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اإلخوان: التصويت بـ »ال« يأتي بديكتاتور جديد.. والوفد: ترقيع في جسد ميت

إعداد دستور جديد اخليار األبرز أمام اجليش
إذا رفض املصريون التعديالت غدًا

� وكاالت: س���يكون  القاهرة 
ام���ام املجلس االعل���ى للقوات 
الذي ميسك بالسلطة  املسلحة، 
في مصر منذ االطاحة بالرئيس 
الس���ابق حس���ني مبارك في 11 
فبراير املاضي، خيارات عدة اذا 
ما رف���ض املصريون التعديالت 
الدستورية املقترحة في االستفتاء 
املقرر السبت وعلى رأسها الدعوة 
النتخاب جمعية تأسيسية إلعداد 

دستور جديد للبالد.
وس���يكون عل���ى املصريني 
التصويت ب� »نعم« او »ال« على 
تعديالت تش���مل تسع مواد من 
الدستور)75 و76 و77 و88 و93 
و139 و148 و79 و189( تزي���ل 
الترشح  القيود املفروضة على 
لرئاسة اجلمهورية ومتنع بقائه 
في السلطة اكثر من واليتني مدة 

كل منهما اربع سنوات.
كم���ا تلغي ه���ذه التعديالت 
امل���ادة 139 الت���ي تتيح لرئيس 
اجلمهورية احال���ة املدنيني الى 
القضاء العسكري وتخول مجلس 
الشعب الذي يفترض انتخابه بعد 
التعديالت الدس���تورية، اي في 
يونيو املقبل، حق اختيار جلنة 
لوضع دستور جديد للبالد على 
ان يتم االنتهاء من هذه املهمة في 

غضون عام من انتخابه.
وتؤيد جماعة االخوان املسلمني، 
اكثر القوى السياسية تنظيما، هذه 
التعديالت الدستورية مؤكدة في 
بيان اصدرته امس االول ان رفض 
التعديالت ياتي بديكتاتور جديد 
حيث ال توجد اي جهة تستطيع ان 
توقفه، والتعديالت يؤيدها ايضا 
احلزب الوطني الذي كان يتولى 
احلكم في عهد مبارك والذي اعلن 
بعض كوادره اخيرا انهم يعيدون 
تنظيم صفوفهم بعد »تطهيرها« 

من املتورطني في الفساد.
اال ان بقية القوى السياسية 
س���واء من اليمني الليبرالي مثل 
الوف���د يرفضونها، وقال  حزب 
مصطفى اجلندي مساعد رئيس 
احلزب ان هذه التعديالت مبثابة 
»ترقيع في جس���د ميت« او من 
اليس���ار مثل ح���زب التجمع او 
الق���وى اجلديدة مث���ل »ائتالف 
ش���باب الث���ورة« فترفض كلها 

التعديالت.
كما يرف���ض التعديالت ابرز 
املرشحني للرئاسة، املدير العام 
السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محم���د البرادعي واالمني 
العربية عمرو  العام للجامع���ة 

موسى.
لكن لكل منهما تصور مختلف 

اقرارها سيطرح مشكالت قانونية 
كبيرة.

ويقول نائب رئيس محكمة 
النق���ض احم���د مكي ان���ه »من 
غير الواضح م���ا اذا كانت هذه 
التعديالت ستعني اعادة العمل 
بالدس���تور القدمي املعطل حاليا 

بعد تعديله ام ال«.
ويتابع »اذا متت اعادة العمل 
بالدس���تور القدمي، فان س���لطة 
الرئاسة وفقا لنصوصه ينبغي 
ان تؤول في مرحل���ة اولى الى 
رئيس احملكمة الدستورية العليا 
ثم بعد انتخاب مجلس الشعب 
الى رئيس هذا املجلس«. ويؤكد 
ان »التعديالت الدستورية لم تراع 
حقيقة ان املجلس االعلى للقوات 
املسلحة« يتولى السلطة في هذه 

املرحلة االنتقالية.
من جهته، قال رئيس اللجنة 
القضائية العليا املكلفة باالشراف 
على االستفتاء انه في حال رفض 
ف���ان اجليش  التعديالت  ه���ذه 
سيصدر مرسوما يحدد مراحل 
االنتقال الى س���لطة مدنية في 
البالد من دون ان يوضح ماهية 

هذه املراحل.
وامتنع املجلس االعلى للقوات 
القوات املسلحة، في بيان نشره 
على صفحته على فيس بوك عن 
دعوة املصريني الى التصويت في 

اجتاه بعينه.
واكتفى بالدعوة الى املشاركة 
مؤكدا في هذه الرسالة املقتضبة 
ان »التصوي���ت في االس���تفتاء 
شهادة ميالد ملصر الدميوقراطية«، 
وأضاف ان »قبول التعديالت أو 
رفضها حق مكفول لكل مصري، 
أدل���ى بصوت���ك للحف���اظ على 

مكتسبات ثورة 25 يناير«.
وفي حالة رفض التعديالت، 
اقتراحا  امام اجليش  س���يكون 
موس���ى والبرادعي لدراستهما 

وبحث امكانية تنفيذهما.
كما سيكون امامه خيار ثالث 
ه���و ان يتولى بنفس���ه الدعوة 
الى تش���كيل جمعية تأسيسية 
لوضع دستور جديد قبل اجراء 
االنتخابات التشريعية والرئاسية 
وهو اقتراح يطرحه العديد من 

الكتاب واحملللني.
وكان من بني الداعني الى هذا 
اخليار استاذ العلوم السياسية 
في جامعة القاهرة حسن نافعة 
الذي طالب املجلس االعلى للقوات 
املسلحة بان »يشرع على الفور في 
اتخاذ االجراءات الالزمة النتخاب 
جمعية تأسيسية لوضع دستور 

جديد«

واحدة غير قابلة للتجديد على ان 
يتولى الرئيس املقبل الدعوة الى 
انتخاب هيئة تأسيسية تناقش 
وتعتمد دس����تورا جديدا للبالد 
وجتري بعد ذلك على اساس����ه 
االنتخاب����ات البرملاني����ة. واكد 
موسى انه »يخش����ى في حالة 
اقرار املوافق����ة على التعديالت 
الدستورية ان تتضاعف فرص 
شبكات املصالح التي اقيمت في 
النظام الس����ابق في الفوز بعدد 
كبير من مقاعد البرملان«. وتابع 
ان »بقاء الدستور القدمي للبالد 
)مع ادخ����ال تعديالت محدودة 
علي����ه( مينح الرئي����س القادم 
للبالد صالحيات واسعة وهو 
ما يتعارض مع آمال الشعب في 
الدميوقراطي����ة واحلرية وعدم 
الس����ابقة على  تكرار االوضاع 

الثورة«.
واضافة الى القوى السياسية، 
يعارض العديد من خبراء القانون 
التعديالت الدستورية ويرون ان 

للمرحلة االنتقالية. فالبرادعي، 
مدعوما م���ن »ائتالف ش���باب 
الثورة« يدعو الى اصدار »اعالن 
دستوري« يتضمن التعهد بكفالة 
احلريات العامة ثم تشكيل مجلس 
رئاسي مكون من ثالث شخصيات 
احداها عسكرية واثنتني مدنيتني 
يتولى ادارة شؤون البالد لفترة 
انتقالية متتد عامني يتم خاللها 
اعداد دس���تور جديد للبالد ثم 
االشراف على انتخابات تشريعية 

ورئاسية.
ويشدد البرادعي على انه ال 
ميكن اج���راء اي انتخابات قبل 
اقرار الدستور اجلديد النه رمبا 
التحول من  يرتأي املصري���ون 

النظام الرئاسي الى البرملاني.
اما موسى فدعا في بيان وزع 
على الصحافيني امس االول الى 
اصدار »اعالن دس����توري« من 
قبل القوات املسلحة يجري على 
اساس����ه انتخاب رئيس للبالد 
»قبل نهاية العام« احلالي لوالية 

التعديالت الدستورية املطروحة على االستفتاء في مصر

خالد يوسف: ال للتعديالت الدستورية

شيخ األزهر: تعديل سياسة الڤاتيكان شرط استئناف احلوار

المخرج خالد يوسف  أعلن 
أنه سوف يشارك في التعديالت 
الدستورية ب� »ال«، مؤكدا أنه ال 
يملك وصاية على أحد وإن كان 
يرجو الجمي���ع أن يرفض تلك 
التعديالت ولكنه يحترم الرأي 
اآلخر، كما أنه سوف يحترم في 

النهاية نتيجة االستفتاء.
المصري  المخرج  واستنكر 
خالد يوسف خالل استضافته في 
برنامج »مصر النهاردة«، فكرة 
استعجال االنتخابات البرلمانية 
وتأجيل الرئاسية فهو يرى أن 
الوقت غير مناسب وغير كاف 
لتشكيل األحزاب التي تستطيع 
أن تمثل كافة أطياف الش���عب 
المصري وتعبر عن قوى التغيير 

الحقيقية في المجتمع.
واقترح أن عشرة أشهر هو 
حد أدنى لعمل تنظيمات شعبية 
قادرة على خوض االنتخابات 
للتعبير عن روح الثورة وعن 
قوى التغيي���ر الحقيقية وعن 
مطالبها، وق���ال: »في رأيي أن 
االستفتاء يسبقه توافق مجتمعي 
على رأي واحد وبنسب كبيرة 
ج���دا والب���د من وج���ود حالة 

الطي���ب  ص���رح د.أحم���د 
ش���يخ االزهر الش���ريف بانه 
الحوار مع  مستعد الستئناف 
التدخل  الڤاتيكان بشرط عدم 
بالشؤون الداخلية لبعض الدول 

االسالمية.
ج���اءت تصريحات ش���يخ 
االزهر خالل لقائه بسفير بلجيكا 
بمصر برونونيف دوميفرني 
بمقر المش���يخة، حيث تطرقا 
في حوارهما الى موقف االزهر 
الشريف من االوضاع المصرية 
بعد ثورة 25 يناير، وكيفية بناء 
برامج لدعم وتطوير األزهر في 

المستقبل.
من جهة أخرى تم بحث تدعيم 

العالقات بين األزهر وبلجيكا، 
ودراسة مدى استعداد بلجيكا 
لتدريس اللغة الفرنسية لطالب 
جامعة األزهر، وبناء مجموعة 

من بروتوكوالت االبتعاث.
إلى ذلك، قرر ش���يخ األزهر 
إن�ش����اء دي����وان  الش���ريف 
للم��ظ��الم بالم�ش����يخة يتبع 
ش���يخ األزهر مباش�رة لتلقي 
م���ن  والمظال���م  الش���كاوى 
العاملي���ن باألزهر والقطاعات 
واإلدارات التابعة لهم بالقاهرة 
المواطن�ين  والمحافظات ومن 

الم�تعاملين معها.
وقال اللواء إبراهيم صادق 
رئيس اإلدارة المركزية لمكتب 

شيخ األزهر إن الديوان الجديد 
س���يكون له كافة الصالحيات 
الش���كاوى وبحثه���ا  لتلق���ي 
وعرضها على الجهات المسؤولة 
لتسويتها فيما يتفق واإلجراءات 
المتبعة باألزه���ر وبما يحقق 
مطالب واحتياجات المتعاملين 
مع األزهر فيما عدا مظالم جامعة 
األزهر حيث يتم تحويلها لالمام 

األكبر.
ق���د صدرت  أنه  وأض���اف 
المعلومات لكافة قطاعات األزهر 
بالتعاون م���ع اإلدارة الجديدة 
ومدها بالبيانات التي تساعدها 

في أداء مهامها.

القادمة: »أنه كثيرا ما استنكر 
هذه التصريحات متسائال كيف 
ل���ي أن أقبل مثل هذا التصريح 
الذي يعني بالضبط أن اإلخوان 
يعلنون صراحة أن عدم دخولهم 
انتخابات الرئاسة القادمة وهم 
في كامل قوته���م التي تمكنهم 
م���ن الفوز بها س���ببه كوني ال 
أزال ضعيف���ا وال أمتلك القوة 
لمنافستهم وأنهم سيعطونني 
أتأهل  الفرص���ة حت���ى  ه���ذه 

لمنافستهم«.
واستكمل: »هذا كالم مرفوض 
في السياسة وأنا أتصور أن حزب 
اإلخوان ال يستعجل الترشح في 
انتخابات الرئاسة لكيال نعرف 
بالضبط قوتهم الحقيقية على 
األرض فلو ترش���ح للرئاس���ة 
سيعرف عددهم وتتكشف هذه 
الحقيقة وهم ال يودون ذلك ألنه 

ليس في صالحهم«.
وأض���اف إذا كان النظام قد 
اس���تخدمهم س���ابقا »كفزاع« 
أنهم تنظيم  فالحديث اآلن عن 
ق���وي يرضيهم وأنا ال أقلل من 
قيمته���م وال أضعف من أهمية 

وجودهم«.

حوار وهن���اك فرق بينه وبين 
االنتخابات«. 

وأض���اف: »إن كان المجلس 
األعل���ى للقوات المس���لحة قد 
أرهق كثيرا ويود الخروج من 
هذا المأزق والعودة إلى مباشرة 
الرئيسية أتفق معه في  مهامه 
ذلك ولكن البد من إعطاء الفرصة 
لقوى التغيير الحقيقية للتنظيم 

أنفسهم«.
وتابع قائال: »ال أستطيع قبول 
خوض االنتخابات بهذه السرعة 
والتي ستفرز نفس الذي كان قبل 
25 يناير من وجود قوي لإلخوان 
المسلمين ولست ضد وجودهم 
وإن كنت أعارض فكرهم باإلضافة 
إلى فلول الحزب الوطني التي 
التزال موجودة بشكل أو بآخر 
وتملك الثروة والتنظيم اللذين 
يؤهلهما للفوز باالنتخابات، من 
حق قوى التغيير أن تس���تعد 
وتأخذ وقته���ا هي األخرى وال 
أعرف س���ببا لهذه العجلة في 
إجراء االنتخابات البرلمانية«.

وفي رده عل���ى تصريحات 
اإلخوان المسلمين عن عدم نيتهم 
الرئاس���ية  لدخول االنتخابات 

خالد يوسف

بابا الڤاتيكان شيخ األزهر

عدم نشر أي مادة 
إعالمية اليوم 

وغدًا
القاهرة ـ أ.ش.أ: دعا املجلس 

األعلى للقوات املسلحة 
جميع وسائل اإلعالم 

املقروءة واملسموعة واملرئية 
وااللكترونية سواء كانت 

عربية أو أجنبية الى عدم نشر 
او اذاعة اي آراء او حتليالت 
او اقتراحات حتمل وجهات 

نظر خاصة جتاه عملية 
االستفتاء، سواء بااليجاب 

او السلب اعتبارا من صباح 
اليوم اجلمعة 18 مارس 

اجلاري حتى االنتهاء من 
عملية التصويت مساء يوم 
غد السبت املوافق 19 مارس 

اجلاري.

حبس يوسف خطاب
في »موقعة اجلمل«

قررت النيابة العامة أمس األول حبس نائب احلزب 
الوطني عن دائرة الهرم والعمرانية السابق يوسف خطاب 
عضو مجلس الش���ورى، 15 يوما على ذمة التحقيقات 
التي جتريها في االتهامات املنس���وبة إليه بالتورط في 
قتل والشروع في قتل املتظاهرين في 2 فبراير املاضي، 

والذي عرف ب� »موقعة اجلمل«.
فيما أمر املستشار خالد البحيري احملامي العام لنيابة 
استئناف القاهرة بإشراف املستشار مصطفى سليمان 
احملامي العام األول، بإخالء س���بيل إيهاب العمدة نائب 
احلزب الوطني السابق عن دائرة الزاوية احلمراء بضمان 
محل إقامته في نفس الواقعة، ونفى العمدة أمام النيابة 
قيامه بالتحريض على التعدي على املتظاهرين، مشيرا 
إل���ى أنه خرج في ذلك اليوم بصحبة عدد من املواطنني 
وآخرين من أصدقائهم وتوجهوا ناحية ماسبيرو أمام مبنى 

اإلذاعة والتلفزيون حاملني الفتات تطالب باالستقرار.

»الغارديان«: مصير العرب 
مرهون مبصر

حبس األردني املتهم 
بالتجسس 15 يومًا

البحث عن مترجم يجيد 
العربية لـ»سفارة العمارة«

اليونسكو حلماية التراث 
واآلثار في مصر وتونس وليبيا

يرى الكات���ب البريطاني س���وماس ميلن أن مصير 
العرب ستحدده مصر وليست ليبيا، قائال إنه إذا ما متكن 
املصريون من بناء نظام دميوقراطي شعبي فإن األنظمة 

في املنطقة ستتساقط مثل أحجار الدومينو.
ويقول ميلن في مقال بصحيفة الغارديان إن الثورة 
التي جتتاح العالم العربي تفوق الصراع الذي يجري في 

ليبيا، مشيرا إلى أن العملية قد بدأت للتو.
وميضي قائال إن أي فكرة تفيد بأن جميع الطغاة قد 
يستسلمون بيسر وسهولة كما حدث في تونس ومصر 
تبقى مجرد حلم، والسيما أن األحداث في ليبيا قد تعزز 

لديهم اإلصرار على استخدام السالح ضد احملتجني.
كما أن هؤالء احلكام املستبدين � حسب تعبير الكاتب 
� قد يستغلون االنقسامات العرقية والطائفية والقبلية 
في كل مجتم���ع، وكذلك من يرعاهم م���ن األجانب، في 
محاولة لكبح موجة التغيير، ولكنه يذكر بأن الشعوب 

في املنطقة أبدت حتررها من خوفها.
ونبه ميلن إلى أن األنظمة التي تقدم تنازالت جتميلية 
� كما حدث في األردن � تعمل على تغذية املطالبة باملزيد 
من قبل احملتجني، مستندا إلى ما قاله املعارض اإلسالمي 
رحيل غرايبة »إما أن نحقق الدميوقراطية في ظل ملكية 

دستورية أو أنه ال تكون هناك ملكية على اإلطالق«.
ويقول الكاتب إن مصر س���تبقى مفتاح املس���تقبل 
للمنطقة، ورغم ما يخش���اه بعض الناشطني أن الثورة 
في مصر رمبا تض���ع وجها دميوقراطيا للنظام القدمي، 

فإن الزخم السياسي سيبقى قويا.
 ويخلص إلى أن جميع املؤش���رات � رغم أنه ال شيء 
مضمون � ت���دل على أن أحجار الدومين���و في املنطقة 

ستسقط آجال أم عاجال.

القاه���رة � د.ب.أ: أمرت نيابة أم���ن الدولة العليا في 
مصر امس االول بحبس األردني املتهم بالتجسس لصالح 
إسرائيل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التخابر مع 

دولة أجنبية بقصد اإلضرار باملصالح القومية للبالد.
تبني من التحقيقات أن املتهم يعمل لصالح املخابرات 
اإلس���رائيلية وأمدها بتقارير عن مص���ر بعد ثورة 25 
يناير. كما تبني أيضا أن املتهم يقوم بتسجيل محادثات 
تلفونية لبعض املس���ؤولني املصريني. وكان املستشار 
طاه���ر اخلولي احملامى العام لنياب���ة أمن الدولة العليا 
انتقل الثالثاء بصحبة عدد من رجال األمن املصري إلى 
منزل املته���م في القاهرة، ومت إلقاء القبض عليه وتبني 
أنه استأجر هذا املسكن لإلقامة به خالل الفترة املتواجد 
فيها بالبالد وقررت النيابة التحفظ على عدد من األجهزة 
اإللكترونية التي استخدمها املتهم في تسجيل احملادثات 
التلفونية للمسؤولني في مصر وأمرت النيابة بانتداب 
خبي���ر فني لفحص تلك األجه���زة وتفريغ ما عليها من 

مكاملات مسجلة.

كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية امس 
عن أن السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة تبحث عن ضابط 
إسرائيلي يجيد اللغة العربية واللهجة املصرية حتديدا 
ليتولى مهمة متابعة وفحص الصحافة املصرية يوميا، 
ورفع تقرير يومي عن كل ما تنش���ره الصحف املصرية 
احمللي���ة إلى وزارة اخلارجية اإلس���رائيلية، ويتواصل 
مع كب���ار اإلعالميني املصريني، ويوض���ح وجهة النظر 

اإلسرائيلية في مستقبل اتفاقية السالم.
وقالت مصادر بوزارة اخلارجية اإلسرائيلية ل�»يديعوت 
أحرونوت« إن »السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة تعمل بال 
عيون أو آذان منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من سقوط 
مبارك وجناح الثورة املصرية فإن منصب ضابط الصحافة 
ومسؤول االتصال بالسفارة اليزال شاغرا منذ أكثر من 
عام، وبات من الضروري تعيني ش���خصية إسرائيلية 

لتشغله في أسرع وقت«.

باري���س � أ.ش.أ: وجهت منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة »اليونس���كو« نداء إلى جميع ش���ركاء 
املنظمة حلش���د جهودهم من اجل صون وحماية التراث 
الثقاف���ي في مصر وتونس وليبيا. وقالت املديرة العامة 
لليونسكو، إيرينا بوكوفا، في ختام اجتماع طارىء عقد 
مبقر املنظمة بباريس »حتركت مشاعري عميقا وأحسست 
بفخر عظيم ينتابني عند مشاهدة تصرف املواطنني في 
تونس ومصر وليبيا شبابا وكبارا حني هبوا حلماية التراث 
في ظروف مريبة ساد فيها العنف، ومع ذلك يعترينا الهلع 
عند قراءة تقارير عما حدث من التدمير واإلضرار والسرقة 
في املتاحف واملواقع األثري���ة واملكتبات، ويقلقنا عميق 
القلق تصور أن هذه الفترة من الغليان االجتماعي ستترك 
التراث الثقافي عرضة لعبث عدميي الضمير الراغبني في 

انتهاز فرصة هذه الظروف لكسب غنائم«.

القاهرة � د.ب.أ: عاد البابا 
الثال���ث بطريرك  ش���نودة 
األرثوذكس���ية  الكنيس���ة 
املصرية إل���ى القاهرة امس 
قادما م���ن الواليات املتحدة 
بعد 19 يوما قضاها للعالج 
الفحوصات لطبية  واجراء 
الكلى والساق والقلب  على 
داخل مستش���فى كليفالند 

بوالية أوهايو األميركية.
التقى خالل  البابا  وكان 
رحلت���ه العالجية عددا من 
الكهنة واألساقفة في الواليات 
املتحدة كما التقى عددا كبيرا 
من أقباط املهجر هناك ورفض 
البابا خالل اللقاء انشاء حزب 

على أساس ديني.
املق���رر أن يجتمع  ومن 
البابا بع���د عودته مع عدد 
من األس���اقفة ملناقشة كافة 
األحداث األخيرة وباألخص 
كنيسة »الشهيدين« مبنطقة 
ص���ول بأطفيح الواقعة في 
محافظ���ة حل���وان جنوب 
العاصم���ة املصرية القاهرة 
ومظاهرات األقباط أمام مبنى 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون في 
منطقة ماسبيرو القريبة من 

وسط القاهرة.

عودة البابا 
شنودة

إلى القاهرة

البابا شنودة الثالث

القاه���رة: أصدر مجلس 
الوزراء املصري برئاس���ة 
د.عصام ش���رف مساء اول 
من امس، مش���روع قانون 
التحرش  بتغليظ عقوب���ة 
إلى اإلعدام  اجلنسي لتصل 
ومن املقرر أن يتم إرس���ال 
املش���روع للمجلس األعلى 
للقوات املسلحة للتصديق 

عليه متهيدا للعمل به.
ونقال عن »بوابة األهرام« 
وافق مجل���س الوزراء على 
مش���روع مرس���وم بقانون 
بتعديل بعض أحكام قانون 
العقوب���ات طبقا مل���ا قدمه 
وزير العدل بشأن »التحرش 
اجلنس���ي« من أجل تشديد 
العقاب اجلنائ���ي في حالة 
توافر ظروف مش���ددة في 
جرائ���م االعتداء اجلنس���ي 
التع���رض لإلن���اث أو  أو 

األطفال.

تغليظ عقوبة 
التحرش اجلنسي

إلى اإلعدام

ال حديث لضباط وزارة 
الداخلية حاليا اال عن البرج 
السري الذي يمتلكه حبيب 
الداخ�لية  العادل���ي وزي���ر 
الس���ابق وال اح���د يع�ل���م 
عنه شيئا وال يدخل ضمن 
اموال���ه المت�ح�ف���ظ علي�ها 
العام، ألنه  ال��نائ���ب  بأم�ر 
إلهام ش�رش�ر زوجت�ه  ملك 

الس�ابق��ة.
الضب���اط قالوا انه عقب 
زواج الصحافية الهام شرشر 
من رج���ل االعمال اش���رف 
السعد اهداها ڤيال عبارة عن 
اللون كائنه  دورين بيضاء 
بتقاطع شارع روكسي من 
شارع ج�سر السويس وبعد 
انفصالها عن السعد وزواجها 
من وزير الداخلية الس���ابق 
حبيب العادلي س���محت له 
التي  الڤيال  بالتصرف ف���ي 
حصل على ترخيص بهدمها 
واس���ند عملي���ة اقامة برج 
سكني مكانها الحد المقاولين 
الذي وضع حجر االساس ولم 

يستكمل البناء.
اال ان العادلي باع وحدات 
سكنية منذ سنة واخفى قصة 
البرج عن وسائل االعالم وال 
احد يعلم عنه شيئا سوى 

المقربين منه. 
أم���ا ش���قه الزمالك التي 
الهام شرشر  كانت تمتلكها 
عن زوجها الس���ابق اشرف 
الس���عد والكائنة بالزمالك 
فتقي���م فيها ابن���ة العادلي 
وزوجها من زوجته االولى 

قبل الهام شرشر.

أسرار العادلي 
والبرج السري!

التصويت بـ »نعم«
أو »ال« على تعديالت 

تشمل 9 مواد
من الدستور


