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المجلس العسكري يمهل لجنة تعديل الدستور 10 أيام إلنجاز مهمتها

»ديلي تليغراف«: مبارك يعاني من السرطان ويرفض الدواء 

األقباط يحتجون على وجود اإلخوان فيها.. والبرادعي ال يستبعد الترشح للرئاسة في حال اقتضت الحاجة

»األهرام« تنشر تفاصيل األيام األخيرة: أحد الوزراء اقترح إقالة 15 وزيرًا و»يلبسوا الجالليب ويقعدوا في البيت«.. ومبارك وّبخ العادلي بعد إفساد األمور 

صورة أرشيفية للرئيس السابق حسني مبارك خالل زيارته العالجية في أملانيا

)أ.ف.پ( مصريان يراقبان الدمار الذي حل مبقر احلزب الوطني في القاهرة  )أ.ف.پ( ميدان التحرير وقد عادت إليه احلركة متاما أمس 

القاهرةـ  وكاالت: يتواصل الكشف عن الساعات 
األخيرة قبل تنحي حســـني مبارك في وقت تفيد 
تقارير بأن صحة األخير تتدهور ويرفض تناول 
الدواء، فقد أفادت صحيفة ديلي تليغراف أمس بأن 
مبارك مريـــض جدا وأغمي عليه مرة واحدة على 
األقل في الڤيال التي يقيم فيها مبنتجع بشرم الشيخ 

وفقا ملصادر قريبة من الوفد املرافق له.
وقالت الصحيفة إن مبارك نفى من قبل أن يكون 
تلقى عالجا من الســـرطان لكن سكانا محليني في 
شرم الشيخ مت ابالغهم من قبل حراسه أنه يحتاج 
للمساعدة على املشي ويعتقدون أنه مريض جدا 

ويعاني من السرطان.
واضافـــت أن هذه االقتراحـــات أيدتها مصادر 
مطلعة كانت على اتصال مع مستشـــاري مبارك 
الذين يعتقد أن العديد منهم موجودون معه حاليا 

في شرم الشيخ.
وقالت الصحيفة إن مبارك يقيم في ڤيال مبنتجع 
شرم الشـــيخ ميلكها حسني سالم أحد أبرز رجال 
األعمـــال في مصر واملقرب مـــن الدائرة الداخلية 

للرئيس السابق.
من جهتها أعدت صحيفة االهرام شبه الرسمية 
تقريرا مطوال سردت خالله اآللية التي تعامل معها 
نظام احلكم السابق مع الثورة منذ انطالقها في 25 

يناير حتى حلظة خروج الرئيس.
وكشفت الصحيفة: »وصل إلى الرئيس حسني 
مبارك قبـــل الثالثاء  25  يناير مـــن اللواء حبيب 
العادلي وزير الداخلية الســـابق تقرير يقلل من 

قيمة املظاهرة وقدرتها وأنهم مجرد شـــوية عيال 
ميكن احتواؤهم ..  املوقف حتت الســـيطرة ..  ولن 

توجد ثمة مشكلة . 

15 وزيرًا

وأشارت الصحيفة الى انه مساء االثنني رفع أحد 
الوزراء سماعة تلفونه اخلاص الواصل إلى رئاسة 
اجلمهورية ، واقترح أن يعلن الرئيس تعديال وزاريا 
يشمل 15  وزيرا على األقل ، وقال بالنص  »15  واحدا 
منا يلبسوا اجلالليب ويقعدوا في البيت ، ونحل 
املشـــكلة ..  كان الرد :  بعد ربع ساعة سنرد عليك ..  

جاء الرد :  سيبوا املوضوع حلبيب العادلي . 
وافردت يـــد حبيب العادلي فـــي التعامل مع 
مظاهرات  25  يناير سياســـيا وإعالميا ، فقد أرسل 
خطابا إلى احتاد اإلذاعة والتلفزيون فيه تعليمات 
صارمة وأوامر مباشرة بالكيفية التي جتري بها 
تغطية األحداث ، ولم يكن يجرؤ أحد على معارضته ، 

بحسب الصحيفة. 
وحدث ما حدث يوم  25  يناير ، وجنحت املظاهرات  
لكن حبيب العادلي برر للرئيس مبارك املفاجأة بأن 
جماعة اإلخوان حشدت شبابها بتعليمات من اخلارج 
رصدت الداخلية بعضها على أجهزة املوبايل. وتقول 
الصحيفة: »وهذا هو سر قطع االتصاالت احملمولة 
ملدة يومني والرسائل ملدة تسعة أيام .  وهذا النجاح 
أغضب حبيب العادلي ، فتعامل مع جمعة الغضب 

كما لو أن املظاهرات حتد شخصي له «.
ولم يستوعب العادلي ما حدث ..  فوقع العنف 

املفرط والقتل ضد شـــباب أعزل ،  وفي عصر يوم 
اجلمعة وفي ظل العنف الذي كانت متارسه قواته 
ضد املتظاهرين أرســـل حبيب العادلي بيانا إلى 
أسامة الشـــيخ رئيس احتاد اإلذاعة والتلفزيون 
إلذاعته فورا على الهواء ، لكن املسؤولني لم يقدروا 
على إذاعته فقد وجدوه مستفزا جدا للناس ، فمرروا 

البيان إلى القصر اجلمهوري.

مبارك يوبخ العادلي 

بعـــد دقائق من وصـــول البيان إلى رئاســـة 
اجلمهورية ، رن تلفـــون حبيب العادلي اخلاص ، 
وراح مبارك يعنفه ويوبخه . وأغلق املكاملة وهو 
يقول له :  خالص حنزل اجليش يساعدك وحيتفاهم 

مع الناس أكثر منك . 
وكان بجوار العادلي عدد من ضباطه ومعاونيه 
الكبـــار ، ثم أعطى أوامر بإخالء األماكن أمام قوات 
اجليش .  اجليش نزل امشوا انتم . مع اإلخالء حتركت 
مجموعات اقتحام السجون السبعة  مستعملة أسلوبا 
واحدا :  نيران كثيفة ، بلدوزرات لهدم األسوار ، طلقات 

آر . بي . جي ، وفتحت الزنازين مبرزبات قوية . 
ثم انتقلت إدارة األزمة مع الثورة الشعبية من 
الداخلية إلى رئاسة اجلمهورية  بالتحديد مع أربعة 
أشـــخاص :  الرئيس مبارك وعمر سليمان وزكريا 
عزمي وجمال مبارك وتتابعها عن كثب وتشارك 
أحيانا ســـوزان مبارك ، وكان جمال مبارك األعلى 

صوتا وكفة .
وتشير الصحيفة إلى ان بيان الرئيس األول خرج 

وهو يتصور أنه يطمئن الناس على األحوال ، وكان 
تقدير املوقف خاطئا للغاية، فقرر تعديل الوزارة 
وتعيني نائب للرئيس ، لكن بعد أن جتاوزت حركة 
الثورة الشعبية  هذا النوع من القرارات الترميمية 
مبسافة واسعة . وحسب الصحيفة فقد كان البيان 
الثاني هو األقرب إلى وجدان الناس ، بعد دغدغة 
اخلطاب مشـــاعرهم ، ألنه حتـــدث عن املوت على 
أرض الوطن ، والح في األفق قبول املصريني فكرة 
بقاء الرئيس في السلطة .  لكن على نفس اجلانب 
من السلطة فكر أصحاب املصالح الذين استحلبوا 
مصر ونهبوها في استغالل املوقف الطارئ اجلديد  
وظنوا أنهم باستطاعتهم أن يقلبوا املوازين ، ووقعت 
فضيحة معركة اجلمل الشهيرة، حيث تؤكد الصحيفة 
املصرية أنها رفعت ســـقف مطالـــب الثورة ، بعد 
أن نزعت التعاطف الذي أحدثـــه بيان الرئيس   .  
وأضافت »وصل القرار إلى التنحي..  وكان سيعلن 
مســـاء اخلميس  10  فبراير، لكن جمال أقنع والده 
مبحاولة أخيرة ، وهي اخلروج على الناس بحزمة 
إجراءات إصالحية جيدة ، مع نقل الصالحيات إلى 
نائب الرئيس عمر ســـليمان ..  وبقي السؤال :  ماذا 
يقول الرئيس في البيـــان؟  اقترح بعض املقربني 
من الرئيس أن يكون البيان ناعما وعاطفيا ، لكن 
كان جلمال مبـــارك رأي آخر ،، أدخله على البيان ، 
فخرج بالشكل الذي أشعل حريقا مرعبا من الغضب 
في الصدور والعقول ، وفشـــلت احملاولة ، وجاءت 
حلظة النهاية  وقرار تكليف القوات املسلحة بعمل 

الرئيس «. 

القاهرةـ  وكاالت: أمهل اجليش 
املصري أمس جلنة تعديل الدستور 
أيام إلجناز  التي شكلها عشــــرة 
مهمتها بحسب بيان للمجلس األعلى 
للقوات املسلحة أذاعه التلفزيون 

املصري.
وأعلن املجلس في بيانه رقم 
»7« تشكيل جلنة تعديل الدستور 
مؤكدا انه »على اللجنة االنتهاء من 
عملها في مدة ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ هذا القرار«.
وطلب اجليش من اللجنة تعديل 
املادتني 76 و77 املتعلقتني بشروط 
الترشح لرئاسة اجلمهورية ومدة 
بقائه في السلطة واملواد 88 و93 
التي تتعلق باإلشــــراف القضائي 
على االنتخابــــات والطعون على 
االنتخابات التشــــريعية، كما دعا 
الى تعديل املادة 189 التي تتضمن 

آليات تعديل الدستور.
العســــكري  وطلــــب املجلس 
إلغاء املادة 179 التي تعطي رئيس 
اجلمهورية حق إحالة املدنيني الى 
احملاكم العسكرية اذا ما تعلق األمر 

بجرائم اإلرهاب.
وقبل ذلك، قرر رئيس املجلس 
األعلى للقوات املسلحة في القرار 
رقم واحد لسنة 2011 بعد االطالع 
على اإلعالن الدستوري الصادر في 
الثالث عشر من شهر فبراير من 
عام 2011 تشــــكيل جلنة تعديالت 
دســــتورية برئاســــة املستشار 
طــــارق البشــــرى النائــــب األول 
الدولة األســــبق  لرئيس مجلس 
وعضويــــة كل مــــن د.عاطــــف 
البنا اســــتاذ القانون الدستوري 
بجامعة القاهرة، ود.حسنني عبد 
العال اســــتاذ القانون الدستوري 
القاهرة، ود.محمد باهي  بجامعة 
يونس استاذ القانون الدستوري 
بجامعة االســــكندرية، واالستاذ 
صبحي صالح احملامي بالنقض، 
واملستشــــار ماهي ســــامي نائب 
رئيس احملكمة الدستورية العليا، 
واملستشار د.حسن البدراوي نائب 
رئيس احملكمة الدستورية العليا، 
واملستشار حامت بجاتو رئيس هيئة 
املفوضني في احملكمة الدستورية 
العليا، ويكون املستشــــار حامت 

بجاتو مقررا للجنة.

وتختص اللجنة بدراسة إلغاء 
املادة 179 من الدســــتور، وتعديل 
املــــواد 88، 77، 76، 189 و93 وكل 
مــــا يتصل بهــــا من مــــواد ترى 
اللجنة ضرورة تعديلها لضمان 
انتخابات  دميوقراطية ونزاهــــة 

الرئاسة.

تعديالت أخرى

مــــن جهته، أكــــد عضو جلنة 
الدســــتورية  التعديالت  صياغة 
د.عاطف البنا، ان اللجنة ســــتبدأ 
في دراســــة تعديــــل جميع املواد 
التي  الدستورية والتشــــريعات 
تضمن إجــــراء انتخابات برملانية 

ورئاسية دميوقراطية.
وقال د.البنا »إن دور اللجنة لن 
يتوقف عند صياغة نصوص جديدة 
للمواد الدستورية التي مت اإلعالن 
عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس 
الســــابق وإمنا ستمتد التعديالت 
إلى مواد أخرى ذات صلة باملرحلة 

االنتقالية«.

وأوضح البنا أن اللجنة سوف 
تبدأ في »إعــــداد نصوص للمواد 
الدســــتورية التي مت االتفاق على 
تعديلها مثــــل املواد 76 و77 و88 
و93 من الدستور، إضافة إلى كل 
املواد ذات الصلــــة والتي تضمن 
إجراء انتخابات برملانية ورئاسية 
فــــي أجــــواء دميوقراطية وكذلك 
دراسة تعديل أو صياغة عدد من 
التشــــريعات والقوانني املتصلة 
باالنتخابات على وجه اخلصوص 
واملرحلة االنتقالية بوجه عام، من 
بينها تعديالت ســــتطول قانون 
مباشرة احلقوق السياسية وقانون 
األحــــزاب، وقوانني أخرى تضمن 

انتخابات دميوقراطية«.
وقال البنا: »مهمة اللجنة اقتراح 
وإعداد صياغــــات ونصوص كل 
الدســــتورية والتشريعات  املواد 
والقوانني الضرورية التي ميكنها 
ضمان إجــــراء انتخابات برملانية 
ورئاسية دميوقراطية، كي يتسنى 
نقل الســــلطة إلى نظام سياسي 

مدني«.
وأشار اخلبير القانوني إلى أن 
»صياغة جميع املواد والتشريعات 
املطلوبة ســــتقوم به اللجنة في 
فترة ما بني أسبوع وأسبوعني ثم 
يطرح بعدها لالستفتاء الشعبي 
وجتــــرى علــــى أساســــه كل من 
االنتخابات البرملانية والرئاسية، 
لتنتقل السلطة إلى نظام سياسي 

مدني«.
وأكد البنا أنه عقب نقل السلطة 
إلى نظام سياسي مدني ميكن وقتها 
تشكيل جلنة لوضع دستور جديد، 
ألن ما تقوم به اللجنة من تعديالت 
هو فقط مســــألة ضــــرورة ملحة 

للفترة االنتقالية«.

األقباط يحتجون

إال أن تشكيلة اللجنة لم تلق 
قبوال عند األقباط اذ أبدى ناشطون 
اعتراضهم عليها لتضمنها ممثلني 
لالخوان املسلمني من دون ان يكون 

فيها متثيل قبطي.

وقــــال جنيب جبرائيل رئيس 
االحتاد املصــــري من اجل حقوق 
اإلنسان وهو منظمة غير حكومية 
مصرية قبطية في بيان ان »ماليني 
األقباط يعترضون على تشــــكيل 
اللجنة التي عينها املجلس األعلى 

للقوات املسلحة«.
وأضاف ان »ضم اللجنة عناصر 
من االخوان من دون وجود قبطي 
فيها يتنافى مع مبادئ ثورة اخلامس 
والعشرين من يناير التي امتزجت 
فيها دماء االقباط واملسلمني«.  وأكد 
جبرائيل لوكالة فرانس برس ان 
»وجود املستشار سامي يوسف احد 
نواب رئيس احملكمة الدستورية 
العليا ال يعد متثيال لألقباط ألنه 

ال صلة له بالشأن القبطي«.
وأضاف ان يوسف »ليس سوى 
رجل قانون في حني ان هناك متثيال 
سياسيا واضحا في اللجنة لإلخوان 
املسلمني من خالل صبحي صالح 
)نائب سابق لالخوان( فضال عن 
ان رئيسها طارق البشري معروف 

عنه توجهاته اإلسالمية«.
وأكد البيان ان »وفدا من النشطاء 
األقباط سوف يتقدم مبذكرة الى 
رئيــــس املجلس األعلــــى للقوات 
املسلحة املشير حسني طنطاوي« 
تطالب القوات املســــلحة بـ »ضم 

اقباط الى اللجنة«.
وقال البيان انه »ملا كان املجلس 
األعلى للقوات املسلحة وهو املنوط 
به اختيار وتعيني اللجنة املشكلة 
لوضع او تعديل او تغيير دستور 
للبالد فإننا نرى انه البد من إعالنه 
والتصميم على مدنية الدولة اتفاقا 

مع إرادة الشعب وثورته«.
البيان بأن »تشكل  كما طالب 
اللجنة )املكلفة تعديل الدستور( 
من اشخاص ليست لهم اي توجهات 
دينية او حزبية او سياســــية او 

مذهبية او طائفية«.

البرادعي ال ينوي الترشح

مــــن جانبــــه، أعلــــن د.محمد 
البرادعي زعيم اجلمعية الوطنية 

للتغيير أنه ال يعتزم ترشيح نفسه 
النتخابات الرئاسة في مصر بعد 
رحيل حسني مبارك. ودعا وزير 
الدفــــاع املصري ورئيس املجلس 
األعلى للقوات املســــلحة احلاكم 
املشير محمد حسني طنطاوي إلى 
توضيح خططــــه عبر التلفزيون 
البيانات  وليــــس عــــن طريــــق 

العسكرية.
وقـــال البرادعي املدير العام 
السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية واحلاصل على جائزة نوبل 
للســـالم في مقابلة مع صحيفة 
فايننشال تاميز الصادرة امس، 
إنه »ال يشكك في النوايا احلسنة 
للمجلس األعلى للقوات املسلحة 
الـــذي يحكم مصـــر حاليا لكن 
النظام  اجليش كان جـــزءا من 
ويجب أن يخضـــع لتغيير في 

العقلية«.
الطريق  بــــأن  البرادعي  وأقر 
اليزال معقدا بعد نشوة اإلطاحة 
مببارك »ألن الناس صاروا أحرارا 

اآلن وال يعرفــــون ما يجب عليهم 
القيام به مع احلرية وهناك الكثير 
من االرتباك ألن املعارضة القانونية 

مجزأة«.
وقال زعيم اجلمعية الوطنية 
للتغيير إنه غير مهتم بترشــــيح 
الرئاسة »لكنه  نفسه النتخابات 
لن يخذل أنصاره إذا كانت هناك 
حاجة لذلك ويريد تقدمي املشورة 
للجيش ألنه غير قادر على االنتقاء 
واالختيار ويتعني عليه أن يجتاز 

احلاجز النفسي«.
البرادعي »ينبغي أن  وأضاف 
يشارك في إدارة املرحلة االنتقالية 
مجلس رئاســــي يضم مسؤولني 
مدنيني وعسكريني وحكومة وحدة 
وطنية ويتعني على اجليش التريث 
وعدم التسرع في الدعوة لالنتخابات 
ألنها ليست سوى جزء واحد من 
تشكيل دولة دميوقراطية« داعيا 
املشير طنطاوي إلى شرح خططه 
على التلفزيون بدال من تسليمها 

عبر البيانات العسكرية.

مستشفى مبارك
في غزة يغير اسمه

إلى مستشفى التحرير
غزةـ  أ.ف.پ: أعلن مسؤول في وزارة 
الصحة في احلكومة الفلسطينية التابعة 
حلماس انه مت تغيير اسم مستشفى مبارك 
الى مستشـــفى التحرير نسبة للميدان 
الشهير في القاهرة والذي احتضن أضخم 

التظاهرات في مصر.
وهذا املستشـــفى الذي يحمل اســـم 
الرئيس املصري املتنحي حسني مبارك 
منذ عهد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 

من اشهر مشافي جنوب قطاع غزة.
وقال الطبيب يوسف املدلل مدير ديوان 
وزيـــر الصحة لوكالة فرانس برس »مت 
تغيير اسم مستشـــفى مبارك لألطفال 
في خان يونس الى مستشفى التحرير 
حتية وتكرميا للثورة املصرية في ميدان 
التحرير«. وهي املرة األولى التي يتم فيها 
تسمية مؤسسة حكومية في غزة باسم 

ميدان التحرير الشهير. 

أشكينازي: لدينا خطط طوارئ 
حال إلغاء معاهدة السالم

غزةـ  أ.ش.أ: صرح غابي أشكينازي الرئيس السابق 
ألركان اجليش االسرائيلي في أول ظهور له كمدني بعد 
تركه ملنصبه العسكري بأنه من املهم اإلبقاء على مصر 
كحليف، غير أنه أشـــار إلى أن إســـرائيل لديها خطط 

طوارئ حال قيام القاهرة بإلغاء معاهدة السالم.
ونقلت صحيفة »جيروزاليم بوست« االسرائيلية ـ 
في تقرير بثته على موقعها االلكتروني بشبكة االنترنت 
أمس عن اشكينازي أمام مؤمتر رؤساء املنظمات اليهودية 
األميركية قوله ـ إنه يعتقد أن معاهدة السالم مع مصر 
فاترة، غير أن لها أهمية اســـتراتيجية لدولة إسرائيل، 

معربا عن أمله في أن تظل كذلك.
وأكد اشكينازي أهمية قيام الشعب املصري باالعتراف 
باجنازات الرئيس السابق حســـني مبارك، محذرا من 

استيالء العناصر املتشددة على السلطة.
وقـــال »بالرغـــم من النقـــد الـــذي مت توجيهه إلى 
الرئيـــس مبـــارك إال أنه كان يعتبر خـــالل الـ 3 عقود 
املاضية مصدر اســـتقرار للمنطقـــة ويجب أن نعترف 
بذلـــك، متمنيا أن تكون هذه نفس احلالة في مصر في 

ظل احلكومة اجلديدة.

»اإلخوان المسلمون« يعتزمون تأسيس حزب سياسي 
و»الجماعة اإلسالمية« تظهر علنًا للمرة األولى منذ 20 عامًا 

القاهرـ  وكاالت: أعلنت جماعة اإلخوان 
املسلمني في مصر عزمها تأسيس حزب 
سياسي عندما »يتحقق املطلب الشعبي 

بحرية تكوين األحزاب« في البالد. 
وقال د.محمد مرسي املتحدث الرسمي 
باســـم جماعة اإلخوان، في تصريح بثه 
موقعها على شبكة االنترنت، ان »اإلخوان 
املسلمني يؤمنون بحرية تكوين األحزاب«. 
وأوضح مرسي في بيان ان ما منع اجلماعة 
من تأســـيس حزب في املرحلة السابقة 
كان »قانون األحـــزاب الذي يحظر قيام 
األحزاب في الواقـــع اال اذا وافق احلزب 
الوطني )احلاكم ســـابقا( على ذلك من 
خالل جلنة تشـــكيل األحزاب« التي كان 
يترأسها األمني العام السابق لهذا احلزب 

صفوت الشريف.
في ســـياق مواز، ظهر قادة اجلماعة 
اإلسالمية في مصر إلى العلن للمرة األولى 
منذ 20 عاما في اجتماع عقدوه أمس األول 
في مدنية أســـيوط صعيد مصر معلنني 
عن استئناف نشاطهم الدعوي اثر سقوط 

الرئيس السابق حسني مبارك.
وأعلن عضو مجلس شورى اجلماعة 
اإلسالمية وابرز قادتها التاريخيني الشيخ 
عاصم عبداملاجد في اجتماع حاشد للجماعة 
في مسجد اجلمعية الشرعية وسط مدينة 
اسيوط ان اجلماعة شاركت منذ اللحظة 

االولى في ثورة التحرير.
وأكـــد عبداملاجد اســـتمرار اجلماعة 
االسالمية بااللتزام مببادرتها مضيفا عدم 

رغبتها في تصفية احلســـابات »مع احد 
اآلن شرط ان يلتزم من يخلف الرئيس 
املخلوع »مبارك« بها و»يحافظ على الدعوة 
االسالمية وتطبيق العدل ويسمح للجماعة 
االســـالمية في مصر مبمارسة حقها في 

الدعوة وتطبيق شرع اهلل«.
وطالب الشيخ عاصم عبداملاجد »جموع 
اعضـــاء اجلماعة االســـالمية بالتصدي 

للبلطجية بالقوة في هذه اآلونة«.
وأوضح عبداملاجد انه ســـتتم اعادة 
هيكلة اجلماعة االسالمية في مصر خالل 
املرحلة املقبلة خاصة احملافظات ومجلس 

شورى اجلماعة.
وحـــاول عبداملاجد طمأنـــة األقباط 
املسيحيني الذين استهدفت اجلماعة بعض 

كنائســـهم ومحالتهم اثناء حملتها ضد 
احلكومة، مؤكدا ان »اإلسالم يحمي األقباط 
ويضمن حقوقهم ويحافظ عليها« مضيفا 

»على األقباط ان يحترموا ديننا«.
واضاف عبداملاجد »اننا ال نسعى الى 
سلطة واننا لم ندع إلى حوار مع النظام 
املخلوع ولكننا لن نســـعى الى شيء اذا 

لم يطلب منا«.
ودعا عبداملاجد الى إطالق السجناء من 
اعضاء اجلماعة وباقي احلركات اجلهادية 

الذين اليزالون في السجن.
كما دعا الواليات املتحدة االميركية الى 
اإلفراج الفوري عن الشيخ عمر عبدالرحمن 
الزعيم الروحي للجماعة واحملكوم بالسجن 

املؤبد في الواليات املتحدة االميركية.


