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بالغ للنائب العام يطالب بالتحفظ 
على أموال القذافي وأسرته في مصر

الملط يرسل ثالثة تقارير
 رقابية مهمة إلى النائب العام

تقدم خمسة من اعضاء مجلس نقابة احملامني في مصر ببالغ للنائب 
العام املستشار عبداملجيد محمود يطالبون فيه بالتحفظ على اموال 
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي واوالده، وكذلك اموال احمد قذاف 
الدم منســـق العالقات املصريةـ  الليبية في البنوك املصرية وكذلك 
التحفظ على ممتلكاتهم وعقاراتهم داخل مصر ألنها ملك للشـــعب 

الليبي وذلك حلني تقدميها للسلطة الليبية اجلديدة.
وبحســـبما جاء في صحيفة »املصريـــون«، طالب احملامون في 
بالغهم بتوقيف احمد قذاف الدم مبعوث الزعيم الليبي املوجود في 
مصر منذ يوم االثنني املاضي بصفته مجرم حرب هاربا من العدالة 

على ان يتم تسليمه للمحكمة اجلنائية الدولية.

القاهرةـ  أ.ش.أ: صرح املستشار جودت امللط رئيس اجلهاز املركزي 
للمحاسبات بأنه أرسل امس ثالثة تقارير رقابية إلى املستشار د.عبداملجيد 
محمود النائب العام. وقال امللط »إن التقرير األول يتعلق بشأن التعديات 
علــــى أراضي الدولة. أما التقرير الثاني، فعن قرارات العالج على نفقة 
الدولة بالداخل واخلــــارج الذي انتهى إلى أن التطبيق العملي لقرارات 
العــــالج على نفقة الدولة. ولفت امللط إلى أن التقرير الثالث عن جراج 
رمســــيس أســــباب بنائه وأســــباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال 
العــــام حيث بلغت تكلفت البناء 32 مليــــون جنيه بخالف املصروفات 
والتكاليــــف األخرى التي حتملتها الهيئة القومية لســــكك حديد مصر 
فضال عن تكاليف الهدم. وقال امللطـ  في تصريحهـ  »إن التقارير الثالثة 
املشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلى اجلهات التي نص عليها 
قانون اجلهاز مما يؤكد حرص اجلهاز على القيام بواجبه الدســــتوري 

والقانوني في حينه«.

اعتقال الفقي وإحالة عز وجرانة والمغربي إلى »الجنايات« .. ووفد س�عودي نقل لمب�ارك دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة

هيالري كلينتون أنس الفقي

كلينتون تلمح إلمكانية القبول بوصول اإلخوان للسلطة:
الثورة المصرية ستغير صورة العرب والمسلمين

تظاهرة مسيحية بعد أنباء عن استهداف دير.. وأبوالغيط يؤكد تعرض عمر سليمان لمحاولة اغتيال

واشنطنـ  أ.ش.أ: أكدت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
أنها فخـــورة جدا مبا  كلينتون 
حققه الشباب املصري في ثورة 
25 ينايـــر، التـــي أشـــارت إلى 
أنها ضربت مثال اســـتثنائيا في 
االحتجاج السلمي غير العنيف، 
وقالت إن الواليات املتحدة تدعم 
قيام دميوقراطية كاملة في مصر 
وتريد أن تكون شريكة للنظام 
الذي سيختاره الشعب  اجلديد، 

املصري بنفسه.
وفي ردها على مجموعة من 
األسئلة التي جاءت من الشباب 
املصري، ضمن حوار قام بتنظيمه 
موقع »مصراوي« على شـــبكة 
االنترنت، أكـــدت كلينتون على 
أهمية محاولة التعرف عن قرب 
على كيفية حتقيق اآلمال واألحالم 
التي عبر عنها الشباب املصري 
بوضوح في ميدان التحرير، والتي 
هي في غاية االهمية ملصر »ذلك 

البلد العظيم« على حد قولها
ونفـــت وزيـــرة اخلارجيـــة 
األميركيـــة هيـــالري كلينتون 
وجـــود أي عالقة بـــني الواليات 
املتحدة وشباب ثورة 25 يناير 
في أي مرحلة من الثورة، وقالت 
»الواليـــات املتحدة ليس لها أي 
عالقة بهـــذه االنتفاضة والثورة 
التي شـــهدتها مصر، والتي كان 
يديرهـــا وينظمهـــا املصريون 
والشـــباب، ولم يكن أحد يعرف 
أو يتوقع ذلك، حتى السياسيني 
والنشطاء الذين كنا نتحدث معهم 

العام باملال العام.
الى ذلك، نقل وفد ســـعودي 
عالي املستوى هذا األسبوع دعوة 
من خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز الى الرئيس 
املصري الســـابق حسني مبارك 

لزيارة اململكة.
لـ  وقال ديبلوماسيون عرب 
»يونايتد برس انترناشونال« ان 
الوفد التقى مبارك هذا األسبوع 
في مقر إقامته في منتجع شـــرم 
الشيخ على البحر األحمر لينقل 
له رسالة خادم احلرمني قبل أيام 
مـــن عودته الى الرياض اول من 
امس بعد رحلة عالجية في اخلارج 

استمرت ثالثة أشهر.
وأشار الديبلوماسيون الى ان 
الوفد الذي ضم خمس شخصيات 
ســـعودية مـــن بينها الســـفير 
السعودي في مصر هشام ناظر 
نقل دعوة عبـــداهلل ملبارك ألداء 
العمرة وقضاء بعض الوقت في 

اململكة.
وأضافـــوا ان الدعوة للعمرة 
جاءت بعد إدراك السعودية رفض 
مبارك مغادرة مصر ألي سبب كي 
ال يفهم انه يسعى للهرب بعدما 
أقسم اثر التظاهرات التي طالبته 
البقاء  انه مصمم على  بالتنحي 
في بالده حتى نهاية عمره. وقال 
الديبلوماسيون ان مبارك اعتذر 
عن القيام برحلة للعمرة أيضا.

الى ذلك، قام مئات املسيحيني 
املصريني امس مبسيرة إلى ميدان 
التحرير في وســـط القاهرة بعد 

من قبل«.
وعما إذا كانت الطريقة التي 
ســـارت عليها الثورة املصرية، 
واالحتجاجات في ميدان التحرير 
ميكن أن تغير الصورة النمطية 
السلبية عن املسلمني والعرب في 
أميركا، قالت كلينتون »بالطبع 
أعتقد أن هذه الصورة ستتغير«، 
وأضافـــت »املظاهرات في ميدان 
التحرير بعثت بنتيجة ايجابية 
جـــدا، نظرا حلقيقـــة أنها كانت 
منظمة بصورة جيدة وسلمية، 
وكان اجلميع باألساس يسعون 
لهذه النتيجة التـــي نحتفل بها 

حاليا«.
وقالت كلينتون: »يجب أن نقر 
أن الكثيـــر من األميركيني لديهم 
صـــورة منطية عـــن املصريني 
واملســـلمني، كمـــا أن املصريني 
واملسلمني لديهم صورة منطية 
عن أميركا، وهو ما جعل الرئيس 
أوبامـــا يذهب للحديـــث للعالم 
اإلسالمي، ويختار مصر عاصمة 
األمة العربية واألكثر تأثيرا، إللقاء 

كلمته التاريخية«.
ووجهت كلينتـــون حديثها 
للشباب املصري قائلة: »أنا فخورة 
جدا بالشباب املصري، لقد صنع 
منوذجـــا حضاريـــا لالحتجاج 
السلمي، وعدم استخدام العنف«، 
وشبهت ما حدث في مصر بالنضال 
الســـلمي لألميركيـــني من ذوي 
األصول االفريقية بزعامة مارتن 
لوثر كنج للحصول على حقوقهم، 
وما فعله أيضا غاندي في الهند. 

أنباء عن استهداف دير من جانب 
من قال كهنة إنهم ضباط وجنود 

في اجليش.
وقال شهود عيان إن املسيرة 
انطلقت من أمام كاتدرائية األقباط 
األرثوذكس القريبة وإن املشاركني 
فيها رددوا هتافات تقول »شالوا 
مبارك جابوا مشير اإلرهاب كبير 
كبير« و»يا طنطاوي يا مشير ليه 

اجليش يضرب في الدير«.
من جانبه وللمرة االولى، أكد 
وزير اخلارجية أحمد أبوالغيط أن 
نائب الرئيس السابق عمر سليمان 

تعرض حملاولة اغتيال فاشلة.
وردا على سؤال عما إذا كانت 
محاولـــة اغتيال عمر ســـليمان 
صحيحة من عدمه قال أبوالغيط، 
لقناة »احليـــاة« الفضائية، انها 
كانت صحيحة وانه شاهد السيارة 
التي كان يستقلها عمر سليمان 
والتي تعرضت لهجوم بالرصاص 
في منطقة منشية البكري من اجتاه 
روكسي على يد مجموعة كانت 
تستقل سيارة اسعاف مسروقة 

في محاولة الغتياله.
الفاشلة  وأضاف أن احملاولة 
أسفرت عن مصرع أحد حراسه 
السائق اصابة خطيرة  واصابة 
مـــن املمكن أن تكـــون قد أودت 
بحياته فيما بعـــد، كما أدت إلى 
إصابـــة حارس آخر لـــه، ونفى 
ابوالغيط وقوفـــه ضد ثوار 25 
يناير، مؤكدا انه توقع انهيار نظام 
مبارك يوم 4 فبراير عقب احداث 

موقعة اجلمل.

بتهم تتعلق بالفســـاد فيما متت 
إحالة عدد من كبار مسؤول النظام 

السابق إلى احملاكمة.
وقالت مصادر امنية ان الشرطة 
قبضت على الفقي وهو من املقربني 
جدا الى عائلة مبارك ومت ايداعه 
الســـجن بعد حتقيقات اجرتها 
النيابة فـــي بالغات قدمت ضده 
تتهمه باستغالل وظيفته للتربح 

وسوء ادارة االموال العامة.
من ناحيـــة اخـــرى، صرح 
املتحدث الرســـمي باسم النيابة 
املصرية عادل السعيد بأن النائب 
العام امـــر بتحويل كل من رجل 
األعمـــال والقيادي الســـابق في 
احلزب الوطني أحمد عز ووزير 

وعبرت عن اعتزازها وتقديرها، 
ملا حدث في مصر، ووجهت كلمة 
للشـــباب املصري قائلة »بلدكم 
يحتاجكم أكثر من اي وقت مضى، 
وسوف نقف بجانبكم، نريد أن 
نكون شركاءكم، لقد ألهمتمونا، 
ونحـــن نثق فيكـــم، والواليات 
املتحدة مستعدة للمساعدة بأي 

طريقة تكون مالئمة«.
وفيما يتعلق مبوقف اإلدارة 
األميركية إذا أسفرت االنتخابات 
في مصر عن فوز جماعة اإلخوان 
املســـلمني، قالـــت كلينتون إن 
املتحـــدة تدعم عملية  الواليات 
الفائزين  دميوقراطية وال حتدد 
أو اخلاسرين، وأضافت »لكننا ال 

الســـياحة السابق أحمد املغربي 
ووزير التجارة الســـابق رشيد 
محمد رشيد الى محكمة اجلنايات 
حملاكمتهم بتهم الفساد والتربح 
وإهـــدار املـــال العام وتســـهيل 
االستيالء على املال العام بعد أن 
أثبتت حتقيقـــات نيابة األموال 

العامة التهم املوجهة لهم.
وتضمن امر االحالة للمحاكمة 
مسؤولني ورجال اعمال آخرين 
من بينهم رئيـــس مجلس إدارة 
مؤسسة »أخبار اليوم« الصحافية 
السابق محمد عهدي فضلي ورجل 
األعمال ياســـني منصور ورجل 
اعمال اماراتي بتهم التربح ومتكني 
الغير من منافع مالية واإلضرار 

نريد أن نرى آي حزب سياســـي 
أو أي أيديولوجية حتاول خطف 
العملية، لذلك اعتقد انه ينبغي أن 
تكون هناك ضمانات مدمجة في 
الدستور، وأن تضمن القوانني في 
مصر أنها دميوقراطية حقيقية، 
تخرج أحزابا سياسية حقيقة، وأن 
االنتخابات ستليها انتخابات أخرى 
ثم انتخابات أخرى، وستكون هناك 

قيود على مدة الرئاسة«.
إلى ذلك ألقـــت أجهزة األمن 
املصرية امس القبض على أنس 
الفقي وزيـــر إعالم عهد الرئيس 
املصري الســـابق حسني مبارك 
ورئيس احتاد اإلذاعة والتلفزيون 
أسامة الشيخ بأمر من النائب العام 

صندوق النقد: مستوى معيشة المصريين سيرتفع 

فاروق حسني: أنا مش حرامي ولم أنهب أراضي 

كاتب إسرائيلي: »الكباب« أطاح بمبارك

أكد صندوق النقد الدولي ان ثورة الشباب التي 
اندلعت يــــوم 25 يناير املاضي فــــي مصر البد أن 
تترك أثرا اقتصاديا سلبيا على املدى القريب، لكنها 
ميكن ان تهيئ مصر لوضع افضل على املدى البعيد 
تستطيع من خالله االستفادة من امكاناتها املتاحة 
لتحقيق مستويات معيشــــية أعلى وتوفير املزيد 
من فرص العمل جلميع قطاعــــات االقتصاد. وقال 
مســــعود أحمد، مدير إدارة الشوق األوسط وآسيا 
الوسطى، ان احد الدروس التي ميكن استخالصها 
من االضطرابات االخيرة في الشــــرق األوسط هو 
أن احلكومــــات ينبغي أن توجه اهتماما أكبر بكثير 
جلهود حتقيق النمو الشامل وتقدمي مساعدات أكثر 

دقة في استهداف االسر الفقيرة.
وصرح بأن الشرق األوســــط يحتاج إلى زيادة 

التركيز على النمو االقتصادي الشامل جلميع املواطنني 
حيث ان االحتياجات الشعبية التي حدثت ميكن أن 
تؤدي لزيادة النمو املمكن فــــي املنطقة على املدى 
الطويل، مع ضرورة زيادة الشــــفافية واملنافســــة 
التي ستســــاعد مصر وتونس على االســــتفادة من 
مواطن القوة وتوفير فرص العمل مع التأكيد على 
أن حكومات املنطقة البد أن تستمر في زيادة االنفاق 
من املالية العامة ملواجهة االضطراب الراهن. وحول 
تأثر االقتصاد املصري بالتطورات االخيرة قال مدير 
إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى إنه على الرغم 
من أن احلياة االقتصادية واليومية التي يعيشــــها 
املصريــــون قد بدأت تعــــود لطبيعتها، فإن املوقف 
الراهن اليزال يتبلور حتى اآلن ومن السابق ألوانه 

أن نضع تقييما قاطعا لألثر االقتصادي.

اكد فاروق حسني، وزير الثقافة 
االسبق، انه لم يعلم خبر قرار منعه 
من السفر اال من شاشات التلفزيون، 
وأبدى حسني اســــتياءه الشديد من 
قرار منعه من السفر، والذي تداولته 
وسائل االعالم. وقال فاروق حسني، في 
اتصال هاتفي لبرنامج »احلياة اليوم 
»انه الى اآلن لم يتسلم افادة رسمية 
بهذا القرار، مضيفا أنه ال يجوز أن يتم 
الزج باسمه ضمن قوائم املمنوعني من 
الســــفر، خاصة أنه ليس سارقا ولم 

يحصل علــــى أراض أو عقارات من الدولة، وان كل 
ما حصل عليه هو راتبه الرسمي فقط. مضيفا أنه: 
ال يصح أن يتم التشهير بسمعتي عن طريق تداول 
أخبــــار تضعني في خانة واحــــدة مع من ميتلكون 
املليارات ويحتفظون بها ويتربحون من مناصبهم، 
في حــــني أن كل املســــتندات واالوراق التي أملكها 
تؤكد شرعية أمالكي. وأكد حسني على انه مستعد 
ألي مســــألة قانونية، مشــــيرا الى انه يحتفظ بكل 
الشيكات واملســــتندات التي تثبت صحة وشرعية 

كل تعامالته املادية والعقارية، مؤكدا 
أن كل ممتلكاتــــه ال تتجاوز املليون 
ونصــــف املليون دوالر، وقد حتصل 
عليها من عمله طوال حياته، ســــواء 

كان عمال فنيا أو رسميا.
وأضــــاف، من الظلــــم أن تتعامل 
معه الدولة مثل اآلخرين، مؤكدا أنه 
تقدم باقرار الذمة املالية اخلاص به، 
فور خروجه من الوزارة الى اجلهات 
املعنية، وأنه ال ميتلك سوى بيته في 
اجليزة الذي وضع فيه كل ما ميلكه من 
لوحات وأعمال فنية، حيث تبرع بها للدولة، باالضافة 

الى بيت آخر في طريق مرسى مطروح.
وقال: ال أفهم كيف يصدر قرار بالتحفظ على أموالي 

وقد أعلنت سابقا أني سأتبرع بها للدولة.
واوضح حســــني: إن كل القضايــــا التي يجري 
التحقيــــق معي فيهــــا اآلن كلها قضايــــا ال تخضع 
الختصاصه، كمــــا أن بعضها مت التحقيق فيه أمام 
النيابة وكان مصيره احلفظ لعدم وجود مخالفات 

مالية أو ادارية.

قال محلل الشؤون العربية واالسالمية بصحيفة 
هآرتس االسرائيلية »تسفي بارنيل« في مقالة له 
حتت عنوان »اجلانب االقتصادي للثورة« ان أحد 
االسباب القوية التي أدت الى قيام ثورة الشعب 
املصري هـــو تردي الوضع االقتصادي للمواطن 
وسيادة البيروقراطية مستشهدا بفيلم »اإلرهاب 

والكباب« الذي جسده الفنان عادل إمام.

وذكر ان احد املشاهد القوية في فيلم »االرهاب 
والكباب« يصف طابورا طويال من املواطنني الواحد 
يلتصق بظهر اآلخر لكي يقابلوا املوظف املسؤول 
في مجمع التحرير، فبطل الفيلم يسعى الى نقل 
ابنه من مدرسة الى اخرى فيعلق في هذا الطابور 
الباعث على اليأس، االمر الذي يدفعه ألن يصبح 

ارهابيا.

فاروق حسني

»التعليم العالي« تدعو طلبتنا إلى االلتحاق 
بدراستهم في مصر بدءًا من 5 مارس

الكويت ـ كونا: أعلنت وزارة التعليم العالي انه 
تقرر استئناف الدراسة في معاهد وجامعات جمهورية 
مصر العربية احلكومية اعتبارا من السبت املوافق 
للخامس من مارس املقبل. وقالت الوزارة في بيان 
صحافي ان الدراســــة في مصر سوف تستأنف في 
اجلامعات اخلاصة يوم االحد املوافق للسادس من 
مارس املقبل ماعدا جامعة اكتوبر للعلوم احلديثة 
واآلداب التي ســــوف تســــتأنف الدراسة فيها يوم 
الثالثاء املوافق لألول مــــن مارس املقبل. واضافت 
ان هــــذا اإلعالن يأتي طبقا ملــــا أعلنه وزير التربية 

والتعليم العالي املصري د.أحمد جمال الدين موسى 
عن مواعيد استئناف الدراسة في مختلف املدارس 
واجلامعــــات واملعاهد في احملافظات املصرية كافة. 
ودعت الوزارة طلبتنا الدارسني في مصر الى االلتزام 
بهذه املواعيد كل حسب جهته مشيرة الى ان املكتب 
الثقافي الكويتي هناك سيعمل في هذه الفترة على 
التأكد من سالمة بدء العملية الدراسية وانتظامها من 
خالل القيام بعدد من الزيارات واالتصاالت ملختلف 
املعاهد واجلامعات للتأكد من انتظام سير العملية 

الدراسية.

الدستور المصري المعدل يحدد مدة الرئاسة ب� 4 سنوات ويفتح الباب للمستقلين
القاهرة: انتهت جلنة تعديل الدســــتور املصري برئاسة نائب 
رئيس مجلس الدولة األسبق طارق البشري، من التصورات النهائية 
لدستور 71 املعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على املجلس 

األعلى للقوات املسلحة خالل ساعات.
وقال أحد أعضاء جلنة تعديل الدستور لـ »سي ان ان« العربية، 
إن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدســــتور 1971، وسيتم عرض 
التعديالت النهائية على املجلس األعلى للقوات املسلحة، لطرحها 
للنقــــاش العام، مع إمكانية تعديــــل أي مادة فيما لو اتفقت اآلراء 

على تعديالت جديدة.
وأضاف عضو جلنة الدستور املصري، أن املادة 76 من الدستور 
واخلاصة بشــــروط وأسلوب الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية، 
مت تعديلهــــا حيث كانت تنص على أن ينتخب رئيس اجلمهورية 

عن طريق االقتراع السري العام املباشر.
وقال »ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة اجلمهورية أن يؤيد املتقدم 
للترشــــيح 250 عضوا على األقل من األعضاء املنتخبني ملجلسي 
الشعب والشــــورى واملجالس الشعبية احمللية للمحافظات، على 
أال يقل عدد املؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشــــعب و25 من 
أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلى 

للمحافظة من 14 محافظة على األقل«.
وتابــــع ان لألحزاب السياســــية التي مضى على تأسيســــها 5 
أعوام متصلة على األقل قبل إعالن فتح باب الترشيح، واستمرت 
طوال هذه املدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر 
انتخابات على نسبة 5% على األقل من مقاعد املنتخبني في كل من 
مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة اجلمهورية 
أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها األساسي متى مضى على 

عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على األقل.
 وقررت جلنة تعديل الدستور شروط الترشح لرئاسة اجلمهورية، 
بحيث منحت املستقلني الترشح للمنصب، بشرط احلصول على 
30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعني على 12 محافظة 
من بني 29 محافظة في مصر، أو احلصول على موافقة 150 عضوا 
من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي 
له متثيل في البرملان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر 

عن موقعه داخل احلزب.
املادة 77: النص األصلي: مدة الرئاســــة 6 سنوات ميالدية تبدأ 
من تاريخ إعالن نتيجة االســــتفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس 

اجلمهورية ملدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إعالن 
نتيجة االنتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية ملدة 

أخرى واحدة فقط.
املادة 88: النص األصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها 
في أعضاء مجلس الشــــعب، ويبني أحكام االنتخاب واالستفتاء، 
ويجري االقتراع في يوم واحد، وتتولى جلنة عليا تتمتع باالستقالل 

واحليدة االشراف على االنتخابات.
التعديل: تتولى جلنة قضائية مشــــكلة من قضاة املنصة فقط 
)أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض واالستئناف ومجلس 
الدولة( اإلشراف على االنتخابات التشريعية، مبا فيها إعالن فتح 

باب الترشيح وإعالن النتيجة.
املادة 93: يختص املجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. 
وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون املقدمة إلى 
املجلــــس بعد إحالتها إليها من رئيســــه. ويجب إحالة الطعن إلى 

محكمة النقض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ علم املجلس به، 
ويجب االنتهاء من التحقيق خالل تسعني يوما من تاريخ إحالته 

إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه احملكمة على 
املجلس للفصل في صحة الطعن خالل ستني يوما من تاريخ عرض 
نتيجة التحقيق على املجلس، وال تعتبر العضوية باطلة إال بقرار 

يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة 
عضويــــة النواب، وإســــناد هذا الدور كامال حملكمــــة النقض بعد 
التحقيق في الطعون االنتخابية، وتكون نتيجة التحقيق مبثابة 

حكم قضائي واجب النفاذ.
املادة 148: يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ على الوجه 
املبني في القانون، ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس الشعب 
خالل اخلمسة عشــــر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان 
مجلس الشــــعب منحال يعرض األمر على املجلس اجلديد في أول 
اجتماع له. وفي جميع األحــــوال يكون إعالن حالة الطوارئ ملدة 

محددة، وال يجوز مدها إال مبوافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ ملدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس 
اجلمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وجتديد 

مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
املادة 151: رئيس اجلمهورية يبرم املعاهدات، ويبلغها مجلس 
الشــــعب مشفوعة مبا يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون 
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع املقررة. على 
أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة وجميع املعاهدات 
التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق 

السيادة، أو التي حتمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة 
في املوازنة، جتب موافقة مجلس الشعب عليها.

التعديل: ال يتم إبرام جميع املعاهدات إال بعد موافقة اســــتفتاء 
مجلس الشــــعب عليهــــا وتكون لها قوة القانــــون بعد التصديق 

عليها.
املادة 189: لكل من رئيس اجلمهورية ومجلس الشــــعب طلب 
تعديل مادة أو أكثر من مواد الدســــتور، ويجب أن يذكر في طلب 
التعديل املواد املطلوب تعديلها واألسباب الداعية إلى هذا التعديل. 
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من 
ثلث أعضاء املجلس على األقل. وفي جميع األحوال يناقش املجلس 
مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض 
الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل املواد ذاتها قبل مضي سنة على 
هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش 
بعد شهرين من تاريخ هذه املوافقة، املواد املطلوب تعديلها، فإذا 
وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء املجلس عرض على الشــــعب 
الستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ 

إعالن نتيجة االستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدســــتور لعدد معني من جموع 
من لهم حق االنتخاب، وحذف الفقرتني الثالثة والرابعة وإحالتهما 

لقانون مجلس الشعب.
املادة 190: النص األصلي: تنتهي مدة رئيس اجلمهورية احلالي 
بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعالن انتخابه رئيسا للجمهورية 

العربية املتحدة.
التعديــــل: تنتهي مدة رئيس اجلمهورية احلالي بانقضاء أربع 

سنوات من تاريخ إعالن انتخابه رئيسا للجمهورية.


