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 وزارة القوى العاملة تؤكد حمايتها ورعايتها للعاملين في الداخل والخارج

 «شرف» يتعهد بتمتع جميع المصريين في الخارج بجميع حقوقهم السياسية 

 لهذا لم تدّمر وثائق إدانة العادلي وجمال مبارك بتفجيرات شرم الشيخ 
 القاهرة: كشـــفت الوثائق التي عثر عليها 
املصريون بعد اقتحام مقار مباحث أمن الدولة 
عن معلومات، لو صحت لكانت مصر حتكم من 

قبل عصابة إجرامية خطرة. 
  لعل أخطر الوثائق التي توقف اجلميع أمامها، 
تلك التي تزعم تخطيط وتنفيذ وزير الداخلية 
الســـابق اللواء حبيب العادلي باالشتراك مع 
جمال مبارك جنل الرئيس السابق التفجيرات 
اإلرهابية التي وقعت في مدينة شرم الشيخ في 
٢٣ من شـــهر يوليو من العام ٢٠٠٥، وأسفرت 
عن مقتل ٨٨ شخصا وإصابة نحو ٢٠٠ آخرين، 
غالبيتهم من املصريني. وكذلك تورط العادلي 
في التخطيط لتفجيرات كنيسة القديسني التي 
وقعت في مدينة اإلسكندرية مع الدقائق األولى 

من العام احلالي ٢٠١١.
  أثارت الوثائق العديد من التساؤالت حول 
الكيفية التي كانت تدار بها مصر. وملاذا خطط 
العادلي وجمال مبارك لتفجيرات شرم الشيخ 
اإلرهابية كتابة؟ ألم يخش أي منهم من تسريب 
تلك املكاتبات؟ هل هي السذاجة أم الطغيان؟! 
حيث ظن أصحابه أنهم لن يســـقطوا من فوق 
كراسيهم يوما ما! وملاذا لم يتبرأ تنظيم القاعدة 
من تلك التفجيرات التي ألصقها النظام املصري 

به؟
  يبدو أن تلك الوثائق لن متر مرور الكرام، 
حيث تقدم احملامي سمير صبري ببالغ إلى النائب 
العام للتحقيق فيمـــا ورد فيها، متهما حبيب 
العادلي وجمال مبارك بارتكاب جرائم إرهابية 
وقتل ٨٨ شخصا وإصابة ٢٠٠ آخرين، من بينهم 
١١ بريطانيا ٦ إيطاليني و٣ من جنسيات أخرى، 

منها التركية والتشيكية واإلسرائيلية. 
  ووفقـــا للبالغ الذي أرفقت به نســـخة من 
الوثائق فإن «جمال مبارك أمني جلنة السياسات 
السابق في احلزب الوطني واللواء حبيب العادلي 
وزير الداخلية السابق أمرا بتنفيذ التفجيرات 

التي وقعت في شرم الشيخ بغية االنتقام من 
رجل األعمال الهارب حسني سالم، بسبب غضب 
جمال مبـــارك منه لدوره في تخفيض عمولته 

في صفقة تصدير الغاز إلسرائيل». 
  واضاف البالغ أن الوثائق كشفت عن وجود 
«تنظيم سري» في وزارة الداخلية يتبع الوزير 
شخصيا، مهمته القيام مبثل تلك العمليات. الفتا 
إلى أن التفجيرات وقعت باستخدام ثالث سيارات 
ملغومة، في ثالثة أماكن سياحية مملوكة حلسني 
سالم، األولى انفجرت في مدخل فندق موفنبيك، 
والثانية انفجرت في املنتجع القريب من الفندق، 

والثالثة انفجرت في قرية موفنبيك.
  وقـــال احملامي ســـمير صبري إنـــه تقدم 
ببالغـــه إلى النائب العام للتحقيق فيما حوته 
تلك الوثائق من معلومات، مشيرا إلى أنها لو 
صحت، لوجب تطبيق عقوبة اإلعدام ضد حبيب 
العادلي وجمال مبارك وفق املادة ١٠٢ من قانون 
العقوبات املصري.  وأوضح أن املادة تنص على 
أنه «يعاقب باإلعدام كل من استعمل مفرقعات 
بغرض ارتكاب جرمية قتل سياسي أو تخريب 
املباني واملنشـــآت املعدة للمصالح العامة أو 
للمؤسســـات ذات النفع العام أو لالجتماعات 
العامة أوغيرها من املبانـــي أو األماكن املعدة 
الرتياد اجلمهور، ويعاقب باألشـــغال الشاقة 
املؤبدة كل من اســـتعمل أو شرع في استعمال 
مفرقعات استعماال من شـــأنه تعريض حياة 
الناس للخطر، فإذا أحدث االنفجار موت شخص 
أو أكثر كان العقاب اإلعدام، ولفت صبري إلى 
أن النيابة العامة ستحقق في البالغ بعد التأكد 
من صدقية الوثائق، مشيرا الى أن القول بأنها 

صحيحة أو مزورة سابق ألوانه.
  من جهته قال د. ضياء رشوان اخلبير في 
شؤون اجلماعات اإلسالمية إنه كان لديه شك 
يصل إلى حد اليقني في شأن عدم تورط تنظيم 
القاعدة في تفجيرات شرم الشيخ الثالثة، وأضاف 

أنه منذ وقوعها في ٢٣ يوليو من العام ٢٠٠٥، 
كانت تشـــي بأن هناك جهازا أمنيا على درجة 

عالية من اخلبرة يقف وراءها.
  وأوضح أن التفجيرات الثالثة متت بحرفية 
وإتقان شديدين، لم تعرف بهما املنظمات اإلرهابية 
على مستوى العالم، مبا فيها «القاعدة»، ورغم 
اإلعالن عن أن هناك تنظيمات إسالمية متشددة 
هي من قامت بالتفجيـــرات، إال أن اخلبراء لم 
يقتنعوا بذلك.  وتابع رشوان، الذي يعتبر واحدا 
من اخلبراء القليلني في شـــأن تنظيم القاعدة، 
قائال إنه كتب مقاالت عـــدة في حينها، رفض 
فيها القول بأن التنظيمات اإلسالمية املتطرفة 
هي املسؤولة عن التفجيرات، ورحج أن يكون 
املسؤول عنها جهاز اإلستخبارات اإلسرائيلي 

املوساد، بهدف ضرب السياحة في مصر، لكن 
أحدا لـــم يخطر بباله علـــى اإلطالق أن يكون 
املتورط فيها هو املسؤول األول عن حفظ األمن 
في مصر، أال وهو وزير الداخلية باالشتراك أو 
بتعليمات من جنل الرئيس السابق الذي كان 
يتم إعداده لتولي احلكم.  وحول أسباب تبني 
أحد التنظيمات املرتبطة بـ «القاعدة» مسؤوليتها 
عن التفجيرات، قال رشـــوان إن «القاعدة» أو 
أي من أذرعها لم تعلن املسؤولية عن احلادث، 
وساق الدليل على صحة معلوماته بالقول إن 
أمين الظواهري أطلق ١٥٠ خطابا خالل الفترة 
من ٢٠٠٥ وحتى اآلن، لم يشر في أي منها إلى 
تلك التفجيرات، رغم أنه تناول غالبية األحداث 
املهمة التي مرت بها املنطقة العربية ودول العالم 

اإلسالمي، والسيما مصر، بلده التي ولد وتربى 
فيها، ويعيش أهله وعشيرته على أرضها. 

  واعتبر رشـــوان جتاهـــل الظواهري لهذه 
التفجيـــرات دليال على عـــدم تنفيذها من قبل 
التنظيمات اإلسالمية، حيث لم يوجه التحية 
إلى أي فصيل أو جماعة إسالمية، رغم كبر حجم 
التفجيرات وأهميتهـــا في تقويض نظام حكم 
مبارك، ورغم أنها أسفرت عن سقوط قتلى من 
جنسيات إسرائيلية وأميركية، وهم من يصفهم 

دائما بـ «األعداء».
  لكن ما الدوافع وراء توثيق النظام احلكام 
السابق جلرائمه وعملياته القذرة ضد شعبه؟ 
ســـؤال أجاب عنه د. عمار علي حسن رئيس 
مركز الشرق األوسط للدراسات اإلستراتيجية 
والسياسية، فقال إن النظام السابق كان يتعامل 
مـــع البالد، وكأنه مخلد في احلكم، وأن مبارك 
لن يترك احلكم، إال في حالة الوفاة، فقد قال في 
مؤمتر منذ نحو العامني إنه سيظل في احلكم 
ما دام القلـــب ينبض، بل كان يخطط من أجل 

تولي جنله جمال احلكم من بعده. 
  لذلك كان يســـجل كل املكاتبات، ليس من 
قبيل الســـذاجة، لكن من قبيل الثقة بالنفس، 
فقد كان لديه يقني أنه أحدا لن يستطيع كشفه 
وال يجرؤ أحـــد من العاملني في تلك العمليات 
القذرة على إفشاء السر، وإال سيتعرض للقتل 

أو االختفاء. 
  واضـــاف حســـن أن النظـــام كان معروفا 
بوحشيته في التعامل مع الشعب ومن يخرجون 
عن طاعته من زبانيته، بل كان يستخدم طرقا 
أخرى في القمع، أال وهي أســـلوب «الرهائن»، 
حيث لم يكـــن يكتفي بالتنكيل باملعارضني له 
أو اخلارجني عنه، بل كان ينكل أيضا بأسرهم، 
النساء واألطفال ويهدد بإغتصابهن،  ويعتقل 
وإذا كان هناك من يســـتطيع املغامرة بنفسه، 
لكنه لن يستطيع بأي حال من األحوال املغامرة 

بحياة أسرته، السيما شقيقاته أو أمه أو زوجته 
أو أطفاله. 

  ووفقا حلســـن، فهناك سبب آخر وراء تلك 
الطريقة في العمل، أال وهي سيطرة البيروقراطية 
على كل مؤسسات الدولة، حيث ال يتم اتخاذ أي 

إجراء، إال من خالل املكاتبات الورقية. 
  ورحج حسن أن يكون السبب األساسي وراء 
االحتفاظ بتلك الوثائق هو رغبة وزير الداخلية 
الســـابق في ترويض الرئيـــس مبارك وجنله 
الوريث، حلماية نفسه من غدر الرئيس به في 
أي تغيير وزاري. والســـتخدامها في الضغط 
علـــى جمال بعد توليه احلكم لالســـتمرار في 
منصبه.  مؤكدا أن االحتمال األخير هو األقرب 
إلى الصحة. ويدلل على ذلك بالقول إن اجلميع 
يعلم أن نظام مبارك كان يســـتخدم «امللفات» 
في حتريك مســـؤوليه الكبار، فلم يكن يسمح 
ألي شخص بتولي مسؤولية وزارة أو جهاز أو 
مؤسســـة مهمة، إال بعد التأكد من أن «له ملف 
قذر» لديه، وهو ما كان يستوعبه العادلي جيدا 
باعتباره شخصية أمنية، لذلك سجل أو وثق 
كل اجلرائم للضغط على النظام حتســـبا ألي 

محاولة للغدر به.
   أما ملاذا لم يتم تدميـــر تلك الوثائق التي 
تدين العادلي نفسه؟ فيرد حسن قائال إن أحدا 
لم يتصور سقوط النظام بسهولة، ولم يتخيل 
هو نفسه اخلروج من الوزارة بهذا الشكل، وكان 
لديه يقني أن مبارك لن يضحي به، لكن الثورة 
أطاحت بهم جميعا، ولم يتح أمامه الوقت إلصدار 
أوامره بتدمير الوثائق التي تخصه، فضال عن 
أنه ظلم ونكل بالعديد من الضباط الكبار، الذين 
ســـاهموا بقدر كبير في نشر تلك الوثائق، بل 
وتســـريب معلومات عنها قبل اندالع الثورة، 
حيث كشفت املخابرات البريطانية عن تورطه 
في تفجير كنيسة القديسني في اإلسكندرية في 

األول من يناير املاضي. 

 مفتي اجلمهورية د. علي جمعة 

 المفتي يدعو إلى الوحدة الوطنية: 
  ارفع رأسك فإنك مصري

 القاهرة ـ رويترز: قال مفتي 
الديار املصرية د.علي جمعة في 
خطبة صالة اجلمعة امس االول 
التي حضرها كبار أعضاء املجلس 
األعلى للقوات املسلحة احلاكم في 
مصر: ان مشكالت الدولة ذابت 
«حتت حرارة شــــمس احلرية» 
في الوقت الذي جتمع فيه اآلالف 
في أنحاء البالد للتنديد بالعنف 

الطائفي.
  ودعــــا جمعــــة اهللا أن يعني 
اجليش الــــذي يحكم مصر منذ 
اضطر الرئيس حســــني مبارك  
للتنحي عن احلكم في ١١ فبراير 

في مواجهة انتفاضة شعبية.
  وفي حديثه عن العنف الطائفي 
الذي وقع في القاهرة هذا االسبوع 
واسفر عن مقتل ١٣ شخصا قال 
جمعة ان الهجمات على املسيحيني 

منافية لإلسالم.
  وجتمــــع آالف املصريني من 
املسلمني واملسيحيني بعد صالة 
اجلمعــــة للدعوة إلــــى الوحدة 
الذي اشعل  الهجوم  واستنكار 

احلقوق ينبغي أال نضيع دماء 
شهداء ٢٥ يناير هدرا بترك الهدف 
الذي انتفضوا واستشهدوا ألجله 
وذلك بالتنمية والتقدم في كافة 

املجاالت احلياتية».
  «الثائــــر احلق الــــذي يثور 
ليهدم الفســــاد ثــــم يهدأ ليبني 

األمجاد».
  وحضر الصالة املشير محمد 
حسني طنطاوي رئيس املجلس 
األعلى للقوات املسلحة الذي احاط 

به عدد من كبار قادة اجليش.
  وبكى بعض هؤالء بينما دعا 
جمعة بالتوفيق والسداد لهم في 
االسابيع القادمة في خطبة جاشت 
فيها املشاعر ونقلها التلفزيون 

احلكومي على الهواء مباشرة.
  وقال جمعة «ارفع رأسك فإنك 

مصري».
  وقال «تواجهنا حتديات بعد 
ثورة يناير تبــــدو مثل اجلبال 
ولكنها كجبال الثلج الذي سيذوب 
مــــع حــــرارة اإلميان وشــــمس 

احلرية». 

العنف الطائفي.
  وقال جمعة الذي عينه مبارك 
فــــي منصبه ان الذين قتلوا في 

االنتفاضة الشعبية شهداء.
  وقال «الشهيد نوعان شهيد 
مــــات في ســــبيل اهللا وهو في 
أعلــــى مراتب اجلنة، وشــــهيد  
احلضارة وهو الذي يكافح في 
سبيل إعالء املبادئ احلضارية 
وإشاعة العدل والرحمة واستعادة 

 «مايكروسوفت» تعلن عن إطالق 
جائزة «إعادة بناء مصر»

 «األهرام»: الشرطة مستعدة لالعتذار

ــركة  ش ــت  أعلن أ.ش.أ:  ـ  ــرة   القاه
ــتمنح هذا العام  ــوفت» أنها س «مايكروس
جائزة خاصة حتمل اسم «جائزة إعادة بناء 
مصر»، ضمن املنافسة احمللية في مسابقة 
ــوف  ــل أو «إمياجني كب».. وس كأس التخي
تخصص هذه اجلائزة ألي مشروع في أي 
فرع من فروع املسابقة يقدم حال للمساهمة 
ــيتم منح هذه  ــاء مصر، وس ــي إعادة بن ف
اجلائزة للفريق صاحب أفضل مشروع في 
ــوفت  هذا املجال. وقال مدير عام مايكروس
ــعداء هذا  مصر أمين عبداللطيف: نحن س
العام بإعالن جائزة خاصة للطلبة املصريني 
ــية تتعلق بإعادة  ــابقة األساس ضمن املس
ــاء مصر، وهى دعوة نعتقد أن الكثيرين  بن
ــاركة فيها بغض النظر  ــعدون باملش سيس
عن الفوز لتقدمي أفكار ومشروعات تسهم 
ــر لألمام، وهو دور نعتقد أن  في دفع مص
ــف فيه خاصة في  ــع يجب أن يتكات اجلمي
ــباب  ظل الظروف األخيرة، خاصة أن الش
ــا عبر العديد  ــري أثبت حضورا الفت املص
ــالل األعوام  ــروعات املتميزة خ ــن املش م
ــع أن نرى املزيد منها  املاضية والتي نتوق

هذا العام.
  وبالنسبة للطلبة في اجلامعات املصرية، 
فإن إمكانية التسجيل واالشتراك باملسابقة 
التزال متاحة حتى يوم ٢٣ مارس للمنافسة 
في معظم فروعها.. وللتسجيل في املسابقة 
ميكن للطلبة الذهاب إلى موقع (إتش تي تي 

بي:إمياجني كب إيجيبت دوت كوم). 

 القاهرةـ  أ.ش.أ: اكدت صحيفة «االهرام» استعداد 
الشرطة لتقدمي اعتذار للشعب عما جرى في احداث 
ثـــورة ٢٥ يناير وفي عهد مبـــارك، الفتة الى مدى 
احلفاوة التي استقبل بها املواطنون اخوانهم ضباط 

وافراد الشرطة عندما نزلوا الى الشوارع.
  وقالت الصحيفة امس االول انا ال ميكن ان نعيش 
بدون جهاز للشـــرطة، مؤكدة التزام الشـــرطة في 
اداء عملها باحترام كرامة االنسان اوال.. ونصوص 

وروح القانون ثانيا.
  واضافـــت ان عمل الشـــرطة مثـــل عمل جميع 
املؤسسات في مصر ينبغي ان يتم في اطار القانون 
الصارم احلازم الذي ال يفرق بني غني وفقير، او كبير 
او صغير او صاحب نفوذ وجاه ومواطن بسيط، 
يجب تطبيق الضوابط على الكل.. واال فســـتعود 

االمور الى ما كانت عليه في االيام املظلمة. 

 القاهرة ـ وكاالت: قال د.فتحي 
سرور رئيس مجلس الشعب املنحل 
اثناء مداخلة تلفونية مع برنامج 
«احلياة اليوم» اخلميس املاضي ان 
الدفاع عن الرئيس السابق حسني 
مبارك واجب دستوري على أي محام 
الن احملاماة هي مهنة جندة. وحول 
رفضه الدفاع عن الرئيس املخلوع، 
قال ســـرور انه لم يرفض، ولكنه 
لكونه رئيسا للسلطة التشريعية 
في عهد مبارك وجد ان عدم دفاعه 
هو نوع من املواءمـــة. وردا على 
ســـؤال وجهته مقدمـــة البرنامج 
لسرور عن مشاعر الشعب املصري 
جتاه أي محـــام يتولى الدفاع عن 
الرئيس الســـابق، أجاب سرور: ال 
تهمني هذه املشـــاعر خالص. إلى 
ذلك ألقت االجهزة األمنية مبديرية 
أمن اجليزة القبض على نائبني من 
الوطني مبجلسي الشعب  احلزب 
والشورى التهامهما بالوقوف وراء 

أحداث االربعاء الدامي او ما يعرف 
إعالميا باسم «معركة اجلمل» ضد 

ثوار ٢٥ يناير مبيدان التحرير.
  وكانت قوات األمن باملديرية ألقت 
القبض على العضوين مبنزليهما 
بحي الهرم، وذلك على خلفية وقوفهما 
وراء أحداث االربعاء الدامي، حيث 
يواجهان تهمة حتريض مجموعة من 
البلطجية من منطقة نزلة السمان 
بالهرم على التعدي على ثوار ٢٥ 
يناير مبيدان التحرير باســـتخدام 
اجلمال واجلياد واالسلحة البيضاء 
والعصي الغليظة وكسر الرخام، ما 
ادى إلى استشهاد واصابة املئات. في 
سياق آخر، أكدت مصادر موثوقة 
لـ «أخبار اليوم» املصرية انه ال صحة 
اطالقا ملا بثته بعض مواقع االنترنت 
املشبوهة عن احباط القوات املسلحة 
محاولة انقالب قامت بها قوات من 
احلرس اجلمهوري مبشاركة بعض 

قيادات وزارة الداخلية. 

 اعتقال نائبين لـ «الوطني» لوقوفهما وراء «معركة الجمل»
  وسرور يرفض الدفاع عن مبارك: ال يهمني الشعب

 ال صحة ألي أنباء عن وقوع محاولة لالنقالب

 بعد شهر على تنحي مبارك 
  مازالت الفترة االنتقالية صعبة 

ــى تنحي الرئيس املصري  ــهر عل  القاهرة ـ أ.ف.پ: بعد ش
السابق حسني مبارك بضغط من الشارع تخوض مصر مرحلة 
انتقالية سياسية شاقة يشوبها توتر مستمر واقتصاد متعب.

ــعبية غير مسبوقة استمرت    وفي ١١ فبراير وبعد ثورة ش
ــليمان استقالة  ١٨ يوما ضد النظام، أعلن نائب الرئيس عمر س

مبارك وتسليم السلطة للجيش.
  وفي اقل من دقيقة استغرقتها كلمة سليمان املتلفزة طوت 
ــتمر ٣٠ عاما ودخلت  ــلط اس مصر املذهولة صفحة حكم متس

مرحلة انتقالية دقيقة بإشراف املجلس األعلى للقوات املسلحة.
ــهيل االنتقال الى    ووعد املجلس الذي يضم حوالي ٢٠ ضابطا رفيعا بتس

الدميوقراطية وبإعادة السلطة الى املدنيني في اقرب وقت ممكن.
ــكوك، فانعدام االستقرار    غير ان البهجة بدأت تتراجع لتحل محلها الش
ــة عتمت على  ــة وأعمال العنف الطائفي ــي والصعوبات االقتصادي السياس
ــدة بالبتر مع املاضي وبإطالق  ــلطات اجلدي الصورة بالرغم من تعهدات الس
ــال األعمال  ــدد من الوزراء ورج ــة» عبر مالحقة ع ــة األيدي النظيف «عملي
ــهدت البالد تغييرا متكررا للوزراء نتيجة  ــابقني. في غضون أسابيع ش الس
ــة من وجوه حقبة  ــط من اجل تطهير احلكوم ــاء املتظاهرين على الضغ إبق
مبارك، وعمد اجليش لتهدئة النفوس الى تعيني عصام شرف رئيسا للوزراء 
ــات النظام  ــة تخلو من بارون ــكل حكوم ــخصية محترمة، حيث ش وهو ش
ــابق. لكن البعض اعتبر ان اجلدول الزمني الذي اقترحه اجليش إلجراء  الس
ــتفتاء حول التعديالت الدستورية في ١٩ مارس ثم اجراء انتخابات نيابية  اس
ــث املعارضة ضعيفة  ــهر املقبلة مضغوط في البالد حي ــة في األش وانتخابي

وسيئة التنظيم، باستثناء االخوان املسلمني.
ــى االقتصاد حتديا فعليا، ولم يحدد اي موعد إلعادة فتح بورصة     ويبق
ــهد البالد موجة من اإلضرابات  ــهر، فيما تش القاهرة املغلقة منذ اكثر من ش

واملطالبات االجتماعية تضاف الى تراجع السياحة.
ــوي بجعل األمن أولويته،  ــد وزير الداخلية اجلديد منصور العيس   وتعه
ــرطة تعود تدريجيا الى شوارع البالد بعد ان أخلتها بالكامل بعد  وبدأت الش

ايام على بدء الثورة.
  وتفاقمت املخاوف مساء الثالثاء بعد وقوع مواجهات بني اقباط ومسلمني 
ــخصا على األقل في شرق القاهرة، وجتمع حوالي ألف  أدت الى مقتل ١٣ ش
قبطي احتجاجا على حريق في احدى كنائس العاصمة بعد أعمال عنف ادت 

الى مقتل شخصني.

ري 
خبا

ل إ
حلي

 ت
 مبارك هاتف محاميه الششتاوي: 

  إذا كانت ثرواتي غير مشروعة فسترد للشعب
 القاهرة ـ وكاالت: خرجت العديد من وسائل 
اإلعالم ببيان تكذيب للمحامي املصري ســــمير 
الششتاوي حول توكيل أسرة الرئيس السابق 
حسني مبارك له للدفاع عنها في القضايا التي 
تتهم فيها، ورد في بعضها توجه اسرة مبارك 

ملقاضاة الششتاوي الدعائه ذلك.
  وفي هذا الصدد أكد «ســــمير الششتاوي» 
خــــالل مداخلة هاتفية لبرنامــــج احلياة اليوم 
املذاع على «فضائية احلياة» أن الرئيس مبارك 
قام شخصيا باالتصال به هاتفيا وجاء فيها أن 
الرئيس قدم شكره له لقبوله الدفاع عنه وعن 
احلق وقدم شكره للمحامني املعارضني له لعلمه 
أن جميع احملامني تدافع عن احلقوق «حسب قول 
الششتاوي». وأخبره الششتاوي ان العالم أجمع 

يتحدث عن ثرواته هو وأسرته، وكان رد مبارك أن اجلهات الرقابية 
واملواطنني لديهم علم بهذه الثروة وعليهم تقدمي املســــتندات التي 
تفيد بعدم مشروعيتها، وأكد الششتاوي ذكره ملبارك أثناء املكاملة 
بأن مختلف اجلهات تشير إلى عدم مشروعية هذه الثروة، وحينها 

قال مبارك «إذا كانت كذلك سوف ترد للشعب».
  إلى ذلك، نشرت جريدة «روز اليوسف» امس بصفحتها األولى 
بعنوان «مفاجأة ٢٠٠٠ جنيه معــــاش مبارك» وجاء في التحقيق: 
في الوقت الذي بدأت فيه إجراءات كشف سرية حسابات الرئيس 
السابق وأسرته في كل البنوك، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة 
املالية لروز اليوســــف تسوية معاش الرئيس السابق عن سنوات 
خدمته الثالثني وفوجئ بانه ال يتجاوز ألفي جنيه فقط، من واقع 
ملفه بهيئة املعاشات العسكرية، اكدت املصادر ان مبارك اعترض 
على قيمة املعاش الذي مت اخطاره به في اتصال تلفوني اجراه معه 

رئيس الهيئة. على صعيد متصل قال د.محمد 
رجب، أمني عام احلزب الوطني، إن احلزب بدأ 
«ثورة التطهير» وفصل كل العناصر التي ثبت 

تورطها في «أعمال الفساد»، بحسب تعبيره.
  وأضاف في تصريحات لـ «املصري اليوم» أن 
احلزب أصدر القائمة األولى التي تضم ٢٢ اسما، 
أبرزهم أحمــــد عز، أمني تنظيم احلزب الوطني 
السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، 
وأمني أباظة، وزير الزراعة السابق، وأحمد املغربي، 
وزير اإلسكان السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير 
التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانة، وزير 
السياحة السابق، ومحمد منصور، وزير النقل 
السابق، وسامح فهمي، وزير البترول السابق، 
وأنس الفقي، وزير اإلعالم الســــابق، ويوسف 
بطرس غالي، وزير املالية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير 
اإلسكان األسبق، وأسامة الشيخ، رئيس احتاد اإلذاعة والتلفزيون 
الســــابق، وعدد من رجال األعمال أبرزهم هشام طلعت مصطفى، 
ومحمد أبوالعينني. وأوضح رجب أن احلزب قبل اســــتقالة كل من 
صفوت الشــــريف، وزكريا عزمي، ومفيد شــــهاب، وجمال مبارك، 
وعلي الدين هالل، من كل تشــــكيالت احلزب وعضويته، كما أعلن 
األمني العام خلو منصب رئيس احلزب، موضحا أن حسني مبارك 
مت فصله من احلزب بعد قرار تخليه عن رئاسة اجلمهورية، والذي 
اعتبره احلزب تنحيا عن رئاســــة اجلمهورية وعن رئاسة احلزب 
أيضا، بحسب رجب. وأعلن األمني العام لـ «الوطني» عن ترتيبات 
لعقد مؤمتر احلزب االستثنائي نهاية أبريل املقبل، النتخاب رئيس 
جديد، مؤكدا أن خروج من وصفهم بـ «العناصر الفاسدة»، يعتبر 

مكسبا كبيرا للحزب. 

بصياغة قانون العمل احلالي رقم ١٢ 
لسنة ٢٠٠٣ والذي يتعرض حاليا 
النتقادات كبيرة، مؤكدا أن اللجنة 
قامت آنذاك بصياغة بعض البنود 
لصالح العمال إال أن البرملان في 
العهد السابق قام بتعديلها وحذف 

بعض البنود منها.
  وأكد الوزيــــر أن بعض املواد 
التي مت حذفها كانت تلزم أصحاب 
األعمــــال بضرورة عقــــد اجتماع 
مشــــترك مع التنظيمات النقابية 
العمالية وممثلي العمال مع بداية 
كل عام للتباحث حــــول األجور 
والعــــالوات، مشــــيرا إلى أن تلك 
املادة كان من شــــأنها حل الكثير 
من املشاكل العمالية حول األجور 
والعــــالوات وما كانت لتحدث أي 
اعتصامــــات عمالية حول األجور 

والعالوات.
  وأوضح الوزير أنه كان يعمل 
محاميا لبعض الشركات وال يجد 
غضاضة في هذا ألن عمله كمحام 
لبعض الشركات كشف له النقاب 
عن الكثير من املشاكل العمالية حول 

األجور واحلقوق االقتصادية. 

 القاهرةـ  وكاالت: تعهد د.عصام 
شرف، رئيس مجلس الوزراء، بأن 
يتمتع املصريون جميعا في اخلارج 
بجميع حقوقهم السياسية، وأن 
احلكومة ستعمل جاهدة على بحث 

هذا األمر.
  وقال «شرف» خالل لقائه بوفد 
ممثلي أقباط املهجر في أوروبا أمس 
مبكتبه مبقر رئاسة مجلس الوزراء، 
إن مصــــر حتتاج إلى دعم أبنائها 
في اخلارج والداخل، وإن اجلميع 
يجب أن يتكاتف للخروج مبصر 

من املرحلة الدقيقة الراهنة.
  وطلب «شرف» من ممثلي أقباط 
املهجر العمل على مساعدة احلكومة 
الطائفية، والوقوف ضد  في نبذ 
احملرضني الذين يهدفون إلى زعزعة 
األمة والنيل من وحدة مســــلميها 

وأقباطها.
  من جانبهم، أكد ممثلو أقباط 
املهجر تقديرهم جلهود «شرف» 
الفتنة، وأيدوا مســــعاه في  لوأد 
تهدئة األجواء، والعمل على توفير 
املناخ السياسي والدستوري الذي 
يكفل للمصريني في اخلارج مشاركة 
حقيقية في الشــــأن الداخلي دون 

إقصاء.
  الى ذلك، أكد وزير القوى العاملة 
والهجرة د.أحمد حسن البرعي أن 
وزارة القــــوى العاملة هي جهاز 
الدولــــة املنوط به حماية ورعاية 
العاملــــني املصريني فــــي الداخل 
واخلارج إلى جانب متكينهم من 
احلصول على حقوقهم االقتصادية 

واالجتماعية وحسن ممارستها.
  وكشف البرعي ـ في تصريح 
لوكالة أنباء الشرق األوسطـ  النقاب 
عن أنه كان ضمن اللجنة التي قامت 

 الرئيس السابق يعترض على تحديد معاشه الشهري بألفي جنيه.. و«الوطني» يفصله في «ثورة تطهير»

 الرئيس السابق حسني مبارك 

 رئيس الوزراء د. عصام شرف 

 وثيقة أمن الدولة املسّربة عن تفجيرات شرم الشيخ


