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سفيرنا لدى القاهرة د. رشيد احلمد

ال تحويالت الس�تثمارات »مجموعة الخرافي« في مصر وشركاتها لم تتعرض ألي تخريبالس�فير الحمد ينفي تعرض االس�تثمارات الكويتية في مصر ألي أعمال سلب

)ناصر عبدالسيد( حسني شكري سرحان متحدثا للزميلة هناء السيد

مستثمرون كويتيون ل� »األنباء«: استثماراتنا  في مصر آمنة ونعتزم التوسع فيها مستقباًل
رحلتني يومي���ا، الرحلة األولى 
تقلع 12 ظه���را والرحلة الثانية 
تقلع 10 مساء، مشيرا الى ان عدد 
الرحالت االضافية للشركة بلغ 
5 رحالت يوميا وذلك بالتنسيق 
بالقاهرة  الكويتية  السفارة  مع 
من اجل مغ���ادرة أبناء اجلالية 

الكويتية من مصر في أمان.
على صعيد متصل، لم تصدر 
أي تصريحات من قبل مجموعة 
اخلراف���ي اآلن حول حتويل اي 
استثمارات خاصة باملجموعة من 
مصر، كما ل���م تتعرض أي من 
شركات ومصانع املجموعة ألي 

أعمال تخريب أو سلب.
يذكر ان مجموعة اخلرافي تعد 
من أكب���ر املجموعات الكويتية 
املس���تثمرة في محافظات مصر 
وتتنوع بني استثمارات نفطية 
وعقارية وس���ياحية، وحسب 
بيانات نهاية 2009 بلغ اجمالي 
اصول مجموعة اخلرافي 618.128 
ملي���ون دوالر مقاب���ل 583.136 
ف���ي نهاية 2008  مليون دوالر 
وهو ما يشير الى ارتفاع أصول 
املجموعة في عام بنسبة 6%، ومع 
توسع االستثمارات في 2010 فإن 
اجمالي األصول شهد منوا كبيرا 
خصوصا مع توسع مشروعاتها 

السياحية في »بورت غالب«.

طفرة في االستثمارات املوجهة 
الى مصر.

وقالت املدير اإلقليمي للعالقات 
العامة لفنادق ومنتجعات سفير 
مصر امتنان صادق انه قبل األزمة 
كانت نسبة االشغال بالفندق %100 
وحققنا امليزانية التي كانت قد 
وضع���ت للفندق وحصل فندق 
سفير على س���معة ممتازة بعد 
الفندق جودة  التجديدات وقدم 

عالية جدا.
وأشارت الى انه خالل الفترة 
احلالية يتم عمل دورات تدريبية 
مكثف���ة لكل العامل���ني بالفندق 
للحصول على ش���هادة االيزو 
العاملية، موضحا ان هناك عدة 
مناس���بات تق���ام بالفندق منها 
األف���راح والتي تق���ام في فترة 
الصب���اح نظرا لظ���روف حظر 
التجول وبدأ الفندق في تنشيط 
الس���ياحة الداخلية خاصة انه 
يعمل بالفندق 300 عامل مصري 

وعدد من اجلنسيات األخرى.
من جانبه، أكد مدير اخلطوط 
اجلوي���ة الوطني���ة الكويتي���ة 
بالقاه���رة ماجد ش���نودة عدم 
تعرض املقر الرئيسي للخطوط 
الوطنية مبيدان لبنان باملهندسني 
ألي أعمال تخريب، مش���يرا الى 
انتظام رحالت »الوطنية« مبعدل 

فندق سفير القاهرة حسني شكري 
سرحان تعرض الفندق ألي أعمال 
تخريبي���ة، مؤكد ان الش���رطة 
املصري���ة والعامل���ني بالفندق 

يعملون على حمايته.
وأضاف س���رحان ان نسبة 
الفندق تراجعت  اإلش���غال في 
من 100% لتصبح اآلن 16% فقط، 
وذلك بس���بب األحداث االخيرة 
والتي تعرضت خاللها السياحة 

في مصر لضربة قوية، الفتا الى 
الفندق حتولت اآلن  ان أنشطة 
للتركيز على املؤمترات واألفراح 
التدريبية في قاعات  والدورات 

الفندق املميزة.
ونفى سرحان اي حتويالت 
لالس���تثمارات اخلاصة بفندق 
سفير القاهرة، معربا عن تفاؤله 
بعودة االستقرار ملصر من جديد، 
مشيرا الى ان ما حدث سيحقق 

االستحواذ على حصص كبيرة 
باألس���واق املصرية، كما تصدر 

منتجاتها للخارج.
وأكد ان مصر بلد له عالقات 
اخوية مع الكويت، مش���يرا الى 
انه مت التأكي���د خالل االجتماع 
مبالك الشركة في الكويت على 
انه لن يتم نقل استثماراتهم من 

مصر نهائيا.
 من جانب���ه، نفى مدير عام 

ويبلغ حجم رأس���مال املشروع 
300 مليون جنيه مصري ومن 
املقرر افتتاحه خالل يونيو املقبل، 
مش���يرا الى ان ش���ركة اللؤلؤة 
االس���تثمارية تعم���ل في مصر 
منذ 24 عاما حيث بدأت باكورة 
انتاجها عام 1988 وقدمت للسوق 
املص���ري افخ���ر ادوات للمائدة 
من الزج���اج ومتيزت منتجاتها 
باجلودة العالي���ة ما مكنها من 

محمد فتحي ومدير االنتاج ومدير 
الصيانة الذين استمروا في عملهم 
رغم الظروف التي مرت بها البالد، 
معربا عن أس���فه لتأخر صرف 
روات���ب املوظفني وذل���ك نظرا 

للظروف التي مرت بها مصر.
وأعل���ن الرومي ان ش���ركة 
اللؤلؤة تستعد الفتتاح ثاني اكبر 
مصنع لها إلنتاج الزجاج الفاخر 
للتصدير وللمنش���آت الفندقية 

القاهرة � هناء السيد 
نفى عدد كبير من املستثمرين 
الكويتي���ني في مص���ر تعرض 
استثماراتهم ألي اعمال نهب او 
تخريب خالل األحداث االخيرة 
التي ش���هدتها البالد، واكدوا ان 
مصانعهم وشركاتهم لم تتوقف 

ابان األحداث االخيرة.
بالقاهرة  كما نفى س���فيرنا 
د.رش���يد احلم���د تلقي���ه اي 
معلومات عن اعمال تخريب او 
سلب لالستثمارات الكويتية في 

مصر.
»األنب���اء« قامت بجولة على 
عدد من تلك املشروعات والتقت 
املس���ؤولني عنه���ا، وفيما يلي 

التفاصيل:
 بداية، أكد نائب رئيس شركة 
اللؤلؤة االس���تثمارية والعضو 
املنتدب جمال الرومي ان الشركة 
تقع باملنطقة الصناعية مبحافظة 
6 اكتوبر ويعمل فيها 750 عامال 
مصريا مع بداية األحداث استمروا 
في عملهم ولم يتوقف العمل بل 
استمرت نوبات العمل واالنتاج 

لم يتوقف.
ووجه الرومي الشكر للسواعد 
املصرية من عمال ومهندس���ني 
الذي���ن حافظوا على الش���ركة 
واملصنع واشاد مبدير التسويق 

6 مليارات دوالر خسائر مصر السنوية بسبب الفساد
واش����نطن � د.ب.أ: قال تقرير صادر 
عن مركز »س����المة النظام املالي العاملي« 
األميركي إن اجلرمية والفساد يكبدان مصر 
نحو 6 مليارات دوالر سنويا او ما إجماليه 
57.2 مليار دوالر خالل الفترة بني عامي 

2000 إلى 2008.
وقال املركز الرقابي إن الكثير من هذه 
األموال جاءت من التهرب الضريبي لألفراد 

إضافة للفساد واجلرمية.
وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر 
تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات املالية 
غير الشرعية. وقال معد التقرير ديف كار 
إن »ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع 
املنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط 
فيه«. وقال إن »ضعف احلوكمة س����مح 
بتفشي الرش����اوى والسرقات واجلرائم 
والته����رب الضريب����ي ما دف����ع مليارات 

الدوالرات خارج البالد كل عام«.
وقال إن »اخلسائر السنوية لألموال 
التي أعاقت بش����كل كبير قدرة احلكومة 
على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف 
مس����تويات الفقر، جعلت نظام الرئيس 
حس����ني مبارك غير محتمل ودفع مصر 
إلى حالتها الراهنة من عدم االس����تقرار 

السياسي واالجتماعي«.
واحتلت مصر املرتبة الثالثة من بني 
كل الدول األفريقية كأكبر دولة مصدرة 
لرأس املال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي 

التدفقات الى اخلارج في الفترة من عامي 
2000 إلى 2008 حوالي 57.2 مليار دوالر 
و6.4 ملي����ارات دوالر في ش����كل تدفقات 
س����نوية. وقال التقرير إنه عند تقسيم 
السكان إلى خمس مجموعات، يرى املرء 
أنه في عام 2005 كان اخلمس األدنى من 
سكان مصر يستحوذون على 8.96% من 
دخل البالد، فيما استحوذ اخلمس األعلى 
منه على حصة ضخمة بلغت نس����بتها 

41.46% من دخل مصر.
وذكرت وكالة األنباء اآلسيوية الهندية 
نقال عن تقرير مركز سالمة النظام املالي 
العاملي، أن دول شمال أفريقيا املؤلفة من 
اجلزائر ومصر وليبيا واملغرب وتونس 
شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس 
أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن 
أي مجموعة أخرى بني الدول األفريقية.

وبلغت اخلسارة املجمعة لرأس املال 
غير الشرعي من شمال أفريقيا خالل تلك 
الفترة البالغ����ة 39 عاما 1767 دوالرا عن 
كل شخص. وخالل الفترة من 2000 إلى 
2008، خسرت ثالث دول من خمس دول في 
شمال أفريقيا وهي مصر واجلزائر واملغرب 
خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دوالر 
و13.6 مليار دوالر و13.3 مليار دوالر على 
التوالي، لتصنف تلك الدول من بني أكبر 
ست دول مصدرة لرأس املال غير الشرعي 
في القارة، بينما خسرت تونس 9.3 مليارات 

دوالر لتحتل املركز العاشر.

صورة أرشيفية للرئيس املصري املتنحي محمد حسني مبارك وعائلته

)رويترز( جموع املتظاهرين في ميدان التحرير فرحني بتنحي الرئيس مبارك عن السلطة 

مقتل عامل مصري يعمل
في السفارة األميركية بالقاهرة

البحث عن سارقي 3 كيلوغرامات ذهب 
و27 ألف جنيه من محل مصوغات

القاهرة � أ.ف.پ: قتل عامل يعمل حلس���اب السفارة األميركية 
ف���ي القاهرة خالل التظاهرات، على م���ا أعلنت  وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون في بيان ان خيري رمضان علي جنار 
وهو يعمل في السفارة منذ 18 عاما فقد اثره في الثامن والعشرين 

من يناير قبل ان يتم تأكيد نبأ وفاته في وقت الحق.
وأكد ديبلوماس���ي في القاهرة ان عائل���ة العامل تعرفت على 
جثته في املش���رحة، وقال »انهم يعتقدون انه قتل جراء اصابته 

بثالث طلقات نارية«.

القاه����رة � أ.ش.أ: تكث����ف األجهزة األمنية مبديري����ة أمن القاهرة 
جهوده����ا للقبض على مجهول����ني قاموا بس����رقة 3 كيلوغرامات من 
املش����غوالت الذهبية و27 ألف جنيه من داخل احد محالت املصوغات 

بوسط القاهرة.
وكان الل����واء أمني عزالدين مدير االدارة العامة ملباحث القاهرة قد 
تلقى بالغا من صاحب محل مصوغات بدائرة قسم شرطة قصر النيل 
باكتشافه سرقة 3 كيلوغرامات من املشغوالت الذهبية و27 ألف جنيه 
م����ن داخل خزينة احملل. وباالنتقال واملعاين����ة تبني ان اجلناة قاموا 
بالدخول الى احملل بعد كسر احلائط املشترك بينه وبني احملل املالصق 
له، والذي تبني انه مغلق، ومت اتخاذ جميع االجراءات القانونية الالزمة 
حيال الواقعة، واصدار نشرة مبواصفات املسروقات لضبطها واجلناة 

في أسرع وقت ممكن.

عواصم � وكاالت: يعتبر شهر فبراير شهرا مباغتا 
وفاصال في حياة الرئيس املصري املتنحي محمد 
حسني مبارك، حيث شهد فيه العديد من األحداث 
الفارقة في حياته، ما ب���ني تخرجه وبلوغه أرفع 
الدرجات العسكرية الى تنحيه اخيرا عن السلطة 

في احلادي عشر من فبراير 2011.
وبدأ ارتباط الرئيس املصري املتنحي بهذا الشهر 
منذ القدم،.. ففي مطلع عام 1949، كان الطالب )آنذاك( 
محمد حسني مبارك في سنته النهائية بالكلية احلربية 
يحلم بيوم تخرجه القريب، وما إن هل شهر فبراير 
حتى ملعت جنمة فوق كتف املالزم ثان محمد حسني 
مبارك كأول رتبة عسكرية يحصل عليها، وليرتبط 
الرجل بالش����هر طيلة حياته بعدها. في فبراير عام 
1974، حص����ل مبارك على أعلى رتبة عس����كرية في 
حياته وهي رتبة الفريق، قبل أن يخلع زيه العسكري 
إلى األبد منذ عام 1975، حني اختاره الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات كنائب له.
وكما اقترن مبارك في حياته العملية بفبراير، فإن 
حياته االجتماعية أبت أن تس����تثنى من ذلك متاما، 
حيث ان رفيقة دربه وشريكة حياته وأم ابنيه السيدة 
س����وزان صالح ثابت، املعروفة بسوزان مبارك من 

مواليد يوم 28 فبراير من عام 1941.
وفي حقبته الرئاسية، ورغم احتفال العالم أجمع 
بيوم 14 من فبراير كعيد للحب، فإن مبارك شهد في 
هذا الش����هر عددا من األحداث التي قد يشيب لهولها 
الولدان.. ففي 25 فبراير من عام 1986 استيقظ العالم 
على أحداث مترد بأحد معسكرات الشرطة باجليزة، 
فيما عرف بأح����داث األمن املركزي، التي تدخل على 
أثرها اجليش وف����رض حظر التجوال، للمرة األولى 

في حقبة حكم مبارك.
كما ش����هد يوم 20 فبراير من ع����ام 2002 حادثة 
اشتعال النيران بأحد القطارات بصعيد مصر، وأسفر 
عن مقتل نحو 370 راكبا احترقوا حتى التفحم.. في 
حني شهد يوم 2 فبراير 2006 غرق العبارة »السالم 
98« القادمة من ميناء جدة قبالة ميناء سفاجا بالبحر 

األحمر، ووفاة نحو 1033 من ركابها وفي 22 فبراير 
من عام 2009، انفجرت عبوة ناسفة مبيدان مسجد 
احلسني، ما أسفر عن مقتل فتاة فرنسية وإصابة نحو 

25 آخرين من مصريني وعرب وأجانب.
ولكن فبراير حمل ملبارك مفاجآت أخرى، إذ يبدو 
أن الش����هر قد حتالف مع كل الق����وى املضادة له في 
األزمة املصرية األخيرة على نحو عجيب.. فإذا كانت 
ثورة الش����باب التي بدأت في يوم 25 يناير املاضي 
قد أديرت إلكترونيا عبر مواقع الدردشة، فإن موقع 
»فيس بوك« للتواصل االجتماعي )الذي كان إحدى 
أدوات الش����باب املناهض ملبارك( قد مت تدشينه في 
»فبراير« من عام 2004. كما أن املدون كرمي عامر قد 
حرك الرأي العام املصري والدولي ضد مبارك، وذلك 
عندما حكمت عليه محكمة عسكرية باحلبس ملدة 4 
سنوات في يوم 22 فبراير من عام 2007 بتهمة إهانة 
رئيس اجلمهورية. وفي 19 فبراير 2010 عاد د. محمد 
البرادعي إلى مصر عقب انتهاء فترة رئاسته للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، لتطالبه بعض القوى السياسية 

والنشطاء بترشيح نفسه للرئاسة.
كم����ا أن أمين نور، الذي حصل على املركز الثاني 
في االنتخابات الرئاسية في عام 2005، سجن في ذات 
العام بتهمة التزوير ملدة 5 سنوات، قبل أن يفرج عنه 
ف����ي 18 فبراير من عام 2009. أما أحمد زويل، العالم 
البارز احلائز جائزة نوبل ف����ي الفيزياء عام 1999، 
مستش����ار الرئيس األميركي للعلوم والتكنولوجيا، 

فقد ولد في يوم 26 فبراير من عام 1946.
أما اإلخوان املسلمون، فيربطهم بهذا الشهر حادثة 
مقتل مؤسس اجلماعة وأول مرشديها اإلمام حسن البنا 
في يوم 12 فبراير من عام 1949، وهي احلادثة التي لم 

يجد لها التاريخ تفسيرا أو مدانا حتى اليوم.
وال ينسى التاريخ أن اللواء حبيب العادلي، قد عني 
في منصب مساعد أول لوزير الداخلية األسبق حسن 
األلفي في 19 فبراير من عام 1995، ليخلف األلفي في 
منصبه عام 1997، عقب الهجوم اإلرهابي على سياح 

مبدينة األقصر الذي خلف 58 ضحية.

فبراير.. شهر المفاجآت في حياة مبارك: شهد تخرجه
وبلوغه أرفع درجاته العسكرية وتنحيه عن السلطة


