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 مبارك في عهدة الجيش.. واسترداد طائرته الخاصة من شرم الشيخ لمنعه من السفر
 لجنة التحقيق: الرئيس السابق ونجله وقيادات حزبه متورطون في قتل متظاهري الثورة 

بالكشـف عـن سـرية الحسـابات لسـوزان مبـارك   القضـاء يأمـر 
 الرئيس السـابق كان يعالج كلبـه «البرنس» بالخارج علـى نفقة الدولة 

 مبارك تعرض لـ ٤ محاوالت اغتيال في فرنسـا وأديس أبابا و٢ في مصر 
 .. وأقـال المفتـي لـرفضـه إباحـة تصديـر الغاز إلسـرائيل 

 القاهرةـ  وكاالت: كشف مصدر 
مسؤول ان الرئيس السابق حسني 
مبارك وعائلته يقيمون اآلن في 
اقامة خاصة بهم وال يستخدمون 

اي مقار حكومية رسمية.
  ونقلت صحيفة «اجلمهورية» 
امس عن املصدر الذي لم تكشف 
عـــن هويتـــه، انـــه مت تقليص 
احلراسات احمليطة مبكان اقامة 
الرئيس السابق واسرته والكائن 
مبنتجع اجلولف في شرم الشيخ 
مـــع تخفيض االكمنـــة االمنية 
اخلارجية الى كمني واحد يتكون 
من ضابط شـــرطة ومجموعة 
الداخلية  جنود تتبع احلراسة 
الداخل  املالصقة لالســـوار من 
واخلارج وعلـــى بوابة الدخول 
اخلارجية وبـــاب مقر احلرس 
اجلمهوري املسؤول عن حراسته 
والتحفظ عليه في آن واحد خاصة 
ان القضاء ينظر عدة قضايا في 

حقه وافراد اسرته.
  وقال املصدر املســـؤول في 
اجلهـــة السياســـية ان مبارك 
القوات  واسرته باتوا في عهدة 
املسلحة، مضيفا ان مطار شرم 
الشيخ الدولي يخلو اآلن من اي 
طائرة خاصة او رسمية تخص 
الســـابق بعـــد عودة  الرئيس 
الطائرة الرئاسية وطائرة كبار 
الشـــخصيات اخلاصة بالقوات 
املســـلحة وطائـــرة العائـــالت 

اخلاصة.
  من جهة اخرى، قال احملامي 
سمير الششـــتاوي ان الرئيس 
السابق اتصل به تليفونيا واتفق 
معه علـــى توكيله للدفاع عنه، 
مؤكدا ان مبـــارك بصحة جيدة 
وصوته طبيعي من دون اعياء.
  ونقلت صحيفـــة «االخبار» 
امس عن الششـــتاوي قوله ان 
مبارك اكد انه لم يهرب من مصر 
وانه لم يفر من امليدان وان من 
لديه مســـتندات حـــول ثروته 
فعليه تقدميها للنيابة واجهزة 

التحقيق.

  واضاف ان الرئيس مبارك لم 
يغضب من التحفظ على امواله 
واموال اسرته ولكنه متألم ملنعه 
من السفر وطريقة التعامل معه 

باعتباره انتصارا او انتقاما.
  وقال احملامي الششتاوي ان 
مبارك اكد له في اتصال تليفوني 
انه لم يخرج من البلد الن طبيعته 
مقاتل ال يفر من امليدان، «سأظل 
في بلدي حتى اموت فيها ويوارني 

الثرى».
  واضاف احملامـــي ان مبارك 
ختم كالمه معه بأنه سيتم ارسال 
توكيل عنه وعن اسرته للدفاع 

عنه امام جميع احملاكم.
  ولم يحضر احد من احملامني 
للدفاع عن الرئيس الســـابق او 
اسرته في جلسة محكمة اجلنايات 
امس االول اال محام فقط هو سمير 
الششتاوي وجاء متطوعا للدفاع 
عن الرئيس الســـابق اال انه لم 
يكن حامال اي توكيل رسمي من 
الرئيس الســـابق او احد افراد 
اسرته. الى ذلك ذكرت صحيفة 
«املصري اليوم» ان جلنة حتقيق 
مستقلة في احداث العنف التي 
التـــي اطاحت  الثـــورة  رافقت 
بالرئيس املخلوع حسني مبارك 
ســـتدين قيادة احلزب الوطني 
احلاكم انذاك ومن بينهم مبارك 
نفســـه وجنله جمـــال ووزير 
الداخلية حبيب العادلي بضرب 

املشاركني في الثورة وقتلهم.
  ونقلـــت الصحيفة امس عن 
اللجنة ان شـــهودا  مصادر في 
ادلوا بافاداتهم ومن بينهم عدد 
كبير من قيادات احلزب وجهوا 
العام االســـبق  اتهامات لالمني 
للحزب الوطني صفوت الشريف 
بتوجيه االوامر لفروع احلزب 
بحشد اآلالف من انصارهم ومن 
البلطجيـــة والتوجه الى ميدان 
التحريـــر ملواجهـــة معارضي 

مبارك.
  وقالت املصادر ان الشريف امر 
كذلك بتسليح البلطجية بالعصي 

واالسلحة البيضاء.
الى ان    واشـــارت الصحيفة 
التقرير يتضمن معلومات وافية 
حول مسؤولية عدد من القيادات 
السابقة ابتداء من مبارك وجنله 
جمال ووزير الداخلية الى عدد من 
القيادات العليا للحزب وكوادر 

امنية.
التي    واســـتمرارا للفضائح 
يتم تسريبها عن حياة الرئيس 
املتنحي حسني مبارك وعائلته، 
ظهر احد افـــراد االمن الذي كان 
يرافق حســـني مبارك وسوزان 
مبارك وقال ان حسني مبارك كان 

ميتلك كلبا اسمه «البرنس».
  وقال هذا الشـــخص انه كان 
يأخذ اوامر ان يذهب مع «البرنس» 
للطبيـــب لكنه فـــي البداية لم 
يكن يعرف مـــن هو «البرنس» 
لكنه اكتشف انه الكلب اخلاص 

بالعائلة.
  واضـــاف: الكلب كان يحظى 
بعنايـــة فائقـــة واكالت فاخرة 
وعندمـــا ميرض ويتـــم اخبار 
الطبيـــب، فعلـــى الطبيـــب ان 
يترك كل ما بيده ويأتي ليعالج 

«البرنس».
  واذا اشتد االمر فال مانع من 
الســـفر والعالج باخلارج على 
نفقة الدولـــة، وفي النهاية مات 

«البرنس».
  في السياق نفسه، قال مفتي 
اجلمهورية السابق د.نصر فريد 
واصل انه تعرض لضغوط من 
النظام الســـابق الصدار فتوى 
تخص مصالح النظام اثناء توليه 

منصب مفتي الديار املصرية.
  وكشف د.واصل، في حواره 
لبرنامـــج «احليـــاة اليوم»، ان 
مؤسسة الرئاسة طلبت منه اصدار 
فتوى بشأن جواز توقيع اتفاقية 
«الكويز» بني مصر واســـرائيل 
واميركا من حيث رؤية الشريعة 
االســـالمية اثناء توليه منصب 

مفتي الديار املصرية.
  واضاف د.واصل: كما تعرضت 

لضغوط الصـــدار فتوى جتيز 
تصدير الغاز الســـرائيل، لكني 

رفضت رفضا قاطعا.
  واكد د.واصل على ان مقاطعة 
املنتجـــات االســـرائيلية وعدم 
فـــي اي مجال  التعـــاون معها 
واجب شـــرعي نتيجة للجرائم 
التي يرتكبونها ضد اخواننا في 

فلسطني.
  الى ذلك، بدأت النيابة العامة 
التحقيق مع عـــدد من الضباط 
املســـؤولني في مقار امن الدولة 
التي تعرضـــت لالقتحام حيث 
يشارك كل محام عام في املنطقة 

التابع لها في التحقيق.
  واشار الضباط الى ان جهاز 
امن الدولة قـــام بجهود كبيرة 
خالل السنوات املاضية واحبط 
اربع محـــاوالت الغتيال رئيس 
الســـابق حســـني  اجلمهورية 
مبارك، اثنتان منها خارج البالد، 
االولى بفرنسا والثانية بأديس 
ابابـــا، واثنتان في مصر، ولوال 
املعلومـــات املؤكدة التي حصل 
عليها جهاز امن الدولة واستطاع 
القبض علـــى اجلناة وتقدميهم 

للعدالة لتم اغتيال الرئيس.
  في سياق متصل، أمرت محكمة 
استئناف القاهرة امس مبنح جهاز 
الكسب غير املشروع اذنا للكشف 
عن سرية احلسابات املصرفية 
اخلاصة مبكتبة االســـكندرية 
الدولية  وحركة سوزان مبارك 
وجمعيـــة محمد عـــالء مبارك 
اخليرية مبختلف البنوك العاملة 

في مصر.
  وجاء االمر القضائي بناء على 
طلب جهاز الكسب غير املشروع 
الى محكمة اســـتئناف القاهرة 
للكشـــف عن ســـرية حسابات 
املؤسسات الثالث في ضوء بالغات 
قدمت اليه تتعلق بتصرف سوزان 
صالح ثابت حرم الرئيس السابق 
حسني مبارك في حسابات تلك 
املؤسسات بالسحب وااليداع مبا 

ميثل مخالفة للقانون. 

 رفعت فتـــاة في ميدان التحرير الفتـــة مكتوبا عليها 
كلمات تزعم ان عالء مبارك جنل  الرئيس السابق زوجها 
احلقيقـــي، وطالبته بالعودة إليهـــا ألن زواجها بزوجها 

احلالي باطل.
  ويبدو ان الصورة السلبية التي اصبحت مقترنة ببعض 
افراد رجال الشـــرطة عقب ثـــورة ٢٥ يناير قد ألقت بظاللها 
علـــى البعض، حيث قامت فتاة مصريـــة بحمل الفتة كبيرة 
في احد شوارع القاهرة تعلن فيها بطالن زواجها ألن زوجها 

رائد شرطة كاذب.
  وكتبت الفتاة التي يبدو عليها مالمح االلتزام والتدين من 
املالبس امللتزمة التي ترتديها ان زوجها الذي عقد قرانها عليها 
يدعو إلى اهللا قائال «عالء مبارك.. ال تتركني للشيطان» وكأن 

الشيطان هنا هو احد اللواءات الذين يعملون في احد اقسام 
الشرطة مع زوجها وال يرحمه في العمل وان عالء مبارك كان 

احلامي بالنسبة له من هذا اللواء.
  واشـــارت الفتاة الى ان زواجها من رائد الشـــرطة محمد 
شيرين باطل ألنه رائد شرطة وكاذب تابع لعالء مبارك جنل 
رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك الذي اتهمه الشعب 

بنهب اموال املصريني.
  ولفتت الفتاة بهذه الالفتة انظار اجلميع لها في الشـــارع 
خاصـــة انها حادثـــة فريدة من نوعها عقب ثـــورة ٢٥ يناير 
والغريب انها ذكرت بعض أوصاف زوجها بأن عينيه خضروان 
غامقتان وكأنها ترســـل رســـالة الى من يعرفه بأن يبلغه ان 

زواجه منها باطل. 

 أحمد عز يتطلع إلى محاكمة عادلة 

 أمين عام األمم المتحدة يزور مصر غدًا

 صحيفة أميركية: العالقات مع مصر ستتغير 

 القاهـــرة ـ د.ب.أ: يقوم أمني عام األمم املتحدة 
بان كي مون غدا اجلمعة بزيارة الى مصر يرافقه 
وفد من املسؤولني في املنظمات الدولية في إطار 

جولة تشمل تونس وفرنسا.
  ومن املقرر ان يلتقي بان كي مون رئيس املجلس 
األعلى للقوات املســـلحة املشير حسني طنطاوي 
وعددا من املسؤولني في احلكومة املصرية اجلديدة 

برئاسة د.عصام شـــرف ووزير اخلارجية نبيل 
العربي. ويعتزم بان كي مون بحث عدد من األمور 
تتضمن التطورات األخيرة في مصر وفي مقدمتها 
السبل التي ميكن من خاللها لألمم املتحدة تقدمي 
الدعم ملصر في فترة التحول الدميوقراطي التي 
متر بها في الوقت احلالي وآخر املستجدات على 

احلدود املصرية ـ الليبية. 

 واشنطنـ  أ.ش.أ: أكدت صحيفة «كريستيان ساينس 
مونيتور» األميركية ان إطاحة االنتفاضة الشعبية 
املصرية برئيس مصر الدولة التي متثل حجر الزاوية 
بالنسبة للسياسة األميركية في الشرق األوسط تثير 
أوجه قلق عديدة حيال إمكانية فقد الواليات املتحدة 
زخمها الذي تســـتمده من حليف رئيسي باملنطقة. 
ولفتت الصحيفة إلى أن قوة املظاهرات التي شهدها 
ميدان التحرير التي مضى عليها اآلن قرابة ٦ أسابيع 
تكشف عن أن املرجح أن تلعب الضغوط الشعبية 
دورا رئيسيا في تشكيل فترة ما بعد مبارك. وبالرغم 
من أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن مصر باتت أكثر 
استقاللية ورغبة في عدم االستسالم للرغبات األميركية 
في مجاالت معينة إال أنها تســـعى على نحو مماثل 
الى احلفاظ على روابط جيدة مع احلليف األميركي، 

بحسب ما ذكره محللون. وتابعت: «ومما ال شك فيه 
أن التحول إلى مسار أكثر استقاللية ميكن أن يساعد 
مصر على اســـتعادة دورها اإلقليمي الذي كانت قد 
فقدته خالل عقود ماضية والذي يرجع جانبا منه إلى 
تأييدها للسياسات األميركية». وأكد بعض املهتمني 
بشؤون الشرق األوسط من بينهم شادي حميد مدير 
األبحاث مبركز بروكينجز الدوحة أن طابع العالقة 
بني مصر والواليات املتحدة في طريقه إلى التغيير 
وإن كان هذا ال يعني إعادة ترتيب جوهرية بالنسبة 
للعالقات الثنائية علـــى خلفية أن التركيز في تلك 
املرحلة ســـيتمحور حول إعادة بناء مصر ومن ثم 
فإن هناك حاجة ملحة إلى دعم ومســـاعدة الواليات 
املتحـــدة خالل تلك املرحلـــة وإن كانت العالقة بني 

اجلانبني ستتسم مبذاق مختلف. 

القدمي، وكان عز في صدارة أهداف 
احملتجني املدفوعني بالفقر والفساد 

والقمع السياسي.
  وأثارت استقالته الشهر املاضي 
من منصبه فــــي احلزب الوطني 
الدميوقراطي الذي كان يحكم البالد 
استحسانا كبيرا. وأشاد عز في 
خطابه لوسائل اإلعالم بانتفاضة 
الشعب وقال إنه ال يندم على شيء 
فعله في احلياة العامة. وقال «في 
هذا الوقت الذي لم يسبق له مثيل 
في البالد مــــن املهم أن نتذكر أن 
شبابنا يطالبون باحلرية والعدالة 

والدميوقراطية».
  وأضاف أنه يأمل أال يكون كبش 
فداء ألخطاء مسؤولني وسياسيني 
مقربني من مبارك في حني تتطلع 

مصر إلى مستقبل مشرق.
  وقال «أمتنى حقيقة أن أمتكن 
على األقل من االعتماد على بيان 
كامل للحقائق وعملية قانونية 

سليمة ومحاكمة عادلة». 

مببارك في ١١ فبراير.
  ويــــرى محللــــون واجلمهور 
املصــــري االتهامات املوجهة لعز 
مبثابة تنازل للمساعدة في إخماد 
االحتجاجــــات في حني يســــعى 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
الذي يدير شؤون البالد حاليا إلى 
إظهار أنه يتعامل مع فساد النظام 

 القاهــــرة ـ رويترز: قال رجل 
األعمال املصري أحمد عز الذي كان 
مسؤوال كبيرا في حزب الرئيس 
املخلوع حسني مبارك أمس األول 
إن اتهامات الفساد املوجهة ضده 
بال أساس وانه يتطلع إلى محاكمة 
عادلة. وقال عز في خطاب أرسل 
إلى وســــائل اإلعالم من ســــجنه 
«أدحــــض كل املزاعم املوجهة لي 
وأعلم أن عملية قانونية سليمة 
وعادلة ستثبت براءتي»، وهذه 
أول تعليقات لعز منذ احتجازه 

انتظارا للمحاكمة.
  ويواجه عز اتهامات بالسيطرة 
بشــــكل غير قانوني على مصنع 
اململــــوك للدولة  الدخيلة  حديد 
الذي كان يزود مصنع عز باحلديد 
بأسعار مخفضة مما كبد مصنع 

الدخيلة خسائر جسيمة.
  وساعدت الشكوك في وجود 
فساد رسمي في إشعال احتجاجات 
شعبية في مصر أدت إلى اإلطاحة 

 أحمد عز 

 كوشنير 

 ساويرس يطالب بإضافة فقرة لألقباط 
بالمادة الثانية بالدستور 

 أكد م.جنيب ساويرس رجل األعمال على انه يجب اضافة فقرة 
للمادة الثانية من الدستور املصري تخص األقباط.

  وأوضح ســـاويرس في اتصال هاتفي ببرنامج (٩٠ دقيقة) انه 
يفضـــل أن تبقى املادة الثانية من الدســـتور كما هي على ان يتم 
إضافة فقرة إليها بأن يعامل األقباط في أحوالهم الشـــخصية وفقا 

لقواعد شرعيتهم.
  وانتقد ســـاويرس إجراء تعديالت على بعض مواد الدســـتور 
وليس إعادة صياغته كامال، موضحا ان االنتخابات التي ستجرى 
بعد التعديالت ســـتكون على هذا الدســـتور بعد التعديل والذي 

وصفه بـ «املعيب».
  واقترح ساويرس تشكيل جلنة من ٥٠ شخصية متثل جميع أطياف 

 ساويرس املجتمع لصياغة الدستور وليس االعتماد على القوانني فقط. 

 خبراء عسكريون: المجلس األعلى ال يسعى للبقاء في السلطة 

 كوشنير: الغرب «تأخر في التجاوب» مع الثورات العربية 

 القاهــــرة ـ أ.ش.أ: أكد عــــدد من اخلبراء 
العسكريني واالســــتراتيجيني أن املؤسسة 
العسكرية ال تسعى للبقاء في السلطة إلى 
األبد وأن التعديالت الدستورية التي تنتظر 
االستفتاء عليها بعد نحو أسبوعني حترك 
بعض املياه الراكدة وأن الناخب املصري لم 
يعد سلبيا وصار حريصا على املشاركة في 
التصويت ألنه شعر بقيمة صوته واعتبروا 
أنه ال ميكن تغيير الدستور من دون وجود 
مجلس تشــــريعي. كما اقترح بعض هؤالء 
اخلبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق 
األوسط إجراء استقصاء سابق على االستفتاء 
حول ما إذا كان ميكن التصويت على جميع 
املواد املطلوب تعديلها أو على كل مادة على 
حدة. وقال اللواء نبيل فؤاد أستاذ العلوم 
اإلســــتراتيجية إن التعديالت الدســــتورية 
حتــــرك بعض املياه الراكــــدة مبا ميكن من 

انتخابات تشريعية ملجلس الشعب  إجراء 
ثم انتخابات رئاســــية وفــــرض قيود على 
مدة الرئيس ٤ ســــنوات بحد أقصى مدتان 
بإجمالي ٨ ســــنوات، وفي نفس الوقت فإن 
هذه التعديالت أزاحت كل القيود التي وضعها 
«ترزية القوانني» في املادة ٧٦ بحيث أصبح 
ميكن ألي مواطن أن يرشح نفسه بشروط 
بسيطة وليس «تفصيل ترزية». وأعرب عن 
اعتقاده بإمكانية تشكيل اللجنة التأسيسية 
واالستمرار في تعديل أو صياغة الدستور 
اجلديد ملدة سنة أو أكثر ليأخذ مداه الطبيعي 
دون عجلة، وفي نفس الوقت ال نتأخر حتى 
الرئيس اجلديد إلى أن يتحول ملستبد جديد، 
حيث تكون اللجنة التأسيسية منتخبة وتعمل 
على تعديل الدستور كله في الوقت املناسب 
مشيرا إلى أن اللجنة ستكون منتخبة وبالتالي 

تكون لها السيطرة. 

 باريـــس ـ أ.ف.پ: رأى وزير اخلارجية 
الفرنسي السابق برنار كوشنير ان فرنسا 
واوروبا «تاخرتا في التجاوب» مع الثورات 
في تونس ومصر معتبرا انه ال يجوز «عدم 
القيام باي شيء» في ليبيا، في مقابلة نشرتها 

صحيفة ليبيراسيون الفرنسية االربعاء.
  وقال كوشنير متحدثا الول مرة عن هذا 
املوضوع «لقد تاخرنا في التجاوب، واوروبا 
اثبتت حتـــى عن بطء يصل الى حد الذنب، 
ولو ان (وزيـــرة خارجية االحتاد االوروبي 
كاثرين) اشتون زارت تونس قبل املسؤولني 

الفرنسيني».
  واضاف كوشـــنير الذي تولى اخلارجية 
الفرنسية من ٢٠٠٧ الى ٢٠١٠ «كنا بطيئني جدا 
كذلـــك في تقييم الوضع في هذه الدول. كنا 
نعرف منذ زمن طويل انها ديكتاتوريات».

  وتابع «لم نستقبل حركات املعارضة بشكل 
كاف، كل هذا واضح جدا» مؤكدا انه شخصيا 
«استدعى السفير» التونسي و«وجه رسائل 
حول وضع حقوق االنسان» مشيرا الى انه 

«منع من زيارة تونس على مدى عامني».
  وبالنسبة الى ليبيا قال كوشنير «ال ميكن 

ان نتقدم الى هذا احلد وال نقوم باي شـــيء 
البريطانية  الفرنسية  االن» مؤيدا املساعي 
الســـتصدار «قرار اشد حزما من اجل اقامة 

منطقة حظر جوي ملنع املجازر».
  واوضح ان احلظر اجلوي مير عبر «قرار 
من االمم املتحدة واال كررنا اخلطأ نفسه الذي 

ارتكبناه في احلرب العراقية».
  وشدد على ان اقامة منطقة حظر جوي «تتطلب 
في مطلق االحوال وسائل بحرية وجوية ضخمة 
وتتضمن ايضـــا عمليات قصف محددة االهداف 

على الدفاعات اجلوية» الليبية.

ــة مطلعة  ــادر أمني ــفت مص  كش
ــن  ــن اللواء حس ــع كل م ــن وض ع
ــر  أول وزي ــاعد  ــن، مس عبدالرحم
ــاز امن الدولة،  الداخلية ورئيس جه
واللواء هشام أبو غيدة رئيس اجلهاز 
حتت اإلقامة اجلبرية مبنزليهما، وأن 

اجليش يتحفظ عليهما اآلن. 
ــن  عبدالرحم ــن  أن حس ــر    يذك
ــن االتهامات  ــددا كبيرا م ــه ع يواج
ــرة، وأن هناك مئات البالغات  اخلطي

ضده، واألمر نفسه مع اللواء هشام 
أبو غيدة.

ــاء غير  ــرددت انب ــد ت ــت ق   كان
ــظ على اللواء علي  مؤكدة عن التحف
ــن عبدالرحمن من قبل الشرطة  حس
ــكرية في مكان لم يتم حتديده  العس
بعد، وأذاعت قناتا اجلزيرة والعربية 
خبر حتفظ اجليش على اللواء حسن 
عبدالرحمن، بينما لم يأت ذكر ملوقف 

اجليش من هشام أبوغيدة. 

 الجيش يتحفظ على حسن عبدالرحمن
  رئيس جهاز أمن الدولة السابق 

 عمرو موسى: انتخابات الرئاسة 
يجب أن تأتي أوالً 

 القاهرة ـ رويترز: قال األمني العام للجامعة العربية عمرو موســــى 
امس ان انتخابات الرئاسة في مصر يجب ان تسبق االنتخابات البرملانية 

وانه سيرشح نفسه ملنصب الرئاسة لوالية واحدة.
  وقال موســــى البالغ من العمر ٧٤ عاما جلمع من الشباب في مركز 
ثقافي في وقت متأخر امس األول «في رأيي االنتخابات الرئاسية يجب 
ان تأتي قبل االنتخابــــات البرملانية ألن االنتخابات البرملانية يجب ان 
تكون فيها أحزاب قوية». وكان استطالع للرأي عبر االنترنت على موقع 
صحيفة األهرام اليومية على شــــبكة االنترنت أظهر ان موسى يتمتع 
بتفوق كبير على محمد البرادعي احلائز جائزة نوبل والرئيس السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان املجلس العســــكري احلاكم الذي 
يدير البالد بعد ان أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس مبارك في ١١ من 
فبراير قال انه يعتزم نقل السلطة الى احلكم املدني بإجراء االنتخابات 

البرملانية ثم االنتخابات الرئاسية خالل ٦ اشهر. 

 عاشقة عالء مبارك تطالبه بالعودة إليها 


