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أجهزة بريطانية ترصد ثروات مبارك ومسؤولي نظامه 
وبنك مصر ينفي ملكيته ألي صالة قمار بمصر أو العالم

بريطانيا: الثورات العربية 
يمكن أن تعزز الحرب ضد اإلرهاب 

شرم الشيخ.. دوافع اختيار المنفى
رغ���م أنها جزء غال من أرض مصر، تكاد تكون 
لدى العامة كيان���ا منفصال أو حتى دولة أخرى ال 
يعرفون عنها ش���يئا إال حكايات تروى هي عندهم 
أشبه باألس���اطير مقارنة بالواقع الذي يعيشونه 
ويعانونه، إنها شرم الشيخ ومنتجعاتها التي قصدها 
الرئيس املصري حسني مبارك بعد إعالن نبأ تنحيه 

يوم اجلمعة قبل املاضي.
تبعد شرم الش���يخ عن القاهرة العاصمة نحو 
500 كيلومتر، لكنها حتولت في عهد مبارك إلى املقر 
ش���به الدائم له، تذهب إليه احلكومة والوزراء وال 
يذهب هو إليهم إال في املناسبات النادرة، فالرجل 
آثر الهدوء واالبتعاد عن شعبه في احلالتني سنني 

احلكم الطويلة، وحتى سفر اخلروج أو التنحي.
ظلت العاصمة القاهرة املقر شبه الدائم لسلفيه 
أنور الس���ادات وجمال عبدالناص���ر وحكوماتهما 

املتعاقبة باستثناء بعض أيام الصيف في اإلسكندرية، 
والش���تاء في أسوان، لكن شرم الشيخ � التي تتبع 
محافظة جنوب سيناء وعادت إلى السيادة املصرية 
في الثمانينيات مبوجب معاهدة كامب ديڤيد � أصبحت 

املقر شبه الدائم ملبارك.
املنتجع ليس ش���عبيا العتبارات كثيرة، لكنه 
أضحى املكان املفضل ملب���ارك الذي يهوى رياضة 
أخرى ال حتظى بشعبية، أو مبعرفة لدى قطاع كبير 

من املصريني، وهي لعبة االسكواش.

حصانة طبيعية

أكس���ب موقع شرم الش���يخ البعيد عن الوادي 
حصانة طبيعية، تعززت بنقاط التفتيش األمنية 
الكثيفة واملشددة التي يتعني على الذاهب إلى هناك 

املرور بها ويصل عددها إلى عشر نقاط.

أما التركيبة السكانية املصرية هناك فتكاد تقتصر 
على عدد محدود من البدو، والعاملني في املنتجعات 
والفنادق السياحية، وجميعهم معروف باالسم لدى 
األجهزة األمنية، أما األغلبية النسبية للسياح األجانب 
الذين يقصدونها فيأتون من إسرائيل وروسيا إلى 

جانب بقية الدول األوروبية.
ومنذ عودة سيناء إلى مصر ظلت الصفة اللصيقة 
بشرم الشيخ، أو ش���رم كما يفضل »الهاي كالس« 
تسميتها، أنها مكان منتجعات الصفوة، أو صفوة 
الصفوة إلى جانب الس���ياح األجانب، أما املصري 
البسيط الذي يصادف ذهابه إلى هناك، فيرى نفسه 

غريب الوجه واليد واللسان، بل والقيم أيضا.
رافد العامة في املعرفة عن شرم الشيخ ومنتجعاتها 
� احملرمة عليهم العتبارات كثيرة � لقطات سينمائية 
يسألون مباشرة بعد مشاهدتها هل هذه حقا موجودة 

في مصر؟
لكن أحد احلرفيني الذين قّدر لهم العمل نقاش���ا 
بإحدى اس���تراحات مبارك هناك يلخص الدهش���ة 
قائال »لو اجلنة بهذا اجلمال فاجلنة جميلة«، لتجد 
نفسك مجهدا في إقناعه بأن ما ال عني رأت وال أذن 
سمعت ليس���ت موجودة في ش���رم الشيخ أو في 

احلياة الدنيا.

أخبار مبارك

باتت األخبار الواردة من شرم الشيخ واخلاصة 
بحال الرئيس هناك أشبه بأخبار خارجية قادمة من 
دولة أخرى، ال يستطيع أحد التحقق من صحتها، 
وما ينش���ر عنها، ولم يسجل حتى اآلن أن جترأت 
كاميرات اإلعالم احمللي على الذهاب إلى هناك لتصوير 

املنفى االختياري احمللي ولو من بعيد.

ورغ���م البعد املكاني تقول بعض التس���ريبات 
املنشورة في اإلعالم احمللي نقال عن وزراء سابقني 
اتصلوا بالرئيس السابق، إن حالته النفسية والصحية 
س���يئة، وإن الرجل يعاني االكتئاب واحلزن وإنه 

اقترب من السفر إلى اخلارج لتلقي العالج.
لكن هناك من يشكك بل ويحذر أيضا من مخاوف 
وتآمر يحدث حاليا في ش���رم الشيخ، حيث يحيط 
مببارك هناك أركان وأقطاب النظام الس���ابق معه 
وحتيط به هناك، وأنها تدبر لالنتقام، أو شيء آخر 

ال يدعو لالطمئنان بالطبع.
وبنّي حقيقة حالة الرئيس الصحية والنفس���ية 
ودوافع وجود األركان السابقني، هناك تكمن أسئلة 
كبيرة بانتظار إجابات من ش���خصيات مس���ؤولة 
كبي���رة تكمل احلديث عن الفص���ول الغامضة من 

سفر اخلروج.

القاهرة � يو.بي.آي: ذكرت صحيفة االهرام على موقعها االلكتروني 
امس اجلمعة ان أجهزة بريطانية رصدت ثروات الرئيس السابق حسني 

مبارك ومسؤولي نظامه في البنوك واملؤسسات املالية البريطانية.
ونقلت االهرام عن مصادر بريطانية سمتها مطلعة ان جهازا يتمتع 
بدرجة عالية من الكفاءة واخلبرة في قضايا الفس����اد واجلرائم املالية 
اخلطيرة بصدد اعداد تقرير عن تلك الثروات ملساعدة السلطات املصرية 
في مالحقتها في بريطانيا. وقالت االهرام ان منظمة مصرية غير حكومية 
طلبت املساعدة في رصد أموال مبارك وكبار مسؤولي نظامه في بريطانيا 

لكي تقدم االدلة الالزمة لطلب جتميد واستعادة تلك االموال.
وكان متحدثان باسم وزارتي اخلارجية واخلزانة البريطانيتني قد 
ذكرا ان أي أدلة سوف تقدم سيجري تقوميها وفق املعايير األوروبية 
وفي إطار اتفاق أوروبي حول خطة موحدة لتجميد األرصدة واعادتها 
إلى مصر. ونقلت األهرام عن اخلارجية املصرية انها تلقت من السفارة 
املصرية في لندن تقريرا وافيا حول اخلطوات الواجب اتخاذها مبا يفي 
بالشروط التي يفرضها القانون البريطاني لالستجابة ألي طلب جتميد 
أرصدة. وكانت صحف بريطانية قد كشفت عن امتالك عائلة مبارك ثروات 

طائلة قدرت بحوالي 70 مليار دوالر في حني ذكرت صحف أميركية انها 
قد تبلغ حوالي 5 مليارات دوالر رمبا هربت خارج مصر.

وفي الوقت الذي تتمتع زوجة مبارك سوزان باجلنسية البريطانية 
كونها ولدت الم بريطانية فإن من املعتقد ان ولديها عالء وجمال حصال 
ايضا على اجلنس����ية البريطانية. إلى ذلك، أكد بنك مصر عدم ملكيته 
ألي صالة للعب القمار في مصر او العالم، موضحا ان نش����اطه داخل 
الفنادق يقتصر على املعامالت املصرفية كتغيير العملة والسحب واإليداع 
باستخدام البطاقات اإللكترونية او عن طريق آالت الصراف اآللي خلدمة 
جميع نزالء الفندق. وأش����ار البنك في بيان له الى ان الضرائب املقررة 
على ناجت اللعب في ص����االت القمار والتي حتصلها الدولة يؤول %50 

منها لصالح وزارة املالية وال� 50% االخرى للمالك.
وكان عدد من العاملني ببنك مصر طالبوا بإلغاء االشراف املكلف به 
البنك على صاالت القمار في الفنادق، مؤكدين ان ثورة التغيير البد ان 
تطول كل ما ميس قيم املجتمع الشرقي احملافظ. وقال البنك في البيان 
ان ما نشر عن تقاضي مستشاريه رواتب تق�در ب� 200 ألف جنيه عار 

متاما عن الصحة، وبعيد كل البعد عن احلقيقة.

لندن � رويترز: قالت وزيرة االمن البريطاني 
بولني نيفيل جونز امس ان الثورات التي يقوم 
بها شباب عربي يسعى للحرية متثل »فرصة 
كبي���رة« جلهود الغرب في مكافحة اإلرهاب 
النها تضعف ذريعة القاعدة بأن هناك تعارضا 

بني الدميوقراطية واإلسالم.
وقالت الوزيرة البريطانية ان النموذج الذي 
احتذاه مسلمون عاديون يسعون للتغيير 
السلمي سيقاوم جاذبية التطرف العنيف التي 
مازال يتعرض لها عدد صغير من الشبان في 

طوائف االقلية املسلمة في بريطانيا.
وقالت نيفيل جونز »لدينا اذا صح القول 
أداة كبيرة للترويج للقيم الغربية« في اشارة 
إلى موجة االحتجاجات املناهضة للحكومات 
في دول بالش���رق االوسط وشمال افريقيا، 
وأضافت »هؤالء الشبان..يطلبون املزيد من 

احلري���ات، انهم يطلبون تطبيق منط القيم 
الغربي���ة في مجتمعاتهم ذل���ك النمط الذي 
يستطيعون رؤيته من خالل االنترنت، في 
رأيي يجب النظر إل���ى ذلك على انه فرصة 

كبيرة«.
وقالت نيفي���ل جونز ان الغرب يجب ان 
يس���اعد في عملية االنتقال السياس���ي في 
الدول العربية، وتعم���ل جونز على وضع 
اس���تراتيجية جديدة حملاولة ابعاد الشبان 
املسلمني الس���اخطني عن السقوط في هوة 

التطرف.
وأضافت »نحتاج إلى االندماج..نحتاج الى 
ان نكون مجتمعا واحدا واملسلمون جزء من 
ذلك املجتمع مثل اي شخص اخر، وبالنسبة 
للمتطرفني من اي نوعية فإن هذه االرض ال 
ترحب بكم وليست ارضا خصبة لكم ملمارسة 

انشطتكم«
واجتذب تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة 
بن الدن السعودي املولد الكثير من املتطوعني 
م���ن الدول العربية وغالبا ما كان مصريون 

يحتلون مناصب كبيرة في التنظيم.
والطموح االساسي للقاعدة هو االطاحة 
العنف باحلكومات السلطوية  باس���تخدام 
العربي���ة وان يح���ل محلها حكم اس���المي 

صارم.
وقال بن الدن ان الدميوقراطية أقرب إلى 
الس���اعد  الظواهري  الوثنية ووصف امين 
االمين ألس���امة بن الدن الدميوقراطية بانها 

كافرة وتعبر عن حالة من الكفر.
وقالت جونز ان هذه املفاهيم تتعارض مع 
املساعي التي ظهرت االن في الدول العربية 

من اجل الدميوقراطية.

حراس القرضاوي منعوا وائل غنيم من اعتالء المنصة إللقاء كلمة فغادر الميدان

الماليين في  »التحرير« احتفااًل بـ »الثورة«.. واآلالف في المهندسين »وفاء لمبارك«
القرضاوي يناشد المصريين االستمرار حتى النصر: تغير الشعب فغير اهلل ما به

القاهرة � وكاالت: كان الرئيس 
الس����ابق محمد حسني  املصري 
القاسم املشترك امس بني  مبارك 
مظاهرتني احتفاليتني، األولى في 
ميدان التحرير وسط القاهرة حيث 
احتف����ل ما بني مليون����ني وثالثة 
ماليني بانتصار ثورة »25 يناير« 
وتكرمي����ا للقتلى الذين س����قطوا 
خالل تظاهرات األسابيع املاضية، 
وأيضا للتأكيد على مطالبهم التي 
لم تتحقق بعد، السيما اإلفراج عن 
املوقوفني، والثانية في شارع جامعة 
الدول العربية في حي املهندسني 
بالقاهرة حيث تظاهر نحو عشرة 
آالف ش����خص في إطار ما أسموه 
السابق  الوفاء« للرئيس  »جمعة 
رافع����ني صورا والفت����ات تطالب 
بتكرميه وتعت����ذر له عن طريقة 
خروج����ه من احلك����م، ومنها »يا 

مبارك يا طيار حنكرمك باحترام« 
و»س����امحنا يا ريس« و»بنحبك 
يا ريس« و»الش����عب يريد تكرمي 
الرئيس« وهو شعار عكسوا فيه 
ش����عار حركة االحتجاج الشعبي 
التي أطاحت مببارك وهو »الشعب 

يريد إسقاط النظام«.
القوات  وطالب املتظاه����رون 
السابق  الرئيس  املسلحة بتكرمي 
والسماح ملجموعة منهم بزيارته 
في مدينة شرم الشيخ، على البحر 
احلمر، حيث يقيم مع اسرته منذ 
تنحيه عن احلكم ف����ي 11 فبراير 

املاضي.
وع����ودة الى مي����دان التحرير 
حيث »جمع����ة النصر« التي دعا 
إليه����ا املتظاه����رون مطالبني في 
الوقت ذاته برحيل باقي عناصر 
النظام القدمي وعلى رأسهم أحمد 

شفيق رئيس الوزراء املصري وردد 
املتظاهرون هتافات »الشعب يريد 
البالد« و»الش����عب يريد  تطهير 

تكرمي الشهداء«.
واكتظ امليدان والشوارع احمليطة 
به بحشود املتظاهرين حتى أنه لم 

يعد هناك موطئ لقدم.
وشهدت هذه اجلمعة تدفق أعداد 
كبيرة من األسر املصرية وكذلك 
تدفق مواطنني من خارج القاهرة، 
باإلضافة إلى مشاركة ممثلني عن 
العمال وجميع اجلماعات الفئوية 
املصري����ة حاملني الفت����ات تؤكد 
التمسك بالتغيير الشامل وتنفيذ 

جميع مطالب الثورة.
ووزع بيان حمل توقيع »اللجنة 
التنسيقية جلماهير الثورة« شمل 
تسعة مطالب على رأسها تشكيل 
حكومة انتقالية من كفاءات وطنية 

مستقلة لتدير شؤون البالد خالل 
الفترة االنتقالي����ة وتهيئة املناخ 
انتخابات حرة  السياسي إلجراء 
ونزيهة، مشددا على أنه »ال يجوز 
ألي م����ن أعضاء تل����ك احلكومة 
الترش����ح خلوض أول انتخابات 

برملانية أو رئاسية مقبلة«.
وش����ملت املطالب التي وردت 
في البي����ان، إلغاء حالة الطوارئ 
الفوري ع����ن املعتقلني  واإلفراج 
السياسيني وتشكيل جلنة للتحقيق 
في جرائم وزارة الداخلية ومالحقة 
رموز الفس����اد من أنصار النظام 
الس����ابق، وإطالق حرية تكوين 

األحزاب على أسس مدنية.
م����ن جانب����ه، ناش����د الداعية 
اإلس����المي البارز الشيخ يوسف 
القرضاوي امس املصريني جميعا 
املضي بالث����ورة حتى انتصارها 

نهائيا. ودعا القرضاوي في خطبة 
اجلمعة التي ألقاها وس����ط مئات 
ف����ي ميدان  اآلالف م����ن املصلني 
التحري����ر في القاه����رة املصريني 
مسلمني وأقباطا إلى الوحدة، واتهم 
نظام مبارك بأنه كان وراء الطائفية 

التي عمت بني اجلانبني.
وقال في اخلطبة قبل ان يؤم 
اجلموع في ص����الة اجلمعة »ان 
الث����ورة لم تنت����ه... ال تظنوا ان 

الثورة انتهت«.
وأضاف القرضاوي الذي يعتبر 
بوجه عام مرش����دا روحيا حلركة 
االخوان املس����لمني »اصبروا على 
ثورتكم وحافظ����وا عليها واياكم 
ان يسرقها منكم أحد واحذروا من 

املنافقني«.
ودعا األقباط املس����يحيني الى 
مش����اركة اخوانهم املس����لمني في 

»حراس����ة الث����ورة« مضيفا »في 
هذا املي����دان انتهت هذه الطائفية 

امللعونة«.
وفي هذا اإلطار أشاد القرضاوي 
مبا قام به أقباط مصر ومسلموها 
على حد س����واء، قائال: إنه حينما 
غير الش����عب املصري ما به غير 

اهلل ما بهم.
وحيا اجليش املصري لدوره 
في حماية الث����ورة كما دعاه إلى 

االستجابة ملطالب الشعب.
واستبعد القرضاوي ان يخون 
اجليش أه����داف الثورة ووعوده 
بتنفي����ذ االصالحات خالل الفترة 
االنتقالي����ة. وقال »هذا اجليش ال 

ميكن ان يخون بلده«.
وحث املصريني الذي يقومون 
باالعتصامات منذ اإلطاحة مببارك 
على املطالبة بحقوقهم السياسية 

واالقتصادية على الصبر مشددا 
على ان »االقتصاد املصري يتأثر 
يوميا وال يجوز لنا ان نكون سببا 

في تأثير اقتصاد مصر«.
وطالب بإط����الق من تبقى في 
السجون من املعتقلني السياسيني 
وبتش����كيل حكومة مدنية مشيرا 
الى ان بعض أعضائها من وجوه 

الفساد من عهد مبارك.
وحث القرضاوي اجليش على 
إعادة فتح معب����ر رفح بني مصر 
العرب  وقطاع غزة داعيا احلكام 
لالتعاظ من سقوط مبارك مخاطبا 
إياهم »ال تستطيعوا محاربة األقدار 
او إيقاف النهار« وطالبهم باحترام 

عقول شعوبهم.
املدون املصري  الى ذلك، منع 
الشهير وائل غنيم، الذي كان من 
اكب����ر منظمي حرك����ة االحتجاج 

الش����عبي امس من اعتالء املنصة 
في ميدان التحرير من قبل رجال 
هم على م����ا يبدو حراس الداعية 
الذي  القرضاوي  الشهير يوسف 
أم ص����الة اجلمعة في امليدان، كما 

أفاد مصور لفرانس برس.
وأوض����ح املصور ان����ه عندما 
حاول غنيم اعتالء املنصة إللقاء 
كلمة في هذا امليدان الذي احتشد 
فيه اليوم مئات آالف األش����خاص 
لالحتفال بسقوط مبارك وتكرمي 
القتلى الذين سقطوا خالل تظاهرات 
األسابيع املاضية، وأيضا للتأكيد 
على مطالبهم التي لم تتحقق بعد، 
ح����ال عدد من احلراس يبدو انهم 
تابعون للقرضاوي دون وصوله 
الى املنصة فما كان منه إال ان غادر 
امليدان وقد غط����ى وجهه بالعلم 

املصري.
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