
عربية وعالميةاالثنين  7  مارس  2011   46

القاهرة � وكاالت: كش����ف اللواء نبيل الطبالوي 
رئيس قط����اع االمن باحتاد االذاعة والتلفزيون عن 
احباط محاولتني لتهريب تراث من الشرائط النادرة 
تؤرخ وتتضمن حف����ل زواج امللك فاروق، وتعيني 
الل����واء محمد جنيب، واجتماع الضباط االحرار في 

23 يوليو 1952.
وقال الطب����الوي في لقاء مع ع����دد محدود من 
الصحافيني ام����س ان احملاولتني وقعت����ا منذ ايام 
قليلة في مكانني مختلفني باملبنى، مش����يرا الى ان 
الش����رائط كانت عليها نفس امل����واد وانه مت رصد 
من قام باحملاولتني من خالل غرفة املشاهدة ضمن 
املنظومة االمنية باملبنى، وتبني انهما مخرجان بقطاع 
القن����وات املتخصصة باحتاد االذاع����ة والتلفزيون 

ويجري التحقيق معهما.
وفيما تردد حول محاوالت بعض العناصر اقتحام 
املبنى في احداث 28 يناير املاضي، اكد الطبالوي انه 
بالفعل وعقب انسحاب قوات الشرطة من جميع انحاء 

مصر حاولت مجموعة من البلطجية واللصوص كانت 
بحوزتهم اسلحة وقنابل يدوية وزجاجات املولوتوف 
اقتح����ام املبنى من بوابتي »7 و8 س« وتصدى لهم 
افراد امن ماس����بيرو. الى ذلك اعلن د.زاهي حواس 
وزير الدولة لش����ؤون اآلثار انه مت امس االول نقل 
جميع آثار سيناء من مخازنها املتحفية الى بدروم 
املتحف املصري بنجاح، وذلك لتأمينها من مخاطر 
عمليات النهب والس����رقة التي تتعرض لها مخازن 
اآلثار واملواقع اآلثرية في جميع انحاء مصر، مشيرا 
الى ان ذلك مت بالتعاون مع شرطة السياحة واآلثار 
والقوات املس����لحة. واوضح د.محمد عبداملقصود 
رئيس االدارة املركزية آلثار سيناء والوجه البحري 
في اتصال هاتفي مع وكالة انباء الش����رق االوسط، 
ان وزارة اآلثار قامت بنقل القطع االثرية من منطقة 
سيناء والتي تضم املخازن املتحفية في شرم الشيخ 
وطابا والسويس وجنوب سيناء باالضافة الى اآلثار 

التي مت استردادها من اسرائيل.

القاهرة � وكاالت: كان الرئيس 
التركي عبداهلل غول جالسا أمام 
اكثر من 20 ش����ابا وش����ابة من 
طليعة الث����ورة املصرية الداعية 
للدميوقراطية حني تلقى رسالة 
نصي����ة م����ن ابنه ال����ذي يدرس 

بالواليات املتحدة.
قال غول ملستمعيه في قاعة 
بالسفارة التركية بالقاهرة قرب 
نهر النيل إن الرسالة التي بعث 
بها ابنه تقول »إنهم يرسلون ما 

تقوله الى موقع تويتر«.
وكان غ����ول يقدم املش����ورة 
الرصينة للجميع بدءا من القادة 
العسكريني الذين يشرفون على 
انتق����ال مصر ال����ى دميوقراطية 
الرؤس����اء  دس����تورية وحت����ى 
احملتمل����ني وقي����ادات احلركات 
الرئيسية كلها فضال  السياسية 
عن املثقفني والكتاب كما أس����دى 
قدرا من النصح للش����بان الذين 
شاركوا في االحتجاجات مبيدان 

التحرير بوسط القاهرة.
وغول ه����و أول رئيس دولة 
يزور مص����ر منذ تنحي الرئيس 
السابق حسني مبارك في 11 فبراير 
وقد لقي ما قاله الرئيس التركي 
صدى ف����ي البالد التي انتمى كل 
رؤسائها الى اجليش منذ أطاحت 
حركة الضب����اط األحرار بامللكية 
عام 1952. وحني كان غول يشاهد 
املظاهرات على شاشة التلفزيون 
ي����وم اخلمي����س تذكر نش����اطه 

السياسي حني كان طالبا وكيف 
انقالب عسكري عام 1980  أفسد 

األسابيع األولى من زواجه.
وقال وهو يسرد ذكرياته وسط 
ضحك مستمعيه »قضيت شهر 

العسل في سجن عسكري«.
ويخشى كثيرون في مصر من 
أن يحجم اجليش الذي يدير شؤون 
البالد منذ س����قوط مبارك عن ان 
يتنازل عن كامل صالحياته حني 

جتري االنتخابات.
وقال غول متحدثا للصحافيني 
في طريق عودته الى اسطنبول إن 
املصريني الذين التقى بهم عبروا 
عن إعجابهم مبا حققه حزب العدالة 

والتنمية.
وق����ال غ����ول إنهم قال����وا له 
»تركيا منوذج لنا. أنتم مسلمون 
ودميوقراطي����ون وعلماني����ون 
واقتصادكم تقدمي وبالتالي هذا 
منوذج لنا«. وكما يرصد بعض 
املصريني خطرا في فوز اإلخوان 
املس����لمني باالنتخابات وإنشاء 
دولة دينية ف����إن بعض األتراك 
يرون أن حزب العدالة والتنمية 
يتمتع بنفوذ اكثر من الالزم ولديه 
جدول أعمال خفي يحاول تنفيذه 
وينطوي على تطبيق الشريعة 

اإلسالمية في تركيا.
وحني اجتمع غول مع قيادات 
وش����بان اإلخوان املسلمني اكبر 
جماعة معارضة في مصر الحظ 
انضمامهم للتيار السياسي السائد 

تاركني وراءهم العقيدة.
ولدى سؤاله إن كانت احلرية 
قد تشجع القوى املتشددة؟ أجاب 
غول »أنا قلت ال تقلقوا بهذا الشأن. 
الدميوقراطية تعيد تش����كيل كل 
احلركات املتشددة، أنا مقتنع بهذا 

فعال«.
أع����ادت  الث����ورة  إن  وق����ال 
للمصريني كرامتهم، ويش����ترك 
اإلخوان املسلمون والليبراليون 
وغيرهم من املنتم����ني للتيارات 

األخرى في طموحات كثيرة.
وكتب الرئي����س التركي على 
صفحت����ه على موق����ع »تويتر« 
االلكتروني  أن لقاءه مع »شباب 
ميدان التحرير« الذين حملوا شعلة 
ثورة الشعب املصري كان مثيرا 
وغريبا للغاي����ة، وأنه كان أكثر 
السياسي في  أهمية من اجلانب 

الزيارة.
وقال غول إن الشباب املصري 
امليدان االجتماعي  استخدم قوة 
بشكل مؤثر ولم مينحوا الفرصة 
للنظام الس����ابق التخاذ تدابيره، 
مشيرا الى أنه الحظ أثناء اللقاء مع 
الشباب أن أصابعهم كانت تلعب 
حتت طاولة االجتماع حيث كانوا 

يكتبون رسائل الكترونية.
وأك����د الرئيس التركي أن هذا 
األمر زاد من قناعته بأنه ال ميكن 
لنظام مغلق أن يقف على قدميه 
أو يصمد لفترة طويلة أمام قوة 

وتقدم تكنولوجيا االتصاالت.

القاهرة � وكاالت: في إطار بورصة األسماء 
املرشحة حلكومة تس���يير األعمال برئاسة 
د.عصام شرف، أعلن السفير املصري السابق 
في األمم املتحدة نبيل العربي انه قبل تولي 
حقيبة اخلارجية قائال: انه »قبل تولي حقيبة 
اخلارجية في هذه املرحلة احلرجة من تاريخ 

مصر«.
وكان نبيل العربي، وهو ديبلوماسي محنك، 
ش���ارك في مفاوضات كامب ديڤيد في العام 
1978، التي أفضت إلى إبرام معاهدة السالم 
املصرية � اإلسرائيلية في مارس 1979، بصفته 
رئيسا لإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية 

املصرية في ذلك احلني.
وكان قاضيا ف���ي محكمة العدل الدولية 
في الفترة م���ن 2001 إل���ى 2006، وهو من 
الشخصيات التي حتظى بالتقدير في مصر 

بشكل عام.
وكان اسم العربي ضمن قائمة الشخصيات 
التي اقترح »ائتالف شباب 25 يناير« ضمها 
الى حكومة رئيس ال���وزراء اجلديد عصام 
شرف، ويخلف العربي في وزارة اخلارجية 
احمد أبوالغيط الذي كان يتولى هذا املنصب 

منذ العام 2004.
إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء املصري 
تعيني اللواء منصور العيسوي وزيرا للداخلية 
في حكومة عصام شرف، بعد مهاجمة محتجني 
مق���ار امن الدولة في عدد من املدن ملصادرة 

أوراق تثبت حصول جتاوزات.
وأكد العيسوي قبوله للمنصب في تصريح 
نقلته وكالة أنباء الشرق األوسط، مؤكدا انه 
سيتخذ كل التدابير الضرورية من اجل إعادة 

الثقة بني املواطنني والشرطة.
من جانبه، أعرب د.عماد أبو غازي وزير 
الثقافة املرش���ح عن س���عادته البالغة بهذا 
االختيار، وحماسه للعمل في ظل هذه احلكومة 

اجلديدة التي حتظى بتأييد شعبي كبير.
وقال أبو غازي، أبتغي توفيق اهلل و»ربنا 
يقدرني«، فهذه مسؤولية كبيرة تلقى على 
عاتقي، ولن أستطيع القيام بأي شيء وحدي 
دون مساعدة املثقفني، الذين أعّول عليهم كثيرا 
للنهوض بالوزارة وتفعيل دورها لالرتقاء 

مبصر ووضعها على طريق املستقبل.
الى ذلك، أعلن املستش���ار د.محمد أحمد 
عطية النائ���ب األول لرئيس مجلس الدولة 
ورئي���س اللجن���ة القضائية العلي���ا التي 

ستضطلع باإلشراف على إجراء االستفتاء 
على التعديالت الدستورية التي أجريت مؤخرا 
واملقرر أن يجري في 19 مارس اجلاري، أن 
قرابة 16 ألف عضو بالهيئات القضائية املختلفة 
سيتولون اإلشراف على 54 ألف جلنة اقتراع 

فرعية على مستوى اجلمهورية.
وأش���ار املستش���ار عطية خالل مؤمتر 
صحاف���ي عقده أمس عق���ب اجتماع األمانة 
العامة للجنة التي يرأس���ها، إلى ان اللجان 
القضائية التي ستتولى إجراء االستفتاء على 
مستوى كل محافظات مصر ستكون برئاسة 
رؤساء احملاكم االبتدائية وعددها 30 محكمة 
وعضوية احملامي العام وممثل عن مجلس 
الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة 

اإلدارية بكل محافظة.
واشار إلى أن اللجان القضائية املذكورة 
على مستوى اجلمهورية، ستتلقى الشكاوى 
التي سيبديها املواطنون أثناء إجراء عملية 

االستفتاء.
وذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي 
القضائية  الهيئات  سترسل بأسماء أعضاء 
املختلفة س���واء كان مجلس القضاء األعلى 
أو هيئة قضايا الدول���ة أو النيابة اإلدارية 
أو مجلس الدولة، وذلك لالستعانة بهم في 
اإلشراف على االستفتاء ليكون هناك قاض 

على كل صندوق.
وقال املستشار محمد عطية إنه طبقا للمادة 
10 من املرس���وم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن 
يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية 
أكثر من جلنة فرعية مبا ال يتجاوز 4 جلان، 
غير انه عليه أن يضمها جميعا دون فواصل 
وفي مقر واحد مبا يتيح لرئيسها اإلشراف 

القضائي عليها.
وأكد أن عملية تأم���ني اللجان العامة أو 
الفرعية خالل عملية االستفتاء ستكون من 
خالل رجال الشرطة، مناشدا جموع املواطنني 
بالتعاون مع الشرطة من أجل توفير مناخ 
يسمح للمواطنني باإلدالء بآرائهم في عملية 
االستفتاء، بحرية كاملة وحتى تأتي نتيجته 

معبرة عن اإلرادة احلقيقية للشعب.
وأكد املستشار عطية أن أي شخص يحمل 
بطاقة رقم قوم���ي ويبلغ عمره 18 عاما، له 
حق اإلدالء بصوته في االستفتاء، موضحا أن 
مساعد وزير الداخلية املختص باالنتخابات 
سيرسل خالل األيام املقبلة كشوفا بأسماء 

الناخبني إلى اللجان القضائية لتتولى اإلشراف 
على العملية االنتخابية برمتها.

وذكر أن عدد املواطن���ني الذين لهم حق 
اإلدالء بأصواتهم في االستفتاء بعد استبعاد 
م���ن ليس لهم حق التصوي���ت مثل القوات 
املسلحة والشرطة والقضاة يبلغ 40 مليون 
مواطن، معربا عن أمله في جناح تلك التجربة 
األولى في االستفتاء بعد الثورة التي شهدتها 
مصر لتكون منوذجا لالنتخابات البرملانية 

والرئاسية املقبلة.
وقال إن ورقة االستفتاء ستتضمن ذكرا 
للمواد املطلوب تعديلها في الدستور، وخانتني 
احداهما للموافق���ة واألخرى لعدم املوافقة، 
مطالبا بأن يص���در املجلس األعلى للقوات 
املسلحة مرسوما يتضمن أن يكون االستفتاء 
مبوجب بطاقة الرقم القومي أمام أي جلنة 
انتخابية وع���دم التقيد باللجنة االنتخابية 

املقيد فيها اسم الناخب.
وأش���ار إلى انه سيتم اس���تخدام احلبر 
الفوسفوري ليغمس فيه أصبع الناخب مبا 
يحول دون تكرار إدالئه بصوته، مشيرا إلى 
أن القانون يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وال جتاوز 5 سنوات وبغرامة ال تقل عن 
5 آالف جنيه وال تتجاوز 10 آالف جنيه ملن 

يدلي بصوته في االستفتاء أكثر من مرة.
وقال إن اللجنة القضائية العامة في كل 
محافظة س���تضم إلى جانب رجال القضاء 
موظفني م���ن الهيئات القضائية، أما اللجان 
الفرعية فيشرف عليها أيضا رجال القضاء 
ويعاونهم موظفون إداريون عاملون بالدولة 

ملعاونة رجال القضاء.
ويتضم���ن تش���كيل اللجن���ة القضائية 
العلي���ا )التي يرأس���ها املستش���ار د.محمد 
أحمد عطية النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الدولة( 6 مستشارين، بواقع 2 من محكمة 
النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من محاكم 

االستئناف.
حي���ث تش���كلت اللجن���ة م���ن كل من 
املستشارين: - محمد حسام الدين الغرياني، 
ومحمد ممتاز متولي )نائبي رئيس محكمة 
النقض( والسيد محمد الطحان ورمزي عبداهلل 
أبو اخلير )نائبي رئي���س مجلس الدولة( 
وأحمد عبدالرحمن البرديسي رئيس محكمة 
استئناف املنصورة، وعبد املعز أحمد إبراهيم 

رئيس محكمة استئناف اإلسماعيلية.

مازالت اسرة الرئيس السابق 
حسني مبارك تبحث عن محام 
للدفاع عنها امام محكمة جنايات 
القاهرة في قضية التحفظ على 
اموالها، بعد رفض بعض كبار 
احملامني الدفاع عن اسرة الرئيس 
السابق، احتراما الرادة الشعب 
واالتهامات املوجهة الى اس���رة 
مبارك بالفساد والتربح واهدار 
مال الدولة، وقررت امس االول 
محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
املستشار مكرم عواد، تأجيل نظر 
قضية التحفظ على اموال الرئيس 
الى جلسة غد  السابق واسرته 

الثالثاء لالطالع.
وفجر املستشار بهاء ابو شقة 
احملامي بالنقض، ومساعد رئيس 
حزب الوفد مفاجأة بحسب جريدة 
الوفد املصرية بأنه اعتذر نهائيا 
عن الدفاع عن الرئيس الس����ابق 
واسرته او رجل االعمال احمد عز 
او حبيب العادلي وزير الداخلية 
االس����بق، احتراما الرادة الشارع 
املصري ومبادئ ثورة 25 يناير، 
التي وقف ح����زب الوفد بجوارها 
منذ اللحظ����ة االولى، وايد الثوار 

في جمي����ع مطالبهم. واضاف ابو 
ش����قة انه ليس من هواة الظهور 
االعالمي، ولم ولن يخذل الشارع 
املصري، ولن يقف اال مع املطالب 
الشعبية التي حمل لواءها شباب 

25 يناير.
الى ذلك ذكرت صحيفة »ديلي 
الرئيس  ان  البريطاني����ة  مي����ل« 
املصري السابق حسني مبارك كان 
يرتدي قبل تنحيه بذلة خطوطها 
من حروف اسمه، ونقلت الصحيفة 
عن ش����ركة »هوالند اند شيري« 
االسكتلندية لتصنيع املالبس ان 
صناعة قماش البذلة وخياطة اسم 
الرئيس الس����ابق عليه استغرق 
ثالثة اشهر وبلغ سعر البذلة 10 

آالف جنيه استرليني.
وذكرت ان الشركة خاطت اسم 
حس����ني مبارك باالجنليزية على 
خطوط القماش بالطول واستخدمت 
لفظا قليل التداول السمه بحرف 
صغير جدا بعرض ملليمترين ال 
ميكن حتى للشخص القريب منه 

ان يالحظ ما هو مكتوب.
وفي سياق آخر ذكرت مصادر 
امنية في منتجع شرم الشيخ الذي 

يطل على البحر االحمر ان سوزان 
الس����ابق حسني  الرئيس  زوجة 
مبارك وابنه االكبر عالء عادا من 

املنتجع الى القاهرة.
وقال مص����در ان مطار أملاظة 
وهو مطار عسكري في العاصمة 

استقلبهما امس.
م����ن جهة اخرى ق����ال خيرت 
الشاطر نائب املرشد العام لالخوان 
املسلمني ان س����وزان مبارك هي 
الس����بب في اعتقاله بالس����جن، 
لتردد شائعات تفيد بأنه مرشح 
عن االخوان املس����لمني لرئاس����ة 

اجلمهورية.
ف����ي مداخلة  الش����اطر،  واكد 
اليوم«  تلفزيونية مع »احلي����اة 
امس االول على انه سيبدأ العمل 
السياسي من اليوم لتطهير البالد 
من منظومة الفساد والعمل على 
الثورة والتركيز  حتقيق مطالب 
على بن����اء نهضة مصر من خالل 
االتفاق على مشروع كبير ينهض 
بالبالد للوصول به����ا الى الدول 
املتقدمة. واوضح الشاطر أن احمد 
عز طلب مقابلته في السجن لكنه 

رفض واعتذر.

لجنة االستفتاء على التعديالت الدستورية: إشراف قضائي كامل على عملية االستفتاء

التشكيل الحكومي الجديد: العربي خلفًا ألبوالغيط.. والعيسوي وزيرًا للداخلية

صورة أرشيفية للرئيس املصري السابق حسني مبارك قبل تنحيه

وزير الخارجية الفرنسي من ميدان التحرير:
مصر بعد الثورة تعود لتكون موطن النهضة العربية

القاهرة � أ.ش.أ: أكد وزير اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه أن 
مصر دولة لديها تقاليد سياسية عريقة جدا وكانت أحد مواطن 

النهضة العربية وها هي تعود لتكون موطنا لهذه النهضة.
وأشار جوبيه خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده في ختام 
زيارته للقاهرة إلى أن املصريني قد جنحوا في اإلطاحة بنظام 
»متسلط« وهم الذين يرسمون اآلن معالم النظام الدميقراطي 

الذي يبغونه ليكون مثاال يحتذى.
وأوضح أن فرنسا مستعدة ملساعدة الشعب املصري على 
حتقيق ه���ذا االجناز الذي وصفه بأنه »صعب« لكي يرس���م 

الشعب املصري معالم هذا العالم اجلديد.

وأش���اد وزير اخلارجية الفرنسة مبوقف القوات املسلحة 
املصرية وأيض���ا املعتصمني فى ميدان التحرير ووصفه بأنه 
»مثال يحتذى للجميع« وأض���اف ان ما حدث في مصر حتى 
اآلن »مثير لإلعجاب«، مشيرا إلى أن الشعب املصري واألطراف 

التي أدارت الثورة قد عكسوا مسؤولية رائعة.
وبالنس���بة لزيارته مليدان التحرير أكد جوبيه أن شاشات 
التلفزيون الفرنس���ية كانت تركز مند أسابيع على ما يحدث 
في ميدان التحرير وكان من الطبيعي أن يقوم بزيارة امليدان 
لرؤيته بعد أن شهد التظاهرات وتأكيد تضامن فرنسا للثورة 

ودعمها للحرية والدميوقراطية.

)أ.پ( وزير اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه خالل زيارته مليدان التحرير أمس 

غول: شباب مصر زادوا قناعتي بأن النظام المغلق ال يمكن أن يصمد

دروس التجربة التركية تلقى القبول بعد الثورة 

إحباط محاولتين لتهريب تراث من الشرائط النادرة في ماسبيرو

حواس: نقل جميع آثار سيناء
إلى »بدروم« في المتحف المصري لحمايتها

مازال يبحث عن محاٍم.. والشاطر يتهم سوزان بأنها سبب اعتقاله

مبارك ارتدى قبل تنحيه بذلة خطوطها من حروف اسمه

السفارة المصرية فتحت سجل التعازي على أرواح شهداء ثورة 25 يناير

فرحات لـ »األنباء«: دماء األبرار ستمثل لبنة في بناء مصر
أسامة أبوالسعود

وسط حضور كبير من السفراء العرب والغربيني واملواطنني 
الكويتيني وأبناء الكنانة في الكويت فتحت السفارة املصرية 
أبوابها لتس���جيل كلمات العزاء على أرواح شهداء ثورة 25 
يناير والذين سقطوا خالل املواجهات مع نظام احلكم السابق 

في مصر.
وأعرب عدد من الديبلوماس���يني في سجل التعازي عن 
خالص العزاء ألسر الشهداء والدعاء للمصابني بان مين اهلل 
عليهم بالش���فاء العاجل، مؤكدين ان ثورة شباب مصر هي 
نبراس لكل الثورات احلضارية في املنطقة والعالم وسيظل 

يذكرها التاريخ على انها واحدة من أهم الثورات العاملية.
وتقدم الس���فير املصري طاهر فرحات ف���ي تصريح ل� 
»األنباء« بخالص الش���كر لكل من تقدم الى السفارة لتقدمي 
واجب العزاء في ش���هداء 25 يناير، مش���ددا على انها مثلت 
نقطة محورية ليس فقط في تاريخ مصر ولكن في محورها 

العربي والعاملي.
وتابع السفير فرحات قائال: وانتهز هذه الفرصة ألتقدم 
بخالص التعزية ألسر الشهداء ملصابهم األليم واني على ثقة 
بأن دماء االبرار ستمثل لبنة في بناء مصر في عهدها اجلديد، 
داعيا اهلل ان يتغمد الشهداء بواسع مغفرته وان يلهم ذويهم 

الصبر والسلوان ويعجل برحمته بالشفاء للمصابني.
وأوض���ح ان هناك تفكيرا جديا اآلن في مس���تقبل مصر 
والسبل الناجعة للفترة املقبلة للمضي قدما لبناء مستقبل 

)قاسم باشا(السفير املصري طاهر فرحات مستقبال األنبا بيجول أمسمصر والتي سيسودها العدل واملساواة وسيادة القانون.


