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مصر: إستقالة شفيق استجابة لشباب الثورة والجيش يكلّف شرف بتشكيل الحكومة
النيابة تستدعي مبارك األسبوع المقبل.. وجدل حول تنظيم مسيرة في ميدان التحرير اليوم.. وتعديل الدستور يمنع زويل من الترشح للرئاسة

صحيفة: جمال مبارك حاول االنتحار

»الرقابة المالية«: مبارك وزوجته ال يمتلكان أسهمًا 
أو سندات.. وثروة زوجتي عالء وجمال تضخمت

مجوهرات سوزان مبارك بـ 50 مليون جنيه
لم أطلع على دوالب مجوهرات سوزان مبارك.. 
ولم يقل لي مصدر مطل����ع أو عليم أو قريب أو 
نس����يب أي معلومات عن ع����دد أو نوع أو قيمة 
مجوهرات سيدة القصر، ورغم كل ذلك رصدت 

صحيفة »الوفد« مجوهرات »الهامن«.
واتبع����ت صحيفة »الوفد« ف����ي ذلك طريقة 
علمية ج����دا وبدائية جدا جدا وهي االطالع على 
آالف الصور ومئات مقاطع الڤيديو التي التقطت 
لسوزان مبارك طوال 36 عاما اي منذ اختيار زوجها 
نائبا للرئيس السادات عام 1975 وحتى تنحيه 
عن رئاسة مصر . وبرصد آالف الصور ومقاطع 

الڤيديو التي التقطت لسوزان مبارك خالل تلك 
الفترة، اكتش����ف انها ارتدت 52 كوليها مختلفة 
الشكل واحلجم واللون والتصميم، وارتدت ايضا 

28 عقدا و24 حلقا و37 خامتا.
وبحسب ألوان تلك املجوهرات ميكن اجلزم 
بأنه����ا تتنوع ما بني الذه����ب واألملاس والبالتني 

واألحجار الكرمية.
وحسب محمود محمد محمود خبير مجوهرات 
فإن املجوهرات التي ارتدتها سوزان مبارك خالل 
السنوات ال� 15 األخيرة ال تقل بأي حال من األحوال 

عن 50 مليون جنيه.

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الش���روق 
اجلزائرية ان جمال مبارك حاول االنتحار بالسم، 
خاصة بعدما اصيب بإحباط معنوي، وتبخر 
حلم الرئاسة لديه، ومطاردة االجهزة املصرية له 
السترجاع االموال التي هربها الى خارج مصر، 
والتي تقدر مباليني الدوالرات في بنوك ايرلندا 

وسويسرا وفرنسا وكندا والنرويج.

وتشير املصادر الى ان جمال اخذ عقار السم 
في كوب الشاي فأغمي عليه، واستدعت االسرة 
قائد احلرس الذي اتصل بطبيب الرئيس السابق 
واخذ هذا االخير عينات من دمه، ليكتش���ف 
محاولته االنتحار عن طريق تناول السم، كما 
اكتش���ف ان حالته النفسية ساءت في الفترة 

االخيرة، وانه يعاني اكتئابا كبيرا.

كشف مصدر مسؤول ب� »الرقابة املالية« ان 
الرئيس السابق ال ميتلك اسهما او سندات باسمه 
او اس����م زوجته سوزان صالح ثابت، ولفت الى 
ان زوجتي جمال وعالء مبارك متتلكان اس����هما 
وسندات في شركات مقيدة في البورصة. وقال 
املصدر بحسب موقع »اخبار مصر« ان زوجتي 
ولدي الرئيس السابق متتلكان اسهما وسندات 
بحكم انهما بنتا رجلي اعمال، مشيرا الى تضخم 

ثرواتهما خالل الفترة املاضية. وكشف املصدر، 
ان الرئيس السابق كان ميتلك عددا صغيرا من 
االسهم في شركة احلديد والصلب )40 سهما( قام 
ببيعها عام 2002، مشيرا الى ان احد املسؤولني 
بس����وق املال قام بتصوير احد االسهم اململوكة 
للرئيس اثن����اء قيام احد بنوك احلفظ بإيداعها، 
بهدف االحتفاظ بصورة من سهم ميتلكه الرئيس 

السابق في شركة احلديد والصلب.

أوبرا وينفري مباشرة من ميدان التحرير  األهرام تطالب بعودة األزهر إلى ريادته
القرضاوي: السلفية سفهت الثورات

إصابة العادلي بأزمة قلبية مفاجئة

عمرو دياب يطرح أغنية منعتها الرقابة 10 أعوام

وافقت مقدمة البرامج الش���هيرة أوبرا وينفري على دعوة 
وزارة السياحة لزيارة القاهرة في إطار حملة تنشيط السياحة 

التي تراجعت في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وقال وزير السياحة منير فخري عبدالنور ان املذيعة األشهر 
في العالم وافقت دون تردد على الدعوة والفكرة، مشيرا الى ان 
املذيع���ة قالت انها كانت تريد أن يتناول برنامجها الثورة وان 
تتحاور مع »شباب مصر الذي قام بهذا اإلجناز العظيم، والذي 

يجب أن تقتدي به شعوب العالم، ولهذا قبلت الدعوة«.
ومن املقرر أن تقدم وينفري حلقة مباشرة من ميدان التحرير 
في أحد أيام اجلمعة خالل شهر مارس، حيث انه لن يتم االتفاق 

على املوعد احملدد حتى اآلن.

القاهرة � وكاالت: قال رئيس االحتاد العاملي 
لعلماء املسلمني الشيخ يوسف القرضاوي ان 
»الس���لفية املتعصبة« والصوفية اتفقتا على 
تس���فيه الث���ورات العربية عب���ر الترويج ملا 
س���ماها »ثقافة س���امة تربط الفتنة باخلروج 

على احلكام«.
وش���دد القرضاوي في كلمة بندوة نظمها 
االحت���اد في الدوحة الثالثاء املاضي عن عالقة 
احلاكم باحملكوم، على أن ما يقوم به الش���باب 
العرب���ي حاليا ليس من الفتنة في ش���يء ألن 
اإلسالم يأمر بإزالة »الظلم الذي ميارسه احلكام 

في أبشع صفاته«.
وطالب بالعمل على بناء دولة مدنية مبرجعية 
اسالمية، مشيرا الى ان مبدأ دينية الدولة ليس 

من االسالم.

وقال ان الظلم واضاعة حقوق الناس يجيزان 
للشعوب اخلروج على حكامها، مضيفا ان حتقيق 
احلرية مقدم على تطبيق الشرع في االسالم.

من جهتها، أكدت صحيفة »األهرام« ان االزهر 
الش���ريف ظل ملهما للمصريني بل وللمسلمني 
جميعا في كل زوايا االرض، في ثورات حتررهم، 
وتساءلت: ملاذا خفت الصوت من اآلن ووهنت 
الهمم؟، معتبرة ان احلكومات املتعاقبة حاولت 
باستماتة حتويله الى هيئة حكومية ومجموعة 
من املوظفني لكن االزهر يقود خطى األمة ويضبط 
حركتها. وتساءلت الصحيفة � في تعليق نشرته 
امس بعنوان »ولكن أي���ن األزهر؟« اين االزهر؟ 
وكيف س���مح لكل من هب ودب بأن يركب ثورة 
الشباب الطاهرة النقية في ميدان التحرير ليوجهها 

الوجهة التي يريد؟

قال ضباط في س���جن مزرعة طرة، ان وزير 
الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي شعر بآالم 
شديدة في الصدر مساء امس االول عقب التحقيق 

معه.
واضاف الضباط وفق ما نقلته »املصري اليوم« 

ان االطباء قرروا نقله ملستشفى سجن طرة.

وقالت مصادر طبية في املستشفى ان الوزير 
السابق الذي حتقق معه نيابة أمن الدولة العليا 
في قضايا عديدة ابرزه���ا االنفالت األمني عقب 
االنسحاب املفاجئ للشرطة يوم 28 يناير تعرض 
الزم���ة قلبية مفاجئة تطلبت نقله للمستش���فى 

ملتابعة حالته.

حصلت مجموعة من األغاني املمنوعة ملش���اهير املطربني 
املصريني طوال الس���نوات املاضية مع ثورة »25 يناير« على 
إفراج نهائي، وأبرزها أغني���ة لعمرو دياب منعتها الرقابة 10 

أعوام.
وقرر املطرب املصري عمرو دياب إطالق سراح أغنيته التي 
سجلها منذ 10 سنوات، لكنه فشل في طرحها بعد رفض جهاز 
الرقابة على املصنفات الفنية طرحها بس���بب تضمنها أفكارا 

سياسية كانت مرفوضة في هذا الوقت.
حتمل األغنية عنوان »بني املاضي واحلاضر« وهي تتحدث 
عن عالقة املواطن بوطنه، وإحساس���ه بالظلم وعدم التقدير، 
وظلت ممنوعة طيلة هذه السنوات، الى ان قرر دياب مؤخرا 
ان���ه حان الوقت خلروجها للنور. عم���رو دياب يطرح أغنية 
منعتها الرقابة 10 أعوام حصلت مجموعة من األغاني املمنوعة 
ملشاهير املطربني املصريني طوال السنوات املاضية مع ثورة 
»25 يناي���ر« على إفراج نهائي، وأبرزه���ا أغنية لعمرو دياب 

منعتها الرقابة 10 أعوام.

أوبرا وينفري

عمرو دياب

الشريعي: الشريف أقنعني بالتلحين لمبارك
.. والشناوي يهاجمه: دموعه تنافس أمينة رزق

وفي عز س���طوة وزير اإلعالم 
األسبق صفوت الشريف، كانت 
الدولة تستعني به منفردا لكي 
يقدم األوبريت���ات التي تتغنى 
ليس بانتصار 73 بل مباش���رة 

بحسني مبارك.
كان من املمكن لعمار � لو أراد 
� أن يقول ال، لكنه كان سيفقد 
في هذه احلالة تلك املاليني التي 

ترصدها له وزارة اإلعالم.
وقال الشناوي: كانت دموع 
عمار ف���ي برنامج »العاش���رة 
مس���اء« مع منى الشاذلي آخر 
أسلحته للقفز من مركب مبارك 
الغارق ال محالة، واللحاق بقطار 
الثورة املنطل���ق حتما، لكنني 
واثق متاما ان وقت احلس���اب 
ق���د اقترب وس���يتأكد ان عمار 
كان يحاول بدموعه الس���اخنة 
ان ينافس دموع أمينة رزق في 

أفالمها القدمية.

الواحد بعد ان رفضت التلحني: 
»إحنا أصحاب الفرح وعايزين 

نعمل أغنية للعريس«.
الفن���ي طارق  الناقد  لك���ن 
الش���ناوي ش���ن هجوما على 
الشريعي واتهمه بأنه كان أكثر 
ملحن مصري استفاد من قربه من 
النظام منذ مطلع التسعينيات، 

أكد امللحن عمار الش���ريعي 
انه لم ين���دم على أغنيتني هما 
»اخترناه« و»أول طلعة جوية« 
فتوقي���ت األولى كان مناس���با 
جدا بعد الهجمة اإلرهابية التي 
تعرضت لها مصر ومنها مذبحة 
انني  األقصر وش���عرت وقتها 
والرئيس في خندق واحد والبد 
أن أدافع عن الش���رعية ونقف 

جميعا ضد اإلرهاب.
وأضاف انه كان مقتنعا بان 
الفن البد ان يلعب دورا مهما في 
الرئيس والشعب  التفريق بني 
لذا حتمست لألغنية، أما الثانية 
فكنت مؤيدا ملناخ احلرية الذي 
بدأ في ذلك الوقت وكانت األغنية 
حتث على املزي���د من احلرية، 
فيما عدا ذلك كل ما قدمته كان 
العمدة  مبنزلة أغني���ات لفرح 
حس���ب تعبير السيد صفوت 
الشريف الذي قال لي باحلرف 

عمار الشريعي

أيمن يونس: سأخوض االنتخابات 
البرلمانية لمساعدة الرياضة المصرية

الحجار: كنت بالقائمة السوداء
في عهد مبارك

اتهم الفنان علي احلجار التلفزيون املصري بأنه كان يتعمد عدم 
اذاعة أغنياته.

وأك���د احلجار انه كان من ب���ني القوائم الس���وداء التي وضعها 
التلفزيون املصري في عص���ر مبارك، والتي كان مينع كل من فيها 

من عرض أغانيه على شاشة قنوات التلفزيون املصري.
وأوض���ح احلجار انه مت من���ع أغنية »هنا القاه���رة« التي كتب 
كلماتها الشاعر الكبير سيد حجاب وحلنها املوسيقار املوهوب عمر 
الش���ريعي، وأيضا أغنية »ولد وبن���ت« مت منعها ملجرد انها كلمات 

صالح جاهني.
من جانبه، تبرأ الفنان كرمي عبدالعزيز من احلزب الوطني مؤكدا 
ان انتماء هاني سرور والد زوجته للحزب الوطني ال يعني بالضرورة 
إميانه وانتماؤه ملبادئ هذا احلزب، مؤكدا انه أعلن تأييده لش���باب 

الثورة منذ اليوم األول لها.

القاهرة � سي.ان.ان: متسك عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
املصري أمين يونس باستقالته التي تقدم بها من عضوية االحتاد، 
رغم كل احمل���اوالت التي بذلت معه إلثنائه عن قرار الرحيل، مؤكدا 
انه اتخذ قرار االس���تقالة ليساهم في حتقيق أهداف ثورة الغضب 

التي اجتاحت مصر منذ 25 يناير املاضي.
وقال أمين يونس انه تقدم باستقالته من احتاد كرة القدم مقتنعا 
بضرورة الرحيل بعد ان طالبت ثورة الشباب بتغيير النظام، والبد 
ان يتخذ كل فرد في موقعه القرار املناسب ليحقق ما طالب به الشباب 
الذين غيروا وجه مصر، وانه لم يرحل عن احتاد الكرة غاضبا، ولكنه 

مقتنع بأن هذا هو الوقت املناسب للتغيير.
وأكد يونس انه يفكر في خوض االنتخابات البرملانية املقبلة في 
محاولة ملساعدة الرياضة املصرية من موقع آخر، خاصة ان الرياضة 
في مصر وصلت لنقطة الصفر بسبب املجامالت التي سيطرت عليها 
على مدار س���نوات طويلة، كما انها تعاني بش���دة بسبب القوانني 

املنظمة لعملها، والبد من نسف القدمي.

»بوحة« يرد على خطاب القذافي
اليزال اخلطاب الثاني للرئيس 
الليبي معمر القذافي الذي ألقاه 
للتعليق على ثورة شعبه، مثيرا 
للس���خرية الفنية، فبعد ان مت 
حتويله الى أغني���ة على أنغام 
الهيب هوب، وتركيبه على أغنية 
لهيفاء وهبي، انتشر مؤخرا في 
املنتديات و»فيس بوك« ڤيديو 
جدي���د ُيظهر الفن���ان املصري 
محمد س���عد خالل أحداث فيلم 
بوح���ة وكأنه ي���رد على بعض 
القذافي  الت���ي ذكرها  العبارات 

في اخلطاب.
وأث���ار الڤيدي���و موجة من 

التعليقات الس���اخرة، حيث ربط أحد املعلقني بني محمد سعد بطل 
الفيلم والرئيس الليبي. وقال: »محمد سعد أفضل من القذافي، ألنه 

بيسعد ويضحك الناس، لكن القذافي بيضحك عليهم وبيعذبهم«.

محمد سعد

لميس الحديدي تخفض أجرها في »من قلب مصر«

الفقي والشيخ أهدرا 756 مليون جنيه
على مائتي جنيه.

من جهة ثانية اعلن اللواء 
اركان حرب طارق مهدي املسؤول 
عن تسيير اعمال احتاد االذاعة 
والتلفزيون ترحيبه باملبادرة 
التي تقدمت بها االعالمية مليس 
احلديدي مقدمة برنامج »من 
قلب مصر« بتخفيض اجرها 
في الفت���رة املقبلة ومواصلة 

تقدمي البرنامج.
كان مهدي ق���د اجتمع مع 
ام���س االول حيث  احلديدي 
تقدمت االعالمية مليس احلديدي 
باملب���ادرة ودار النقاش حول 
برنام���ج »من قلب مصر« في 

املرحلة املقبلة.
وقال���ت ملي���س ان قرارها 
بتخفيض االجر هو اقل شيء 
ميك���ن ان تقدمه في الظروف 
احلالية التي متر بها البالد ومير 
بها التلفزيون املصري اميانا 
العدالة االجتماعية  منها بان 
ليست شعارات تتشدق بها على 
البرامج ولكنها مبادئ تؤمن 

بها ونبدأ بانفسنا.

محمود النائب العام عن طريق 
مستندات والذي قرر مبوجبها 
احالة بعض القيادات واملذيعني 

الى التحقيق.
وتفيد املستندات بتقاضي 
قي���ادات في قط���اع القنوات 
املتخصص���ة مكاف���آت تقدر 
مبئ���ات اآلالف من اجلنيهات، 
في الوق���ت الذي يحصل فيه 
غالبية العاملني في التلفزيون 
على اجور هزيلة جدا ال تزيد 

القاهرة: لم يكن مبستغرب 
اتخاذ النائب العام قرارا باحالة 
48 من قيادات ومذيعي ومذيعات 
التلفزيون املصري الى التحقيق 
بسبب ارتفاع اجورهم بشكل 
مبالغ فيه، ولم يكن مدهش���ا 
للمصريني كش���ف حتقيقات 
النيابة العامة مع وزير االعالم 
الس���ابق انس الفقي واسامة 
الش���يخ رئيس احتاد االذاعة 
والتلفزي���ون وقائع ضخمة 

للفساد والتربح الوظيفي.
فقد كانوا ينظرون الى ذلك 
املبنى املسمى ب� »ماسبيرو« على 
انه منبع الفساد واحملسوبية 
في مص���ر كلها، ووصل األمر 
ببعضهم الى القول انه لو تطهر 
هذا املبنى فستتطهر مصر كلها، 
وكشفت التحقيقات اهدار الفقي 
والشيخ 756 مليون جنيه في 
انتاج 42 مسلسال دراميا في 

شهر رمضان املاضي.
ف���ي ه���ذا الس���ياق تقدم 
العاملون في التلفزيون ببالغات 
ال���ى املستش���ار عبداملجي���د 

أنس الفقي

كريم عبدالعزيز يتبرأ من الحزب الوطني

بعد 9 س����نوات من قتله����ا طالب عدد 
كبير من محبي املطربة التونسية الراحلة 
ذكرى بفتح قضية مقتل املطربة من جديد، 
حيث أكدت مجموعة كبي����رة من محبيها 
عبر صفحته����ا بالفيس بوك ضرورة فتح 

القضية بعد الثورة.
وأكد عدد من معجبيه����ا الذين طالبوا 

بإعادة فتح القضية من جديد لش����كهم في 
اقوال الشهود، وذلك لتأكيد اخلادمتني ان 
رجل األعمال أمين السويدي زوج املطربة 
الراحلة واملته����م بقتلها وانتحاره عاد في 
ذل����ك اليوم مخمورا، وهو م����ا نفاه تقرير 
الطبيب الش����رعي والذي أكد أن السويدي 
يعاني من قرحة باملعدة ولم يكن محتسيا 

أي خمور.
جتدر اإلش���ارة ال���ى ان النائب العام 
املصري قرر منذ سنوات حفظ التحقيق 
في قضي���ة مقت���ل املغنية التونس���ية 
ذكرى، حيث اعتبر ان الدعوى اجلنائية 
 ض���د امي���ن الس���ويدي ق���د انقض���ت

عن اجلرائم التي ارتكبها مبوته.

بعد الثورة.. مطالبات بإعادة فتح قضية مقتل المطربة ذكرى

ذكرى

رئيس الوزراء املكلف د.عصام شرف

الرئيس التركي عبداهلل غول امس 
مع القائد العام للقوات املس����لحة 
رئي����س املجلس االعل����ى للقوات 
املسلحة املشير حسني طنطاوي 

في اطار زيارته امس الى مصر.
وذكر راديو القاهرة ان اجلانبني 
اس����تعرضا س����بل دعم التعاون 
السياسي واالقتصادي والعسكري 
بني البلدين في ظل الظروف الراهنة 
التي تش����هدها مصر والتداعيات 
واالحداث املتالحقة لعدد من دول 
املنطقة وتعزيز الشراكة املصرية � 

التركية في العديد من املجاالت.
التعديالت  الق����ت  إلى ذل����ك، 
الدس����تورية اجلدي����دة في مصر 
بظاللها على حلم الترشح للرئاسة 
الذي راود عالم الكيمياء املصري 
د.احمد زويل، اذ تقصيه »نهائيا« 
عن سباق الترشح في االنتخابات، 
بعدما ورد في التعديل الذي حلق 
باملادة 75 من الدستور ان يكون 
املرشح لرئاسة اجلمهورية، مصري 
اجلنسية ومن ابوين مصريني، واال 
يكون متزوجا من اجنبية، وهي 
الفقرة التي ال تتوافق معه، اذ انه 
يحمل اجلنسية االميركية. ورغم 
خروج زويل احلاصل على جائزة 
نوبل في الفيزياء، من املنافسة، فإن 
التعديالت اجلديدة لم تقف حائال 
في وجه املعارض املصري محمد 
البرادعي احلاصل على نوبل ايضا 
ولكن في السالم، رغم اقامته خارج 

مصر سنوات طويلة.

راضي ان رئيس الوزراء املكلف، 
عصام شرف اجتمع في املجلس 
االعلى للقوات املس����لحة الجراء 
مشاورات حول تشكيل حكومته 
اجلديدة، ونقلت »بوابة االهرام« 
االلكترونية عن راضي القول انه 
تقرر اس����تمرار وزراء في تسيير 

اعمال وزاراتهم.
وذكر راضي ان اجتماع مجلس 
الوزراء املستقيل استغرق اكثر من 
ساعة، وشهدت جلسته نوعا من 
العواطف والتأثر الشديد، واشار 
الى ان سيناريو االجتماع بدأ باعالن 
الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء 
السابق انه في طريقه من املجلس 
املجلس االعلى للقوات املسلحة الى 
مجلس الوزراء وانه قدم استقالته 
صباح اليوم وقبلت، وقدم شفيق 

الشكر للوزراء.
في س����ياق آخر اعلنت هيئة 
الرقابة املالية املوحدة ان املجلس 
االعلى للقوات املسلحة قد اصدر 
الوزراء  ق����رارا بتكليف رئي����س 
باختص����اص تنظيم الرقابة على 
االس����واق واالدوات املالي����ة غير 
املصرفية. وذكرت الهيئة في بيان 
لها امس تلقته وكالة انباء الشرق 
االوسط ان رئيس مجلس الوزراء 
هو الوزير املختص بتطبيق احكام 
القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن 
تنظيم الرقابة على االسواق املالية 

غير املصرفية.
وفي شأن مصري آخر اجتمع 

التحرير يهتف مع الشباب الذين 
اطلقوا الدعوة لالنتفاضة.

وقد دعا شباب الثورة رئيس 
الوزراء اجلدي����د إلى تأدية حلف 
اليمني في ميدان التحرير وس����ط 
الثوار وكان »ائتالف شباب ثورة 25 
يناير« يعتزم تنظيم تظاهرة كبيرة 
اليوم اجلمعة في ميدان التحرير 
لتأكيد اصرارهم على اسقاط شفيق، 
وهو بالنسبة لهم من رموز نظام 
مبارك. وقال شادي الغزالي »ستتم 
التظاهرة اليوم وسنحتفل باقالة 
شفيق ولكننا سنعلق التظاهرات 
بعدها«. لكن اصواتا معارضة دعت 

الى تعليق املظاهرة.
وفي غضون ذلك اعلن املتحدث 
باسم مجلس الوزراء املصري مجدي 

متنوعة ش����اركت في الدعوة الى 
االنتفاضة املصرية، »احلمد هلل، 
نحن سعداء، هذا القرار استجابة 
ملطلب الث����ورة«. واضاف لوكالة 
فرانس برس »طرحنا اسم عصام 
شرف خلالفة ش����فيق خالل لقاء 
االحد املاضي مع املجلس االعلى 
للقوات املسلحة، وكان اختيارنا له 
على اساس انه رجل تكنوقراط وفي 
منتهى النزاهة«. وكان شرف تولى 
وزارة النقل في عام 2002 وأقيل 
في ديسمبر 2005 بسبب خالفات 
مع رئيس الوزراء االس����بق احمد 
نظيف. وشارك عصام شرف، وهو 
استاذ في كلية الهندسة بجامعة 
القاهرة، في التظاهرات وش����وهد 
محموال عل����ى االكتاف في ميدان 

القاهرة � وكاالت: أعلن النائب 
السابق مبجلس الشعب مصطفى 
بكري ان النيابة العامة استدعت 
السابق حسني  الرئيس املصري 
مبارك للتحقي����ق معه في قضية 

الفساد املرفوعة ضده.
وقال بكري انه علم من مكتب 
النائب العام انه مت إبالغ الرئيس 
الس����ابق باحلضور إلى العاصمة 
املقب����ل للتحقيق في  األس����بوع 
التهم. إلى ذلك، استجاب املجلس 
االعلى للقوات املسلحة في مصر 
اخلميس ملطلب رئيسي من مطالب 
»ش����باب ثورة 25 يناير« بقبوله 
استقالة رئيس الوزراء احمد شفيق 
وتكليف مرش����حهم عصام شرف 
بتأليف حكومة جديدة. فقد اعلن 
املجلس االعلى للقوات املس����لحة 
قبول استقالة رئيس الوزراء احمد 
ش����فيق وتكليف الوزير السابق 
عصام ش����رف بتشكيل احلكومة 
اجلديدة، بحسب بيان نشر على 
موقع املجلس االعلى على موقع 
فيس ب����وك. وقال البي����ان »قرر 
املجلس االعلى للقوات املس����لحة 
قبول اس����تقالة رئي����س الوزراء 
احمد ش����فيق وتكلي����ف الدكتور 
عصام ش����رف بتش����كيل الوزارة 

اجلديدة«.
وتعليقا على القرار قال شادي 
الغزالي حرب، احد قيادات »ائتالف 
شباب الثورة« الذي يضم ممثلي 
اح����زاب ومجموع����ات ش����بابية 


