

صورة أرشيفية ملهرجان التحطيب السادس باألقصر

500 مليون جنيه أسعار
3 رخص لألسمنت


