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»المركزي« يتدخل لتعزيز الجنيه.. ومبادرة على الـ»فيس بوك« لدعم البورصة
أحمد شفيق: الصناعة عماد اإلنتاج وصرح األمان لالقتصاد

)أ.ف.پ( مواطن مصري يقرأ اجلريدة بالقرب من احدى عربات اجليش في ميدان التحرير 

القاهرةـ  وكاالت: حذر البنك 
املركـــزي املصري امس من أنه 
مســـتعد للتدخل مجددا بشكل 
مباشر في سوق العملة بعدما 
عززت مشـــتريات أمس األول 

اجلنيه املصري بأكثر من %1.
وتراجع اجلنيه بشكل مطرد 
منـــذ انـــدالع االحتجاجات في 
25 يناير ويتوقـــع متعاملون 
ومحللـــون أن تتكبـــد العملة 
املصرية مزيدا من اخلســـائر. 
وقدر محللون في بنك يو.بي.

اس اخلسائر احملتملة مبا يصل 
إلى 25% في غضون شهر.

وقال هشام رامز نائب محافظ 
البنك فـــي مكاملـــة هاتفية مع 
رويترز »سنتدخل عندما نرى 
أن الســـوق ليس منظما. إذا لم 
يكن كذلك فسنستخدم أدواتنا«. 
مضيفا أن السوق يتسم اليوم 

بالهدوء والنظام.
الى ذلك، أكد د.أحمد شفيق 
أن  الـــوزراء املصـــري  رئيس 
الصناعة هي عماد االنتاج وصرح 
األمان لالقتصاد، وعلى اهميتها 
القصوى فـــي توفير املنتجات 
للسوق الداخلي وتوفير السلع 
للمواطنني بشكل ميسر، إضافة 
الى اسهامها في االقتصاد القومي 
عن طريق التصدير انطالقا من 
دعم الدولـــة للصناعة بجميع 
السبل وحرص اجهزة الدولة على 
احلفاظ على القاعدة الصناعية 
وعودتها لإلنتاج بأقصى طاقتها 
في اقل فترة ممكنة ولتعويض 
ما نتج من تأثيرات سلبية خالل 

األسبوعني املاضيني.
في غضون ذلك انضم آالف 
األعضاء في غضون 72 ساعة 
ملجموعـــة ســـارة ملعـــي على 
املنادية بدعم  بـــوك«  »الفيس 
البورصة املصرية والتي حتث 
كل مواطن على أن يشتري أسهما 
بالبورصة ولو مببلغ 100 جنيه 

)17 دوالرا(.
وانتشـــرت مجموعات على 
»الفيس بـــوك« منذ أيام قليلة 
منادية بضرورة دعم البورصة 
املصرية بعد أن فقدت 70 مليار 
جنيه في آخر جلستي تداول لها 

قبل اإليقاف.
وتستأنف البورصة املصرية 
عملها يوم األحد املقبل بعد توقف 
اسبوعني جراء االضطرابات التي 
تشهدها مصر للمطالبة بتغيير 

النظام.
وفضال عن مجموعة »استثمر 
100 جنيـــه في البورصة وأنقذ 
اقتصادنـــا« التـــي بدأتها ملعي 
تأسست مجموعات أخرى على 
»الفيس بوك« تنادي بالتحرك 

إلنقاذ البورصة.
وقالت ملعي )26 عاما( خريجة 
كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة لرويترز »لم أكن 
أتوقع هذا اإلقبال على املجموعة 
وصلنا إلى أكثر من 7900 عضو 
وهناك دعوة ألكثر من 95 ألفا 
آخريـــن. نريد جميعـــا تقليل 
اخلسائر املتوقعة للبورصة«.

وتابعت »رغم أن ثورة شباب 
25 يناير أفرحتنا سياسيا لكنها 

أحزنتنا اقتصاديا وسياحيا«.
ويقـــدر كريـــدي أجريكول 
ســـي.آي.بي خســـائر مصـــر 
االقتصادية مبا ال يقل عن 310 
ماليني دوالر يوميا بينما قال عمر 

البورصة يقول »انا شاب مصري 
أعمل في احدى شركات األوراق 
املالية في السعودية واستثمر 
في البورصة املصرية منذ ثالث 
سنوات وخسرت رأسمالي في 
البورصـــة بســـبب املظاهرات 
األخيرة. ولكني أحب املصلحة 
العامة للشعب املصري وليس 

املصلحة الشخصية«.
وأكدت ملعي انها وجدت حتمسا 
شديدا من جانب املشاركني في 
املجموعة وهناك شركات سمسرة 
بدأت تتحدث معنا في اجلماعة 

سليمان نائب الرئيس املصري 
إن هناك مليون ســـائح غادروا 

مصر في تسعة أيام فقط.
وقالت ملعي التي تعمل بالبنك 
العربي »ســـواء كنت مؤيدا أو 
معارضا ملا حدث فنحن جميعا 
نتفق على هدف واحد هو أننا 
نريد مصر أفضل ألن ما حدث 
سيؤثر على كل فرد منا سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر«.

وكتب شـــخص يدعى عمر 
عاطف على »الفيس بوك« في 
»مجموعة احلملة املليونية« لدعم 

وتعرض املساعدة في فتح حساب 
للراغبني وتكويدهم )تزويدهم 
بكود للتعامل في البورصة( دون 
مصاريـــف ودون عموالت عند 

التداول«.
وعن مساعدة أحد املسؤولني 
لها قالـــت »حتدثت إلى رئيس 
هيئة الرقابة املالية وإلى مساعد 
الفكرة.  البورصة حول  رئيس 
نحن لســـنا منتفعني بشـــيء 
شـــخصي.كل غرضنا مساعدة 
اقتصاد مصر ونرحب بأي أفكار 

جديدة للمساعدة«.
وقالـــت هيئة الرقابة املالية 
مبصر أمس األول إنها »ترحب 
الشـــباب باالستثمار  مبطالب 
الشـــعور  بالبورصـــة مقدرة 
الوطني والغيرة على مصالح 
الوطن اللذين دفعا الشباب إلى 
هذه الدعوة النبيلة التي تؤكد 
حرصهم علـــى مصلحة مصر 

االقتصادية«.
الهيئـــة »الراغبني  ووجهت 
في االنضمـــام إلى هذه احلملة 
إلى االكتتاب من خالل صناديق 
االستثمار في األوراق املالية ملا 
يتمتع به هذا األسلوب )صناديق 

االستثمار( من تنظيم وحماية 
قانونية ورقابة من جانب الهيئة 

العامة للرقابة املالية«.
وأعربـــت ملعي عن أملها في 
»استجابة املواطنني ومساعدتها 
في حتقيق هذه الفكرة من اجل 

حماية البورصة«.
وقال أحمد ســـيد مؤســـس 
مجموعة احلملة املليونية لدعم 
البورصة املصرية على الفيس 
بوك لـ »رويترز« »حملتنا ذات 
قيمة أخالقية وطنية تتمثل في 
جتميع األسهم املتداولة في سوق 
األسهم املصري في أيدي مصريني« 
بعد أن أقبل املستثمرون األجانب 

على بيعها.
وأضـــاف »ال يصح أن يبيع 
األجانـــب أول األزمة بأســـعار 
مرتفعة ليعاودوا شراءها بعد 
انتهاء األحداث العنيفة لألزمة 
بأســـعار بخســـة من مصريني 

تكبدوا خسائر«.
وبلغت مبيعـــات األجانب 
بالبورصة املصرية منذ بداية 
العام أكثر من 250 مليون جنيه 
بينما أشارت بيانات رسمية من 
البورصة إلى أن صافي تعامالت 
األجانب خالل اخلمس سنوات 
املاضية بلغت نحو 33.5 مليار 

جنيه كمشتريات.
واقترح سيد )33 عاما( تكوين 
الناس  مجموعة عمل »لتعليم 
وتعريفهم بالبورصة ملن يرغب 
في التعلم على ان يتفق اجلميع 

على املشاركة اجلادة«.
وتابع »ليس هدف املجموعة 
هو ان نصبح خبراء في املضاربة 
أو التعامـــل فـــي البورصـــة. 
هدفنا واضح وهو انقاذ انهيار 
األسهم وهذا ال يحتاج ان نكون 
خبراء ولكـــن يحتاج أن نعمل 

بجدية«.
وكان بنك االستثمار اتش.

اس.بي.سي قال مع بداية الشهر 
اجلاري إن التطورات األخيرة في 
مصر كانـــت »بناءة« مبا يكفي 
العتبار سعر األسهم املصرية 
إلى  مغريا ورفـــع تصنيفهـــا 
النسبي  الوزن  توصية بزيادة 

في محافظ املستثمرين.

العمل يعني قوت اليوم 
بالنسبة لكثير من المصريين

ــرة ـ رويترز: لم يكن مصطفى فكري بجوار زوجته في  القاه
ــفى عندما كانت تضع أول صبي لهما.. كان يواصل عمله  املستش
ــي العاصمة وكان آخر ما ميكن أن  ــائق إلحدى سيارات تاكس كس

يفكر فيه هو أن يحتج ويتظاهر.
ــرق مفتوحة وأن تكون  ــاغل هو أن تكون الط ــغله الش كان ش
االحتجاجات سلمية حتى يتشجع الناس على اخلروج ويتمكن هو 
ــيارته األجرة لن  ــوارع القاهرة بس من العمل. فهو إن لم يقطع ش

يجد ما يطعم به أهله.
كان فكري يقود سيارته قرب ميدان التحرير عندما اتصلت به 

حماته لتبشره باخلبر.. أخيرا أجنب صبيا بعد ثالث بنات.
ــفى قائال  ــه مع ذلك لم يهرع للمستش ــص قلبه فرحا لكن  رق
ــرتي جوعا. ليس هناك أي مال  ــتموت أس ــه »إن لم أعمل س لنفس

بالبيت«.
ــفى، وأعطيتهما 130  قال »أنزلت زوجتي وحماتي عند املستش
ــة جنيهات  ــي بخمس جنيها )17 دوالرا( وتركتهما. احتفظت لنفس

وانطلقت للعمل بسيارتي«.
ــيحضرها لزوجته  ــال ببهجة وهو يفكر في الهدية التي س وق
»سأشتري لها دجاجة اليوم«. لم يكن يفكر في زهور أو شوكوالتة.. 
فهذه رفاهية في بلد الهم األكبر للماليني من سكانه هو توفير قوت 
ــن اللحم غال. الدجاج  ــال »حتتاج ألن تتغذى جيدا.. لك اليوم. وق

أرخص. كيلو اللحم بستني جنيها.. من ميكنه شراؤه«.
ــدت االحتجاجات حياة فكري.. وألربعة أيام لم يتمكن من  أفس
ــه حتى  ــب قرش واحد واضطر القتراض 100 جنيه من رئيس كس

تسير احلياة. لكنه أخيرا انطلق بسيارته ووجد زبائن.
وعلى مسافة ليست ببعيدة وقف احملتجون عازمني على البقاء 
في ميدان التحرير ملواصلة »ثورة النيل« إلى أن يترك مبارك مقعد 

الرئاسة.
انضم اآلالف الحتجاجات ميدان التحرير مطالبني بتعويض عن 
ــاد والقمع  أخطاء املاضي أو معبرين عن إحباطهم من الفقر والفس
ــي الذي يقولون إنهم يعانون منه منذ تولي مبارك السلطة  السياس

قبل ثالثة عقود.
جتاوزت نسبة املصريني الذين يعيشون على أقل من دوالرين 
ــن املقربني للحكومة  ــح عدد قليل م ــي اليوم 40% في حني أصب ف

ينعمون بثراء فاحش في السنوات األخيرة.
ــروري املعتاد يعود إلى  ــارج ميدان التحرير بدأ االزدحام امل خ
الشوارع وعاودت محال كثيرة فتح أبوابها وتكدست اجلموع أمام 
محال البقالة الصغيرة ومتاجر اخلضر والفاكهة التي عادت لتمتلئ 

بالبضائع بعد توقف اإلمدادات أليام.
ــركات عقب  ــح أبوابها وكذلك بعض الش ــاودت البنوك فت  وع
إغالق دام عشرة أيام بعد أن انزلقت االحتجاجات إلى دائرة العنف 

مما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة 5000.

إمبراطورية أحمد عز
بدمج مصنعه الصغير »حديد 
عـــز« مـــع مصنـــع الدخيلة 
العمـــالق، ليصبح املصنعان 
في شـــركة واحدة باسم »عز 

الدخيلة«.
وظهر ان هـــذا الدمج أتى 
بطريقة ملتويـــة عن طريق 
اســـتبدال أســـهم للشركتني 
لبعضهما البعض مع اختالف 
قيمتهما، فأصبح ميلك 52% من 
شركة الدخيلة، وعبر نفوذ عز 
السياســـي استطاع ان يدلف 
الى املشـــروعات السياحية 
والعقارية، من خالل احلصول 
علـــى ماليني األمتـــار باملدن 

الساحلية واجلديدة.
هذا وقد ظلت التشريعات 
االقتصادية تســـير في اجتاه 
تعظيم مصالح رجال األعمال 
التـــي تتعلق  وبخاصة تلك 
مبصالح عز الشخصية. فقد 
املنافسة  صدر قانون تنظيم 
ومنع االحتكار ليؤمن ممارسته 
احتكار ســـوق احلديد، الذي 
سيطر عز على نحو 67% من 

حجمه.
هذا ما أكده البرملاني السابق 
م.أشرف بدرالدين. وأضاف انه 
لم تفلح محاوالت بعض النواب 
التجـــارة والصناعة  ووزير 
السابق رشـــيد محمد رشيد 

في جلم عز.
كمـــا مت إصـــدار قانوني 
الــــ »بي.أو.تـــي« )البنـــاء 
والتســـليم(  والتشـــغيل 
واملناطـــق االقتصادية ذات 
الطبيعة اخلاصة، اللذين أتاحا 
لرجال األعمال، وعلى رأسهم 
عز، احلصـــول على مناطق 
شاسعة مبنطقة شمال غرب 

خليج السويس.

مثقفون يطالبون بتغيير اسم جوائز مبارك شركة حديد عز تعلن استمرار العمل

هل ينبغي أن يقضي مسؤولو المخابرات 
مزيدًا من الوقت على موقع »تويتر«؟

القاهرة ـ أ.ف.پ: وجه مثقفون مصريون بيانا 
طالبوا فيه بإلغاء اسم »جائزة مبارك« التي تقوم 
وزارة الثقافة املصرية مبنحها سنويا لثالث شخصيات 
من عالم اآلداب والفنون والعلوم االجتماعية وتبلغ 
قيمتها في كل فرع من الفروع 400 ألف جنيه مصري 

أي ما يقارب 72 ألف دوالر تقريبا.
وقال املوقعون على البيان »اننا نطالب بإلغاء اسم 
»جائزة مبارك« واستبداله باسم آخر يليق بكرامة 

شعب مصر العظيم وثورة 25 يناير املباركة«.
وكان املجلس األعلـــى للثقافة ووزارة الثقافة 
أطلقت هذه اجلائزة عـــام 1999 بقيمة مالية تبلغ 

100 ألف جنيه )28 ألف دوالر بقيمة الســـوق في 
ذلـــك الوقت( ثم تضاعفت بعد ذلك إلى ان وصلت 

إلى قيمتها احلالية في السنوات األخيرة.
وكان من بني الذين فازوا بهذه اجلائزة الروائي 
املصـــري احلائز جائزة نوبل لـــآداب عام 1988 
الراحل جنيب محفوظ واملخرج السينمائي الراحل 
يوسف شاهني والناقد األدبي الراحل رجاء النقاش 
ونقيب الصحافيني األسبق الصحافي الراحل كامل 
الزهيري وفاز بهـــا أيضا الروائي بهاء طاهر إلى 
جانب بعض الوزراء وبعض الشخصيات املقربة 

من النظام.

القاهـــرة ـ رويترز: قالت شـــركة حديد عز 
احدى اكبر الشركات املصرية لصناعة الصلب 
امس إن العمل مستمر في مصانعها وإن لم يكن 
 بكامل طاقته، وأضافت أن التحقيق مع رئيس
مجلس إدارة الشـــركة لن يؤثر على أنشـــطة 

الشركة.
واضافت الشـــركة في بيان »العمل مستمر 
مبصانـــع حديد عز ولم تتعرض املصانع ألي 
أضرار مادية. املصانع ال تعمل حاليا بطاقتها 
القصوى نتيجة التأثير اللوجستي حلظر التجول 

الذي تفرضه احلكومة وتعطل االتصاالت«.

واشارت الشركة في بيان الى إنه في حدود 
علمها فإن جميع العاملني لديها البالغ عددهم 
سبعة آالف بخير ولم يصب أحد منهم بسوء. 
وأضافت أن احـــد مكاتبها في القاهرة تعرض 

للنهب والتدمير اثناء االضطرابات.
وتؤكد الشركة »أن السلطات املصرية أمرت 
رئيس مجلس اإلدارة واملساهم الرئيسي بالشركة 
أحمـــد عز بعدم مغادرة البـــالد. وهذا االجراء 
أمر شـــخصي متاما يتعلق بعز وال يؤثر على 
عمليات الشـــركة« مضيفة أن عز موجود في 

القاهرة حاليا.

لندنـ  رويترز: بعد أن فاجأت االضطرابات 
والفوضى فيما يبدو املسؤولني في مصر والدول 
الغربية تتطلع احلكومات واجلواسيس بشكل 
متزايد الى مواقـــع التواصل االجتماعي مثل 

»تويتر« لرصد التهديدات السياسية.
واستخدم احملتجون الذين أسقطوا الرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي وقاموا بثورة 
في شـــوارع مصر مواقع مثل تويتر و»فيس 
بوك« لتنســـيق أنشـــطتهم. وفي حني يعزو 
قليلون الفضل في انـــدالع االنتفاضتني الى 
مواقع التواصل االجتماعي فإن من املعتقد أن 
سرعة االتصال الفوري التي تتيحها سرعت من 
وتيرة األحداث. وانطبق هذا على احتجاجات 
الطالب البريطانيني في أواخر العام املاضي 
وموجة أوسع نطاقا من التحركات املناهضة 

للتقشف.
التفاعل على االنترنت

وفي ظل املزيد من التفاعل بني البشر على 
اإلنترنت وبعـــد أن أثبتت تونس ومصر أن 
املعارضة اإللكترونية ميكن أن تتمخض بسرعة 
عن نتائج في العالم الواقعي أصبحت السلطات 

احلاكمة أكثر اهتماما.
وقال مســـؤول أميركي مطلع على شؤون 
املخابرات »في اي موقف مائع ميكن أن توفر 
معلومات املخابرات املستقاة من مواقع التواصل 
االجتماعي رؤية مفيدة للمسار الذي قد تتجه 

اليه األحداث«.
وركزت وكاالت املخابـــرات لفترة طويلة 
على املواقع التي يستخدمها املتشددون على 

اإلنترنت لرصد اجلرمية والتشدد.
لكـــن فكـــرة أن تراقب أجهـــزة املخابرات 
والشرطة وغيرها من رموز السلطة ما ينشر 
على موقعي »تويتر« و»فيس بوك« عن كثب 
بحثا عن مؤشـــرات على املعارضة قد تشعر 
بعض النـــاس بعدم االرتياح خاصة في دول 
لها سجل من اإلعدام دون محاكمة وغير ذلك 

من انتهاكات حقوق االنسان.
ويقول تيم هاردي وهو مهندس برمجيات 

بريطانـــي يديـــر مدونة حتمل اســـم )بياند 
الشفافية،  كليكتيفيزم( »إنها مسألة شديدة 
تســـتطيع أن ترى من هم النـــاس والى من 

يتحدثون«.
وأضاف »في بعض الدول يجازف الناس 
بحياتهم على الرغم من أنك قد تشعر بالقلق 

عما اذا كانوا يدركون هذا«.
وفي السودان الذي شهد بعض االحتجاجات 
التي مت تنظيمها على موقع »فيس بوك« في 
اآلونة األخيرة يشكو نشطاء من أن الشرطة 
اســـتخدمت املوقع لتعد قوائم مبن ســـتقوم 

باعتقالهم.

المواقع المفتوحة

لكن البعض يرى أن مراقبة املواقع املفتوحة 
أقل تطفال من التنصت على املكاملات الهاتفية 

واالختراق او االستجواب.
ومن شأن املتابعة أن تعطي قوات األمن نظرة 
عامة أسرع عن االحتجاجات وقت حدوثها. ولو 
كانت قوات الشرطة البريطانية التي حترس 
األمير تشـــالز وزوجته كاميال في ديســـمبر 
تتابع عاصفة الرســـائل على موقع »تويتر« 
عن االحتجاجات في شارع اوكسفورد لرمبا 
ما حوصر الزوجـــان امللكيان لفترة قصيرة 

في سيارتهما.
لكن خبراء يقولـــون إن الفائدة احلقيقية 
من متابعة مواقـــع التواصل االجتماعي هي 
أنها ميكن أن توفر ملن هم في السلطة الفرصة 
الشـــعبي مبكرا واالنخراط  لرصد االستياء 
في اجلـــدل على أمل جتنب أن يصل الغضب 

الشعبي الى الشوارع.
التضييق

وفي مصر وكما حدث في احتجاجات ايران 
عام 2009 حاولت احلكومـــة التضييق على 
املعارضـــة من خالل وقف خدمـــة اإلنترنت. 
لكـــن في احلقيقة لم يفلح هذا بل إن البعض 
يشـــك أن هذه اخلطوة أدت الى خروج املزيد 

من الناس الى الشوارع.

بالبرملان بالتعاون مع وزير 
املالية السابق يوسف بطرس 
غالي، بالتهويـــن من تقارير 
األجهزة الرقابية وعدم األخذ 
مبـــا جاء فيها مـــن مخالفات 
وقضايا فساد في مؤسسات 
الدولة. وقد نالت تقارير اجلهاز 
املركزي للمحاسبات النصيب 
األكبر من جتاهل عز في مجلس 

الشعب.
وقد منحت هذه الصفقة عز 
احتكار تصنيع احلديد البليت 
)كريات احلديـــد( في مصر، 
حيث انه كان املصنع الوحيد 
إلنتاجـــه، ما جعـــل املصانع 
األخرى تلجأ لالســـتيراد من 
اخلارج، في حـــني يورد عز 
بليت مصنع الدخيلة ملصنع 
مبدينة السادات، بأسعار تقل 

عن أسعار السوق.
كما انه أوقف بعض خطوط 
اإلنتاج مبصنع الدخيلة إلظهار 
ميزانية الشركة نهاية العام على 
انها خاسرة، وبالتالي وجود 
مبرر لالستيالء على احلصة 

املتبقية من رأسمالها.
ولم يكتـــف بذلك، بل قام 

القاهـــرة ـ اجلزيـــرة نت: 
م.أحمد عز الذي ورث جتارة 
اخلردة واحلديـــد عن والده 
أصبح رجل األعمال والسياسي 
األبرز على الساحة املصرية 
على مـــدار الســـنوات الـ 10 
انه أصبح أيضا  إال  األخيرة، 
من أبرز من أطاحت بهم ثورة 

25 يناير.
فهـــو اآلن رهـــن اإلقامة 
اجلبريـــة، وقـــد مت التحفظ 
على أمواله وشركاته وجتري 
النيابة حاليا معه حتقيقا في 
العديد من القضايا السياسية 

واالقتصادية.
فقبل مؤمتر منتدى دافوس 
بالقاهرة في أكتوبر 1996 لم 
يكن يعرف عن رجل األعمال 
أحمد عز إال انه مجرد صاحب 
مصنعـــني صغيرين للحديد 

والسيراميك.
وفي هذا املؤمتر ملع جنمه 
بصحبة جمـــال مبارك جنل 

رئيس اجلمهورية.
وبعدهـــا بدأت ســـيطرة 
عز على العديـــد من مفاصل 
االقتصـــاد املصري من خالل 
تصعيده السياسي باحلزب 
الوطني احلاكم ومجلس الشعب 
)البرملان( حيث شغل منصب 
أمني التنظيم باحلزب ثم رئيسا 
للجنة اخلطة واملوازنة مبجلس 

الشعب عام 2000.
اللجنة خرجت  ومن هذه 
العديد من القرارات االقتصادية 
التي استفزت الشعب وخاصة 
محدودي الدخل والفقراء، حيث 
الدعم املوجهة  قلصت مبالغ 
للفقراء وزيدت تلك املوجهة 
لألغنياء عبر مصانعهم، كما 
قام عز عبر دوره السياســـي 

أحمد عز

مصر تعيد بث قناة »الجزيرة«

شاعر مصري يعود إلى مسابقة
»أمير الشعراء« متجاوزاً أحداث بالده

نقيب الصحافيين المصريين: 
أنا جاهز للرحيل

القاهرة ـ د.ب.أ: قامت إدارة الشـــركة املصرية لألقمار الصناعية 
)نايل ســـات( في الدقائق األولى من صباح أمس بإعادة بث قناتي 
»اجلزيرة« و»اجلزيرة مباشـــر« على نفس الترددات السابقة التي 

كانت تبث عليها قبل صدور قرار بوقف بثها.
واعتبرت »اجلزيرة« عبر شاشتها اخلبر »عاجال« دون أن تذكر 
تفاصيل بشأن عودة البث الذي لم مينع وصول القناتني إلى اجلمهور 
املصري طيلة فترة احلظر التي بدأت يوم 30 يناير املاضي بعد خمسة 
أيام من تفجر احتجاجات الشـــباب املستمرة حتى أمس، وذلك من 
خالل ترددات جديدة كانت القناة تعلن عنها تباعا على شاشتها على 
القمرين »نور ســـات« و»عرب سات« إضافة إلى قيام قنوات أخرى 

باستضافة بث اجلزيرة على تردداتها.

ويعــــود إلى جلنــــة التحكيم 
املصري د.صالح فضل الذي غاب 
أيضا األســــبوع املاضي بســــبب 
األحداث نفسها، والى جانبه احملكمان 
عبدامللك مرتاض )اجلزائر(، ود. 

علي بن متيم )اإلمارات(.

أبوظبي ـ د.ب.أ: عاد الشــــاعر 
املصري هشام اجلخ إلى املهرجان 
الشعري اإلماراتي »أمير الشعراء« 
في أمسيته اجلديدة أمس، بعد ان 
منعته األحداث السياسية مبصر، 
من حضور منافســــات األسبوع 
املاضي. واشتهر اجلخ في املسابقة 
بقصيدته »التأشيرة« التي هاجمت 
األنظمة العربية، وانتقدت الفرقة 
بني العرب، وحذر عبر القصيدة من 
ثورات الشعوب، ما دفع عددا كبيرا 
من القنوات الفضائية إلعادة إذاعة 
إليها عشرات  القصيدة، واستمع 

اآلالف من متصفحي االنترنت.
ويتنافــــس إلى جــــوار اجلخ، 
الشعراء: عال برقاوي )فلسطني(، 
قاسم الشــــمري )العراق(، محمد 
علي اخلضور )ســــورية(، محمد 

العزام )األردن(.

القاهرة: أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيني املصريني انه »جاهز 
للرحيل« إذا رأت اجلماعة الصحافية ذلك، موضحا ان هتاف الصحافيني 
ضده بقولهم »يســــقط القاتل« أثناء تشييع جنازة احمد محمد محمود 
الصحافي مبؤسسة األهرام الذي توفي جراء إصابته بطلق ناري أثناء 
قيامه بتغطية أحداث ثورة الغضب في ميدان التحرير »تصفية حسابات 
انتخابية«.وقال لـ »العربية«: إن هذا املوقف ال يعبر عن موقف جموع 
الصحافيــــني وامنا 31 صحافيا فقط، كمــــا يعبر عن رأي املعارضني في 

مجلس النقابة الذين ارتأوا ان الظروف مواتية إلحداث تغيير.
وتابع مكرم محمد احمد: انا جئت نقيبا للصحافيني في أكبر جمعية 
عقدت في تاريخ النقابة وانا مستعد للرحيل إذا طلبت مني تلك اجلمعية 
ذلك، وان عملي كنقيب ال ميثل إال عبئا نفسيا ثقيال علّي وال يضيف لي 
كصحافــــي أي امتيازات، وانا اعمل خلدمة اجلماعة الصحافية ومتابعة 
مشــــكالت البدل احلكومي، فإن أرادت تلــــك اجلماعة اآلن ان ارحل فأنا 

مستعد للرحيل اليوم قبل الغد.

هشام اجلخ

عودة البنوك لمواعيد العمل السابقة اليوم
ــودة البنوك الى  ــك املركزي املصري ع ــرة ـ كونا: قرر البن القاه
ــهدها  ــمية املعتادة قبل األحداث األخيرة التي تش مواعيد العمل الرس

البالد اعتبارا من اليوم.
وقال نائب محافظ البنك املركزي هشام رامز في تصريح للتلفزيون 
ــتفتح تباعا  ــوك املفتوحة منذ االحد املاضي والتي س املصري ان البن
ــاعة الثامنة والنصف  ــمية )من الس ــتعود الى مواعيد عملها الرس س

صباحا الى الثانية بعد الظهر(.
ــة  ــيمتد فتحها الى اخلامس وأضاف ان بعض فروع البنوك س
ــاء وفقا ملا كان يجري عليه العمل قبل االحداث، مبينا ان هناك  مس
عددا من فروع البنوك سيتم فتحها تدريجيا ألداء جميع اخلدمات 

املصرفية.


