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السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨

مسيحيو السويس يتبرعون بالدم دعماً للعملية العسكرية
السويس ـ أ.ش.أ: نظمت كنيسة مار جرجس بحي الصباح في محافظة السويس، حملة للتبرع 
بالدم لدعم القوات املسلحة والشرطة في العملية العسكرية »سيناء 2018«، حيث قال كاهن 
الكنيسة جاورجيوس زكريا إن احلملة تأتي في إطار الدعم الشعبي للعملية »سيناء 2018«، 
لتطهير مصر من اإلرهاب الذي ال يفرق بني مسلم ومسيحي، مشيرا إلى أن هناك 
إقباال من املصلني في الكنيسة على التبرع بالدم. من جانبه، لفت مدير بنك 
الدم بالسويس وائل الشرقاوي إلى أن املشاركني في احلملة بلغ عددهم 
230 مواطنا.

أخبار احملروسة
ينطلق اليوم مؤمتر »الصحافة القومية واالنتخابات 

الرئاسية« مبشاركة رؤساء مجالس اإلدارة ورؤساء التحرير، 
و350 صحافيا من املؤسسات القومية، اعتمدتهم جلنة 

االنتخابات للتغطية الصحافية، وحضور املستشار الشني 
ابراهيم الشني رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات وأعضاء 

الهيئة ووزير شؤون البرملان املستشار عمر مروان.
>>>

علمت »األنباء« ان اتصاالت موسعة بدأتها القاهرة مع 
السلطات األمنية في 139 جلنة انتخابية لتأمني مقار البعثات 

الديبلوماسية املصرية خالل فترة اقتراع املصريني في 
اخلارج في االنتخابات الرئاسية اجلديدة.

>>>
بدأت شركات السياحة احلاصلة على تراخيص بتسيير 

رحالت العمرة إلى األراضي املقدسة منذ امس تلقي طلبات 
الهيئات واملؤسسات واألفراد لتنظيم رحالت العمرة هذا 
العام حيث تنطلق أول رحلة عمرة إلى السعودية في 4 

مارس املقبل وفقا للجدول الزمني الذي حددته اللجنة العليا 
للحج والعمرة والتي حددت عدد املعتمرين بنحو 500 ألف 

هذا العام بينما تستعد شركات السياحة لإلعالن في غضون 
أيام عن تكلفة وأسعار العمرة بدرجاته املختلفة من فاخر 

واقتصادي ومتوسط ليناسب جميع املستويات.
>>>

شكلت جلنة الطاقة والبيئة مبجلس النواب خالل اجتماعها 
امس برئاسة طلعت السويدي جلنة فرعية يرأسها النائب 
أشرف العربي عضو اللجنة، لدراسة إنشاء شركة قابضة 

لنهر النيل، أو هيئة عليا إلدارة شؤونه، على أن يتم التنسيق 
مع جلنة الزراعة والري مبجلس النواب في هذا الصدد.

إعداد: مجدي عبدالرحمن

النيابة تحبس أبوالفتوح 15 يوماً وحزب »مصر القوية« يعلق أنشطته مؤقتاً

قتل 3 إرهابيني وتوقيف 224.. وإحباط هجوم على كمني شرطة باملنيا
القاهرة ـ خديجة حمودة ووكاالت

أعلنــت القوات املســلحة 
3 مســلحني،  مقتــل  امــس 
وتوقيف ٢٢4 آخرين وتدمير 
٢٨ عبوة ناسفة في ثامن أيام 
عمليتها الشاملة بأنحاء البالد.

جاء ذلك في بيان عسكري 
ثامن تضمن نتائــج مبدئية 
خلطــة »املجابهة الشــاملة«، 
التي أعلنها اجليش منذ اسبوع 
بتكليف رئاســي، وتستهدف 
عبر تدخل جوي وبحري وبري 
وشــرطي، مواجهــة عناصر 
مســلحة في شــمال ووسط 
سيناء )شمال شرق( ومناطق 
أخرى بدلتا مصــر والظهير 
الصحراوي غرب وادي النيل، 
دون تفاصيل عن مدة العملية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى 
إلى 56 مسلحا واملوقوفني إلى 

9٠9، منذ بدء العملية.
وقال املتحدث العســكري 
العقيد تامر الرفاعي، في البيان 
إن قــوات مكافحــة اإلرهــاب 
واصلت تنفيذ مهامها القتالية 
فــي مناطق شــمال ووســط 
ســيناء وكافــة االجتاهــات 
االستراتيجية، حيث دمرت 6٨ 
هدفا بنيران القصف املدفعي.
وأضــاف: مت ضبط بؤرة 
ارهابيــة شــديدة اخلطــورة 
بوسط سيناء والقضاء على 
عدد 3 عناصر تكفيرية من أبرز 
املطلوبني في عمليات استهداف 
القوات. وأشار البيان إلى أنه 
مت القبض على ٢٢4 فردا من 
العناصر اإلجرامية واملطلوبني 
جنائيا واملشتبه بهم، وتدمير 
٢٨ عبوة ناســفة، و١5٠ ملجأ 
عثر بداخلها على مواد إعاشة 
للعناصر اإلرهابية، وتدمير ١٠ 

سيارات دفع رباعي.
وأوضح أن »القوات اجلوية 
اســتمرت في إحــكام التأمني 

واملراقبة اجلوية على امتداد 
احلــدود اجلنوبية والغربية 
ملنع تسلل العناصر اإلرهابية 
وقطع خطوط اإلمداد وعمليات 
تهريــب األســلحة والذخائر 
إلى البالد خاصة في االجتاه 

االستراتيجي الغربي«.
فــي موازاة ذلــك، جنحت 
قوات األمن في إحباط هجوم 
استهدف كمني شرطة مبركز 
العــدوة مبحافظة املنيا على 
الطريق الصحراوي الغربي.

وقال مصدر أمني لوكالة 
أنباء الشــرق األوسط انه مت 

ضبط أحد منفذي احلادث مع 
التمشــيط  مواصلة عمليات 
الالزمة لضبط باقي املتورطني 
في احلادث. وأكد املصدر أنه 
مت التحفظ على سيارة مشتبه 

في استخدامها في احلادث.
وأعلن املصدر »جنح األمن 
فــي إحباط هجوم اســتهدف 
كمني )حاجز( شــرطة مبركز 
العــدوة مبحافظة املنيا على 
الطريق الصحراوي الغربي«، 
وأضــاف أنــه »مت ضبط أحد 
منفذي احلادث، مع مواصلة 
الالزمة  التمشــيط  عمليــات 

لضبط باقي املتورطني«.
إلى ذلــك، قــررت النيابة 
العامــة مســاء اول من امس 
حبــس رئيس حــزب »مصر 
القوية« عبداملنعم أبوالفتوح 
١5 يوما، على ذمة التحقيق معه 
في تهم، بينها »قيادة وإحياء 
جماعة محظورة«، فيما أعلن 

حزبه تعليق أنشطته.
وقــال مصدر قضائي، في 
تصريحات صحافية، ان نيابة 
أمن الدولة العليا قررت حبس 
أبو الفتوح ١5 يوما على ذمة 
حتقيقات.وأوضــح املصــدر 

أن النيابة وجهت للسياســي 
املعارض تهم »قيادة وإعادة 
إحياء جماعة محظورة ونشر 
أخبار كاذبة من شــأنها إثارة 

البلبلة«.
من جانبهــا، قالت وزارة 
الداخليــة فــي بيان لهــا أإن 
أبوالفتوح »قيــادي إخواني 
تواصل مع تنظيــم اإلخوان 
باخلــارج فــي لنــدن لتنفيذ 
مخطط إثارة وعدم استقرار 
اســتغالال للمناخ السياســي 
املصاحب لالنتخابات الرئاسية 

املرتقبة«.

جانب من العملية العسكرية »سيناء 2018« في صحراء سيناء

الستبدالها بشهادات 17٪ وخفض شهادة الـ 16٪ إلى 15٪ اعتباراً من األحد المقبل

بنكا »مصر« و»األهلي« يوقفان إصدار شهادات الـ %20
القاهرة ـ ناهد إمام ووكاالت

خفض البنك املركزي مساء 
اخلميس، أسعار الفائدة بنسبة 
١% على اإليداع واإلقراض إلى 
١٧.٧5%، و١٨.٧5% على التوالي. 
ان قــرار  وقــال »املركــزي« 
خفض الفائدة جاء بعد رصد 
التأثيرات اإليجابية للسياسات 
النقدية والقــرارات في إطار 
برنامج اإلصالح االقتصادي، 

دون تفاصيل.
وجاء قرار البنك املركزي 
بعدما تراجع معدل التضخم 
في البالد إلــى ١٧% في يناير 
املاضي، مقابل ٢٢.3 في الشهر 
السابق له، كما توقع البنك أن 
ينخفض مستوى التضخم إلى 

١3% منتصف ٢٠١٨.
مــن جانبهم، اكــد خبراء 
االقتصــاد واملال واألعمال أن 
قرار جلنة السياسة النقدية،، 
بخفض أســعار الفائدة على 
اإليداع واإلقراض، إلى ١٧.٧5% 
و١٨.٧5% من ١٨.٧5% و٧5.١9% 
على التوالي، وسعر العملية 

الرئيســية للبنــك املركــزي 
ليصبــح ١٨.٢5% من ٢5.١9% 
وسعر االئتمان واخلصم إلى 
١٨.٢5% من ١9.٢5% يعد خطوة 
ايجابية كما ســيكون محفزا 
رئيسيا لالســتثمار اخلاص 

في املرحلة الراهنة.
وأضافوا أن تخفيض سعر 
الفائدة يتواكــب مع التوجه 

لسياسة توسعية لالقتصاد 
وبدء تراجع أســعار الســلع 
األساسية للمستهلك، حيث قال 
رئيس شركة بابليك بارتنرز 
التأمينيــة محمد  للوســاطة 
املغربي إن القرار يســتهدف 
أساسا منو االستثمار اخلاص 
والذي ميكن بدوره أن يكون 
املدخل لزيادة مستدامة لنمو 
الدخــل القومــي وتعبيــرات 
عــن بــدء انتعــاش احلركــة 
االقتصادية بالدولة. كما قال 
مديــر أحد فــروع بنك مصر 
محمود اســماعيل إن تراجع 
ســعر الفائدة يأتــي متزامنا 
مع اإلصالحــات االقتصادية 
التي تتخذهــا الدولة وأيضا 
النقدية التي مت اتخاذها منذ 
نهاية العام املاضي واملمثلة في 
قرار تعومي اجلنيه املصري.

بدورهــا، قالت محلل أول 
االقتصاد الكلي بإدارة البحوث 
بشــركة »اتش سي« لألوراق 
املاليــة واالســتثمار ســارة 
سعادة، إن هناك تأييدا للقرار 
ألنه ســيكون محفزا رئيسيا 

لالستثمار اخلاص في املرحلة 
الراهنة وجاء طبقا للتوقعات، 
موضحة أن القرار ســيتبعه 
تراجع في مستوى التضخم 
طبقا للتوقعات صندوق النقد 
الدولي بتباطؤ التضخم ليصل 

إلى ١٢% في يوليو ٢٠١٨.
مبوازاة ذلك، صرح رئيس 
بنك مصر محمد األتربي بأنه 
تقرر اعتبارا من األحد املقبل 
وقف إصدار شهادات االدخار 
ذات العائد ٢٠%، واستبدالها 
بشهادات ذات عائد ١٧%، مضيفا 
أن شــهادات ذات العائــد ١٧% 
ستكون مدتها سنة، تصرف 

عائدها كل 3 أشهر.
وأشار إلى أنه تقرر أيضا 
وقف إصدار شهادات االدخار 
ذات العائد ١6%، واســتبدالها 
بشهادات ذات عائد ١5% مدتها 
3 ســنوات، وتصرف عائدها 
كل شهر، مؤكدا أنه ال مساس 
بأصحاب الشهادات ذات العائد 
٢٠% و١6% والتي لم يحن بعد 

وقت استحقاقها.
مــن جهــة اخرى، كشــف 

مصــدر مصرفــي عــن قيام 
البنك األهلــي بنفس اإلجراء 
ووقف إصدار الشهادات ذات 
العائد ٢٠% و١6% واستبدالهما 
بشهادات ذات عائد ١٧% ومدتها 
سنة، و١5% ومدتها 3 سنوات.

هذا، وصرح مصدر مصرفي 
مسؤول بأن قرار وقف البنوك 
احلكوميــة إصدار شــهادات 
 %٢٠ العائــد  ذات  االدخــار 
واستبدالها بشهادات ذات عائد 
١٧% من املتوقع أن يوفر نحو 

٢5 مليار جنيه سنويا.
وقال ان القرار جاء جتاوبا 
النقديــة  السياســة  لنجــاح 
التي اتبعهــا البنك املركزي، 
إلــى كبــح جمــاح  وهدفــت 
التضخــم، والهبــوط به من 
أعلى مستوياته عند 35% التي 
سجلها منتصف العام املاضي 
ليقترب حاليا من املستويات 

املستهدفة قرب ١3%.
يشــار إلــى أن حصيلــة 
بنكي »األهلي« و»مصر« من 
شهادات ذات العائد ٢٠% و١6% 
قد جتاوزت 65٠ مليار جنيه.

بنك مصر يقرر خفض فوائد الشهادات بعد قرار »املركزي« خفض الفائدة %1

ما قصة »املومياء الصارخة«؟
دائمــا ما تلفت املوميــاوات نظر الباحثني 
والدارســني ملا حتمل من أسرار فرعونية 
حول فن التحنيط وكيف استطاع اإلنسان 
املصري القدمي أن يحنط املوتى، وهو السر 
الذي لم يتم اكتشافه حتى اآلن، كما أن تلك 
املومياوات جتذب العديد من الزوار للمتحف، 
فركن متحف املومياوات باملتحف املصري 
في التحرير يستقبل يوميا العديد من الزوار، 
الصارخة«  »املومياء  املتحف  وأمس أخرج 
لتعد تلك املرة األولى التي تعرض فيها عبر 
التاريخ أمام اجلمهــور، وفي هذا التقرير 

نستعرض حكاية تلك املومياء:
»املومياء الصارخة« مت اكتشــافها مبنطقة 
الدير البحري عــام 1886، ضمن مجموعة 
كبيرة من املومياوات امللكية عن طريق عالم 

اآلثار »جاستون ماسبيرو«.
واملومياء الصارخة هي مومياء لشــاب لم 
تتم معرفــة هويته حتى اآلن، بكامل بنيته 
اجلســدية، ولم يكن مصابا بأي إصابات 

على اإلطالق، ولكن مت حتنيطه ودفنه مقيد 
اليدين، ولم يتبع في إجراءات دفنه مثلما كان 
يتبع فــي التاريخ املصري القدمي، فلم يتم 
استخراج أحشائه من البطن وال جمجمته.

تظهر على وجهه مالمح آالم وخوف، حيث 
يرجح ان صاحب املومياء مات مختنقا، كما 
تالحظ عند اكتشاف املومياء الصارخة أنها 
وضعت داخل تابوت خشــبي غير مزين 
بزخارف أو مرصــع باألحجار، مثلما كان 
متبعا في تلك الفترة، كما ال يحمل التابوت 
اسم املدفون بداخله، باإلضافة إلى لفه في 
جلد ماعز وهو ما كان يعتبر عند املصريني 
القدماء جنســا، ألن املاعز كانت من أعداء 

»رع« إله الشمس.
وتساءل العديد عما إذا كان الغرض من كل 
هذا هو التحقير من شأن هذه املومياء، وإذا 
كان كذلك فلمــاذا مت وضعها بجوار امللك 
رمسيس الثالث أعظم ملوك مصر؟، كما مت 
وضع املومياء في قماش من صوف النعاج، 

ووقفا لطقوس الدفن القدمية فهم لم يعتادوا 
أن يستخدموا تلك النوعية ولكن كان الغرض 

فيما يبدو هو التحقير من شأن امليت.
تعددات اآلراء حول تلك املومياء الصارخة، 
ومن أحد تلك التفســيرات أن هذه املومياء 
تخص ابن رمسيس الثالث اخلائن، وقد كان 
أميرا آنذاك ومهووسا بالسلطة، حيث أردا 
أن يقوم بخيانة أبيه مبساعدة والدته »تي« 
ليطيح بأبيه من العرش، واستدلوا على ذلك 
مبخطوطة من الورق البردي توضح أنه كانت 
هناك بالفعل مؤامرة ضد امللك رمســيس 
الثالــث تهدف إلى قتلــه وجعل ابنه حكما 
ملصر، كما تسرد املخطوطة أن هناك رجاال 
من الدولة تعاونوا من ابن رمسيس الثالث، 
إال أنه ســرعان ما اكتشف األخير املؤامرة 
ومت إلقاء القبض على املتآمرين وحكم عليهم 
باإلعدام، ولكن صدر حكم بإعفاء ابنه وتركت 
له فرصة املوت باالنتحار وفي الغالب انتحر 

بعد تناوله السم.

روبرتو كارلوس في القاهرة
للترويج لعالج ڤيروس »سي«

مكرم حتث اجلالية املصرية في جدة 
على املشاركة في االنتخابات

شكري بحث مع غوتيريس تطورات 
القضايا اإلقليمية ومكافحة اإلرهاب

القاهرةـ  وكاالت: وصل جنم كرة القدم البرازيلية السابق 
روبرتــو كارلوس إلــى القاهرة اخلميس املاضــي قادما من 
العاصمة اإلسبانية مدريد للمشاركة في حملة مصرية ضد 

االلتهاب الكبدي الڤيروسي »سي«.
وقال مصدر مالحي مبطــار القاهرة الدولي، إن كارلوس 
وصل مصر للمشــاركة في إحــدى القوافــل الطبية لوزارة 
الصحــة التي تهــدف إلى جعــل بالدها خالية مــن ڤيروس 
ســي عام ٢٠٢٠، ولم يتضح على الفور مدة زيارة كارلوس 

للقاهرة، وبرنامجها.
وبدأت وزارة الصحة، امس حملة في مختلف أنحاء البالد، 
بهدف الكشف والعالج املجاني وتقدمي خدمة مميزة للمواطنني 
في سبيل القضاء على هذا املرض بحلول العام ٢٠٢٠، وخالل 
األشــهر املاضية، زار القاهرة جنوم كرة قدم عامليني، ضمن 
مبادرات حكومية لتنشيط السياحة املصرية أبرزهم األرجنتيني 

ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي سبتمبر املاضي، أعلنت وزارة الصحة أن عدد املصابني 
بڤيروس سي في البالد، يتجاوز الـ 3 مالييني شخص )يتجاوز 

عدد سكان البالد الـ ١٠٠ مليون(.

القاهرة ـ ناهد إمام 

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج 
السفيرة نبيلة مكرم اجلالية املصرية بجدة بحضور اللواء 
سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشؤون اجلاليات، والسفير 
حازم رمضان قنصــل عام مصر بجدة، حيث قامت بحثهم 
على املشاركة في االنتخابات الرئاسية املقبلة كحق دستوري 
لكل مصري، وتسليط الضوء على ما مت من إجنازات بالدولة 

املصرية خالل األربعة أعوام املاضية.
وقد اســتهلت مكرم اللقاء بعــرض فيلم »حكاية وطن« 
الذي يستعرض اإلجنازات العظيمة واجلهد الكبير للشعب 
املصري، والذي القى إعجابا شــديدا بني أفراد اجلالية، ومت 
إعطاؤهم أكثر من نسخة ليتم تداولها بينهم، كما قامت بالرد 
على كل االستفســارات حول االنتخابات الرئاسية املقبلة، 
باإلضافة إلى الرد على تساؤل حول الرسائل اإلعالمية التي 
تبث صورة ســلبية عن مصر، وخاصة في الدول املضيفة 
والشــعوب األجنبية، مؤكــدة أن دورهم هو تصحيح هذه 
الصــورة عن طريق مواقــع التواصــل االجتماعي وإظهار 

اإليجابيات للرد على هذه الرسائل السلبية.

القاهرة - خديجة حمودة

بحث وزير اخلارجية سامح شكري امس على هامش أعمال 
مؤمتر ميونيخ لألمن، مع سكرتير عام األمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس تطورات القضايا اإلقليمية وسبل مكافحة اإلرهاب.
وقال املستشــار أحمد أبوزيد املتحدث الرســمي باســم 
وزارة اخلارجية في تصريح صحافي، ان اللقاء تناول سبل 
التنســيق بني مصر واألمم املتحدة إزاء مستجدات القضايا 
اإلقليمية املختلفــة، حيث أعرب وزير اخلارجية عن تطلع 
مصر إلى تقدمي كل أشــكال الدعم لألمم املتحدة في مواجهة 
االضطرابات املتصاعدة في املنطقة، مشيرا إلى أهمية الدور 
والرعاية األممية لدفع مباحثات وجهود السالم، السيما في 

سورية وليبيا.
ومن ناحيته، أعرب ســكرتير عــام األمم املتحدة في هذا 
اإلطار عن تطلعه لدعم مصر جلهود األمم املتحدة في سورية 
من خالل توظيف اتصاالتها مع جميع األطراف لتشجيعهم 
علــى التجــاوب وإبداء املرونــة مع جهــود املبعوث األممي 

»ستيفان دميستورا«.
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