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رفض أن يكون كبش فداء

 العادلي: سأكشف وثائق تدين كبار المسؤولين
 »المركزي« يتحفظ على أموال جرانة وعز ورشيد والمغربي

28 يناير املاضي تهم القتل العمد 
والش����روع في قتل العشرات من 
املتظاهري����ن، م����ا أدى الى مقتل 

وإصابة اآلالف.
كم����ا واجهت النياب����ة العامة 
العادلي مبسؤوليته عن انسحاب 
قوات األمن من شوارع اجلمهورية 
بالكامل مس����اء يوم 28 يناير، ما 
أدى الى حدوث حالة من الفوضى 
والتخري����ب واالس����تيالء عل����ى 

القتل العمد
العام املستشار  النائب  وكان 
عبداملجيد محمود أصدر قرارا مبنع 
سفر عدد من املسؤولني السابقني 
وجتميد أرصدتهم في البنوك ومن 
بينهم العادلي الذي شغل منصب 
وزير الداخلية ملدة 14 عاما وصف 

خاللها بأنه »رجل أمن النظام«.
ووجهت للعادلي بعد احداث 

املمتل����كات العامة واخلاصة بعد 
خلو جميع أقسام الشرطة من أفراد 
األمن على مس����توى اجلمهورية 
باالضافة ال����ى هروب اآلالف من 
املسجونني واملتهمني في القضايا 

املختلفة.
التي  التصريحات  وبحس����ب 
نقلتها صحيفة »الدستور األصلي« 
عن املص����ادر التي وصفتها بأنها 
مطلعة، أنكر حبيب العادلي كل ما 
نسب إليه من اتهامات وقال انه ال 
يحب العنف وال يقمع املتظاهرين! 
وألقى باملسؤولية على اللواء عدلي 
فايد مساعد الوزير لقطاعي األمن 
واألمن العام وحسن عبدالرحمن 
الدولة  رئيس جهاز مباحث أمن 
واللواء احمد رمزي مساعد الوزير 
لألمن املركزي. وقال العادلي ان 
رئيس مباحث امن الدولة قدم له 
تقارير مضللة عن حمل املتظاهرين 
أسلحة ومهاجمتهم لقوات األمن، ما 

اضطره ألخذ قرار مبهاجمتهم.
وأضافت ان اللواء عدلي فايد 
قال امام النيابة انه غير مسؤول 
عما حدث وانه ليس له اي عالقة 
بأي ضابط متواجد بالشارع وانه 
يعتبر جهة رقابية على الشرطة 
ممن داخل الشرطة وال عالقة له 

باألمور امليدانية.

    القاهرة � وكاالت: بعد إعالن 
الرئيس حسني مبارك تخليه عن 
منصبه، هدد وزير الداخلية السابق 
حبيب العادلي بالكشف عن وثائق 
تدين الكثير من كبار املسؤولني 
في الدولة، مش����يرا الى انه كان 
يتلقى أوامره بشكل شخصي من 

مبارك.
ونقلت جري����دة »البديل« في 
موقعها على شبكة اإلنترنت أمس 
عن العادلي قوله: »ان جميع األوامر 
اخلاصة ب����وزارة الداخلية كانت 
تصدر عن الرئيس مبارك بشكل 
شخصي خالل خط االتصال املفتوح 
بني الوزارة وبني الرئاسة«، مؤكدا 

انه لن يكون كبش فداء ألحد.
وكشف العادلي عن وجود غرفة 
في مقر احل����زب الوطني احلاكم 
في ميدان التحرير تعرف باس����م 
»غرفة جهنم« تضم جميع مخالفات 
كبار املسؤولني بالدولة واحلكومة 
وموثقة بالصوت والصورة، مشيرا 
الى ان كال من صفوت الش����ريف 
األمني العام السابق للحزب الوطني 
وجمال مبارك جنل الرئيس وأمني 
التنظيم السابق باحلزب كانوا على 
علم بها وبجميع امللفات وبفضائح 
جميع املسؤولني وكانوا يتغاضون 

عنها.

    دبي � العربية.نت: بعد اس����تئناف نيابة األموال 
العامة العليا، إجراءات حتقيقاتها في البالغات املقدمة 
ضد عدد من الوزراء واملس����ؤولني الس����ابقني، أشارت 
مصادر إلى أن كال من وزير الس����ياحة الس����ابق زهير 
جرانة ووزير اإلسكان السابق أحمد املغربي سيمثالن 

أمام النيابة.
من جانب آخر قامت النيابة باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
إلخطار كل من البنك املركزي وهيئة سوق املال واجلهات 
املعنية بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات ش����مال 
القاهرة أول من أمس بتأييد القرار الصادر من املستشار 
د.عبداملجيد محمود، النائب العام، مبنع كل من أحمد عز 
عضو مجلس الشعب وأمني التنظيم السابق باحلزب 
الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد 
املغربي وزير االسكان الس����ابق ورشيد محمد رشيد 
وزير التجارة والصناعة السابق ومسؤولني آخرين من 
التصرف في أموالهم. وتقوم هذه اجلهات بتنفيذ قرار 
منع هؤالء املسؤولني السابقني من التصرف في أموالهم 
السائلة واملنقولة والعقارية على ذمة التحقيقات حلني 

التأكد من مدى جدية االتهامات املوجهة إليهم.

)ا.ف.پ( صراف يتابع أخبار مصر من خالل مطالعة الصحف 

أحمد عز

حبيب العادلي

بعد رحيل مبارك.. مصر إلى أين؟ ما مصير التعديالت الدستورية؟
واشنطن � سي.ان.ان: في حني احتفل املصريون 
حتى الفجر امس بنشوة النصر، حذر محللون 
من ان التح���دي األكبر يكمن في حقبة ما بعد 

مبارك وإعادة بناء البالد.
وقال كينيث بوالك، مدير مركز سابان لسياسة 
الشرق األوسط في معهد »بروكينغز«: »مشاكل 
مصر بدأت قبيل مبارك ولن تنتهي بعد اإلطاحة 

به«.
وأضاف في تعقيب أدلى به ل� »سي.ان.ان«: 
»بل هي نتاج الفس���اد، وأنظمة راكدة وقمعية 
س���اهم مبارك في ترسيخها لكنها تتجاوز في 

وقتنا الراهن الى ما أبعد من شخصه«.
وفي رد فعله على تنحي مبارك من منصبه، 
قال الرئيس األميركي باراك أوباما: ان الشعب 
املصري قال كلمته، ومصر لن تعود كما كانت، 

و»هذا اليوم يوم الشعب املصري«.
ويتخوف مراقبون بشأن مدى استعداد اجليش 
للتخلي عن السلطة لصالح نظام دميوقراطي، 
حيث قال دانيال باميان، من »معهد بروكينغز«: 

»ملصر تاريخ طويل من احلكم العسكري«.
لكنه استدرك باالشارة الى التقدير الراسخ 
الذي يكنه الشعب املصري للمؤسسة العسكرية، 
فطوال فترة االنتفاض���ة وقف اجليش موقف 
احملايد، بحماية كال الطرفني، احملتجني ونظام 
مبارك، ودعا العديد من احملتجني حينها القوات 
املسلحة للتدخل وتولي زمام السلطة كحكومة 

تسيير أعمال.
وأض���اف بامي���ان: األم���ل ه���و ان ي���درك 

 اجليش ان صورته املؤسس���ية ومبعث فخره
سيتعرضان للضرر إذا ما أنشأ كيانا ديكتاتوريا 

آخر.
وبدوره لفت ماركو فيزينزينو، من »املشروع 
االس���تراتيجي الدولي« الى ان على املؤسسة 
العس���كرية املصرية إلبداء مدى حرصها على 
مصالح الش���عب، العمل أوال على رفع قانون 
الطوارئ، الذي اس���تخدمه مبارك طوال فترة 

واليته حلكم البالد بقبضة حديدية.
وأشار باميان الى ان استمرار نشر دبابات في 
شوارع مصر واستمرار العمل بقانون الطوارئ 
سيؤكدان أن مصر مازالت تدار كدولة بوليسية، 
وهو ابرز نقاط محور االحتجاجات التي خرجت 
الى ش���وارع مصر في »يوم الغضب« في 25 

يناير املاضي.
وأضاف قائال: »الشرطة ليست هناك بذات 
طريقتها القمعية، ولكن هناك دبابات في الشوارع 
وليس هناك بدائل منظمة، السؤال هو: هل هناك 
مؤشرات موثوق بها بأن اجليش على مسار ال 

ميكنه التراجع عنه؟«.
ويتفق احملللون على ان مستقبل مصر قد 
يتحرك نحو اجتاهات شتى، وعقب باميان قائال: 
»عندما تكون جميع املؤسس���ات فاسدة، فلمن 
تسلم زمام األمور؟ هناك نقطة شائكة: الشعب 
املصري توحد حول ضرورة رحيل مبارك، لكن 
هل سيتوحد بشأن ما ستبدو عليه بالدهم في 
السنوات املقبلة؟ انت بحاجة لبعض الوحدة 

والرؤية«.

القاهرة: أثار تخلي الرئيس املصري حسني مبارك 
عن منصبه وتولي املجلس االعلى للقوات املس���لحة 
مسؤولية البالد تساؤالت بشأن الدستور احلالي الذي 
اسقطته الثورة الشعبية، ومصير التعديالت الدستورية 

املطلوبة الختيار رئيس للجمهورية.
ونقلت صحيفة »الش���رق االوسط« اللندنية عن 
د.عاطف البنا اس���تاذ القانون الدستوري في جامعة 
القاهرة قوله: ان الثورة الشعبية اسقطت الدستور 
احلالي، وانه حتى لو توافقت القوات املسلحة واملجلس 
االعلى للقوات املسلحة على العمل وفق هذا الدستور 
لفترة فس���يكون هناك جتميد فعلي للنصوص التي 
تتعلق بنظام احلكم او كيفية تولي السلطة، خصوصا 

املواد 76 و77 و74 وغيرها من النصوص.
واضاف البنا: ان كل شرعية او قرارات مت اتخاذها من 
جانب الرئيس املتنحي حتى مساء امس األول انتهت، 
وليس لها اي مدلول او سند دستوري، وتشمل هذه 
القرارات منصبي نائب الرئيس ورئيس احلكومة، وكذلك 
اللجنة الدستورية التي مت تشكيلها بقرار جمهوري 
قبل ايام، باعتبار ان هذه القرارات متت في ضوء نظام 
سابق اسقطته الثورة، وهو ما يعني ان القرار اآلن بيد 
املجلس األعلى للقوات املسلحة، التي لها حق اتخاذ 

اجراءات كيفية ادارة البالد ومبن تستعني.
وتوقع البنا اال تستعني القوات املسلحة باقطاب 
او اشخاص من رموز النظام السابق، وان حدث ذلك 
فسيكون اليام فقط حلني اعالن اخلطة الكاملة للقوات 
املسلحة. وأوضح البنا ان الدستور هنا يعطي احلق 
لرئيس احملكمة الدستورية العليا في ان يكون ضمن 
املجلس الرئاس���ي الذي ميكن ان يتم تشكيله، نافيا 

تولي رئيس مجلس الشعب او نائب رئيس اجلمهورية 
املس���ؤولية في ادارة مصر، وهو ما ارجعه البنا الى 
ان البرملان معترف رسميا وشعبيا انه جاء بالتزوير 

وبالتالي ستتخذ االدارة اجلديدة قرارا بحله.
واش���ار البنا الى ان االطار الزمني هو ما س���وف 
تتوافق عليه القوات املسلحة، في اطار تشكيل حكومة 
انتقالية اغلبها من املدنيني ووجود عسكريني لضمان 

التنفيذ ومراقبة االداء.
وم���ن جانبه قال د.ثروت بدوي اس���تاذ القانون 
الدستوري وصاحب مشروع الدستور اجلديد الذي 
تعكف عليه حاليا جلنة من املعارضة لدراسته وتقدميه 
للمجلس االعلى للقوات املس���لحة »اجليش اآلن في 
ادارته يقع حتت رقابة الثورة والشعب، وال يحق الي 
مسؤول يتولى البالد في الفترة االنتقالية ان يستخدم 
الدس���تور املعيب لتطبيق نصوصه في ادارة البالد، 
معترفا بأن النصوص في مجملها اصبحت غير ذات 
قيمة في ظل الشرعية الدس���تورية«. وطالب بدوي 
اجليش بأن يعلن في اقرب وقت عن تش���كيل جلنة 
لوضع دستور جديد يأخذ في االعتبار املطالب الشعبية 
واحلقوق والواجبات التي اقرتها الثورة. مشددا على 
ان ما حدث ال ميكن ان يسمى انقالبا عسكريا ولكنه 

ثورة شعبية حمتها وساندتها القوات املسلحة.
وعلى اجلانب اآلخر، اك���د عضو مجلس القضاء 
االعلى املستشار احمد مكي، عضو اللجنة الدستورية 
التي اصدر مبارك قرارا بتشكيلها والتي بدأت فعليا 
قبل ايام دراسة لتعديل 6 مواد، ان اللجنة ستستمر 
في عقد جلس���اتها لدراسة املواد الدستورية املقترح 

تعديلها، نافيا ان يكون عملها انتهى بالتنحي.

مقطع ڤيديو يسخر من عز على اإلنترنت
القاهرة � وكاالت: انتشر على 
موقع جريدة اليوم السابع ڤيديو 
يص���ور أحمد عز أم���ني التنظيم 
باحل���زب الوطني وال���ذي يتهمه 
التحرير  املتظاهرون في مي���دان 
بأنه املسؤول األول عن االنتكاسات 
التي مير بها النظام املصري، كما 

يتهمونه بأنه مسؤول عن سرقة 
الش���عب املصري  امللي���ارات من 
وحصول���ه على ش���ركة الدخيلة 
للحديد وتهريب األموال للخارج. 
وأحم���د عز الذي ولد في 12 يناير 
1959 خلف الراحل كمال الشاذلي في 
مجلس الشعب، فقد تخرج في كلية 

الهندسة جامعة القاهرة في منتصف 
الثمانينيات وس���افر للدراسة في 
أملانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان 
ما عاد للقاهرة، وكون فرقة صغيرة 
للعزف في فنادق العاصمة ونواديها 
الليلية، باالشتراك مع املمثل واملذيع 
حسني اإلمام، وامللحن مودي اإلمام، 

وكان عز العبا ماهرا على آلة الدرامز 
وهو ما يوضح���ه مقطع الڤيديو 
املرفق، ولكنه لم يكن باملس���توى 
نفسه في امللهى السياسي، ولكن 
احمد عز فضل ط���ول الوقت في 
رحلته مع السياس���ة العزف على 

طبلة واحدة.

آملين في حكومة وسوق أكثر انفتاحًا

المستثمرون يتحينون اقتناص فرص المرحلة الجديدة في مصر 
نيويورك � رويترز: من شأن 
انتهاء حكم الرئيس املصري 
حسني مبارك أن يخلق فرصا 
للمستثمرين مع رسوخ قدم 
اقتصاد األسواق ومنو التجارة 
تدريجيا في بلد يتطلع سكانه 
البالغ عددهم 80 مليون نسمة 
ألن يصبحوا جزءا من االقتصاد 

العاملي.
التيق���ن  ع���دم  ورغ���م 
السياس���ي في املدى القصير 
يرى املستثمرون أن »الثورة 
البيضاء« كما يطلق عليها كثير 
من املصريني فرصة لالستحواذ 
على حصة سوقية في أكبر بلد 
عربي من حيث عدد السكان.

وق���ال الري س���يروما من 
»ناي���ل كابيت���ال ماجنمنت« 
»ستكون هناك دميوقراطية 
وش���فافية وسيؤدي ذلك إلى 
مزيد م���ن النمو االقتصادي، 
إنها فرصة كبيرة لالستثمار 

في مصر«.
وقبل ان���دالع الثورة كان 
مستوى تعرض »نايل كابيتال« 
ملصر يتراوح بني 5 و10% من 
محفظتها البالغة قيمتها 4.79 
ماليني دوالر، ومع انتهاء احلقبة 
يخشى كثيرون من أن يؤدي 
فراغ السلطة إلى ظهور نظام 
جديد معاد للرأسمالية الغربية، 
ومن غير املؤكد ما الذي ستسفر 

عنه التطورات.
إال أن املسؤولني احلكوميني 
واملستثمرين عموما إلى جانب 
أغلبية املصريني يساورهم أمل 
كبير في حكومة وسوق أكثر 
انفتاحا، فقد قال بريانت ايفانز 
مستشار االستثمار لدى »كوزاد 
اس���يت ماجنمنت« في والية 
ايلينوي »أعتقد أن االستثمارات 
في مصر ق���د ترتفع رمبا في 

ق���دره 6.27 مليارات  صافيا 
دوالر من األسواق الناشئة في 
األسابيع الثالثة املاضية وذلك 
وفقا لبيان���ات »ليبر« إحدى 

خدمات تومسون رويترز.
إال أنه عندما يجري حساب 
تأثير حركة األسعار بالسوق 
على األسهم جند أن األصول 
الت���ي حت���ت إدارة صناديق 
الوالي���ات املتحدة  تتخذ من 
مقرا قد تراجعت بواقع 10.92 
مليارات دوالر أي بنسبة %5.6 
منذ األس���بوع املنتهي في 26 
يناير إال أن���ه ينظر إلى ذلك 
على أنه فرصة من قبل بعض 

املستثمرين.
وف���ي ه���ذا اخلص���وص 
قال جابرييل س���تيرن كبير 
االقتصاديني لدى »اكزوتكس« 
في لن���دن »ظللت متمس���كا 
)باستثماراتي( في مصر ولم 
أبعها خ���الل األزمة، ما حدث 
اليوم لم يغير رؤيتي للعوامل 
األساس���ية وستكون النتائج 

جيدة«.
وفيما يتعلق بسوق السندات 
قال أحد مديري الصناديق إن 
السندات الس���يادية املصرية 
املقومة بالدوالر قد استعادت 
جزءا جيدا من خسائرها لكنه 
مازال غير مقتنع بأن إصدارات 

السندات رخيصة.
وق���ال جي���ف جريلز من 
التحوط جرمياسي  صندوق 
في جرينتش بوالية كونيتيكت 
»أعتق���د أن الن���اس يدركون 
أن���ه كان���ت هن���اك حالة من 
الذعر تتعلق بالسندات وأنه 
كان ينبغ���ي تغطي���ة املراكز 

املدينة«.
وس���جل اجلنيه املصري 
تراجع���ا مطردا من���ذ تفجر 

التوترات السياس���ية في 25 
يناير وجرى تداوله اخلميس 
املاضي عند مس���توى 5.887 
جنيهات لل���دوالر بانخفاض 
طفي���ف عن إغ���الق األربعاء 
املسجل عند 5.8775 جنيهات 
لكنه ارتفع عن أدنى مستوياته 
في ستة أعوام الذي سجله عند 
5.960 قبل تدخل البنك املركزي 

لدعمه يوم الثالثاء.
وأغلقت البورصة املصرية 
أبوابها بعدما تسببت املظاهرات 
البالد في  أنح���اء  التي عمت 
الرئيسي %16  هبوط املؤشر 
ف���ي يومني وح���ذر محللون 
من جتدد موج���ة البيع عند 
التداول والذي قال  استئناف 
مسؤول بالبورصة امس السبت 

إنه سيكون يوم األربعاء.
وقالت الهيئة العامة للرقابة 
البورصة املصرية  املالية إن 
س���توقف التداول ملدة نصف 
ساعة في حالة هبوط املؤشر 
األوسع نطاقا »إي.جي.اكس 
100« بنس���بة 5% وس���تعلق 
التداول لفترة أطول في حال 

هبوطه بنسبة %10.
وقالت مؤسسة »ماركت« 
البيانات إن  املعنية برص���د 
تكلف���ة التأمني عل���ى الديون 
السيادية املصرية من مخاطر 
التعث���ر أو إعادة الهيكلة ملدة 
خمس س���نوات تراجعت 25 
نقطة أس���اس إلى 315 نقطة 
أساس بعد إعالن تنحي مبارك 
عن احلكم يوم اجلمعة مقارنة 
مع 380 نقطة أساس في وقت 
سابق خالل امس و340 نقطة 
أس���اس في إغالق اخلميس، 
وبلغت تلك التكلفة 240 نقطة 
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غضون عام من اآلن مع تشكل 
حكومة جديدة، إذا ما سلكت 
تلك احلكومة نهجا دميوقراطيا 
فمن املؤكد أننا سنشهد بعض 

التحسن«.
حتى أكثر رج���ال األعمال 
ق���وة وثراء في مص���ر ظلوا 
يقرعون طبول الدميوقراطية 
وحترر األسواق كأفضل ضمان 

الستثماراتهم.
من جهته قال كرمي بغدادي 
العضو املنتدب في فرع بنك 
االس���تثمار املص���ري بلتون 
فايننشال في نيويورك »عندما 
يكون لديك � ولنقل � 10% من 
السكان لديهم حسابات جارية 

تصبح هناك فرصة للنمو«.
وأضاف »عندما يكون لديك 
اقتصاد غير رسمي كبير يقارب 
الناجت احمللي اإلجمالي  حجم 
الرسمي وإذا متكنت من حتويل 
االقتصاد إلى نظام قائم على 
الناس في  املؤسسات سيبدأ 
توريق ديونهم وسيتمكنون من 
االقتراض بدرجة أكبر وشراء 
املزيد ولذا سيكون هناك تأثير 

كبير«.
وتسجل األصول املصرية 
نسبة صغيرة لدى صناديق 
األسواق الناش���ئة في العالم 
ويس���هم اقتصاد البلد بنحو 
0.3% من مؤشر »ام.اس.سي.

آي« لألسواق الناشئة.
وبوجه عام تعرضت أسهم 
األسواق الناشئة لضغوط بيع 
ليس فقط بس���بب التوترات 
السياسية في مصر لكن أيضا 
ج���راء عمليات جن���ي أرباح 
لالستفادة من ارتفاع املؤشرات 
الرئيسية ألعلى مستوياتها في 

عامني ونصف العام.
وسحب املستثمرون مبلغا 

)ا.پ( شباب مصريون يدهنون األرصفة بعد انفضاض االحتجاجات 


