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قيادي سلفي أكد أن األصل أن تطبق في أي دولة إسالمية دون احلاجة للتظاهر

خالفات تعرقل »مليونية« تطبيق الشريعة اإلسالمية مبصر
العربية.نت: أعلن عدد من القوى 
اإلس����امية في مص����ر، من بينها 
حزب اإلخوان املسلمني »احلرية 
والعدالة« واجلماعة اإلس����امية، 
تأجيل تظاهراتها املليونية لتطبيق 
الشريعة اإلسامية، إلى 9 نوفمبر 
املقبل، وذلك من أجل حش����د أكبر 
وضمان مشاركة واسعة من جميع 
القوى في أنشطة هذه املليونية، 
بعد خاف����ات واعتراض البعض 

عليها.
ونقل����ت صحيف����ة »الش����رق 
األوسط« عن قيادي بحزب النور 
السلفي قوله إن »تطبيق الشريعة 
من املفروض أن يكون أمرا بديهيا 
في أي دولة مس����لمة وال يحتاج 

ملظاهرات مليونية لكي تطبق«.
وش����ددت قوى إس����امية في 
مؤمتر صحافي لها أمس األول على 
إصرارها على تطبيق الش����ريعة 
الدس����تور اجلديد  اإلسامية في 
باعتبار أن »هن����اك مؤامرة على 
البلد تريد أن تضع دستورا يخالف 
هوية هذه األمة كما أن هناك فلوال 
ال يروق لهم أن تستقر األوضاع 
في مصر ويشككون في كل جمعية 

تأسيسية تنعقد«.
ونبهت هذه القوى إلى »ضرورة 
االنتباه إلى مث����ل هذه املؤامرات 
التي لن تتوقف إال بشيء يوقفها 
وبجبهة قوية تصادمها ودعت هذه 
القوى إل����ى أن يجتمع أهل احلق 
ملناهضة أهل الباطل«. وأكدت أن 
»هوية هذا الوطن ستصطدم مبن 
يريد أن يكون الدستور مطابقا ملا 
جاءت به املواثي����ق الدولية التي 
عانى منها الغرب«، مصرين على 
أن »الشريعة اإلسامية هي صمام 
أمن له����ذا الوطن، وحتى ال يكون 
الدستور اجلديد في واد والشعب 

هناك في مصر اآلن أطراف تقول 
إنها تريد دولة علمانية وال يريدون 
تطبيق الشريعة ويريدون حصر 
الدين واإلسام في املسجد ودور 
العبادة فقط، ويريدون فصل الدين 
السياسة،  عن نظام احلياة وعن 
وهم يظنون أن الغالبية من الشعب 

يقفون معهم«. 
وتابع: »هذا األمر ناجت عن الغزو 
الفكري وبقايا االستعمار، ولكننا 
التنسيق  رغم حتفظنا على عدم 
في الدع����وة للمليونية ورغم أن 
موقفنا منها إلى اآلن لم يتحدد فإننا 
نريد أن نؤكد للجميع أن الشعب 
املصري يريد تطبيق الش����ريعة، 
وأن ادع����اءات التيار الليبرالي أو 
العلماني غير صحيحة وأن سياسة 
الصوت العالي لهذا التيار ومتكنه 
من وس����ائل اإلعام املختلفة لن 
تستطيع أن تؤثر على رغبة الشعب 

في تطبيق شرع اهلل«.
كما أك����د أنه »م����ن املمكن أن 
املليونية  نوافق عل����ى تنظي����م 
لنثبت للجميع أن األغلبية تريد 
تطبيق الش����ريعة اإلسامية في 
مصر، وأن هذه التيارات ال تعبر 
عن حقيقة توجهات املصريني وال 
ميثلون الشارع املصري«، مشيرا 
إلى أن »التيار الليبرالي استورد 
أفكار الغرب وتخوف من أمور ال 
ميكن أن حتدث في ظل اإلس����ام، 
ألن ما حدث في العصور الوسطى 
ف����ي أوروبا ال ميكن أن يحدث في 
مصر ولذا هم مقتنعون بضرورة 
تطبيق ه����ذا الفكر الوضعي رغم 
أن األس����س التي بنوا عليها هذا 
األمر غير صحيحة، فاإلسام هو 
من أرسى مبادئ القانون واحلكم 
الرشيد وهدفنا توضيح هذا األمر 

للكافة«.

وأضاف ان »ما روجت له بعض 
وسائل اإلعام حول وجود خافات 
بني أطياف التيار اإلسامي في مصر 
خاصة بني جماعة اإلخوان وحزب 
النور بسبب هذه الفاعلية هو أمر 
عار متاما من الصحة، فاحلقيقة 
أننا لم ندع لهذه املظاهرة كما أن 
جماعة اإلخوان هي األخرى لم تدع 
لها، وال اجلماعة اإلسامية، لذلك 
فليس هناك أي خاف لكن هناك من 
يريد تشويه صورة التيار اإلسامي 
ويس����تغل أي واقعة للحديث عن 

خافات في صفوفه«.
وتاب����ع مخي����ون، وهو عضو 
باللجن����ة التأسيس����ية لوض����ع 
الدس����تور: »تطبيق الشريعة من 
أم����را بديهيا  املفروض أن يكون 
في أي دولة مس����لمة وال يحتاج 
ملظاهرات مليونية لكي تطبق، ولكن 

ف����ي واد آخر«. م����ن جانبه، قال 
د.يونس مخيون، القيادي البارز 
بحزب النور الس����لفي، إن حزبه، 
الذي حص����ل على ثاني أكبر عدد 
من مقاعد البرملان املصري، متحفظ 
على مليونية تطبيق الش����ريعة، 
وس����يعقد اجتماعا لهيئته العليا 

لتحديد قراره من املشاركة.
وقال مخيون إن »حزبه متحفظ 
بس����بب أن من دع����وا للمظاهرة 
لم يستش����يروا أحدا م����ن التيار 
اإلسامي والتيار السلفي بصفة 
خاصة وانفردوا هم فقط بالقرار«، 
وتابع: »ينبغي في مثل هذه األمور 
التي تتطلب حشدا واسعا ومادامت 
تخص جميع قوى التيار اإلسامي، 
أن يكون هناك تنسيق وتشاور كامل 
بني هذه القوى بعضها البعض قبل 

أن ينفرد أحد بالدعوة إليها«.

)أ.پ( الرئيس املصري محمد مرسي مستقبا وزيرة خارجية باكستان بحضور وزير اخلارجية املصري 

مصر: تأجيل دعوى »اإلفراج الصحي« عن مبارك إلى ديسمبر

جلان قضائية عسكرية تزور عدة دول 
لتسوية أوضاع املتخلفني عن التجنيد باخلارج

القاهرة � أ.ش.أ: صدق الفريق 
أول عبدالفتاح السيسي القائد 
العام للقوات املسلحة ووزير 
الدفاع واإلنتاج احلربي على 
سفر 4 جلان قضائية عسكرية 
جتنيدية في مهمة للدول العربية 
واألوروبية والواليات املتحدة 
األميركية لتس����وية املواقف 
التجنيدية للشباب املصريني 

املقيمني باخلارج.
اللجان  تس����تهدف مه����ام 
استخراج شهادات إنهاء املوقف 
التجنيدي للشباب املتخلفني 
ع����ن أداء اخلدمة العس����كرية 

والذين جتاوزوا س����ن ال� 30، 
وذلك بعد سداد الغرامة املقررة 
طبقا للقانون، وكذلك الرد على 
جميع االستفسارات التجنيدية 
حتى ميكن للجنة مساعدتهم 
وإنه����اء مواقفه����م التجنيدية 
بالتنس����يق مع إدارة التجنيد 

والتعبئة.
أركان  الل����واء  صرح بذلك 
حرب حسن كامل السيد رمضان 
مدير إدارة التجنيد والتعبئة 
في مؤمت����ر صحافي له امس، 
وقال »إنه على جميع الشبان 
املقيمني باخلارج والذين لهم 

مواقف جتنيدية سرعة التقدم 
الى ملح����ق الدفاع أو القنصل 
املصري بال����دول املقيمني بها 
بالرقم الثاثي لبطاقة اخلدمة 
العس����كرية أو رق����م البطاقة 
الشخصية الورقية املستخرجة 
أول مرة وجهة اس����تخراجها 
وتاري����خ املي����اد حتى ميكن 
إيضاح موقفهم التجنيدي قبل 

سفر اللجان«.
وأشار اللواء حسن الى ان 
اللجنة االولى للدول األوروبية 
وتختص باجنلت����را وبلجيكا 
وإسبانيا وإيطاليا واليونان 

وأملانيا والتش����يك وسيكون 
مقرها في العصمة البريطانية 
لندن في الفت����رة من 3 حتى 
العاصمة  ف����ي  10 نوفمبر ثم 
االيطالية روما من 11 حتى 18 

نوفمبر.
وأوضح ان اللجنة الثانية 
ستكون للدول العربية للتعامل 
مع املقيمني في األردن ولبنان 
والعراق وس����ورية وسيكون 
مقرها بالعاصمة األردنية عمان 
في الفترة من 4 حتى 15 نوفمبر 
املقبل في حني ستكون اللجنة 
الثالثة للمقيمني بالسعودية 

والكوي����ت ودول����ة اإلمارات 
العربي����ة املتح�������دة، حي����ث 
ستكون بالعاصمة السع��ودية 
الرياض من 5 الى 10 نوفم��بر 
ثم الكويت من 11 حتى 14 من 
نف��س الش����هر ثم الع���اصمة 
اإلماراتي��ة ابوظبي من 15 حتى 

20 نوفمب��ر.
وق����ال اللواء حس����ن كامل 
ان اللجن����ة الرابعة واألخيرة 
س����تكون للوالي����ات املتحدة 
األميركية مبقر السفارة املصرية 
الفترة من 6  بواشنطن خال 

حتى 20 نوفمبر.

دبي � سي.إن.إن: أجلت محكمة 
في مص���ر امس االول النظر في 
دعوى قضائية تطالب باإلفراج 
الس���ابق  الرئيس  الصحي عن 
حس���نى مبارك إلى ديس���مبر، 
وسط حضور العشرات من أنصار 
الرئيس السابق الذي صدر بحقه 
حكم بالسجن املؤبد بعد إدانته 
في قضية قتل املتظاهرين خال 
أحداث ثورة 25 يناير من العام 

املاضي.
ونق���ل موق���ع »أخبار مصر 
الرسمي« أن دائرة العقود مبحكمة 
القضاء اإلداري مبجلس الدولة 
حددت يوم 18 ديس���مبر موعدا 
للنظر في الدع���وى التي أقامها 
الرزاق  احملاميان يس���ري عبد 
ال���رازق للمطالبة  ومحمد عبد 

باإلفراج عن مبارك.
وفي جلسة الثاني من أكتوبر 
املاضي جدد احملاميان مطالبهما 
بإلزام كل من النائب العام، ووزير 

»مب���ارك يتعرض حاليا للموت 
لعدم اإلفراج عنه«، وأن ذلك سوف 
تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، 
أهمها »اإلس���اءة لسمعة مصر 
الدولية«، ألن ه���ذه القضية ما 
هي إال قضية سياسية، وأن بقاءه 

بالسجن يعتبر تعذيبا له.
يذكر أن مبارك أصيب بأزمة 
ف���ور هبوط  صحي���ة مفاجئة 
الطائ���رة التي أقلت���ه إلى مقر 
سجن طرة في الثاني من يونيو 
املاضي، عقب صدور حكم محكمة 
اجلنايات باحلكم عليه بالسجن 
املؤبد في قضية قتل املتظاهرين 
أثناء أحداث ثورة »25 يناير«، 
مع وزير داخليته حبيب العادلي، 
وصدور قرار النائب العام بإيداعه 

سجن طرة لتنفيذ العقوبة.
يش���ار إلى أن هن���اك دعوى 
قضائية أخرى تطالب ببطان 
احلكم الصادر ض���د مبارك في 

قضية قتل املتظاهرين.

الذي أطاحت به ثورة  السابق، 
ش���عبية مطلع الع���ام املاضي، 
بعد 30 عاما في الس���لطة، من 
اضطرابات في وظائف الكلى وفي 
توازن األيونات في الدم، وتوازن 
السوائل باجلسم، وارتعاش في 
أذين القلب، وعدم انتظام النبض، 
مما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة 
في املخ، ويحتاج متابعة لسيولة 

الدم.
ويعان���ي مبارك، وبحس���ب 
الدعوى، من ارتفاع في الضغط، 
مع نوب���ات انخفاض بالضغط، 
بس���بب اضطراب���ات األيونات 
والس���وائل، وغيبوبة متكررة 
بسبب انخفاض السكر، باإلضافة 
إلى انزالق غضروفي، حيث أجرى 
عملية ويحتاج إلى عاج طبيعي 
بس���بب ع���ودة اآلالم وضعف 
عضات الساقني نتيجة جراحة 

استبدال مفصل الركبة.
إلى أن  الدع���وى  وأش���ارت 

الداخلية ومدير مصلحة السجون 
باإلفراج عن الرئيس الس���ابق، 
البالغ من العمر 84 عاما ألسباب 
صحية، كم���ا طالبا بندب جلنة 
طبية للكشف على مبارك، وتقييم 

حالته الصحية.
وأشار احملاميان في دعواهما، 
إلى أن النائب العام سبق أن رفض 
طلبا حملكم���ة اجلنايات بإيداع 
مبارك سجن طرة نظرا حلالته 
الصحية، والتقارير الطبية املرفقة 

في الدعوى.
وأكد احملاميان أن مبارك يعاني 
من عدة أم���راض، حيث خضع 
لعملية جراحية كبرى عام 2010 
لوجود أورام باجلهاز الهضمي، 
ومت استئصال احلوصلة املرارية 
واألنابيب املتصلة بها وجزء من 
البنكرياس، مما أدى إلى إصابته 
باضطرابات في امتصاص الطعام 

والسوائل.
الرئيس املصري  كما يعاني 

حسني مبارك

القاهرة ـ رويترز  : قال وزير السياحة في احلكومة التي يقودها 
اإلسالميون في مصر إن الوزارة قد تبدأ في نوفمبر طرح 28 مليون 

متر مربع لالستثمار السياحي في مزادات عامة وتسعى الستكمال 
هذه العملية قبل نهاية 2013.

وفي مقابلة مع »رويترز« قال هشام زعزوع »سنطرح األراضي في 
نبق بشرم الشيخ ومرسى علم والعني السخنة بنظام املزايدة على 3 
مراحل ستبدأ بـ 9 ماليني متر مربع ثم 9 ماليني أخرى ثم 10 ماليني 

متر مربع«.
وأوضح أن األراضي املطروحة ستخصص ملشروعات محددة مثل 

السياحة العالجية واملراكز السياحية الترفيهية.
ورفض الوزير اخلوض في أي تفاصيل مالية عن األراضي ولكنه قال 

إن آخر مزاد لطرح أراض لالستثمار السياحي وصل سعر املتر فيه 
إلى ما بني 10 و15 دوالرا.

وأردف »هناك اهتمام بالفعل من قبل مستثمرين من ايطاليا وأملانيا 
وقطر واإلمارات والكويت للحصول على هذه األراضي«.

ويضطلع وزير السياحة مبهمة انعاش قطاع كان ميثل %10 
من النشاط االقتصادي املصري قبل االنتفاضة التي أطاحت 

بحكم الرئيس حسني مبارك قبل نحو 22 شهرا ما دفع السياح 

واملستثمرين على حد سواء الى الفرار من البالد.
وقال زعزوع إن السياحة املصرية قادرة على التعافي متاما في 2013 

في حالة عدم حدوث أعمال عنف بالشوارع ونقل وسائل اإلعالم 
لصورة جيدة عن مصر في اخلارج خاصة انه ال يوجد أي حظر اآلن 

من أي دول العالم على سفر رعاياها إلى مصر.
وكانت االضطرابات املدنية من جانب مصريني مستاءين من بطء 

التغيير السياسي واالقتصادي قد أضرت بصورة مصر كمزار آمن 
للسياح.

واضاف وزير السياحة ان مصر تستهدف جذب 12 مليون سائح 
بنهاية 2012 بعائد قد يتجاوز 10 مليارات دوالر على ان يزيد عدد 

السائحني الى 15 مليون سائح بنهاية 2013 بعائد 12.5 مليار دوالر إذا 
كانت الظروف السياسية مواتية.

وكان زعزوع قال في وقت سابق من هذا الشهر إن ايرادات مصر 
من السياحة خالل األشهر التسعة االولى من 2012 بلغت 6.9 مليارات 

دوالر بارتفاع 19% عن الفترة املقابلة من 2011.
وبسؤاله عما يسمى بالسياحة احلالل قال زعزوع الذي كان مسؤوال 

بارزا بوزارة السياحة قبل أن يتولى منصبه اجلديد في اغسطس 
»أحتفظ على ما يسمى بالسياحة احلالل. هناك سياحة ذات طبيعة 

خاصة للدول العربية واإلسالمية. هناك بعض الطلبات للسماح 
للسائحني العرب بطبيعة سياحية معينة مثل وجود شاطيء خاص 

للسيدات«.
ويقول العاملون في قطاع السياحة إن سياحة الشواطئ متثل نحو 
80% من السياحة في مصر وهو قطاع أصبح حيويا في عهد مبارك 

بعد انشاء مجموعة من القرى السياحية واملنتجعات على امتداد 
ساحل البحر األحمر في سيناء.

وقال زعزوع »هناك احترام كامل حلرية وثقافة السائح القادم إلى 
مصر.. واحلكومة مسؤولة عن توفير األمن له. السائح األجنبي من 

حقه ارتداء لباس البحر املناسب له وهذا شيء طبيعي«.
ويتجنب املسؤولون من جماعة اإلخوان املسلمني في العادة الرد على 

أسئلة عن مستقبل منتجعات شاطئية مثل شرم الشيخ على البحر 
األحمر، معتبرين ذلك امرا هامشيا قائلني إن هناك أمورا أهم يتعني 

االنشغال بها.
وذكر وزير السياحة أن مجموعة من املستثمرين العرب أشترت 
أرضا بالقاهرة بقيمة 150 مليون جنيه إلقامة فندق عاملي من فئة 

اخلمسة جنوم ليكون »فندقا صحيا« متنع فيه اخلمور والسجائر 
واملوسيقى العالية وحمامات السباحة املختلطة.

وال يذكر »مشروع النهضة« برنامج حزب احلرية والعدالة الذراع 
السياسية جلماعة االخوان املسلمني والذي يقع في 81 صفحة 

سياحة الشواطيء التي تأتي بالنصيب األكبر من اإليرادات في قطاع 
السياحة.

وقال وزير السياحة إن مصر لديها 225 الف غرفة فندقية بقيمة 
200 مليار جنيه وهناك 208 آالف غرفة حتت اإلنشاء ولم تدخل 

اخلدمة بعد. وأردف »أسعى لتقدمي بعض املقترحات ملجلس الوزراء 
إلعطاء نوع من احلوافز للمستثمرين في القطاع السياحي سواء 

للمستثمرين القادمني او القائمني حاليا ولم ينتهوا بعد من عمليات 
اإلنشاء مثل ان نتحمل )احلكومة( حصة املستثمر في التأمينات 

االجتماعية لفترة محددة. صعب أن اطلب اعفاء ضريبيا ألنه محتاج 
الى تشريع«. وقال زعزوع ان حكومته تعمل على فتح أسواق جديدة 

للسياحة املصرية مع الدول االسكندنافية والبرازيل ولكن العائق 
دائما يكون في عدم وجود خطوط طيران مباشرة.

وحرص زعزوع في ختام لقائه مع رويترز على توجيه رسالة 
للسياح قائال »إذا كانت لديكم أي مخاوف من املجيء الى مصر فهذه 

املخاوف ال مبرر لها. ليس حقيقيا أن مصر غير آمنة.. السياحة بخير 
في مصر«.

طرح 28 مليون متر لالستثمار السياحي خالل 14 شهرًا في شرم الشيخ ومرسى علم

احلكومة تبدأ غلق احملال  في الـ 10 اليوم 
والتجار املصريون: موعدنا منتصف الليل !

الكنيسة األرثوذكسية تبدأ صومًا 
ملدة 3 أيام قبل القرعة الهيكلية

القضاء اإلداري في مصر يقضي بعدم اختصاصه 
بنظر دعوى إلغاء اتفاقية »كامب ديڤيد« 

الغرياني: االنتهاء من الدستور بعد 3 أسابيع

يب���دأ اليوم تطبيق ق���رار غلق احملال في 
ال�10مساء وسط اعتراضات شديدة من أصحاب 
احمل���ال، وفيما اتفق احت���اد الغرف التجارية 
عل���ى أن يكون غلق احملال في ال� 12 منتصف 
الليل، واملقاهي واملطاعم في الواحدة صباحا، 
املوانئ واألنش���طة  املواعيد  وتس���تثنى من 
الس���ياحية، أعلنت وزارة التنمية احمللية أن 

القرار ال رجعة فيه.
وقال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية 
احمللية، إن ق���رار غلق احملال التجارية في ال� 
10 مساء، الذي سيبدأ تنفيذه من اليوم، ليس 
توصي���ة إمنا قرار اتخذ ف���ي اجتماع مجلس 
احملافظني الذي ترأسه د. هشام قنديل، رئيس 
الوزراء، ما يعني أنه نهائي وال رجعة فيه وفقا 

الخبار مصر.
واضاف عابدين أن القرار سينفذ طبقا لعادات 
وتقاليد كل محافظة، واإلدارة احمللية متمثلة 
في رؤس���اء األحياء، ورؤساء املدن، وشرطة 
املرافق معنية بتنفيذ القرار، وسيتم تطبيق 
القانون على احملال الرافضة، بتحرير محاضر 

فقط، وجترى دراس���ة تطبيق عقوبة تتراوح 
بني الغرامة واحلبس.

ف���ي املقابل، عقد احتاد الغ���رف التجارية 
اجتماع���ا طارئا، ظهر أمس االول وتقرر إباغ 
احلكومة باملواعيد التي اتفق عليها في مختلف 
احملافظات، لتكون مواعيد اإلغاق للمحال من 
الساعة 12 منتصف الليل، فيما تغلق املقاهي 
واملطاعم الساعة الواحدة صباحا، ويستثنى 
من املواعيد مدن املوانئ واألنشطة السياحية 

خال فصل الشتاء.
وكشف مصدر مسؤول باالحتاد، عن اتصاالت 
مكثفة متت بني االحتاد ورئاسة مجلس الوزراء، 
أمس االول، ق���ال خالها أمني عام املجلس إن 
احلكومة تس���تند الى 3 قوانني منظمة لعمل 
ومواعيد جميع األنشطة التجارية والصناعية 
واخلدمي���ة، لكن احلكومة ترغب في التوصل 

إلى توافق مع التجار حول األزمة.
 وأوضح أنه تقرر أيضا إباغ احملال التجارية 
بالبدء في تخفيف اإلضاءة، بدءا من الس���اعة 

العاشرة مساء حني حلول موعد اإلغاق.

القاهرة � أ.ش.أ: بدأت الكنيسة األرثوذكسية 
امس صوما من الدرجة األولى يستمر 3 أيام، 
وذلك قبل القرعة الهيكلية التي ستجرى األحد 

املقبل الختيار البابا اجلديد للكنيسة.
وأعلن األنبا باخوميوس أسقف البحيرة قائم 
قام البطريرك االثنني املاضي أن املرشحني الثاثة 
الذين سيخوضون القرعة الهيكلية هم: األنبا 
رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، واألنبا 
تواضرس أسقف عام البحيرة، والقمص رفائيل 
أفامينا الراهب بدير مارمينا بعد حصولهم على 

أعلى األصوات في االنتخابات البابوية.
وسيرأس األنبا باخوميوس قداس القرعة 
الهيكلية بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية األحد 
املقبل وسيقوم في نهايته طفل صغير معصوب 
العينني بسحب ورقة حتمل اسم البابا اجلديد 
من إناء زجاجي ستوضع به 3 ورقات حتمل 

أسماء املرشحني ال� 3.
وبدأت الكاتدرائية املرقسية في تلقي طلبات 

حضور األطفال لقداس القرعة الهيكلية، حيث 
س���يتم عمل حصر باألطف���ال املوجودين في 
الكاتدرائي���ة يومها الختي���ار طفل من بينهم 

لسحب القرعة الهيكلية.
وعق���ب إعان نتيج���ة االنتخابات، توجه 
املرشحون ال� 3 إلى أديرتهم للخلوة الروحية، 
استعدادا للقرعة الهيكلية، حيث توجه األنبا 
رفائيل إلى دير العذراء البراموس���ي، وتوجه 
األنبا تواضرس إلى دير األنبا بيشوي بوادي 
النطرون، فيما توجه القمص رفائيل أفامينا 

إلى دير مارمينا العجائبي.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر كنس���ي 
بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية لوكالة أنباء 
الشرق األوسط إنه مت توجيه الدعوات لعدد 
محدود من الضي���وف حلضور قداس القرعة 
الهيكلية، مشيرا إلى أن الدعوات ستكون أكثر 
في حفل جتليس البابا اجلديد الذي سيقام يوم 

18 نوفمبر املقبل.

القاهرة � كونا: قضت محكمة القضاء االداري 
اول من امس برئاس���ة املستشار فريد تناغو 
نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها 
والئيا بنظر دعوى تطالب بإلغاء معاهدة السام 
املصرية � االسرائيلية وذلك استنادا الى أن ابرام 
املعاهدة يعد عما من أعمال الس���يادة املنوط 

بها رئيس اجلمهورية.
وذكرت وكالة انباء الشرق األوسط ان مقيمي 
الدعوى كانوا ق���د اختصموا كا من الرئيس 
املصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام 
قندي���ل ووزير اخلارجية محم���د كامل عمرو 
)بصفتهم( وطالبوا بإلغاء القرار الصادر بتوقيع 
اتفاقية »كامب ديڤيد« املبرمة بني مصر واسرائيل 
أو الدخول في مفاوضات تعديل املاحق األمنية 

لاتفاقية املتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
وكان 3 من احملامني قد أقاموا الدعوى مطالبني 
فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء اتفاقية »كامب 

ديڤيد« ل� »تقيدها التواجد العسكري في سيناء 
وانها قيدت يد مصر في أي مفاوضات الحقة 
لتعديل املاحق األمنية لاتفاقية املتعلقة بشبه 

جزيرة سيناء«.
وأش���ار مقيمو الدعوى الى أن هذه القيود 
حالت دون بسط السيطرة األمنية على سيناء 
مما جنم عنه اس���تقرار مجموع���ات متطرفة 
ومس���لحة في سيناء أخذت في القيام بأعمال 
ارهابية لترويع املواطنني واملساس بأمن وسامة 
الباد وظهر هذا في العملية االرهابية األخيرة 
بإطاق النار على وحدة حرس احلدود املوجودة 
في رفح واالعتداء على اجلنود والضباط على 
نحو ترتب عليه استشهاد 16 جنديا وضابطا 

من القوات املسلحة.
وأضافت الدعوى انه سبق هذا احلادث اعتداء 
من اجلانب االسرائيلي على اجلنود املصريني 

أكثر من مرة باملخالفة لبنود هذه املعاهدة.

العربية. نت: التقى املستشار حسام الغرياني 
رئيس اجلمعية التأسيسية بالرئيس األميركي 
األس���بق جيمي كارتر، رئيس مؤسسة كارتر 
للسام مبجلس الشورى امس األول، بحضور 
د.عمرو دراج، أمني عام اجلمعية ود.جمال جبريل، 
رئيس جلنة نظام احلكم باجلمعية. وقال د.عمرو 
دراج، األمني العام للجمعية التأسيسية، إن زيارة 
كارتر إلى د.الغرياني قد تضمنت استفس���ار 
كارتر عن كثير من األمور املتعلقة بالدستور، 
ومنها اخلاصة بحقوق اإلنسان، وكذلك موقف 

الدستور اجلديد من االتفاقيات واملعاهدات.
وأض���اف دراج في تصريحات صحافية أن 
كارتر استفسر في بداية حديثه عن كيفية مسار 
الدميوقراطية في الدستور اجلديد من منطلق 
مكانة مصر احملورية في املنطقة، وكذلك مدى 

تساوي املواطنني في احلقوق والواجبات، وقد 
أكد له املستشار الغرياني على ضمان الدستور 
اجلديد حق املساواة بني املواطنني في احلقوق 
والواجب���ات دون النظر إل���ى اللون أو العرق 
أو أي ش���يء آخر. وأكد كارتر، كما قال دراج، 
على ضرورة إسراع اجلمعية من االنتهاء من 
الدس���تور اجلديد في أقرب وقت ممكن حتى 
تعود االستثمارات والس���ياحة إلى مصر من 
جديد، مش���ددا على أن عودة االستقرار وبدء 
تقدمي املساعدات اخلارجية ملصر مرتبط بانتهاء 
مصر من دستورها. فيما أكد دراج على أنه مت 
ال���رد عليه بأن اجلمعية من املتوقع أن تنتهي 
خال ال� 3 أس���ابيع املقبلة م���ن أعمالها، بعد 
أخذ رأي املجتم���ع املصري عليه، وذلك نهاية 

نوفمبر املقبل.


