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أسرة مبارك: نتعرض للتشويه ظلماً وحساباتنا المصرفية أقل من المعلن
القاهرة ـ وكاالت: أعلن املمثل 
القانوني ألسرة الرئيس املصري 
السابق محمد حسني مبارك حسب 
بيان نشــــرته جريــــدة »املصري 
اليوم«، »ان االسرة تعرضت في 
اآلونة األخيرة حملاوالت متعددة 
لتشويه سمعتها واإلضرار بتاريخ 
الرئيس السابق واملساس بشخصه 
ونزاهته، على غير احلقيقة وظلما 
وافتراء، دون أي حتر ملصادر تلك 
املعلومات املغلوطة، مما أثر فيها 
أشد التأثير ووجدت أخيرا، وليس 
آخرا، أنه لزاما عليها، بعد أن نشرت 
بعض الصحف »محتوى مدعى«، 
كونه حسابات شخصية لزوجة 
الرئيس السابق وجنليه، أن تندد 

باآلتي:
أوال: ان ما جاء بشــــأن وجود 
حسابات ألربعة أرقام مختلفة حتت 
السيدة حرم  ســــيطرة وتصرف 
الرئيس السابق مببالغ كبيرة، فهو 
قول غير صحيح جملة وتفصيال، 
حيث إن تلك احلسابات هي حسابات 
تبرعات أعمــــال خيرية، وكل ما 
يعنيها في شأن تلك احلسابات هو 
حق التوقيع عليها، بصفتها زوجة 
الرئيس، ال أكثر وال أقل، وتشرف 
مؤسسة الرئاسة مبوظفيها على 
كيفية اإلنفاق من هذه احلسابات، 
إضافة وخصما، على أوجه متعددة، 

خيرية جمعاء.
ومبجرد تنحي الرئيس السابق 
مت جتميد هذه احلسابات وإبالغ 
البنــــك املركــــزي بذلك مــــن قبل 
رئاسة اجلمهورية، عمال بالقواعد 
القانونية املنظمة النتفاء الصفة 
لزوجة الرئيس من تاريخ تنحي 

سيادته.
ثانيا: بالنســــبة إلــــى ما أثير 
عن حسابات مكتبة اإلسكندرية، 
فــــإن تلك احلســــابات ليس ألحد 
حق التوقيع عليها سوى رئيس 
اجلمهورية بصفته، ولم يفوض في 
يوم ما أحدا بذاته أو باعتباره فيها، 
كما أشيع كذبا وافتراء، وتشرف 

لتتبع أصول وعقارات أسرة مبارك 
حيث حصل على معلومات خطيرة، 
علــــى حد قوله. على صعيد آخر، 
يواصل جهاز الكسب غير املشروع، 
برئاسة املستشار عاصم اجلوهري، 
حتقيقاته في ملف اتهام الرئيس 
الســــابق وزوجته وجنليه عالء 
وجمال وزوجتيهما بجمع ثروات 
بطريقة غير مشــــروعة، وفحص 
اجلهاز إقراري الذمة املالية ونهاية 
اخلدمة ملبارك وجمال، وأرســــل 
صــــورا منهمــــا إلى هيئــــة األمن 
القومي والرقابة اإلدارية للتحري 
عن مصادر ثرواتهما الواردة في 
اإلقرارين. وقالت مصادر قضائية 
إن استدعاء مبارك وأسرته وارد 
لكن بعد وصول حتريات هيئة األمن 
الكسب  القومي، وأكدت أن جهاز 
غير املشروع مستمر في التحقيقات 
وفحص مــــا يرد إليه من بالغات، 
وأضافت أن اجلهاز كلف األجهزة 
الرقابية املختلفة بإجراء حترياتها 
ملعرفة مــــا إذا كانت هناك أرصدة 
بنكية أخرى ألسرة الرئيس السابق 
أو  مبارك بالبنك األهلي املصري 
غيره من البنوك احمللية أو األجنبية 

داخل البالد وموافاته بالنتائج.
فى السياق نفسه، قال د. محمد 
العام للمجموعة  محسوب األمني 
املصرية السترداد ثروة الشعب 
املصري، إن املجموعة ستقدم بالغا 
إلى املستشار عبداملجيد محمود، 
العام، يتضمن مستندات  النائب 
تتعلق بأموال وممتلكات وحسابات 
بعض املسؤولني السابقني والوزراء 
البنوك واملؤسسات  احلاليني في 

املالية األجنبية.
من جهة أخــــرى، أعلن مئات 
املعتصمــــني في ميــــدان التحرير 
استمرار اعتصامهم حلني االستجابة 
ملطالبهم بإســــقاط حكومة أحمد 
شفيق، ومحاكمة مبارك وعائلته، 
ودعوا إلى تنظيم مسيرة مليونية 
غدا اجلمعة، حتت شعار »الشعب 

يريد إسقاط باقي النظام«.

وعلى رأسهم رجال أعمال مصريون 
في لندن وجنيڤ وقبرص ، مؤكدا 
أنه حصل على هذه املســــتندات 
والوثائق مبعاونــــة أحد املكاتب 
القانونية املتخصصة في اخلارج 
التي تعمل طبقــــا التفاقية األمم 
التي  الفســــاد  املتحــــدة ملكافحة 
وقعت عليها مصر . وكان السادات 
قد سافر إلى لندن وجنيڤ عقب 
العام بالتحفظ على  النائب  قرار 
أموال الرئيس السابق محمد حسني 
مبارك وأسرته ومنعهم من السفر، 

عصمت الســــادات وكيل مؤسس 
أنه  حزب اإلصــــالح والتنميــــة، 
حصل على مستندات ووثائق مهمة 
تؤكد امتالك جمال مبارك وأسرته 
صناديق مالية واستثمارية تدير 
أســــهما وأصوال وعقارات مببالغ 
طائلــــة في اخلارج، مشــــيرا إلى 
الوثائق واملســــتندات  أنه يجهز 
اخلاصــــة بثــــروة أســــرة مبارك 
بالتعاون مع فريق قانوني رفيع 
املســــتوي لتقدميها للنائب العام 

خالل أيام .

وان باقي األموال املوجودة معروفة 
املصدر واجلهة.

واضاف املمثل القانوني أن أسرة 
الرئيس السابق تطلب وتلتمس من 
كافة الصحف واإلعالميني حتري 
الدقة في مصادر املعلومات، التي 
ترد إليها، مع ثقتهــــا الكاملة في 
أهميــــة الدور اإلعالمــــي في هذه 

املرحلة من مراحل األمة.
الى ذلــــك وفيما أكدت مصادر 
مقربة من الرئيس السابق محمد 
حسني مبارك لصحيفة الشروق 

في غضــــون ذلك، بدأت جميع 
البنوك تطبيق قرار النائب العام 
بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته، 
وجمد البنك االهلي وشركة مصر 
للمقاصة أموال الرئيس السابق، 
فيما يواصل جهاز الكســــب غير 
املشروع فحص إقراري الذمة املالية 

ونهاية اخلدمة ملبارك وجمال.
أنــــور عصمت  وقال محمــــد 
السادات: إن الصناديق واألصول 
التابعة ألسرة مبارك يديرها بعض 
أصدقاء جمال مبارك املقربني منه 

املصرية أنــــه وعائلته لم يغادرا 
شرم الشيخ إلى أي جهة خارجية، 
مشيرة الى تلقيه عروضا من عدد 
من دول اخلليج للذهاب إليها بعد 
تنحيه عن منصبه الرسمي ولكنه 
لم يقبل بهذه العروض في حينه 
النه »بصفة شخصية ال يرغب في 
أي مقارنــــات بينه وبني الرئيس 
التونسي السابق« زين العابدين بن 
علي الذي بعد أن فر من مظاهرات 
قلبت حكمه في تونس منتصف 
يناير املاضــــي، أعلن محمد أنور 

مؤسسة الرئاسة مبوظفيها على 
كيفية اإلنفاق منها، ضما وخصما، 
ومبجرد تنحي الرئيس جمدت هذه 
احلسابات وأخطر البنك املركزي 
القانونية  بالقواعــــد  بها، عمــــال 

املنظمة.
ثالثا: بالنسبة ملا أثير عن وجود 
حســــابات متعددة بأسماء جنلي 
الرئيس الســــابق، عــــالء وجمال 
مبــــارك، فإننا نؤكد أنهــــا كاذبة 
وال تعبر عــــن احلقيقة، واملبالغ 
املوجودة أقل بكثير جدا مما ذكر 

نفت في بيان نشرته »المصري اليوم« صحة المنشور عن حسابات شخصية لزوجة الرئيس السابق ونجليه

استمرار حجز أحمد عز الستكمال التحقيقات

سميرة أحمد تخوض االنتخابات في دائرة جديدة

..وشعبوال: كنت مخدوعًا في مبارك 
وسأقرأ القرآن لو حكم »اإلخوان«

تخفيض راتب حسن شحاتة..  وخالد يوسف 
يوّرط األهلي والزمالك مع ضحايا الثورة

جمهور »وسط البلد« :  مش عايزين تامر حسني

عمرو خالد يؤسس حزبًا لمنافسة »اإلخوان«

وقفة احتجاجية لمثقفين ضد وزير الثقافة األحد
دعت مجموعة من املثقفني والفنانني املصريني 
املعترضني على تعيني محمـــد الصاوي وزيرا 
للثقافة، الى وقفة احتجاجية كبيرة أمام وزارة 
الثقافة االحد املقبل، عند الساعة الواحدة ظهرا 
بالتوقيت احمللي، وذلك وفقا ملا ذكرت صحيفة 
»اليوم السابع« امس، وذكرت الصحيفة ان تلك 
الوقفـــة االحتجاجية تتزامن مـــع وقفة أخرى 
ملثقفني في االسكندرية امام مكتبة االسكندرية 
في الوقت نفسه، وكان هؤالء املثقفون قاموا بوقفة 
احتجاجية يوم االحد املاضي، شنوا فيها هجوما 

عنيفا على الصاوي، واتهموه بأنه اصولي في 
نزاعاته، وله عالقة بجماعة االخوان املسلمني، 
قائلني انه رجل اعمال ومعرفته بالثقافة »معرفة 
استهالكية قاصرة على مشروعه ساقية الصاوي«. 
كما أعربوا عن خشـــيتهم مما أسموه ان يحول 
محمد الصاوي وزارة الثقافة الى ساقية أخرى، 
مضيفني انه لـــم يقم بتطهير الوزارة من أتباع 
النظام الســـابق، كما رفض فتح ملفات سرقات 
الوثائق من دار الكتب والوثائق القومية، على 

حد قولهم.

القاهرةـ  أ.ش.أ: قرر املستشار 
علي الهواري احملامي العام االول 
بنيابة االموال العامة اول من امس 
حجز رجل االعمال احمد عز امني 
التنظيم السابق في احلزب الوطني 
للغد الستكمال التحقيق معه فيما 
هو منســـوب اليه من االستيالء 
على املال العام والتربح من اعمال 

الوظيفة.
وكشفت التحقيقات ان احمد عز 
قام باالستيالء على اموال شركة 
الدخيلة للحديد والصلب باجراء 
مبادلة صورية بني اسهم شركته 
اخلاصة »عز حلديد التســـليح« 
واسهم شركة الدخيلة باملخالفة 
لقانون هيئة سوق املال وبيعها 
لشركته على 5 اقساط ولم يلتزم 

قال الفنان الشعبي املصري شعبان عبدالرحيم انه سيتحول الى 
قراءة القرآن الكرمي حال وصول جماعة االخوان املسلمني الى احلكم 
في مصر، وفي الوقت الذي اكد فيه انه سيغني لرئيس مصر املقبل 
فإنه أملح الى انه كان مخدوعا في الرئيس الســـابق حسني مبارك، 
مرجعا ســـبب غنائه له بأنه لم يكن يعرف حجم ثروته هو وباقي 

رجاله في النظام.
وقال شـــعبوال لو االخوان املسلمني مســـكوا الواحد هيقرأ قرآن 
وخالص هخش برضوا تبع اخلط، يعني همشـــي ورا عمرو خالد 

هو يتكلم وأنا أقول آمني.
وأضاف في حوار لصحيفة صوت االمة القاهرية هذا االســـبوع 
انا هبقـــى تبع اجلو بقى وهغني للرئيـــس اجلديد، وهعمل ايه ما 
انا الزم اقوم بقى واشـــتغل، ويا رب الناس اجلديدة دي تطلع كده 

وتظبطنا بقى.

بناء على التغييرات االخيرة 
فـــي الواقع املصـــري وجناح 
التي اطاحت  الثورة الشعبية 
بنظام الرئيس السابق حسني 
مبـــارك والتي كانت كرة القدم 
احد اهم اسلحته، قرر االحتاد 
املصري لكـــرة القدم الرضوخ 
للتغيـــرات االخيـــرة واصدار 
عدة قـــرارات مهمة لتخفيض 
الداخلية  الرواتب واملصاريف 
الفنية  واهمها رواتب االجهزة 
للمنتخبات وكذلك وضع سقف 

لعقود الالعبني.
لذا قرر االحتاد برئاسة سمير 
زاهر اعادة النظر في اعادة هيكلة 
الرواتب داخـــل االحتاد حتى 
تتماشى مع امكانيات االحتاد في 
الوضع الراهن، وجاءت القرارات 
كالتالي وفقا ملا جاء على املوقع 

الرسمي لالحتاد:
1 ـ اعادة النظر في تخفيض 
الفنيـــة  مرتبـــات االجهـــزة 
للمنتخبـــات العاملة باالحتاد 
وخاصة املدير الفني للمنتخب 
االول حسن شحاتة مبا يتوافق 
مع موارد االحتـــاد في الفترة 
احلاليـــة وســـيتم دراســـتها 

والعرض على املجلس.

انتشـــرت على مواقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« وتويتر 
انبـــاء حول اعتزام الداعية االســـالمي عمرو خالد تأســـيس حزب 
سياســـي ذي مرجعيـــة دينية يهدف الى حتقيق مـــا يعتبره خالد 

بالتنمية املجتمعية.
وتشـــير هذه األنباء الى ان عمرو خالـــد يعقد اجتماعات مكثفة 
مبنزله الســـتقطاب شـــخصيات بارزة في املجتمع من رجال اعمال 
وشخصيات عامة للمساهمة في تأســـيس احلزب، ومنهم د.عمرو 
عزت ســـالمة، وزير الدولة للبحث العلمي، ود.احمد جمال موسى، 
وزير التربية والتعليم العالي والفنان محمد صبحي والناقد الرياضي 

عالء صادق.
ويرفع البرنامج السياســـي للحزب شعار »بلدنا.. نهضتنا« كما 

انه سينافس حزب »احلرية والعدالة« لإلخوان املسلمني.

صرحت الفنانة سميرة احمد انها تعتزم خوض 
انتخابات مجلس الشــــعب املقررة في يونيو املقبل 
في ظل الدميوقراطية واحلرية التي تنعم بها البالد 
في الوقت احلالي. وقالت ســــميرة احمد لـ »ايالف« 

انها لم حتدد بعد ما اذا كانت ســــتكون مرشحة عن 
حزب الوفد الليبرالي ام مستقلة، مشيرة في الوقت 
نفسه الى انها ستنزل االنتخابات في دائرة جديدة 

غير التي نزلت فيها االنتخابات املاضية.

تعرض الفنان تامر حسني ملوقف حرج خالل 
احلفل الغنائي لفريق »وســـط البلد« بدبي، وذلك 
بعدما استغل منظم احلفل انشغال هاني عادل مع 
الفرقة اثناء فترة راحة قصيرة من الغناء ليعلن 
للجمهور عن اقامة حفل غنائي لتامر حسني خالل 
شهر مارس اجلاري، لينفجر في حينها اجلمهور 

صائحا »مش عايزينه، مش عايزينه«.

ونظرا النشـــغال هاني عادل باحلديث مع احد 
افراد الفريق وعندما ســـأل هاني عادل عن سبب 
صيـــاح اجلمهور قائال »مش عايزين مني؟«، ليرد 
عليه اجلمهور »تامر حسني، مش عايزينه.. تامر 
حسني مش عايزينه« واستطاع هاني تدارك املوقف 
وقتها بغناء النشـــيد الوطني ملصـــر ليردد معه 

اجلمهور النشيد.

له بيع منتجات شركته اخلاصة 
»عز حلديد التسليح« على سند 
مـــن ان جميعهـــا منتجات جهة 

واحدة.
واشارت التحقيقات الى ان عز 
قام بتخفيض انتاج شركة الدخيلة 
من حديد التسليح لتسويق انتاج 
شركته اخلاصة مستغال كون اسم 
املنتج واحدا، كما قام ببيع انتاج 
شـــركة الدخيلة من خام البليت 
املكون االساســـي النتاج احلديد 
لشركته فقط بســـعر منخفض 
دون باقي الشركات وهو ما أحلق 
بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة 
ماليني مـــن اجلنيهات فضال عن 
امتناعه عن سداد الديون املستحقة 

عليه لشركة الدخلية والبنوك.

بسدادها واالستحواذ على نسبة 
67% من انتاج احلديد لشـــركة 
الدخيلة وقيامه بتعديل شـــعار 
الشركة الى »عز الدخيلة« ليتسنى 

2 ـ تعديـــل الرواتب داخل 
االحتـــاد املصري بحيث يكون 
للكـــوادر داخل  احلد االقصى 
االحتاد 15 الـــف جنيه واحلد 
االدنى الف وخمسمائة جنيه مع 
النظر في تعديل بعض رواتب 

العاملني داخل االحتاد.
الى ذلك، اقترح املخرج خالد 
يوسف اقامة مباراة ودية بني 
فريقي االهلي والزمالك وذلك 
ليتم تخصيص دخلها ملصلحة 
ضحايا الثـــورة املصرية التي 
انطلقت شرارتها في 25 يناير 

املاضي.

واضاف خالد يوسف القتراحه 
ان تكون املباراة من دون تدخالت 
امنية او تنظيم امني مثلما حدث 
في احتفال جمعـــة االنتصار 

مبيدان التحرير.
وبنـــاء على هـــذا االقتراح 
الصادر من خالد يوســـف، مت 
انشاء صفحة على موقع »الفيس 
بوك« تتبنى االقتراح مطالبة 
كذلك بفتح صفحة جديدة بني 
جمهور الفريقني العريقني بعدما 
عاش املصريون حالة من التوحد 
في ظل الظروف العصيبة خالل 

الفترة املاضية.

نجوى فؤاد من المستشفى: 
تعرضت للضرر في عهد مبارك

تقارير: جمال مبارك مكتئب وطويل اللحية

إلغاء تكريم إيهاب توفيق 
بعد صدور القائمة السوداء

أحمد راتب: القذافي ديكتاتور

أكدت الراقصة املصرية جنوى 
انها التزال في املستشفى  فؤاد 
للعالج من إصابــــة في ظهرها 
كادت تصل حلالة الشلل، مؤكدة 
في الوقت نفسه انها لن تعاتب 
زمالءها في الوسط الفني، الذين 
جتاهلوها متاما بسبب االنشغال 
بالثورة املصرية. وشددت على 
»اننا نعيش اآلن عهدا جديدا يجب 
أال يكون فيــــه ظالم أو مظلوم، 
وأن يأخذ اجلميع حقه كامال«. 
وقالت: »أنــــا كنت من املؤيدين 
للثورة، وسعيدة بأبنائي الغاليني 
علّي، ألن ما حققوه فاق الوصف 
واخليال«. وتابعت: »أنا كنت من 
املتضررين بشدة في عهد مبارك، 
بالتلفزيون املصري  ولم أعمل 
منذ 8 ســــنوات، وهناك 4 أو 5 

بعدما كان من املقرر تكرمي 
الفنان املصري إيهاب توفيق من 
قبل اجلامعة العربية املفتوحة 
في مدينة نصر، مت إلغاء هذا 
التكرمي بعد قيام عدة خالفات 
بني طـــالب اجلامعة، يذكر ان 
تكرمي إيهـــاب توفيق كان من 
املقرر ان يكـــون ضمن ندوة 
القضايا  أهـــم  مفتوحة حول 
الفنية والسياسية املطروحة 
على الساحة في الوقت الراهن، 
وإلفساح املجال له بأن يعلق 
على نبأ ادراج اسمه في القائمة 

السوداء.

وصـــف الفنان أحمد راتب 
القذافي بـ »الديكتاتور« وانتقد 
كالمه وتصريحاته ضد الثوار 
األبطـــال ووصفه لهـــم بأنهم 
يتعاطون حبوب الهلوسة، في 
حني انهم شباب أبطال يريدون 

حرية بالدهم.
وأشار راتب الى ان الشعوب 
العربية تريد التحرر من الظلم 
والديكتاتورية، مشيرا الى انه 
منذ اليوم األول كان من مؤيدي 
ثـــورة 25 ينايـــر ألنها ثورة 
الوطن  التي شجعت  التغيير 

العربي كله.
وعن األوضاع في مصر، قال 
راتب ان البلد في حاجة لرئيس 
عادل وليـــس لفرعون قائال: 

فنانات من زميالتي، وفي سني 
يعملون في 60 مسلسال، وأنا ال 
أريد ذلك، ولكن اريد العمل في 
3 مسلسالت حتى أعيش حياتي 

بكرامة«.

»يجب وضع العلم املصري بدال 
من صورة الرئيس التي تساهم 

في متجيد وخلق الفرعون«.

أسرار طرد حسام بدراوي من القصر الجمهوري
ذكرت تقارير صحافية 
ان احلالة النفسية جلمال 
مبارك جنل الرئيس املصري 
السابق سيئة للغاية وتبدو 
عليـــه عالمـــات االكتئاب 

واإلجهاد الشديدين.
صحيفــــــة  ونقلـــت 
»اجلمهوريـــة« أمس عن 
مصدر وصفته باملطلع رأى 
جمال منذ يومني ان جمال 
كانت حليته طويلة نسبيا، 
وادى صالة اجلمعة املاضية 
العاملـــني واحلرس  مـــع 
بحديقة القصرين اململوك 
احدهما له واللذين انتقلت 

اليهما األسرة داخل منتجع ميتلكه حسني 
سالم إمبراطور الغاز والسالح.

وقال املصدر ان خديجة اجلمال زوجة 
جمال مبارك غير موجودة مع بقية األسرة 
في شرم الشيخ، ورجح املصدر ان تكون 
سافرت مع ابيها الى لندن قبل رحيل مبارك 

عن السلطة.
ويتمتع مبارك بحسب شهود عيان باقامة 
مشابهة إلقامته السابقة بالقصر الرئاسي 
والذي أثارت إقامته بعد تخليه عن السلطة 
تساؤالت ومخاوف عند شـــباب الثورة، 
ومت شراء جتهيزات وأدوات مطبخ خاصة 

باقامته اجلديدة من محال 
السوق القدمي بشرم الشيخ 
تركزت على اوعية حلفظ 

األطعمة وأدوات طهو.
وصرح مصدر مسؤول 
لـ »اجلمهورية« بأن شيئا 
لم يتغير من اطقم احلراسة 
املشددة واملرابطة حول مقر 
إقامة مبارك وعائلته اجلديد 
والتي تنتشر داخل وخارج 
األســـوار وال تسمح ألي 
شخص غريب باالقتراب وال 
تسمح بالدخول اال ملجموعة 
محدودة جدا من املترددين 
سواء من اخلدم واألطباء 
وتخضع السيارات التي تقلهم للفحص مع 
كل مرة يدخلون فيها رغم ان جميع السيارات 
القائمة على خدمة الرئيس السابق وعائلته 
حكومية وتتبع محافظة جنوب ســـيناء 
وتعمل تسع سيارات »شيروكي« وثالث من 
نوع »البيك اب« تعمل في ركاب الرئيس 
السابق مع أطقم الطيارين وضباط احلرس 
اجلمهـــوري واخلدم والطباخني وموظفي 
الشؤون اإلدارية لرئاسة اجلمهورية وجميع 
الســـيارات تتبع محافظة جنوب سيناء 
ويعمل عليها 24 سائقا نوبتني على مدار 

الشهر.

كشف حسام بدراوي األمني العام 
للحزب الوطني السابق والذي اعلن 
استقالته من أمانة احلزب قبل تنحي 
الرئيس الس��ابق مبارك عن منصبه 
بحوال��ي 4 س��اعات ع��ن اللحظات 
االخيرة والفارقة التي مر بها النظام 
السابق قبل تنحيه وخالل حوار أجراه 
برنامج »احلياة الي��وم« املذاع على 
قن��اة »احلياة« مع ب��دراوي أكد أنه 
كان مواطنا قبل توليه منصب األمني 
العام للحزب الوطني وسيظل مواطنا 
عاديا. ونوه عن حالة القلق الشديد 
على مصر بس��بب الظروف احلالية 
التي متر بها في مرحلة صعبة حتتاج 

الى الوصول حلالة من االستقرار واالمان.
 ورأى ان اختياره في منصب امني احلزب رمبا جاء 
استغالال له ورغبة في حتسني صورة احلزب ورمبا رغبة 
في إصالح حقيقي، وفيما يخص رسوبه في انتخابات 
مجلس الشعب عام 2005 أكد حسام ان هذا األمر كان اجراء 
متعمدا البعاده وقالت قيادات احلزب حينها »خلصنا من 
حسام بدراوي« وشعر حسام في توقيتات عدة باخلوف 
وإمكاني��ة تعرضه لألذى هو وأس��رته، بعد أن تعرض 
الغالق املستشفى اخلاص به وساندته املعارضة حينها، 
وثبت فيما بعد خطأ االجراء الذي أقر غلق املستش��فى 
بعد ان بني الطب الشرعي ذلك. وحول حصول احلزب 
الوطني على االغلبية املطلق��ة في االنتخابات االخيرة 
ملجلس الش��عب، اش��ار  الى قوله لقيادات الوطني بعد 

ان اكدت القيادات انتصارها السابق 
في االنتخابات »لقد انهزمنا هزمية 
ساحقة« واضاف بدراوي »ان برملان 
بدون معارضة هو برملان يؤدي إلى 
كارثة.. بدون معارضة داخل املجلس، 

ستحدث ثورة خارجه«.
وأكد ب��دراوي ان صب��اح يوم 
االربعاء  الذي سبق خطاب الرئيس 
السابق مبارك في يوم اخلميس شهد 
شبه اتفاق على قيام مبارك بالتحدث 
لالمة ونقل السلطة إلى نائبه ويتبقى 
له فقط طلب االستفتاء على التعديالت 
الدستورية من أجل ان يتم نقل السلطة 
في اطار دستوري، ورأى بدراوي ان 
عمر سليمان نائب الرئيس حينها كان يؤيد وجهة نظره، 
من أجل إنقاذ مصر. واش��ار بدراوي الى يوم االربعاء 
االخي��ر للرئيس مبارك حينما ذهب لطرح وجهة نظره 
على مب��ارك وفوجئ بعد ان طرح وجه��ة نظره بأحد 
املس��ؤولني عن البروتوكوالت يخبره »متشكرين جدا 
مهمتك خلصت واتفضل امش��ي متقدرش تستمر في 
القصر اجلمهوري تان��ي« وحينها كتب بدراوي ورقة 
لنائب الرئيس يخبره بط��رده من القصر اجلمهوري، 
بعدها مت االتصال به »بدراوي« وعاد فعليا الى القصر 
بسبب احساسه باملسؤولية جتاه بلده وقام بلقاء الرئيس 
الس��ابق مبارك مرة أخرى وطرح رأي��ه أمام عدد من 
القيادات وفوجئ بع��دم حتقيق رؤيته التي نادى فيها 

بضرورة حفظ الدستورية ومطالب الثورة.

جمال مبارك


