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الجيش في »جمعة الوحدة الوطنية«: الثورة نجحت.. ال تتركوا أحداً يتدخل بينكم
 الرئيس السوري يبعث برسالة جوابية للمشير طنطاوي: مصر استعادت دورها العربي

)رويترز( فتاة مصرية مسلمة ترفع في يديها القرآن الكرمي والصليب خالل جمعة »الوحدة الوطنية« في ميدان التحرير أمس 

القاه��رة � د.ب.أ: اصدر املجل��س االعلى للقوات 
املسلحة املصرية قرارا اول من امس باالفراج عن 60 
مسجونا سياسيا ممن امضوا نصف فترة عقوبتهم 
م��ن بينهم طارق وعبود الزمر اللذان ادينا في قضية 
اغتي��ال الرئيس الراح��ل انور الس��ادات في اكتوبر 

.1981
وعهد لوزيري الداخلية والعدل بتنفيذ القرار على 
اال يوضع املفرج عنهم حتت مراقبة الش��رطة اال اذا 

كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوما لها عليهم 
واال تزيد مدتها على خمس سنوات.

يذك��ر ان طارق وابن عمه عبود الزمر قائد تنظيم 
»اجلهاد« الس��ابق من اقدم الس��جناء السياسيني في 
مص��ر حيث امضيا نح��و 30 عاما داخل الس��جون 
وق��د دخال في س��جال قضائي م��ع وزارة الداخلية 
والنائب العام سعيا الخالء سبيلهما بعد انقضاء فترة 

عقوبتهما منذ عام 2001.

المجلس العسكري يفرج عن 60 سجينًا سياسيًا بينهم طارق وعبود الزمر

عواصم ـ هدى العبود ووكاالت
 قب����ل أن يلقي قائ����د املنطقة 
العس����كرية باجليش  املركزي����ة 
املصري كلمته إل����ى املتظاهرين 
ف����ي ميدان التحري����ر أمس طلب 
مصحف����ا وصليبا ثم رفعهما في 
الهواء وأعلن »انتصار الثورة« التي 
أطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك يوم 11 فبراير.
وكان املي����دان الواقع في قلب 
العاصمة هدفا ملتظاهرين مسلمني 
ومس����يحيني في »جمعة الوحدة 
الوطني����ة« اعتراضا على أس����وأ 
اشتباكات طائفية تشهدها البالد 

منذ خلع مبارك.
واندلع العن����ف بعد احتجاج 
مسيحيني على حرق كنيسة في 
محافظة حلوان جنوبي القاهرة، 
ويواصل مسيحيون اعتصامهم أمام 
مبنى اإلذاعة والتلفزيون القريب 

من ميدان التحرير.
وقال اللواء حسن الرويني وهو 
ميسك مكبرا للصوت بيد ويرفع 
باألخرى املصحف والصليب إن 
»الثورة جنحت.. ال تتركوا أحدا 
يتدخل بينكم« وهتف املتظاهرون 

»مسلم مسيحي.. إيد واحدة«.
وأضاف الرويني أنه ذهب قبل 
أيام إلى قرية صول التي توجد بها 
الكنيسة وقابل األهالي ولم يجد 
»مش����كلة بني مسلم ومسيحي«، 
وأعلن املجلس األعل����ى للقوات 
الذي يتولى ش����ؤون  املس����لحة 
الب����الد أن اجليش س����يعيد بناء 

الكنيسة.
إلى متظاهري ميدان  وانضم 
التحرير وفد من املتظاهرين أمام 
مبن����ى التلفزيون ث����م صعد إلى 
املنصة ممثالن للكنيسة اإلجنيلية 
واألرثوذكس����ية وقال األخير إن 
»متظاهري ماسبيرو )حيث يوجد 
مبنى التلفزيون( ليست لهم مطالب 
طائفي����ة وإمنا يريدون حقهم في 

املواطنة«.
وش����دد عل����ى أن »أعضاء من 
احلزب الوطني )الذي كان يحكم 
البالد طوال عهد مبارك( وعناصر 
من جه����از أمن الدولة وراء حرق 
الكنيسة.. األسماء اآلن أمام النيابة 

العامة«.
وقال وزي����ر الداخلية اجلديد 
منصور عيس����وي أمس األول إن 
دور جهاز أمن الدولة س����يقتصر 
على مكافحة اإلرهاب والتجسس 
ولن يقوم مستقبال بأي دور في 
احلياة اليومية للمواطنني واعتذر 
ع����ن »االنته����اكات والتجاوزات 
الت����ي حدثت م����ن جانب بعض 
عناصر جهاز الشرطة في الفترة 

السابقة«.

واختلفت مطالب احملتجني أمس 
عن تلك التي اندلعت يوم 25 يناير 
إلس����قاط نظام مبارك واستمرت 

طوال 18 يوما.
وتشدد املطالب اجلديدة التي 
كتبها احملتجون في الفتات كبيرة 
تنتش����ر في امليدان على اختيار 
مجلس رئاسي من خمس شخصيات 
بينهم اثنان من اجليش وال يسمح 
لهؤالء بالترشح لرئاسة اجلمهورية 

في االنتخابات املقبلة.
وحث احملتجون على تشكيل 
جمعية تأسيسية تضع دستورا 
جديدا »يقيم نظاما دميوقراطيا 
برملانيا على أساس املواطنة وعدم 

التمييز بني املواطنني« بعد اسقاط 
الدس����تور القدمي الذي يرون أن 

صالحيته انتهت بخلع مبارك.
وأضاف احملتجون أن اعتصامهم 
»يدعم حكومة عصام شرف« الذي 
يتولى رئاس����ة حكومة تس����يير 

األعمال.
ورفع متظاهرون صورا كبيرة 
احلجم لكل م����ن رئيس مجلس 
الش����عب املنحل فتحي س����رور 
ورئيس مجلس الشورى املنحل 
صفوت الشريف ورئيس ديوان 
رئيس اجلمهورية السابق زكريا 
عزمي وكتبوا على الصور »رؤوس 
الفس����اد ومفكري النظام السابق 

ومدب����رو الفتنة مازال����وا طلقاء 
ويفسدون، ملصلحة من؟«.

ورف���ع آخرون ص���ورا لعدد 
من الشخصيات بالزي الرياضي 
وأطلقوا عليها »منتخب الفاسدين.. 
منتخب احلرامية« بقيادة مبارك 
وحمل قميص كل منهم املبلغ الذي 
أعلن أنه »نهبه« ويضم »املنتخب« 
وزراء ورجال أعمال مقبوض عليهم 
بتهمة الفساد والتربح من الوظيفة 
مثل حبيب العادلي وزير الداخلية 
األسبق وأحمد عز أمني التنظيم.
الرئيس  ال���ى ذل���ك، بع���ث 
الس���وري بشار األس���د برسالة 
جوابية إلى املشير محمد حسني 

طنطاوي رئيس املجلس العسكري 
األعلى.

وذكرت وكالة األنباء السورية 
ان السفير السوري لدى القاهرة 
إلى  الرسالة  يوسف األحمد نقل 
املشير محمد حسن طنطاوي ردا 
على الرسالة التي تلقاها الرئيس 

األسد من املشير طنطاوي.
وأش���ارت الوكالة الس���ورية 
لألنباء الى ان األس���د أعرب في 
رسالته عن أطيب حتياته ومتنياته 
للمشير طنطاوي بالنجاح في مهامه 
وملصر الشقيقة بدوام االستقرار 
واس���تعادة دورها الطبيعي في 
العمل العربي املشترك، كما أعرب 
عن استعداد سورية وترحيبها 
بالتش���اور والتعاون الوثيق مع 
مصر الشقيقة في مختلف املجاالت. 
وذكرت الوكالة أن املشير طنطاوي 
بدوره وجه شكره العميق للرئيس 
األس����د، مؤكدا متانة العالقة بني 
البلدين الش����قيقني وحتمية فتح 
صفحة جديدة تكون قائمة على 
ثوابت العالقة السورية � املصرية 
املعروفة واملأمولة دائما، وقالت إن 
املشير أعرب عن أمله بلقاء الرئيس 

األسد في أقرب وقت ممكن. 

الثورة،  حتيته ملبادرات ش����باب 
الذين زار كثير منهم أقسام الشرطة، 
وصافح����وا اجلن����ود والضباط، 
قائلني: عفا اهلل عما سلف، ليبدأ 
اجلميع عهدا جديدا، متمنيا مزيدا 
من اإلجنازات، في عهد احلكومة 
اجلدي����دة املرجوة حكومة عصام 
شرف، التي يناش����د االحتاد أهل 
مصر أن يشدوا أزرها، وينصحوا 

لها باحلسنى واحلكمة.
وش����دد القرض����اوي على أن 
التماسك والترابط والتالحم  هذا 
والتسامح الذي جعل أبناء الوطن 
الواحد، يقفون عند اشتداد املعركة 
مع النظام الفاسد اجلائر املستبد 
كالبنيان املرصوص، يشد بعضه 
بعض����ا، وهذه ال����روح اإلميانية 
اإليجابية األخالقية البناءة تبني 
وال تهدم، وجتمع وال تفرق، وتقرب 
وال تباع����د، وحتي����ي وال متيت، 
وتنش����ر ثقافة احلب ال البغض، 
والتس����امح ال التعصب، والرفق 
ال العنف، والرحمة ال القس����وة، 
متسائال: »أين ذهبت هذه الروح 
اخليرة، وهذه الريح الطيبة، التي 
استبدل بها ريح عاصف أو ريح 
عقيم، متثلت في هدم كنيسة في 
حلوان، قام به لألسف مسلمون، 
وال أريد أن أس����أل عن سبب هذا 
العمل املنكر، فليس هناك س����بب 

يبرر مثل هذا األمر.

املباركة«، وتشويه لصورتها، وقال 
إن وراءها أذناب العهد البائد، وفلول 
احلزب الساقط، وجهاز أمن الدولة، 
الذي كان يلعب بورقة الطائفية، 
ويتخذها إلثارة الفتنة وقتما يشاء، 
كما أثبتت ذلك وثائق كثيرة مما 

ضبطه الثوار واملهاجمون.
وأيد القرضاوي باسم االحتاد 
العاملي لعلماء املسلمني ما تعهد به 
املجلس األعلى للقوات املسلحة من 
إعادة بناء الكنيسة في موضعها، 
في أسرع وقت ممكن، مطالبا ممثلي 
األقباط واملسلمني بأن يحتووا هذا 
األمر، ويقوموا مبصاحلة وطنية، 
تطفئ هذه النار، وجتعلها رمادا، 
ويعود الن����اس إلى حياة امليدان، 
وإيجابي����ات الث����ورة، معربا عن 

أكد الشيخ د.يوسف القرضاوي 
رئي����س االحتاد العامل����ي لعلماء 
املسلمني، حترمي اجلرمية العدوانية 
»احلمقاء« بهدم كنيس����ة أطفيح 
بحلوان، مؤكدا احترام اإلس����الم 
ألي كنيس����ة، بل يقاتل في سبيل 
حمايتها، مضيفا أن النبي ژ أعطى 
أقباط مصر منزلة ومكانة خاصة 

متميزة.
القرضاوي برسالة  وارس����ل 
ألقباط ومس����لمي مصر قال فيها 
بحسب جريدة العرب القطرية: »إن 
الرسول أوصى عند وفاته فقال: 
»اهلل اهلل ف����ي قبط مصر، فإنكم 
ستظهرون عليهم، ويكونون لكم 
عدة وأعوانا في سبيل اهلل«، مضيفا 
أن الواقع التاريخي صدق ما نبأ 
به الرسول ژ، فقد رحب األقباط 
الفاحتني، وفتحوا لهم  باملسلمني 
صدورهم، رغم أن الروم الذين كانوا 
يحكمونهم كانوا نصارى مثلهم، 
ودخل األقباط في دين اهلل أفواجا، 
حتى إن بعض والة بني أمية فرض 
اجلزية على من أسلم منهم، لكثرة 
من اعتنق اإلسالم، وأضحت مصر 
بوابة اإلس����الم إلى افريقيا كلها، 
وغدا أهلها أعوانا في سبيل اهلل. 
ووص����ف القرضاوي ما حدث في 
مصر بالعمل الش����يطاني، محذرا 
مما ق����ال إنه »مالمح مؤامرة على 
ثورة اخلامس والعشرين من يناير 

المكتب الثقافي في القاهرة 
يناشد طلبتنا التريث

القاه��رة � كون��ا: دع��ا رئيس 
املكتب الثقافي في س��فارة الكويت 
ل��دى مص��ر د.عيس��ى االنصاري 
أمس الطلب��ة الكويتيني الدارس��ني 
في مصر التريث وعدم القدوم الى 
مصر حلني اس��تتاب األم��ن. وقال 
االنصاري ان على الطلبة الكويتيني 
الدارس��ني في مختل��ف اجلامعات 
املصرية التري��ث وعدم القدوم الى 
مصر حلني استتباب األمن وانتهاء 
مظاهر االعتصامات داخل اجلامعات 
املصرية. واعرب االنصاري عن امله 
بانتهاء الظروف التي متر بها مصر 
بأس��رع وق��ت كي يتمك��ن طلبتنا 
دراس��تهم  العودة الس��تئناف  من 
ف��ي اجلامعات املصري��ة، مؤكدا ان 
املكتب الثقافي سيكون على تواصل 
مستمر مع وزارة التعليم العالي في 
الكويت الطالعها على ما يس��تجد 
من أحداث تخص الطلبة الكويتيني.

نفى املستش����ار جودت امللط 
رئيس اجلهاز املركزي للمحاسبات، 
ما ت����ردد ح����ول قيام����ه بتقدمي 
اس����تقالته، قائال خ����الل مداخلة 
هاتفية على اله����واء مع برنامج 
»احلي����اة اليوم«: »أقس����م باهلل 
العظي����م انه منذ ي����وم 25 يناير 
حتى اآلن لم يحدث أن استدعاني 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
لتقدمي استقالتي ولم أتوجه ملقر 
املجلس وال أعلم مكانه، ولم أذهب 

من تلقاء نفسي إليه«.
وأش����ار إلى انه علم بشائعة 
العاملني باجلهاز  اس����تقالته من 

املركزي للمحاسبات، متهما فلول احلزب الوطني 
مبحاولة تشويه صورته وخلق الشائعات حوله، 
حيث طالب األقالم الصحافية بالتحقق قبل كتابة 
أي أخبار عنه، متسائال: »ما الذي يدعوني لتقدمي 
استقالتي؟«. وقال »اذا كنت تسترت على املسؤولني 
كما اتهمت... فأي����ن املقابل الذي حصلت عليه، أنا 
استشعر احلرج أن أذكر انني بعدما بلغت من العمر 
ال� 75 عاما وعملت قاضيا ملدة 43 عاما وترأس����ت 
اجلهاز املركزي للمحاسبات ملدة 12 عاما، اسكن في 
شقة باإليجار بحي الدقي مساحتها 120 مترا وتطل 
على اجلهة اخللفية من الش����ارع، وال أمتلك سيارة 
وال شاليها وال وأراضي صحراوية، فإعماال للعقل 
هجامل مني ومقابل ماذا«. وأضاف معقبا »بعد كل هذا 
تأتي أقالم مأجورة دفع لها املقابل من قبل مروجي 
الثورة املضادة لتتهمني بالفساد والتستر عليه«، 
موضحا أن الدستور والقانون حددا اختصاصات 
اجلهاز املركزي للمحاسبات وتتلخص في الرقابة على 
وزارات احلكومة ووحدات الرقابة احمللية وشركات 
القطاع العام وش����ركات قطاع األعمال، الى جانب 
معاونة مجلس الشعب في القيام مبهامه الرقابية 

على السلطة التنفيذية.
وأضاف امللط ان اجلهاز ال يدخل في اختصاصه 
متابعة ثروات املس����ؤولني أو إع����داد تقارير الذمة 
املالية لهم أو ألوالده����م القصر وإمنا يخضع ذلك 

الختصاصات جهاز الكسب غير املشروع.
وأشار امللط إلى أنه في الفترة من يوليو 2007 
الى يوليو 2010 أرس����ل اجلهاز 1000 تقرير رقابي 
ملؤسسة الرئاسة ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس 
مجلس الش����عب ولرئيس هيئ����ة الرقابة اإلدارية، 
مؤك����دا أن تلك التقارير ل����م تناقش جميعها داخل 

مجلس الشعب.

وقال: »التقارير التي نوقشت 
انتهت  الش����عب  داخل مجلس 
الش����هيرة »االنتقال  بالعبارة 
إلى جدول األعمال« مشيرا إلى 
جتاهل املجلس ما جاء فيها من 
أرقام وإحصائيات تكشف الفساد 
القائ����م، متابعا »يب����دو غريبا 
حتميل بع����ض الكتاب اجلهاز 
املركزي للمحاسبات مسؤولية 
جهات رقابية اخرى ويبدو غريبا 
حتميل اجلهاز مسؤولية تقصير 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
في التواص����ل ومتابعة تقارير 

اجلهاز«.
وذكر امللط بعض األرقام واإلحصائيات عن اداء 
االقتصاد املصري، قائال »البد ان نظهر احلقيقة ل� 

85 مليون مصري«. 
وقرأ فقرات من بيان الس����نة املالية 2010/2009 
وجاء فيه، أن قيمة اإلهدار بني االستخدامات واملوارد 
الفعلية للدولة »الفرق بني املصروفات واإليرادات« 

124 مليار جنيه عن عام مالي واحد.
وأضاف »كنت اشتبكت بتلك التقارير مع وزير 
املالي����ة داخل مجلس الش����عب، ولكن كان البعض 
يسب واآلخر يقذف والبعض يأكل التفاح ويلعب 

»جيمز« اثناء مناقشة التقارير.
وأكد امللط انه تلقى مكاملات بالتهديد ليوقف كشف 
الفساد من خالل تقاريره مضيفا »جاءت مكاملات من 
مجهول قيل لي فيها بطل وإال«، مش����يرا إلى تلقي 
قيادات في اجلهاز مكاملات مماثلة هددوا فيها بالقتل 
وحرق منازلهم. وقال امللط إن مجموع ما يتقاضاه 
بعد 12 سنة رئيسا للجهاز يعادل راتب 10 فراشني 
»عل����ى الرغم من أن درجته الوظيفية نائب رئيس 
وزراء، مضيفا أن السيارة احلكومية املخصصة له 

مر عليها 20 عاما«.
من جانبه، أشاد د.عصام شرف رئيس مجلس 
الوزراء املصري، بجودت امللط في مداخلة هاتفية، 
قائال »ده شرف ليا اني أكون مع الراجل العظيم ده 
على نفس اخلط »في إشارة للملط«، مضيفا »أنت 

قيمة وتاج فوق رؤوسنا«.
وأضاف شرف قائال للملط بصوت مليء باالسف 
»أرجوك متزعلش ألني أنت لو زعلت احنا هنقدر 

نكمل ازاي«.
ودعا امللط في نهاية حديثه الش����عب املصري 
للعمل بكل طاقته للنهوض باالقتصاد الوطني للدولة 

وللتحسني من األوضاع القائمة.

القدومي: الثورة المصرية 
 لها أثر كبير

على القضية الفلسطينية
ف��اروق  أك��د  أ.ش.أ:   � عم��ان 
القدوم��ي عضو اللجن��ة التنفيذية 
أن  الفلس��طينية  التحرير  ملنظم��ة 
الثورة املصرية سيكون لها أثر كبير 
على مستقبل القضية الفلسطينية.

خ��الل   � القدوم��ي  وق��ال 
مش��اركته امس االول ف��ي اجتماع 
اللجنة السياس��ية باملجلس الوطني 
الفلس��طيني بالعاصم��ة األردني��ة 
»عم��ان« بحضور س��ليم الزعنون 
رئي��س املجل��س � إن زم��ن حكم 
الفرد واحل��زب الواحد قد اندثر أو 
في طريقه إلى االندثار في منطقتنا 
العربي��ة، مؤكدا أن حركة الش��باب 
سوف تتجاوز تلك األفكار واألحزاب 
ول��ن يس��تطيع أحد الوق��وف في 
وجه حركة الش��باب وتطلعاته نحو 
الدميوقراطية واملش��اركة في صنع 
القرار« وهذا يؤكد أن الوطن العربي 
جسد واحد ال ميكن لبعض أعضائه 
إال أن تكون عضدا للبعض اآلخر«.

القرضاوي يحّرم هدم كنيسة بحلوان

الشيخ د.يوسف القرضاوي

حبس الشاعر وفايد 15 يومًا بتهمة قتل المتظاهرين
القاه����رة � وكاالت: امرت النيابة العامة بالقاهرة 
واالس����كندرية امس حبس اربعة من قيادات وزارة 
الداخلية السابقني وثالثة ضباط شرطة اربعة ايام على 
ذمة التحقيق التهامهم بقتل املتظاهرين والتسبب في 

اصابة العديد منهم باطالق الرصاص احلي عليهم.
فف����ي القاهرة، امرت النيابة العامة بحبس اربعة 
من قي����ادات وزارة الداخلية الس����ابقني من املتهمني 
بارتكاب جرائم قتل املتظاهرين والتعدي عليهم خالل 
تظاهرهم الس����لمي يوم 28 يناير املاضي وذلك على 
ذمة التحقيقات التي جت����ري معهم ومع آخرين في 
تل����ك الوقائع.واملتهمون االربعة ه����م كل من اللواء 
اسماعيل الشاعر مساعد اول وزير الداخلية ومدير 
امن القاهرة الس����ابق واللواء عدلي فايد مساعد اول 
وزير الداخلية ومدير مصلحة االمن العام الس����ابق 
واللواء احمد رمزي مس����اعد اول مدير امن القاهرة 
الس����ابق ومدير امن القوات املركزية السابق واللواء 

حسن عبدالرحمن مساعد اول مدير الداخلية السابق 
ومدير جهاز مباحث امن الدولة السابق.

وفي االس����كندرية، قرر احملامي الع����ام لنيابات 
استئناف االسكندرية املستشار ياسر الرفاعي حبس 
ثالثة ضباط شرطة اربعة ايام على ذمة التحقيق بعد 
ان وجه لهم تهمة القتل والش����روع في قتل عشرات 
املتظاهرين والتسبب في اصابة العديد منهم باطالق 

الرصاص احلي عليهم اثناء تظاهرهم.
الى ذلك، نقلت وكالة انباء الشرق االوسط الرسمية 
اول م����ن امس عن وزي����ر الداخلية املصري قوله ان 
دور جهاز امن الدولة سيقتصر على مكافحة االرهاب 
والتجسس وانه اعتذر عن االنتهاكات السابقة للشرطة. 
وقالت الوكالة »قدم وزير الداخلية اعتذاره للشعب 
املصري عن التجاوزات التي حدثت من جانب بعض 
عناصر جهاز الشرطة في الفترة السابقة«، وسيصدر 

بيان من الوزارة بهذا الشأن.

وزير الداخلية يعتذر عن انتهاكات أمن الدولة

»أمن الدولة« يحدد األهلي بطاًل للدوري حتى 2025!
القاه����رة � س����ي إن إن ووكاالت:  تواصلت ن����كات املصريني، رغم 
األحداث اجلس����ام التي تشهدها الس����احة املصرية في الوقت الراهن، 
فبعدما شهدت األيام املاضية اقتحام عدد من املواطنني املصريني مباني 
جهاز »أمن الدولة«، ملنع عبث مسؤوليه باملستندات املوجودة لديهم، 
وحصولهم على بعض املس����تندات املهمة، والتي نش����ر بعضها على 
اإلنترنت، وأرسل املجلس العسكري العديد من الرسائل على الهواتف 
احملمولة للمواطنني، يطالب فيها كل من ميتلك أي مستندات من داخل 
أمن الدولة، بضرورة تسليمها للقوات املسلحة، وتكررت هذه الرسائل 
بصورة كبيرة، وخرجت نكتة تطالب الرئيس مبارك بالعودة للحكم 

»ارجع يا ريس اجليش هارونا ماسيجات«.
وعلى خلفية خروج بعض مستندات من جهاز أمن الدولة، ووصولها 
لعدد من املواطنني، فقد أكدت احد املستندات أن أمن الدولة حدد أن يكون 
»األهلي بطل الدوري املصري حتى عام 2025«، على اعتبار أن أمن الدولة 

هو من يحدد كل شيء في مصر خالل فترة النظام السابق.
قيام ثورة الش����باب هددت بعدم اس����تئناف بطولة الدوري املمتاز 
املصري من جديد، وإمكانية إلغائه، فاتهم التوأم حسام وإبراهيم حسن، 

اللذين يقودان فريق الزمالك، د.محمد البرادعي، وشباب الثورة، بأنهم 
أهلوية، وس����عوا من وراء املظاهرات إللغاء الدوري، ألن الزمالك كان 

األقرب للفوز باللقب بعد غياب 6 سنوات.
يذكر انه قد متكن منذ ايام عدد كبير من املواطنني من االس����تيالء 
على ملفات ووثائق مهمة من مقار أمن الدولة على مستوى محافظات 
اجلمهورية حتوي معلومات وتقارير امنية مهمة عن عدد من شخصيات 

سياسية ومواقع ومنشآت مهمة مبصر.
من بني هذه امللفات ملف يح����وي تقارير اعدها ضباط امن الدولة 
باجليزة عن نش����اط السفارة اإلس����رائيلية بالقاهرة وأسماء العمالء 
الذين متكنت امن الدولة من نشرهم بالسفارة وكذا تقارير عن الوثائق 
والتقارير التي تعدها الس����فارة عن مصر واملصريني وترس����لها الى 
احلكومة االس����رائيلية بتل ابيب. وقد وقع هذا امللف بيد بلطجي وقام 
بعرضه ضمن امللفات املس����روقة من امن الدولة للبيع بالش����ارع على 
الرصيف حتى قام ضابط ش����رطة من مصلحة األحوال املدنية ويقيم 
مبصر اجلديدة من ش����راء امللف مبالليم كما ق����ال »مائة جنيه« وقام 

بتسليمه الى منصور العيسوي وزير الداخلية.

الوثائق الخاصة بإسرائيل تباع على الرصيف بمالليم

أيمن نور: أمن الدولة أصدر لي شيكًا بـ 2 مليون دوالر!
كشف د.أمين نور باملستندات خالل برنامج 
»واحد من الناس« كيف تالعب أمن الدولة بأمن 
الدولة، وكيف اس����تخدم هذا اجلهاز لتصفية 
املعارض����ني للنظام، معنوي����ا وأدبيا وماديا، 
وكيف يتم تلفيق االتهامات واحملاكمات وإصدار 
األحكام بالسجن واالعتقال. وقال نور: دعاني 
الى العشاء الصحافي املرحوم ياسر فرحات، 
كان ذلك ع����ام 2001، عندما وصلت الى مكان 
الدعوة وجدت في انتظاري اللواء أسعد حمدي 

وكيل املخابرات العامة آنذاك.
بعد دقائق من اللقاء أخرج اللواء صورة 
شيك باسمي مسحوب على بنك »كريديه ليونيه« 

فرنسا، قيمة الشيك 2 مليون جنيه.
سألني اللواء أسعد بصراحة ووضوح: ما 
قصة هذا الشيك؟ لقد فتشنا في كل حساباتك 
فلم جند إال 14 دوالرا في أحد احلسابات، وشوية 

فلوس مصري في حساب آخر.
فتشنا جيدا، هل صرفت الشيك داخل مصر 
وخارج مصر، وتأكدنا انك لم تصرف الشيك، 
أرجوك اكشف لنا سر هذا الشيك ألنه مسألة 
محيرة للغاية. األوراق واملستندات التي أبرزها 
اللواء أسعد أصابتني بالهول والصاعقة، لم 
أمتالك نفسي إال بعد فترة طويلة من الزمن.

قلت له: ال أعرف بالضبط، لكن دعني أحاول 

الوصول الى احلقيقة ألساعدكم وأساعد نفسي. 
سافرت الى باريس، ورفعت دعوى مستعجلة 
لكسر سرية حساب الشيك، مبساعدة وزارة 
اخلارجية الفرنسية، وحصلت على حكم بالفعل، 
وقدم أمين نور الى عمرو الليثي صورة احلكم 

وترجمة رسمية باللغة العربية.
تبني ان الش����يك صادر من مكتب صرافة 
متواضع النشاط في أحد أحياء باريس، ولم 
يصدر من بنك كريديه ليونيه مباشرة، صاحب 

الشيك اسمه يحيى عبداجلابر.
عرفنا عنوانه، وتوجهنا الى املكان، فتحت 
لنا س����يدة جزائرية فرنس����ية، ما إن سمعت 
باس����م يحيى عبداجلابر حتى أطلقت علينا 

سيال من اللعنات.
اكتشفنا فيما بعد ان السيدة كانت متزوجة 
من يحي����ى عبداجلابر وأجنبت بنتني، الرجل 

خطف البنتني، وسافر بهما الى القاهرة.
السيدة لم تسكت، أقامت باريس عن بكرة 
أبيها، بكت ورفع����ت صوتها باحلزن واأللم.. 
ارحموني.. رجل مصري خطف بناتي وحرمني 
من فلذة كبدي، وجنحت في حشد الرأي العام 
لقضيتها، فهي جرمية خط����ف واعتداء على 

عواطف األمومة.
وصل الرئيس الفرنس����ي وأقنع الرئيس 

مبارك بتس����ليم الفتات����ني واصطحبهما على 
الطائرة الرئاسية عائدا الى باريس.. استقبلته 
اجلماهير بعاصفة من التصفيق. وس����جلت 
الصحف ومحط����ات التلفزيون احلدث حلظة 
بلحظ����ة.. كان اإلحس����اس باالنتصار للمرأة 

املسكينة طاغيا في كل مكان في فرنسا.
بعد جهد كبير وصلنا الى يحيى عبداجلابر 
نفسه، س����ألته ما قصة الشيك الذي أصدرته 
باسمي. أجاب الرجل: إن مباحث أمن الدولة في 
مصر اعتقلتني، وعلقتني كما تقولون، وطلبوا 
مني تسليم البنتني خالل ساعات، وأرغموني 
على كتابة هذا الش����يك حلسابك، حتى يكون 
ورقة ضغط ضدي، إذا حاولت استرداد البنتني 

عن طريق القضاء املصري أو الدولي.
وظل الشيك محفوظا لدى جهاز أمن الدولة 

الستخدامه عند احلاجة.
وعندما احتاج الرئيس مبارك الى ما ميكن 
ان يهددني به، مت إبراز الش����يك، واإلدعاء ان 

نشاطي السياسي ممول من قوى أجنبية.
وأضاف نور: عندما تكاملت أمامي الصورة 
واألوراق، سلمتها للسيد عمر سليمان مدير 
املخابرات آنذاك، وكان الرجل مقتنعا ببراءتي، 
لك����ن للسياس����ة أح����كام، وللمصالح منطق 

مختلف.

الملط يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل 
وشرف: »أنت تاج فوق رؤوسنا«

رّد على المشككين: ال أملك سيارة وأسكن في شقة باإليجار 

جودت امللط


