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أحزاب جزائرية تطالب بإعادة 
طرح مشروع قانون لتجرمي 

االستعمار الفرنسي

القضاء يأمر بوقف بث برنامج
املذيع خالد عبداهلل ملدة 25 يوماً

اجلزائرـ  كونا: أعلنت أحزاب سياسية في اجلزائر دعوتها 
الى اعادة طرح مشـــروع قانون جترمي االستعمار الفرنسي 

في اجلزائر )1830-1962( على البرملان.
وجددت حركة مجتمع السلم »كبرى األحزاب االسالمية 
في اجلزائر« دعوتها ملكتب البرملان الى طرح قانون جترمي 
االســـتعمار ومناقشـــته في جلســـة عامة والدفاع عن حق 
اجلزائريني فـــي االعتراف واالعتـــذار والتعويض عن هذه 
اجلرائـــم. وقال بيان احلركـــة ان »كتلة احلزب في البرملان 
املتحالفة مع نواب حركة مجتمع الســـلم وحركة االصالح 
ستطرح قريبا مشـــروع قانون لتجرمي االستعمار ملطالبة 

فرنسا باالعتراف بجرائمها بشكل رسمي وعلني«.
وأكد ان جرائم فرنســـا في اجلزائر ال ميكن أن ميحوها 
الزمن كونها »أتـــت على األخضر واليابس وأهلكت احلرث 
والنسل في اجلزائر« مشيرا الى أن »املسؤولني الفرنسيني 
اليزالـــون يتطاولون على تاريخ اجلزائـــر والثورة في كل 

مناسبة ويتبجحون بتمجيد االستعمار«.
ومن جانبه أكد حزب جبهة التحرير الوطني أكبر األحزاب 
السياســـية في اجلزائر أن اجلزائر »ستواصل النضال الى 
غاية االعتراف الكامل من قبل فرنسا باملجازر الرهيبة التي 

ارتكبها االستعمار الفرنسي ضد الشعب اجلزائري«.
وقال بيـــان للحـــزب ان »احتفال اجلزائر بخمســـينية 
االستقالل وبالذكرى ال58 لثورة نوفمبر 1954 صادف هذه 
املرة االعتراف الرسمي من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هوالند مبجازر 17 أكتوبر 1961 ضد اجلزائريني في فرنســـا 
ومصادقة مجلس الشـــيوخ الفرنسي على الئحة تدين تلك 

اجلرمية الشنعاء«.
أما حركة االصـــالح الوطني فأكدت في بيان لها أن »هذا 
االعتراف محدود في الزمان واملكان لكن النضال املستميت 

للشعب اجلزائري لن يتوقف عند هذا احلد«.
وأضاف املصدر أن النضال سيتواصل الى غاية االعتراف 
الكامل من قبل الدولة الفرنسية باملجازر الرهيبة التي ارتكبها 
االســـتعمار الفرنسي ضد الشعب اجلزائري طيلة 132 عاما 

من االحتالل واالستيطان اجلائر«.

القاهـــرةـ  أ.ش.أ: قضت محكمة القضاء اإلداري مبجلس 
الدولة برئاسة املستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس 
الدولة، بوقف بث البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه املذيع خالد 
عبداهلل على قناة الناس الفضائية ملدة 25 يوما متتالية، مع 
منعـــه من الظهور أو إجراء أي مداخالت هاتفية ملدة مماثلة 

لوقف البرنامج.
وكان احملامي محمد حامد سالم قد طالب بوقف بث برنامج 
»مصر اجلديدة« على قناة الناس ومنع املذيع خالد عبداهلل 
من الظهور في اإلعالم، مشيرا إلى أنه في 10 سبتمبر املاضي 
ومن خالل قناة الناس الفضائية التي يشاهدها املاليني في 
مصر والعالم العربي واالســـالمي، قام بسب وقذف موكله 
احملامي وضابط الشـــرطة السابق عمر عفيفي املقيم حاليا 
فـــي الواليات املتحدة األميركية، في برنامج مصر اجلديدة، 
حيث أســـند إليه أمورا لو صحـــت وكانت صادقة ألوجبت 
عقابه جنائيا ومدنيا بالعقوبات املقررة لذلك قانونا وأوجبت 

احتقاره عند أهل وطنه.
وتضمنـــت صحيفـــة الدعوى أيضا أن جهـــة اإلدارة قد 
امتنعـــت عن اتخاذ اإلجراءات القانونية املقررة حيال وقف 
بث البرنامج والقناة أو حتى تكذيب ما جاء ببرنامج مصر 
اجلديدة الذي يذاع على قناة الناس الفضائية والذي يقوم 

بتقدميه املدعى عليه.
وأضافت أن مقيم الدعوى فوجئ ببث وإذاعة احللقة املنوه 
عنها لبرنامج مصر اجلديدة على قناة الناس الفضائية الذي 
يقدمه املذيع خالد عبداهلل، مشيرا إلى انه استضاف خاللها 
كال من الكاتب الصحافي طلعت رميح وعبداملنعم الشحات 
املتحدث الرسمي جلماعة الدعوة السلفية باإلسكندرية وأحد 
احملامني، وأن جزءا كبيرا من احللقة قد خصص لسب وقذف 

موكله عمر عفيفي.

مقتل ثالثة من قوات األمن املصري
في هجوم مسلح بالعريش

العريش ـ د.ب.أ: لقي ثالثة من عناصر الشرطة املصرية حتفهم 
وأصيب ثالثة آخرون برصاص مسلحني مجهولني في العريش امس.
وقال مصدر طبي من مستشفى العريش العام لوكالة األنباء األملانية 

)د.ب.أ(: »وصل بالفعل في الثالثة عصرا ستة من جنود الشرطة 
إلى مستشفى العريش العام وبالكشف عليهم تبني أن ثالثة منهم 

لقوا حتفهم نتيجة تعرضهم إلطالق الرصاص وإصابة ثالثة آخرين 
بإصابات خطيرة«، مشيرا إلى أنه جرى نقل القتلى إلى مبرد مستشفى 

العريش وأنه جار عالج املصابني. 
من جانبه أعرب مصدر أمني مصري عن اعتقاده أن استهداف 

سيارتني للشرطة من قبل مجهولني مسلحني ومقتل ثالثة شرطيني 
وإصابة ثالثة آخرين جاء ردا على مقتل ثالثة شبان من سيناء 

برصاص كمني للشرطة خالل اليوميني املاضيني. في الوقت نفسه قام 
مسلحون مجهولون بخطف شيخ قبيلة األغوات وعائلة آل بدوى وأحد 

القضاة الشرعيني الكبار في شبه جزيرة سيناء. 
وقال مصدر أمنى امس إن شيخ قبيلة االغوات والقاضي الشرعي 
والعرفي مت خطفة بالفعل من قبل مجهولني مسلحني واقتادوه إلى 

مكان غير معلوم. وأضاف املصدر أنه جرى تشكيل قوة من املباحث 
واألجهزة األمنية للبحث عن الشيخ ومحاولة معرفة أسباب خطفه ولم 

)رويترز(تصلنا أي معلومات عن اخلاطفني. الرئيس املصري د.محمد مرسي خالل استقباله مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي في القصر الرئاسي أمس  

الكنيسة القبطية تستعد لقرعة اختيار بابا جديد خلفًا لشنودة الثالث اليوم
القاهـــرة ـ أ.ف.پ: تســـتعد 
الكنيســـة القبطية الختيار بابا 
اليوم خلفا  جديد القباط مصر 
لشنودة الثالث الذي توفي مارس 
املاضي بعدما تولى هذا املنصب 

لنحو 40 سنة.
وسيتم اختيار البابا الثامن 
عشر بعد املائة لالقباط بقرعة 
يقوم بها طفل معصوب العينني 
بـــني ثالثة مرشـــحني اختارهم 
الكنيسة  االثنني املاضي ناخبو 
التي يشكل اتباعها بني 6 و%10 

من ســـكان مصر البالغ عددهم 
نحو 83 مليونا.

ويبدأ يـــوم القرعة الهيكلية 
مبوكب لالساقفة واملطارنة يخرج 
مبالبس اخلدمة املوحدة من املقر 
البابوي في الساعة 7.45 الى مقر 
الكاتدرائية حيث يبدأ القداس في 
الساعة 8 ليستمر حوالي خمس 

ساعات قبل اجراء القرعة.
وكانت االنتخابات التي جرت 
بني خمســـة مرشـــحني االثنني 
املاضي اســـفرت عـــن اختيار 

القرعة  ثالثة مرشحني خلوض 
الهيكلية هم االنبا روفائيل )54 
عاما( وهو طبيب يشغل حاليا 
العام لكنائس  منصب االسقف 
وسط القاهرة واالنبا تادوروس 
)60 عاما( اسقف عام البحيرة في 
دلتا النيل واالب روفائيل افامينا 

)70 عاما(.
وتنص الئحة 1957 التي تنظم 
اختيار البابا، على اجراء قرعة بني 
املرشحني ملنصب البابا يقوم بها 
طفل معصوب العينني باختيار 

ورقة حتمل اسم البابا اجلديد، 
في »تقليد بدأ منذ عقود بعيدة 
ثم توقف لسنني طويلة قبل ان 
يعود مجددا عام 1959 مع انتخاب 
البابا كيرلس السادس«، كما قال 
االنبا مرقص اسقف كنائس شبرا 
اخليمة لوكالة »فرانس برس«.

والى جانـــب البابا كيرلس، 
جرى اختيار البابا شنودة عام 
1971 بالقرعة الهيكلية ايضا، وفقا 
ملرقص. اما الطفـــل الذي يقوم 
بسحب االســـم في القرعة، فقد 

حدد مواصفاته االنبا بوال اسقف 
طنطا املتحدث الرســـمي باسم 
جلنة االنتخابـــات البابوية في 
مؤمتر صحافي اخلميس املاضي 

مواصفاته.
وقال االنبا بوال في بهو املقر 
البابـــوي وامام مجســـم ذهبي 
مضيء للبابا الســـابق شنودة 
يعلوه صليب ذهبي، انه يجب 
ان يكون سنه من خمس الى تسع 
سنوات، موضحا ان »الكثير من 
العائالت قدمت اسماء ابنائها لذلك 

قررت اللجنة وضع عدة ضوابط 
تشمل الطفل ذاته وعائلته«.

واوضح ان اول هذه الضوابط 
»ســـن الطفل وثانيها ان يقوم 
اولياء االمور مبلء استمارات بها 
بعض التفاصيل للتأكد من الطفل 

وانتماء والديه للكنيسة«.
وينبغـــي ان يكـــون الطفل 
شماسا من اول رتبة اي من الذين 
يخدمون في القداس، وان يقدم 
اهله شهادة بذلك وشهادة بتاريخ 

ميالده، وفقا العراف الكنيسة.

تقرير إخباري

القاهرة ـ أ.ش.أ: علمت وكالة أنباء الشرق األوسط أن 
هناك تقاربا في وجهات النظر بني احلكومة املصرية 

وصندوق النقد الدولي خالل جولة املباحثات التي 
جترى حيث اتفق اجلانبان على ضرورة خفض 

العجز في املوازنة العامة بنسبة ال تقل عن 20% على 
ان يتم ذلك خالل املوازنة اجلديدة 2013 ـ 2014.
وأكد مصدر مسؤول ان االختالفات في وجهات 

النظر تتمثل فقط في وسائل التطبيق، إال أن 
هناك قناعة لدى مسؤولي الصندوق بترك تلك 

األمور للمسؤولني املصريني خاصة أن اخلطوط 
العريضة للتحرك املصري خالل املرحلة املقبلة قد 
مت مناقشتها والقت استحسانا من جانب مسؤولي 
الصندوق. وأشار املصدر إلى أن جولة املفاوضات 

احلالية مع وفد الصندوق تعتبر من أجنح اجلوالت 
حيث إن هناك تقاربا في وجهات النظر بني اجلانبني 

علما بأن وفد الصندوق أكد أن عالج العجز في 
املوازنة العامة يأتي عن طريق احد أمرين إما 

زيادة موارد املوازنة خاصة عن طريق الضرائب 
أو خفض النفقات من خالل ترشيد الدعم وليس 
هناك أمر ثالث في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو 
احلكومة قناعتهم بأهمية ترشيد الدعم ووصوله 

إلى مستحقيه خاصة ان أكثر من 70 في املائة من 
الدعم احلالي الذي يكلف أكثر من ثلث املوازنة 

العامة للدولة ال يصل إلى الطبقات املستحقة. وقال 

املصدر انه مت البعد نهائيا عن اي مساس بسعر 
صرف اجلنيه املصري مقابل الدوالر أو العمالت 
األجنبية األخرى ولم يتم التطرق إلى هذا خالل 
املفاوضات إلدراك الصندوق مدى حساسية تلك 

اخلطوة وتأثيرها السلبي على الطبقات االجتماعية 
الفقيرة نظرا الن مصر تعتمد على استيراد اكثر من 

60 في املائة من احتياجاتها خاصة للمواد الغذائية 
من اخلارج.

على صعيد آخر، أكد املصدر أهمية قرض الصندوق 
الذي يتم التفاوض عليه اآلن والذي تصل قيمته 
املادية إلى ما يقرب من 4.5 مليارات دوالر وذلك 

نظرا لطبيعة املشاكل االقتصادية التي تعاني منها 
مصر حاليا والتي يأتي في مقدمتها عجز املوازنة 
العامة للدولة والذي قد يصل إلى نحو 170 مليار 

جنيه وذلك نتيجة زيادة بند الدعم في جانب 
املصروفات والذي ميثل أكثر من ثلث اجمالي حجم 

املصروفات.
كما يأتي العجز نتيجة ارتفاع بند خدمة الدين الذي 

ميثل نحو خمس اجمالي املصروفات إلى جانب 
الضغوط التي تواجهها احلكومة والتي تتمثل في 
املطالب الفئوية املستمرة لزيادة األجور مما ميثل 
ضغوطا مضاعفة على جانب املصروفات وبالتالي 
زيادة العجز عالوة على الطاقات اإلنتاجية املعطلة 

في اغلب قطاعات االقتصاد مما يؤثر على اإليرادات 

السيادية للدولة بصفة عامة كل هذا يؤدي في النهاية 
إلى تباطؤ النمو االجمالي لالقتصاد القومي.
وأشار املصدر إلى أن احللول املتوافرة أمام 

احلكومة تتمثل في االقتراض اخلارجي او االقتراض 
الداخلي او تخفيض العجز، موضحا انه فيما يتعلق 
باالقتراض الداخلي فقد أصبحت تكلفته مرتفعة بعد 

وصول معدل الفائدة على أذون اخلزانة الى نحو 
16% وبالنسبة للبديل الثالث وهو تخفيض العجز 

من خالل تخفيض بنود اإلنفاق فلن يكون إال من 
خالل تخفيض بند الدعم وبالرغم من ذلك لن يكون 

وحده كافيا وبذلك ال مفر من االقتراض اخلارجي 
واألفضل على اإلطالق هي القروض التي يقدمها 

صندوق النقد الدولي والتي ال تتعدى نسبة الفائدة 
عليها 1.1% وهي مبثابة مصروفات إدارية وليست 

فائدة مصرفية باملفهوم االقتصادي.
وقال املصدر إن احلكومة تفضل اآلن اللجوء إلى 

قرض الصندوق خاصة ان من حق مصر االستفادة 
من حدود التسهيالت التي يقدمها الصندوق والتي 

تصل الى 300% من حصة الدولة العضو.
وتبلغ حصة مصر في الصندوق 934 مليون وحدة 

حقوق سحب خاصة مبا يعادل تقريبا 1.6 مليار 
دوالر.

يضاف إلى ذلك أن احلصول على قيمة هذا القرض 
سيكون سريعا وهناك فترة سماح مينحها الصندوق 

للدول املقترضة تصل إلى 30 شهرا باإلضافة إلى 
أن تكلفته ال تتعدى 1.1% وهذا من شأنه أال يحمل 
املوازنة العامة أعباء خدمة الدين في الوقت احلالي.
وأوضح املصدر أن من األهمية األخذ في االعتبار 

ارتفاع التصنيف االئتماني ملصر املتوقع بعد 
احلصول على قرض الصندوق، ألن ذلك سيعد 

مبثابة الضوء األخضر واملؤشر اجليد على 
االستقرار السياسي واالقتصادي للجهات املانحة 

األخرى لتحفيزها على منح قروض مشابهة ميسرة 
ملصر ذات فترات سماح طويلة، كما سبق ان وعدت 

مصر من قبل، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات 
إقليمية ودولية تربط مساعدتها ملصر بحصولها أوال 

على شهادة من صندوق النقد الدولي.
وأشار املصدر إلى أن املشكلة الثانية التي تواجه 

االقتصاد املصري تتمثل في عجز ميزان املدفوعات 
والذي يشمل احلساب اجلاري واحلساب الرأسمالي.

ويضم احلساب اجلاري كال من امليزان التجاري 
وميزان اخلدمات والتحويالت من اخلارج ورصيد 

امليزان اجلاري مضافا إليه رصيد احلساب الرأسمالي 
واملالي وهما ميثالن الفائض أو العجز الكلي في 

ميزان املدفوعات موضحا ان املشكلة تتمثل في عجز 
ميزان املدفوعات نتيجة انخفاض تدفقات االستثمار 

االجنبي املباشر في الوقت احلالي نتيجة عدم 
االستقرار.

تقارب وجهات النظر بني مصر وصندوق النقد الدولي واالتفاق أصبح وشيكًا

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> صناعة سعودية

من 100 إلى 6360 جالون
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