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القاهـــرة ـ وكاالت: ألول مرة 
منذ عامني يتدخل البنك املركزي 
املصري في سوق صرف العمالت 
األجنبية امـــس حيث قام بضخ 
كميات كبيـــرة من الدوالر وذلك 
بعدما تأكد وجود مضاربات منذ 
الصباح الباكر لتحقيق مكاسب 
وقتية لصالح املضاربني مما كاد 
أن يلحق خسائر كبيرة في سعر 

اجلنيه.
وصرح هشـــام رامـــز نائب 
املركـــزي لوكالة  البنك  محافظ 
أنباء الشرق األوسط بأن تدخل 
البنك املركـــزي أدى إلى خفض 
ســـعر الدوالر بنحـــو 9 قروش 
حيث كان قد سجل 5.96 جنيهات 
وأصبح بعد تدخل املركزي 5.87 
جنيهات مما أحلق خسائر كبيرة 

باملضاربني.
البنك املركزي  إن  وقال رامز 
يراقب حركة السوق بشكل دائم، 
البنك للتدخل  مؤكدا اســـتعداد 
الفوري في أي وقت إذا ما اقتضت 
الظـــروف ذلك، وأشـــار إلى أن 
العمـــالت األجنبية  احتياطيات 
املوجودة لدى املركزي والتي تصل 
إلى نحو 36 مليار دوالر تساعد 
علـــى حتقيق التدخل الســـريع 

واملنظم في أي وقت.
وحـــذر رامـــز املضاربني من 
الراهنـــة  الظـــروف  اســـتغالل 
واملضاربة على أســـعار الدوالر، 
مؤكدا أن البنك املركزي لن يقف 
مكتوف األيـــدي في حالة ظهور 
أي مضاربة غيـــر منطقية على 

سعر الدوالر.
الى ذلك، أعلنت هيئة الرقابة 
املاليـــة املصرية عـــن اتخاذ 12 
إجراء اســـتثنائيا يستمر العمل 
بها ملدة أسبوع لدعم أداء البورصة 
املصرية عند معاودة نشاطها االحد 
املقبل منها تقليص زمن جلسة 
التداول إلى 3 ساعات فقط بدال من 
4 ساعات وفرض حدود سعرية 

على حركة االسهم.
وذكرت هيئـــة الرقابة املالية 
في بيـــان لها امس أرســـلت به 
البورصة املصرية أن  إدارة  إلى 
اإلجراءات حددت بداية جلســـة 
التداول بالبورصة من الســـاعة 
العاشـــرة والنصف صباحا إلى 
الساعة الواحدة والنصف ظهرا مع 
وقف العمل باجللسة االستكشافية 

السابقة على جلسة التداول.
أنه سيستمر  إلى  وأشـــارت 
الســـعرية على  العمل باحلدود 
األسهم املقيدة بالبورصة املعمول 
بهـــا حاليا على أن يتـــم إيقاف 
التداول على الســـهم ملدة نصف 
ساعة عند حدوث تغير يساوي 

وأشارت هيئة الرقابة املالية 
إلى أن االجراءات تضمنت أيضا 
اختصار إجراءات املصادقة على 
الشـــركات لشراء أسهم  طلبات 
اخلزينة بحيث يتـــم البت فيها 
في نفس يوم تقدميها من اإلدارة 
الهيئة  إلى  التنفيذية للشـــركة 

اعتبارا من اليوم.
وســـمحت االجـــراءات بقيام 
العاملني في الشركات املقيدة بشراء 
أسهم الشركات التي يعملون بها 
وفقا ألحكام املادة )19( من قواعد 

القيد بالبورصة.
أنها ستتلقى  الهيئة  وذكرت 
طلبات تنظيم عمليات االكتتاب 
واالسترداد في الصناديق وفقا 
ألحكام القانون ونشرات االكتتاب 

في الصناديق.
وطالبت الهيئة الشركات املقيدة 
بالبورصة بتحديث اإلفصاح عن 
أوضاعهـــا التشـــغيلية واملالية 
واإلداريـــة قبل أو خـــالل األيام 
األولى من بدء التداول، مع متابعة 
استعدادات شركات السمسرة في 
أمناء  املالية وشـــركات  األوراق 
التحقق من  احلفظ مـــن أجـــل 
قدرتها على االستجابة ملتطلبات 
اجلمهور عند بدء التداول، واإلعالن 
للجمهور عـــن أي فروع لن يتم 
التعامل من خاللها والبدائل املتاحة 

لعمالء هذه الفروع.
وأوضحـــت الهيئـــة أن هذه 
القرارات سيستمر العمل بها ملدة 
أسبوع على أن يتم تقييمها في 
نهاية األسبوع األول وسيتم خالل 
األيام القليلـــة املتبقية قبل بدء 
التداول عقد عدد من االجتماعات 
بني الهيئة والبورصة والشركات 
العاملة في مجال األوراق املالية 
من أجل توضيح كيفية التعامل 
بالقواعد والضوابط املشار إليها 

أعاله.
وأكـــدت ان هـــذه االجراءات 
مت اتخاذهـــا بعد مشـــاورات مع 
املالية، وشركة  بورصة األوراق 
مصر للمقاصة واإليداع والقيد 
العاملة في  املركزي، والشركات 
مجال األوراق املالية، وكذلك في 
ضوء التنسيق املستمر مع البنك 

املركزي املصري.
املالية  الرقابة  وشددت هيئة 
على أن تلك االجراءات تأتي حرصا 
منها على حمايـــة املعامالت في 
البورصة والتي متثل جزءا أساسيا 
من استثمارات املصريني ومن ثروة 
الوطـــن اإلنتاجية، وفي احلفاظ 
أيضا على مصداقية وانتظام العمل 
في البورصة ملا متثله من وسيلة 
لتوفير التمويل للشركات املصرية 

والستثمار املدخرات.

استمرار االلتزام بتوفيق املالءة 
املالية خالل 5 أيام عمل على األكثر 
مبا يساعد الشركات على التجاوب 
املتعاملني  مع متطلبات عمالئها 

بالهامش.

حدث تغير يساوى %10.
وشـــملت اإلجراءات تعليق 
العمـــل بآليات الشـــراء والبيع 
خالل ذات اجللســـة، وتخفيض 
احلد األدنى لنسبة صافي رأس 

لألسهم املقيدة في بورصة النيل 
إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت 
التداول لنهاية اجللسة،  ســـعر 
واستحداث حد سعري جديد على 
مؤشر اي جي اكس 100 لألسهم 

السائل لشركات السمسرة  املال 
فـــي األوراق املالية فيما يتعلق 
باملالءة املالية إلى 5% من إجمالي 
التزاماتها بدال من 10%، مع االلتزام 
بتقدمي منوذج املالءة يوميا، ومع 

الصغيرة واملتوسطة بحيث يتم 
البورصة ملدة  التداول في  وقف 
نصف ســـاعة إذا حدث تغير في 
قيمة املؤشر يساوى 5% وللمدة 
التي يحددها رئيس البورصة إذا 

10% ارتفاعا أو انخفاضا مع تثبيت 
سعره لنهاية اجللسة عند حدوث 

تغير يساوي %20.
وأوضحت الهيئة أنه ســـيتم 
تخفيـــض احلـــدود الســـعرية 

ثروات القيادات الصحافية احلالية 
والســــابقة ومصادرها خصوصا 
الذين حتوم حولهم شبهات فساد 
واهدار للمال العام ومدى قانونية 

وشرعية هذه الثروات«.
وأكد البالغ على ضرورة »رد 
األموال التي حصل عليها رؤساء 
مجالس اإلدارة والتحرير كنسبة 
من اإلعالنات بقــــرارات ادارية ال 
تقرها املادة 70 من قانون تنظيم 

الصحافة«.

محلية واجنبية«.
وطالب البيان بوضع حد لهذا 
املخالفات الى جانب »منع ســــفر 
ادارة وحترير  رؤســــاء مجالس 
القوميــــة احلاليــــني  الصحــــف 
والسابقني احترازيا ومنع تهريب أو 
التخلص من اي وثائق او مستندات 
او ارشيفات او اموال او مقتنيات 

من املؤسسات الصحافية«.
كذلك طلب املوقعون من النائب 
العمل على »الكشــــف عن  العام 

باالمتنــــاع عن نشــــر ميزانيات 
الصحف واملؤسسات الصحافية 
خالل 6 اشــــهر من انتهاء السنة 

املالية«.
وأكد البيان على مجموعة من 
املخالفات القانونية األخرى مثل 
»عمل بعض الصحافيني بإحضار 
اإلعالنات للصحف وتقاضي مبالغ 
مالية عن هذا العمل الى جانب عمل 
صحافيني كمستشــــارين لوزراء 
ورجال أعمال وشركات ومصالح 

القاهرة- وكاالت: اضطر نقيب 
الصحافيني مكرم محمد احمد الى 
مغادرة مقر النقابة إثر احتجاجات 
وهتافات مناهضة له مت استقباله 
بها من مئات الصحافيني احملتجني 
فــــي مدخــــل نقابتهــــم، مطالبني 

برحيله.
وأعلن عضــــو مجلس نقابة 
الصحافيني املصريني األمني العام 
السابق لها يحيى قالش ان بضع 
مئات مــــن الصحافيني املصريني 
تقدموا امس االول ببالغ الى النائب 
العام مطالبني بفتح ملف الفساد 
في املؤسسات الصحافية املصرية 
خاصة الصحافة القومية الى جانب 
الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة 
الصحافيني إلسقاط املجلس احلالي 

للنقابة.
وطالب البيــــان النائب العام 
»بفتح ملف الفســــاد وإهدار املال 
العــــام فــــي الصحافــــة املصرية 
القوميــــة منها والتي  خصوصا 
الوطني  يتولى أعضاء احلــــزب 
احلاكم غالبية املواقع القيادية فيها 
)مثل مؤسســــة األهرام واألخبار 
واجلمهورية والهالل وروز اليوسف 

و6 اكتوبر وغيرها(«.
وتابع البيان ان »الصحافيني 
الذيــــن تقدموا بالبــــالغ الحظوا 
مخالفة هذه الصحف نص القانون 

القاهرةـ  رويترز: يخشى محتجون مصريون من 
انتقام قوات األمن منهم الستمرارهم في االعتصام 
مبيدان التحرير بوســــط القاهرة للمطالبة بتنحي 
الرئيس حسني مبارك وذلك رغم وعود املسؤولني 

بعدم التعرض لهم.
وقال رئيس الوزراء أحمد شفيق يوم اخلميس 
املاضي إنه لــــن تكون هناك مالحقــــة أمنية آلالف 
النشطاء املعتصمني في امليدان احتجاجا على الفقر 
والفساد والقمع السياسي في انتفاضة بدأت في 25 
يناير  وأسفرت عن سقوط ما قد يصل إلى 300 قتيل 

وفقا لألمم املتحدة.
لكن الكثير من احملتجني أبدوا تشككهم في هذه 
التصريحات رغم أن احلكومة تقول إنها حتترم احلق 
في االحتجاجـ  وهو ما يعد أحد مكاسب االنتفاضةـ  
لكنها تريد أن يخلي احملتجون ميدان التحرير حتى 
تعود احلياة إلى طبيعتها في واحدة من أكثر مدن 

العالم ازدحاما.
قال إيهــــاب احلناوي وهو صيدلــــي من مدينة 
الزقازيق يبلغ من العمر 46 عاما »لو أنه لن تكون 
هناك بالفعل مالحقة أمنية فلماذا ال يرفعون قانون 

الطوارئ؟ إنهم يعدون وال ينفذون«.
وأقام احملتجون نقــــاط تفتيش وحواجز إلبقاء 
مؤيدي مبارك بعيدا عنهم بعد أن هاجموهم األسبوع 
املاضي لكنهم يعتقدون أن رجال أمن في مالبس مدنية 
تسللوا إلى منطقة االحتجاج أو أنهم يتربصون بهم 

خارج تلك املنطقة.
وقال سعد وهو سائق من اإلسكندرية يبلغ من 
العمر 27 عاما »رجال أمن الدولة يســــجلوننا عند 
نقاط التفتيش ويتفحصوننا بطريقة معينة، مجرد 

النظر إليهم يبعث على الرعب«.
وخالل اجتماع عقده عمر سليمان نائب الرئيس مع 
شخصيات معارضة يوم األحد املاضي مت االتفاق على 

رفع قانون الطوارئ في إطار سلسلة من اإلصالحات 
السياسية لكن لم يذكر متى. كما مت الربط بني رفع 

قانون الطوارئ وبني الوضع األمني.
ويقول احملتجون إنهم واجهوا مضايقات أمنية 
في األيام األخيــــرة وإن كان األمر يبدو مرتبطا مبا 
تردده احلكومة عن أن »متسللني أجانب« يحشدون 

احملتجني في ميدان التحرير.
وقال محتج يدعى كرمي إنه احتجز بعد أن غادر 
امليدان يوم اخلميس هو ونحو 25 آخرين وقام ضباط 
باملخابرات العامة واملخابرات العسكرية باستجوابهم. 
احتجز كرمي بتهمة انتهاك حظر التجول وهو يحتفظ 

بصور لالحتجاجات على تلفونه احملمول.
لكنه قال إن االحتجاز حتت إشراف اجليش أهون 
بكثيــــر منه في ظل قوات أمــــن الدولة التي لم تعد 

للعمل بالكامل بعد.
وقــــال احملتج محمود تركي فــــي برنامج أذاعه 
التلفزيون الرسمي هذا األسبوع إن »املالحقة األمنية« 

متثل مصدر خوف حقيقيا.
وأضاف ان احملتجني يشــــعرون بأن احلل الذي 
يسعى املسؤولون إليه هو حل أمني من خالل تفريقهم 

ومالحقتهم وليس حال سياسيا ملشاكلهم.
وقد تكون من عواقــــب »املالحقة األمنية« املنع 
من احلصول علــــى عمل أو التعرض ملضايقات في 
اجلامعات. وقالت تونس التي شهدت انتفاضة مماثلة 
الشهر املاضي إنها ستحل جهازا أمنيا اتهم مبراقبة 

الطلبة.
وقالت محتجة تدعى إسراء في برنامج تلفزيوني 
استضاف نشطاء شبابا من املطالبني بالدميوقراطية 
إن احملتجني ال يثقــــون بوعود احلكومة باإلصالح 

مادام مبارك في السلطة.
وأضافــــت أنه ما من أحد يضمن حتقيق مطالب 

احملتجني إن هم عادوا ملنازلهم.

ـ ا.ف.پ: دعت  واشـــنطن 
الواليات املتحدة امس األول قادة 
مصر املستقبليني الى االلتزام 
باملعاهدات القائمة فيما انضمت 
جماعة اإلخوان املســـلمني الى 
احلوار مع السلطات املصرية 
الذي يتناول العملية االنتقالية 

في البالد.
وقال الناطق باســـم البيت 
االبيـــض روبـــرت غيبس ان 
واشنطن »ســـتكون شريكا« 

للحكومة املصرية.
لكنه حذر بالقول »نتوقع ان 
الــــشريك بشكل  يحترم ذلك 
خاص االتفاقيات وااللتزامات 
التي ابرمتها احلكومة املصرية 

وبالتالي الشعب املصري«.
يشار الى ان مصر لعبت دورا 
اساسيا في عملية السالم في 
الشرق األوســـط اذ كانت اول 
دولة عربية تعـــترف رسميا 
بإســـرائيل مع توقيع معاهدة 
ســــــالم عــــــام 1979، لكـــن 
االتفاق التاريخي واجه انتقادات 
شـــديدة من جماعـــة اإلخوان 

املسلمني.
ومنذ بدء أعمال العنف، عبرت 
اسرائيل، ابرز حليف لواشنطن 
في املنطقة، عـــن مخاوف من 
وصول االسالميني الى السلطة 
في القاهرة ما قد يهدد معاهدة 
السالم ويزعزع استقرار الوضع 

اجليوسياسي.
وفـــي القدس حـــث رئيس 
الوزراء االســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو في خطاب امام نواب 
الدولية  اوروبيني »املجموعة 
على املطالبة بـــأن حتترم اي 
حكومة مســـتقبلية في مصر 
معاهدة السالم مع اسرائيل«.

ورأى الرئيـــس االميركـــي 
باراك اوباما انه يتم إحراز تقدم 
وسط كل الصعوبات في مصر. 
وقال للصحافيـــني »بالتأكيد، 
التفاوض على  على املصريني 
مســـار، وهم يحرزون تقدما« 

بهذا الشأن.

البنك المركزي يتدخل ألول مرة منذ عامين في سوق الصرف ويخفض الدوالر 9 قروش

»الرقابة المالية«: 12 إجراء استثنائيًا لدعم أداء البورصة المصرية عند معاودة نشاطها

)رويترز( حشود احملتجني في ميدان التحرير أمس 

نقيب الصحافيني املصريني مكرم محمد أحمد مغادرا مقر النقابة اثر الهتافات املطالبة برحيله من حشد املعتصمني 

)رويترز( عشرات احملتجني يؤدون الصالة خالل اعتصامهم أمام مجلس الشعب وسط القاهرة أمس 

مئات الصحافيين يمنعون نقيبهم
من مشاركتهم االعتصام ويطالبون بإقالته

واشنطن تحث 
مصر على االلتزام 

بالمعاهدات الدولية 

محتجون يخشون العقاب واالنتقام

اقتصاديان سعوديان يستبعدان حدوث مخاطر على استثمارات المملكة في مصربدء تلقي طلبات الراغبين في العمل
القاهرة � يو.بي.آي: في خطوة جديدة تس��تهدف تلبية مطالب 
احملتجني مبعاجلة ازمة البطالة، أعلنت وزارة املالية املصرية امس 
عن بدء تلقيها طلبات الراغبني في العمل باجلهات املختلفة بالدولة، 
وقال��ت الوزارة في بيان انها س��تبدأ تلقي طلبات التش��غيل على 

عنوان صندوق بريدي حددته فورا.
واضافت الوزارة انها س��تبدأ بدراسة تلك الطلبات مع مختلف 
اجله��ات املعنية والتي لديها بالفعل فرص عمل متاحة كما س��يتم 

التعاون مع قطاع األعمال اخلاص في هذه اجلهود.
وطالب��ت وزارة املالية بتوضيح بعض البيانات األساس��ية في 
تلك الطلبات مثل االس��م واملؤهل وتاريخ احلصول عليه والتقدير 

وأي دورات تدريبية حصل عليها والسيرة الذاتية للمتقدم.

الرياض � يو.بي.آي: استبعد اقتصاديان سعوديان حدوث 
مخاطر على االس��تثمارات السعودية في مصر جراء األحداث 
الراهنة. وأشاروا إلى أن استمرار التوترات إلى أمد أطول سيؤثر 
على تلك االس��تثمارات كما اس��تبعدوا نهائي��ا تأثر االقتصاد 
السعودي أيا كان حجم األضرار التي ستطول تلك االستثمارات. 
وقال احمللل االقتصادي د. عبداهلل باعشن لصحيفة »اجلزيرة« 
امس إن االستثمارات السعودية في مصر ليست باالستثمارات 
الكبيرة بناء على حجم االقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في 
الشرق األوس��ط فهذه االس��تثمارات ال متثل جزءا كبيرا من 
الش��ركات املدرجة في سوق املال احمللي وإمنا هي استثمارات 
تقريبا ش��به خاصة إما عائلية أو استثمارات فردية تتركز في 

مج��ال العق��ار بالدرجة األولى«. وكانت بعض األوس��اط أبدت 
مخاوف من انكشاف الشركات السعودية املستثمرة في مصر 
التي يتخطى حجم اس��تثماراتها حاجز العشرة مليارات دوالر 
بس��بب األحداث التي تعيش��ها مصر منذ اخلامس والعشرين 
من يناير املاضي. وقال باعشن »السوق املصرية ليست سوقا 
استهالكية تستقبل منتجات سعودية رئيسية لالقتصاد احمللي 

مثل سوق شرق آسيا وأوروبا«.
م��ن جانبه قال احمللل االقتصادي يوس��ف قس��نطيني إن 
»املخاطر التي يتخوف منها املستثمرون السعوديون في مصر 
البد أن تكون في احلس��بان فما يح��دث للعملة في أي بلد من 

تراجع البد أن يكون في حسبان أي مستثمر«.

الحزب الحاكم في مصر يشكو من اتهامات »جزافية« ضده
القاهرةـ  يو.بي.آي: اشتكى 
الدميوقراطي  الوطني  احلزب 
احلاكم فـــي مصر مما وصفه 
باالتهامات اجلزافية التي يبثها 
البعض ضد اعضائه وقياداته 
في الفترة االخيرة قائال انها ال 
الوطني  تخدم عملية احلوار 

التي جتري اآلن.

وقال محمد عبدالاله االمني 
العام املســـاعد للحزب وامني 
االعالم فيه امس ان االتهامات 
املوجهة الى احلزب تتنافى مع 
مبادئ وقيم التعددية والتسامح 

وقبول الرأي اآلخر.
وكان احلزب احلاكم اعلن 
اســـتقالة اعضاء هيئة مكتبه 

بعـــد ايام من تقاريـــر افادت 
بتـــورط بعـــض قيادييه في 
اســـتئجار بلطجية لالعتداء 
علـــى املتظاهريـــن املطالبني 
برحيل الرئيس املصري حسني 

مبارك.
واضاف عبدالاله في بيان 
صدر عـــن احلـــزب امس ان 

املروجني لهذه االتهامات يغلب 
عليهم الفكر االقصائي وسياسة 
االستبعاد التي تتنافى مع ابسط 

قيم ومبادئ الدميوقراطية.
وطالب عبدالـــاله اعضاء 
حزبه بالتحلي بالصبر ورباطة 
اجلأش امام تلك االتهامات التي 

ال اساس لها من الصحة.


