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خرابيش نكشة
إعالمي شهير خرج من البرملان بفضيحة بعد لقاء التطبيع إياه، شافوه قبل يومني 
واقفــا عنــد باب 4 للمجلس من الصبح بدري منتظرا احد زمالئه ومعه مجموعة أوراق 
يقال انها طلبات جماهيرية حابب صاحبة يوقعها له من الوزراء.. يعني بيشتغل نائب 

من الباطن.. والغريب ان من بني الطلبات انه عايز يرجع قناته من جديد!

أعضــاء هيئــة برملانية مؤلفة من ١0 نــواب فقط حاولوا التراجع عــن أفكارهم لكن 
»الطبع يغلب التطبع« ويعيشون حالة من العزلة الكاملة حتت قبة البرملان وحتى اآلن 
يجتمعون سرا في حجرة صغيرة منحتها لهم األمانة العامه للبرملان.. ولكن التساؤل: 

»اجتماعات تستمر بالساعات ورمبا لبعد منتصف الليل بيناقشوا فيها ايه؟«.

.. يا سادة يا كرام.. ثقوا في اهلل أنه لن يضيّع مصر 
أبدا.. وثقوا في وعي شعبكم الذي استقر على ضفاف 

دا منذ أن وّحد مينا القطرين، ووضع  دا وموِحّ النيل موَحّ
التاجني، ومنذ عبد إخناتون إلها واحدا ودعا سيدنا 

إبراهيم إلى عبادة رب العاملني.
.. أما عن تلك الدعوات »املشبوهة« للنزول في »مظاهرات 

حاشدة« يوم 11/11، سواء كانت لذلك عالقة بعالمة 
»الربعاوية« سيئة السمعة أو ال، فيجب أال يتم االلتفات 
إليها جماهيريا، ومصر لن تشهد ما يسمى في العلوم 

االجتماعية والسياسية بـ »ثورة اجلياع«، ألسباب كثيرة 
منها أن أوضاعنا االقتصادية لم تشهد انهيارا يصل 
إلى هذه الدرجة )راجعوا اإلقبال على شراء األراضي 

التي تطرحها الدولة وكيف تتم تغطية الطلب بأضعاف 
مضاعفة عن العرض(، وإن كان هذا ال يخفي حقيقة 
التراجع احلاد لسعر اجلنيه أمام الدوالر، وال حقيقة 

االرتفاع اجلنوني لألسعار في بعض السلع، ولنتفق على 
استمرار وجود »الفساد« وعدم النجاح حتى اآلن في 
القضاء عليه وعلى املفسدين والفاسدين، .. ولكن هل 

احلل في مظاهرات حاشدة )قد ورمبا واالحتمال األكبر( 
أن تخرج عن السيطرة وتتحول إلى »انتفاضة حرامية« ـ 
على رأي السادات رحمه اهلل ـ ويتم خاللها االعتداء على 
املال العام واخلاص، وسرقة ونهب احملال ورمبا البيوت 

بدعوى التظاهر واحلرية، ونعود لنبكي على اللنب 
املسكوب وتقول إنها »قلة مندسة مخربة«؟!

شخصيا.. وجهت انتقادات كثيرة للحكومة لتركها موجة 
الغالء تتفاقم، وتخليها عن الفقراء وفشلها في كبح 

جماح الدوالر، ولكن من ناحية أخرى هناك إجنازات 
حقيقية تتم على األرض، وإن كانت أولويات الناس هي 
توفير الطعام والشراب، فهذه هي احلاجات األولية التي 

يجب أن توفرها احلكومة، وإال فلترحل غير مأسوف 
عليها.

نعم.. هناك فساد وفاسدون.
نعم.. هناك وجوه تتصدر املشهد يجب أن تختفي.. حياء 

أو إجبارا فلم تعد مقبولة.
نعم.. يعاني الفقراء من التهميش والغالء غير املسبوق.
نعم.. هناك أخطاء اقتصادية فادحة يجب حسن اختيار 

من يعاجلها.
نعم.. هناك استنزاف لقدرات مصر، ومحاوالت 

لتركيعها، وإرهاب داخلي، ومؤامرات خارجية.
لكن ذلك كله لن يحل بدعوات مشبوهة تستنزف قوى 

اجليش والشرطة، وال مبظاهرات هدفها التدمير ال البناء، 
والتكسير ال اإلصالح، والتخريب ال التعمير.. أعتقد أن 
الرسالة وصلت للقيادة السياسية، والكرة أصبحت في 
ملعبها.. وبانتظار قرارات أكثر صرامة وحتركات أكثر 
صالبة.. وأياد أكثر ثباتا وضمائر أكثر صحوة.. حتى 

يشعر املواطن البسيط بأنه محل االهتمام.
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

11/11...؟!

كشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي خالل أيام.. واستشهاد مجند وتصفية 19 إرهابياً بمواجهات سيناء

8 نوفمبر.. احلكم في استشكاالت التنفيذ في »تيران وصنافير«
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

حددت محكمــة القضاء اإلداري مبجلس الدولة برئاســة 
نائب رئيس املجلس املستشــار بخيت إســماعيل، جلسة 8 
نوفمبر املقبل للنطق باحلكم في دعاوى االستشكال املتعلقة 
بتنفيذ احلكــم الصادر من احملكمة ببطالن اتفاقية ترســيم 
احلدود البحرية املشتركة بني مصر والسعودية املوقعة في 
شــهر أبريل املاضي، واملتضمنة نقــل تبعية جزيرتي تيران 

وصنافير إلى اململكة العربية السعودية. 
وطالب خالد علي احملامي وآخرون باالستمرار في تنفيذ 
حكم القضاء اإلداري، في حني طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، 
بوقــف تنفيذ احلكم ملخالفته صحيح حكم القانون، باعتبار 
أن توقيع االتفاقية من أعمال الســيادة غير اخلاضعة لرقابة 

القضاء. 
إلى ذلك، علمت »األنباء« من مصادر مطلعة انه من املقرر 
عقد مؤمتر صحافي عاملي خالل أيام لإلعالن عن إجهاض 
األجهزة األمنية املصرية السيادية واملدنية محاولة اغتيال 
الرئيس عبد الفتاح السيســي والتي كان مخططا لها بعد 
١0 ايام وكيفية الكشــف عــن العناصر التي خططت لذلك 
وكيفيــة القبض عليها، كما ســيعلن عن تفاصيل القبض 
على اخطر العناصــر اإلرهابية التي كانت تخطط للقيام 

بأعمال عدائية خطيرة في ١١ نوفمبر القادم.
وقالــت املصادر انه ســيتم امام وســائل اإلعــالم احمللية 
والعربيــة والعامليــة عرض تفاصيل هــذه اخللية اإلرهابية 
بالصوت والصورة العترافاتهم والكشف عن املخطط الرئيسي 

لها والتي ستحمل مفاجآت كبرى في األسماء التي تضمها.
وأشارت املصادر إلى أن االعترافات التي أدلى بها املتهمون 
تتناول تكليفات عناصر لهم من القيادات اإلخوانية احلالية 

والهاربة خارج البالد.
كما سيكشــف النقاب عن تفاصيل املخططات وقوائم 
االغتيــاالت التي مت اعدادها بتكليفات من عناصر إرهابية 
في اخلارج لتنفيذها ضد بعض السياســيني واإلعالميني 
خــالل املرحلة القليلة القادمة وحجم األســلحة والذخائر 
التي مت اكتشــافها في أوكار اإلرهابيني عند القبض عليهم 

وأيضا املتفجرات واملواد املصنعة لها وأوزانها.
من جهة أخرى، أعلن اجليش استشهاد مجند وتصفية ١٩ 

إرهابيا في مواجهات عنيفة أمس بسيناء.
وقال املتحدث العسكري العميد محمد سمير، في بيان 
له، إن قوات اجليش قامت أمس، وبتنســيق مع األجهزة 
األمنية املعنية، بقصف وتدمير 3١ ملجأ ومخزنا للعناصر 
اإلرهابية، كما قامت عناصر املدفعية بالتعاون مع القوات 
البريــة والوحــدات اخلاصــة بالتعامل مع عــدد آخر من 
األهداف ومداهمة مجموعات أخرى من البؤر تســتخدمها 
تلك العناصر نتج عنها مقتل ١٩ إرهابيا واستشهاد مجند 

من قوات اجليش.
وأضاف أن قوات اجليش تواصل مالحقة العناصر اإلرهابية، 

وتتعامل معها بكل حسم من أجل تطهير سيناء.

جانب من القاء املشترك بني اجلانبني املصري والكوري

البنك الدولي يستهدف ضخ 4.5 مليارات دوالر خالل 3 سنوات
استثمارات كورية في مجاالت تصنيع اإللكترونيات والبنية التحتية

القاهرة ـ ناهد امام 

أعلن نائب الرئيس لشــؤون الشرق 
البنك  أفريقيا في  األوسط وشــمال 
الدولي، حافظ غامن ان البنك يستهدف 
ضخ 4.5 مليارات دوالر ملصر خالل 3 
سنوات، بدءا من السنة املالية املاضية، 
مبينا ان البنك قام بضخ 1.5 مليار دوالر 
خالل العام املالي املاضي 2015ـ  2016، 
والــذي انتهى في يونيو املاضي، كما 
نستهدف ضخ 1.5 مليار دوالر أخرى 
خالل العام املالي احلالي، الى جانب 1.5 
مليــار دوالر خالل العام املالي القادم 

2017 ـ 2018.
وأكد ان مشروع تنمية الصعيد بقيمة 
500 مليــون دوالر من البنك الدولي، 
يتم تنفيذه في محافظتني في صعيد 
مصر هما قنا وسوهاج، ونعمل على 
تنمية املناطق األكثر فقرا في احملافظتني 
وخلق فرص عمل وتطوير حياة أفضل 

للشباب والسيدات، ونستهدف زيادة 
العمالة في تلك املناطق بـ 10 آالف فرصة 
عمل، ودورنا خلق فرص العمل للشباب 
وتنمية املناطق األكثر احتياجا، وحتقيق 
العدالة االجتماعية، وهي مناطق تركيز 
البنك الدولي في البرنامج االقتصادي 
الذي تنفذه مصر حاليا، إلى جانب برامج 

تكافل وكرامة للحماية االجتماعية.
من جهة اخرى، اكد الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة 
محمد خضيــر ان لقاءه بوفد كوري 
برئاســة كيم يوچــاجن رئيس مكتب 
الوكالة الكورية للترويج لالســتثمار 
)KOTRA( وكوه چاي ميوجن املستشار 
االقتصادي لســفارة كوريا اجلنوبية 
ومجموعة من كبريات الشركات الكورية 
العاملة في مصر لتعزيز االستثمارية 
املصرية الكورية حيث مت بحث سبل 
تعزيز التعاون فــي مجاالت تصنيع 
اإللكترونيات والبنية التحتية ومجاالت 

اخرى ذات االهتمام املشترك 
واســتعرض خضيــر خــالل اللقاء 
اإلجراءات التي تتخذها وزارة االستثمار 
والهيئة مؤخرا لتهيئة املناخ االستثماري، 
مؤكدا أهمية تشــجيع االستثمارات 
الكورية، باعتبارها شريكة في حركة 

التنمية ودعم االقتصاد املصري.
أن احلكومــة والقيادة  وأكد خضير 
السياسية تولي اهتماما كبيرا لتحسني 
مناخ االستثمار في مصر وجذب كافة 
االستثمارات األجنبية، وهو ما تفعله 
الوزارة والهيئة من خالل التنســيق 
مع كافة اجلهات املعنية للوقوف على 
العقبات التي تواجه املستثمرين والعمل 

على تذليلها.
وأضاف: »لدينا رؤية استثمارية واضحه 
تعتمد على جذب االستثمارات التنموية 
التي تساهم في حتسني اخلدمات املقدمة 
للمواطن املصري وتخلق فرص عمل 

عادلة للشباب املؤهل«.

تأجيل طعون مرسي وقيادات 
اإلخوان في اقتحام السجون

القاهرةـ  أ.ش.أ: قررت محكمة النقض في جلستها املنعقدة 
امس، تأجيل نظر الطعون املقدمة من الرئيس األسبق محمد 
مرســي وقيادات وعناصر جماعة اإلخــوان اإلرهابية، إلى 
جلســة ١5 نوفمبر املقبل، والصادرة ضدهم أحكام باإلدانة 
تراوحــت بني اإلعدام شــنقا والســجن املشــدد، في قضية 
اقتحام الســجون املصرية واالعتداء على املنشــآت األمنية 
والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير20١١، وفق 
مخطط إجرامي ســبق إعداده باالتفاق مع حركة »حماس« 
الفلســطينية والتنظيم الدولي جلماعة اإلخوان وميليشيا 
حزب اهلل اللبنانية، ومبعاونة من عناصر مسلحة من قبل 

احلرس الثوري اإليراني. 
وجاء قرار التأجيل لتمكني هيئة الدفاع عن املتهمني من 

االطالع على مذكرة نيابة النقض في شأن الطعون. 
وتضم القضية ١2٩ متهما، من بينهم ٩3 متهما هاربا من 
عناصر حماس وحزب اهلل واجلماعات التكفيرية وجماعة 

اإلخوان اإلرهابية.

صدمة: شخصية حكومية كبيرة قوية اتصدمت وهي بتسمع 
من مكتبها زعيم أغلبية البرملان وهو يهاجم احلكومة فردا 
فردا في جلســة عامة ويكيل لها االتهامات ويحذرها.. لكن 
كل دا مــش مهــم عنده بقــدر ما صعق مــن كلمات املنصة 
البرملانية ضد احلكومة خالل متابعته للجلسة من مكتبه 
صوتا وصورة ويقول شهود عيان انه ردد »عليه العوض 
ومنه العوض« ولكن يبدو ان منصة البرملان كانت شجاعة 

وهي تقول »سالم يا صاحبي«.
>>>

محاولة: تيار »إرهابي - ديني - سياسي« يعقد عدد من قياداته 
مع قيــادات حزب خرج من رحم اإلخوان ويقوده واحد خرج 
من السجن مؤخرا يدرسون إنشاء قناة دينية على احد األقمار 
األجنبية ويبحثون تكلفة التردد وشعار القناة ويجمعون األموال 

من اجل إجناز هذه املهمة.
>>>

خسائر: عــدد من شركات السياحة الشــهيرة والتي اعتادت 
تنظيــم رحالت عمــرة مكثفة وأيضا حمــالت حج اجتهت 
إلى إزالة اعالنات تنظيم رحالت العمرة في خطوة لتغيير 
نشاطها إلى السياحة الداخلية أو األوروبية وطبعا السبب.. 
اخلســائر املتوقعة بعــد تراجع اإلقبال عقــب ارتفاع ثمن 

تأشيرة احلج والعمرة من قبل السعودية بشكل كبير.
>>>

مقاطعة: يبدو ان احللويات الشرقية والغربية ستلحق باللحوم 
في املقاطعة الشعبية لها خاصة وأنها ليست ضرورية وال يقبل 
عليها أصحاب الدخل املتوسط إال على فترات متباعدة.. والسبب 
هو طبعا السكر اللي شاحح في السوق وتشتريه احملالت من 

السوق السودا بأكثر من 10 جنيهات.

دبـة النملـة

القاهرة - ناهد إمام

شــددت وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر 
على متانة العالقات املصرية - السعودية وعدم 

وجود أي توتر يعتريها.
وعلى مــن الطائرة املتجهة إلى األقصر لتفقد 
املشــروعات التنمويــة فــي الصعيــد املمولة من 
الصناديــق العربيــة قبل يومــني، أكدت نصر في 
مقابلة خاصة لـ »األنباء« أن مشــروعات التعاون 
مســتمرة بني البلدين وان االتفاقيات املوقعة بني 
اجلانبني مستمرة دون توقف وفي مقدمتها مشروع 
تنمية شــبه جزيرة ســيناء املمول من الصندوق 
الســعودي للتنمية بقيمة ١.5 مليار دوالر والذي 
يسير بشكل جيد حاليا نظرا ألهميته الكبرى في 

تنمية سيناء ملصر.
هــذا ووصفت نصــر التعاون مــع الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية بـ »املتميز«، حيث قرر الصندوق املساهمة في مشروع تنمية 
ســيناء بتمويــل قيمته ٩00 مليــون دوالر منها ١00 مليون دوالر لتمويل إنشــاء 5 محطات 

حتلية مياه في جنوب سيناء.
وأضافت نصر أن الصندوق يســاهم ايضا في دعم الالجئني الســوريني مبصر من خالل 
تقــدمي منحتــني بقيمة 35 مليون دوالر منها توقيع اتفــاق باألحرف األولى بقيمة ١5 مليون 
دوالر، موضحة أن املشروعات املمولة من املنحة تساهم في حتسني مستوى اخلدمات املقدمة 
لهم خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على املرافق العامة نتيجة الكثافة االستهالكية الضخمة، 
كما توجه املنحة لتمويل عدد من املشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة املخلفات 
الصلبة، املياه والصرف الصحي، وذلك في عدد من املناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للالجئني 

السوريني، خاصة في محافظات اجليزة واإلسكندرية ودمياط والقاهرة.
وقالت ان نصيب مشــروعات قطاع الصحة مــن القيمة اإلجمالية لهذه املنحة يبلغ نحو 
8 ماليــني دوالر، فيما خصص ملشــروعات املياه والصــرف الصحي نحو 7 ماليني دوالر، أما 
مشروعات النظافة وإزالة املخلفات الصلبة فقد حصلت على مليون دوالر من قيمة هذه املنحة.

وتعد هذه املنحة الثانية املقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية لذلك الغرض، 
حيث بلغت املنحة األولى 20 مليون دوالر قبل فترة وقد مت اســتغاللها في بناء 30 مدرســة 

على مستوى احملافظات التي تشهد ايضا جتمعات كثيفة لالجئني السوريني.
وحــول العالقة مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي الكويتي، أوضحت 
وزيرة التعاون الدولي د.ســحر نصر أنها عالقات مســتمرة منذ عام ١٩77، وحاليا يتم بحث 
مدى إمكانية مشاركة الصندوق في مؤسسة التمويل اإلسالمي األصغر التي سيتم إنشاؤها 

في مصر بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية.
كما تتــم مناقشــة، إمكانية اســتفادة القطاع 
اخلاص املصري من التمويالت واألنشطة اخلاصة 
بالصندوق، ومنها املساهمة في رأسمال املشروعات، 
وتقدمي خطوط االئتمان، وذلك باإلضافة إلى تقدمي 
الدعــم املؤسســي واخلدمات الفنيــة، حيث عدل 

الصندوق اتفاقية إنشائه في العام ١٩٩7.
وأوضحــت أن عدد املشــروعات التي ســاهم 
الصندوق العربــي في متويلها مبصر قد بلغ 56 
مشروعا خالل الفترة من ١٩74 حتى 20١5، بقيمة 
إجماليــة تقدر بـ ١.327 مليار دينار )حوالي 4.78 

مليارات دوالر(.
وأشــارت إلى أنها وجهت الدعــوة للصندوق 
للمساهمة مبشروع الصوب الزراعية، ضمن مشروع 
١.5 مليون فدان، من خالل تقدمي منحة ملصر لتمويل 
إعداد دراسة جدوى مشروع استزراع وتنمية ١00 

ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
وأضافت نصر: أن مبادرة دعم اجلســور العربية ـ األفريقية يدعمها عدد من الصناديق 
العربية منها الصندوق الســعودي للتنمية والكويتي وصنــدوق أبوظبي وهي مبادرة من 
ضمن اهدافها متويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة. ونفت ما يتردد عن زيادة أعباء القروض 
احلالية على األجيال القادمة، موضحة أن القروض التي تبرمها الوزارة تشكل 4.5% من الدين 

العام و35% من الدين اخلارجي وسوف تتراجع إلى 30% مع حتويل الوديعة السعودية.
كما أن القروض تنموية وتســدد على 35 عاما مع فترة ســماح 8 ســنوات وبسعر فائدة 
١.5% وهو ما يجعل عبء تلك القروض ســيكون على القروض نفسها وليس على املقترض 

بسبب طول مدة السداد.
وقالــت إنه ســيتم خالل أيــام توقيع اتفاق بــني البنك األهلي املصري وبنك االســتثمار 

األوروبي بقيمة 400 مليون دوالر لتمويل مجموعة من املشروعات الصغيرة.
وأضافت ان هناك اهتماما حكوميا بحقوق اإلنســان وفقا لنصوص دســتور 20١4 وذلك 
من خالل دعم املجلس القومي حلقوق اإلنســان في القيام مبهامه كمؤسســة قومية حلقوق 
اإلنسان، ودعم مشاركة املرأة في احلياة العامة وفى إطار ذلك توجه له منحة أوروبية بقيمة 

١0 ماليني يورو يستفيد منه املجلس القومي حلقوق اإلنسان.
وأكــدت أن احلكومة تتبنى برنامج إصالح اقتصادي شــامل ولديها التزام قوي مبراعاة 
اجلوانب االجتماعية حملدودي الدخل خاصة في املناطق األكثر احتياجا مثل الصعيد وشمال 
ســيناء وبالتالــي يتم بحث عدد من البرامج التنموية وكيفية حتســني مســتوى معيشــة 

املواطنني في الصعيد.

سحر لـ »األنباء«: عالقاتنا مع السعودية »متميزة«
وتنفيذ مشروع تنمية سيناء يسير بشكل جيد

 دعوة صندوق اإلمناء االجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع استزراع وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية
 »األهلي املصري« و»االسـتثمار األوروبـي« يوقعان قريباً اتفاقاً بـ 400 مليون دوالر لتمويل مجموعة مشـروعات صغيرة

د.سحر نصر متحدثة للزميلة ناهد امام


