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السيستاني يعطل الدراسة في احلوزات اليوم

 املنامة تزيل دوار اللؤلؤة وتتهم إيران مبحاولة فرض وصايتها عليها
في البحرين الى جانب السعودية 
واالمارات بهدف »املس���اهمة في 

حفظ االمن والنظام«.
ونقلت وكالة االنباء القطرية 
عن العقيد الركن عبداهلل الهاجري 
قوله أول من أمس للصحافيني 
في املنامة ان »الق���وة القطرية 
املش���اركة هي ضمن قوات درع 
اجلزيرة ومهمتها املساهمة في 

حفظ األمن والنظام«.
القطري  واضاف املس���ؤول 
»نحن كقوة قطرية نتلقى االوامر 
والتعليمات م���ن قائد قوة درع 
اجلزيرة املشتركة وال توجد قوة 
قطرية في البحرين خارج درع 

اجلزيرة«.
ول���م يحدد الهاج���ري عديد 
الق���وات القطرية التي ارس���لت 

الى البحرين.
في سياق مواز، أعلن مكتب 
املرجع الديني الشيعي األعلى آية 
اهلل علي السيستاني عن تعطيل 
الدراسة في احلوزات العلمية في 

النجف اليوم تضامنا مع الشعب 
البحريني.

وقال املتحدث باسم املرجعية 
العليا حامد اخلفاف ان »املرجع 
االعلى يبدي قلقه الش���ديد من 
االجراءات التي اتبعتها احلكومة 

البحرينية في االيام االخيرة«.
واضاف اخلفاف ان السيستاني 
»شدد على ضرورة اتباع االساليب 
السلمية حلل املشاكل العالقة في 

البحرين«.
وكان مجلس النواب العراقي 
علق أمس األول جلسته تضامنا 
مع االحتجاجات التي تش���هدها 

البحرين.
ف���ي س���ياق م���واز، تظاهر 
مئات االش���خاص ف���ي الرمادي 
أمس مطالبني بإس���قاط حكومة 
رئيس ال���وزراء العراقي نوري 
املالكي، ونددوا بانشغال البرملان 
بقضي���ة البحرين بدال من »حل 
مشاكل املواطنني«، بينما اصيب 
عشرة اش���خاص بجروح خالل 

تفريق تظاهرة اخرى في مدينة 
قريبة.

 وقال احد الذين شاركوا في 
تظاهرة الرمادي سعيد الدليمي 
)41 عاما( ان البرملان كان مشغوال 
ام���س األول »مبناقش���ة قضية 
البحرين فهل استطاع ان يعالج 
مشاكل العراق قبل ان يبحث في 

مشاكل البحرين؟«.
واضاف متسائال »هل ممكن 
ان يعلق البرملان جلساته ونحن 
في ظل ازمات حقيقية؟«، وذلك 
في اشارة الى تعليق البرملان اول 
من امس جلسته بناء على طلب 
من نواب ش���يعة احتجاجا على 
قيام حكوم���ة البحرين بتفريق 

املتظاهرين في املنامة.
وكانت مملكة البحرين اعتبرت 
ان رسائل احلكومة االيرانية الى 
امناء االمم املتحدة ومنظمة املؤمتر 
االس���المي واجلامع���ة العربية 
اململكة  بخصوص االوضاع في 

تدخال في شؤونها الداخلية.

وقال وكيل الشؤون االقليمية 
ومجلس التعاون بوزارة اخلارجية 
البحرينية حمد العامر في تصريح 
صحافي أمس ان ارس���ال وزير 
اخلارجية االيراني رس���ائل الى 
االمناء العامني في هذه املنظمات 
يعد تدخال ايرانيا في الش���ؤون 
الداخلية ململكة البحرين ويضر 

بأمن اخلليج.
التصرف  العامر ان  واضاف 
االيران���ي »بالغ الغرابة« وميثل 
انتهاكا لسيادة البحرين التي هي 
عضو في االمم املتحدة الفتا الى 
ان هذا يعبر عن النوايا احلقيقية 
الي���ران للتدخل بش���ؤون دول 

مجلس التعاون اخلليجية.
وتس���اءل: »من فوض ايران 
للتحدث باس���م البحرين؟ وهل 
فرض���ت اي���ران وصايتها على 
شعب البحرين كي يرسل وزير 
خارجيتها رسائل الى االمم املتحدة 
ف���ي قضي���ة ذات ش���أن داخلي 

بحريني؟«.

املنامة � وكاالت: بدأت السلطات 
البحرينية في ازالة دوار اللؤلؤة 
في وسط املنامة ودمرت نصب 
اللؤلؤة الذي شهد االحتجاجات 
االخيرة، حس���بما افادت وكالة 

االنباء البحرينية أمس.
وقالت الوكالة »في اطار حرص 
احلكومة على حتسني اخلدمات 
التحتية »بدأت  البنية  وتطوير 
أمس »أعم���ال تطوي���ر تقاطع 
التع���اون وذلك  دوار مجل���س 
لزي���ادة االنس���يابية ف���ي هذه 
املنطقة احليوية من العاصمة«. 
الدوار انش���ئ اواخر  وكان هذا 
الثمانينيات واطلق عليه »دوار 
مجلس التعاون« ويتوسطه نصب 
تذكاري عبارة عن لؤلؤة تتربع 
على رأس ست اذرع متثل دول 
مجلس التعاون الست، وقد عرف 

شعبيا باسم دوار اللؤلؤة.
من جانب آخر، اكد مس���ؤول 
عس���كري قطري مشاركة بالده 
)رويترز(في االنتشار العسكري اخلليجي  متثال اللؤلؤة حلظة هدمه من قبل السلطات البحرينية في ميدان مجلس التعاون أمس 

ابنة الفريق الشاذلي تتهم مبارك مبحو صورة والدها من بانوراما حرب أكتوبر

املدعي العام العسكري في مصر: لن نحاكم مبارك عسكرياً
منهم بجانب بعض من ش���باب 
الثورة بحسب صحيفة القدس 
العربي وذلك للذهاب الى شرم 
الش���يخ للقاء الرئيس السابق 
حسني مبارك وأسرته، والوصول 
معهم الى حل جذري بشأن إعادة 
األموال التي تعد ملكا للش���عب 
مع ضمان محاكمة عادلة ملبارك 

وأسرته.
في سياق متصل أكدت شهدان 
الشاذلي كرمية الفريق سعد الدين 
الش���اذلي رئيس أركان القوات 
املسلحة املصرية في حرب اكتوبر 
ان سبب إقصاء الرئيس السابق 
حسني مبارك لوالدها هو انه رآه 
التخطيط لنصر  خصما له في 

اكتوبر.
وتس���اءلت كرمي���ة الفريق 
الشاذلي في حوارها مع برنامج 
احلقيقة الذي يقدمه اإلعالمي وائل 
اإلبراشي عن سبب احلديث عن 
الضربة اجلوية م���ع انها جزء 
ال يتجزأ من خطة احلرب التي 
وضعه���ا والدها، مش���يرة الى 
ان مبارك كان يخش���ى منافسة 
الشاذلي له، ألنه منافس ثقيل، 
ووصف���ت م���ا ح���دث بأنه من 
املمكن ان يكون نوعا من الغيرة 
العسكرية إلزاحته عن الساحة 

السياسية حسب قولها.
ودللت على ذلك بأن بانوراما 
اكتوبر ال حتتوي على اسم سعد 
الدين الش���اذلي إطالقا، وكذلك 
املتح���ف احلربي ل���م يضم له 
متثاال له، وعندما ذهب املش���ير 
أبوغزال���ة الى هناك قال: »عيب 
هذا ال يصح« فصنعوا له متثاال 
صغيرا، بعيدا عن مجموعة غرفة 
عمليات القوات املسلحة بحرب 
اكتوبر، ع���الوة على ان صورة 

التمثال ال تشبهه.

ورد مكت���ب مبارك على ذلك 
بالبي���ان التالي: الحظ الرئيس 
السابق وأس���رته ان االدعاءات 
التي تصدر  الكاذبة والباطل���ة 
ضدهم وع���ن ثروتهم بدأت في 
منحنى جديد، حيث ادعت قناة 
اجلزيرة القطرية نقال عن جون 
كي���ري رئيس جلن���ة العالقات 
اخلارجي���ة مبجلس الش���يوخ 
األميركي ان السلطات األميركية 
جمدت 31.5 مليار دوالر من ثروة 
الرئي���س الس���ابق وممتلكاته، 
ومل���ا كان األمر قد خرج عن حد 
السكوت عليه ووصل الى درجة 
املتعمدة لإلس���اءة  الهزلية  من 
البالغة للرئيس السابق وأسرته 

فقد قرروا اآلتي:
أوال: اتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونية الالزمة من خالل املمثل 
القانوني لرفع الدعاوى ضد كل من 
قناة اجلزيرة وجون كيري وأي 
وسيلة إعالمية اخرى ستستمر 

في نشر هذه األكاذيب.
ثانيا: سيكون هذا إجراء أوليا 
وسيقوم مكتب الرئيس السابق 
باتخاذ اجراءات أخرى متالحقة 
ضد كل من يحاول املساس بشرفه 
ونزاهته لتوضح للشعب املصري 
الرئيس السابق وأسرته لم  ان 
يس���تغلوا نفوذهم بأي صورة 
إق���رار الذمة املالية  كانت، وان 
النهائي املقدم من الرئيس السابق 
ال يوجد به أي أخطاء وانه يعبر 
عن الواقع، وستتم مالحقة مقدمي 
البالغات الكاذبة تباعا في األيام 

املقبلة.
في غضون ذل���ك، ذكر أنور 
عصمت السادات، وكيل مؤسسي 
ح���زب اإلص���الح والتنمية انه 
وبعض القوى الوطنية يبحثون 
حاليا فيما بينهم تش���كيل وفد 

القاه���رة � وكاالت: أكد مدير 
إدارة املدعي العام العسكري في 
مص���ر اللواء مدح���ت غازي أن 
الرئيس الس���ابق محمد حسني 
مبارك لن يحاكم عسكريا، موضحا 
أن القضاء العسكري ال يختص 
باحلكم على العس���كريني الذين 

خرجوا من اخلدمة.
وقال غازي، في تصريحات 
لصحيف���ة »املص���ري الي���وم« 
املس���تقلة امس، إن »مبارك في 
حال محاكمته س���يواجه قضاء 
مدنيا وإنه ال يجوز إلقاء االتهامات 
جزافا دون أي دليل طاملا نتحدث 
عن العدال���ة وال جتوز املطالبة 
بإحال���ة أح���د للمحاكم���ة عبر 

املظاهرات«.
وأضاف ان القضاء العسكري 
ال يختص مبحاكمة العسكريني 
الذين خرجوا من اخلدمة ألنهم 
يصبحون مدنيني ويتم التعامل 
معهم أمام القضاء املدني، وكذلك 
املتورطون في معركة »اجلمل« لن 
يحاكموا أمام القضاء العسكري 
ألن الواقعة كانت في الثاني من 
فبراير ومت تشكيل جلنة »تقصي 
حقائق« وتباشر النيابة العامة 

حاليا التحقيق في القضية.
الى ذلك، أصدر مكتب الرئيس 
السابق حس���ني مبارك أول من 
امس بيان���ا تعهد فيه مبقاضاة 
جون كيري وقناة اجلزيرة التي 
أذاع���ت تصريحات جاء فيها ان 
السلطات األميركية جمدت ثروة 
مبارك في اميركا البالغة 31 مليار 
املليار دوالر وتش���مل  ونصف 

أمواال سائلة وعقارات.
وذلك بعد ساعات من إعالن 
املتحدث باسم كيري انه كان يقصد 
الرئيس  القذافي وليس  العقيد 

املصري السابق مبارك.

حسني مبارك

الرئيس السابق 
يقاضي كيري 

و»اجلزيرة«
إلذاعة تصريحات 

خاطئة حول جتميد 
ثروته

أحمد حلمي ومنى زكي:
»ال« للتعديالت الدستورية

أغنية »جرجس وحسني«
تدعو لـ »الوحدة الوطنية«

مؤلفة »زنا احملارم«
حتتفي بثوار تونس

طرح املطرب وامللحن الشاب مودي جمال منذ أيام اغنية 
»جرجس وحسني« التي تدعو الى الوحدة الوطنية بعد ما 
شهدته مصر من احداث في الفترة االخيرة، واالغنية من كلمات 

كرمي سعيد وأحلان مودي جمال وتوزيع سام اميل.
وكان مودي قد طرح اغنية »كان ودي« باللهجة اخلليجية 
من كلمات الش���اعرة االماراتية الياسية ومن احلان مودي 
جمال وتوزيع مدحت خميس، ومت تسجيلها داخل استديو 

»صوت احلب« مع مهندس الصوت سامح املازني.

كشفت الكاتبة التونس���ية هند الزيادي مؤلفة رواية 
»الصمت« التي تتعرض ل� »زنا احملارم« عن نيتها حتويل 
روايتها اجلديدة »أرض األحالم« الى عمل درامي يحتفي 
بثورة »الياسمني« التي اطاحت بنظام زين العابدين بن 

علي.
وفي حني نفت ما تردد عن منع الس���لطات التونسية 
رواية »الصمت« التي ستتحول الى فيلم سينمائي للمخرجة 
املصرية اين���اس الدغيدي فإنها اش���ارت الى ان اللهجة 

التونسية بدأت تنتشر بعد جناح ثورة تونس.
واكدت الزيادي انه���ا ترغب في ان تكون روايتها عن 
الثورة اول عمل درامي تلفزيوني يبث على القناة الوطنية 

بعد الثورة معتبرة هذه اخلطوة شرفا كبيرا لها.

في محاولة حلش���د الرأي الع���ام وتوجيهه نحو رفض 
التعديالت الدس���تورية، دعا مجموعة من ابرز جنوم الفن 
وأعالم السياسة والدعاة في رسالة مصورة املواطنني املصريني 
الى رفض التعديالت الدس���تورية جملة وتفصيال، مؤكدين 

انها تعد خطوة للوراء.
وقد شارك في هذه احلملة كل من منى زكي واحمد حلمي 
باعتبارهما من ابرز املشاركني في ثورة 25 يناير، حيث قالت 
منى زكي ال للتعديالت الدستورية علشان ادي مهلة لالحزاب 

اجلديدة يبقى لهم ارضية وفرصة اكبر ملنافسة حقيقية.
ام���ا زوجها النجم احمد حلمي فب���رر رفضه للتعديالت 
الدستورية قائال: ال علشان احقق ابسط مبادئ الثورة وهي 
العدال���ة الزم يبقى في تكافؤ فرص لالحزاب اللي لس���ه ما 

كملتش علشان تقدر تنافس.

منى زكي عفاف شعيب تدرس تقدمي بالغ أحمد حلمي
للنائب العام بعد الهجوم عليها

شعالن: »زهرة اخلشخاش«
مع سوزان مبارك!

»شباب التحرير«: عالء مبارك 
مرشح »الوطني« للرئاسة

فضح جرائم صفوت الشريف
في »ملف أحمر«

أكدت الفنانة عفاف شعيب انها تفكر حاليا في تقدمي 
بالغ للنائب العام ضد كل من أس���اء لها بعد تصريحات 
»البيتزا والريش والكباب« حيث قالت عفاف في البداية 
تعاملت مع املوضوع بش���كل كوميدي متاما، لكنني فيما 
بعد وج���دت بعض العبارات املهينة، وأنا حاليا أفكر في 
تقدمي ب���الغ للنائب العام ضد 
كل من أساء لي ألن األمر جتاوز 
حدوده، وأنا أقول لكل املهاجمني 
لي: »كفاية شتائم.. الزم نحترم 

بعض«.
وأب���دت عف���اف ش���عيب 
الهجوم بسبب  استغرابها من 
التي تراها »مش  تصريحاتها 
مهمة« حيث قالت »أنا ال أجد 
هذا الكالم أمرا مهما، كما أنني 
لم اسب أحدا، وعموما الڤيديو 
الذي عرض مت مونتاجه حيث ان 
الكالم الذي سبق هذا التصريح 
كان سيوضح وجهة نظري ألنني كنت أحتدث عن األطفال 
الذين يتحدثون في أشياء بسيطة تخصهم، وعموما انا 
اس���أل هؤالء الذين تفرغوا للهجوم علي: »انتوا مركزين 
في إيه واال في ايه، امال ثورة اي اللي بنقول عليها« فانا 
أمتنى ان يركز الش���باب في البناء والتعمير بدل ما احنا 

ماسكني في حاجات مش مهمة.

قال دفاع محسن شعالن رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
السابق املتهم بقضية »زهرة اخلشخاش« ان هناك يدا خفية من 
املمكن ان تكون قد قامت بسرقة اللوحة وقدمتها الى سوزان 
مبارك زوجة الرئيس الس���ابق التي كانت ابدت اعجابها بها 
من قبل. اس���تمعت احملكمة الى مرافعة دفاع املتهمني البالغ 
عددهم 11 متهما واكدوا عدم وجود 
مسؤولية على عاتقهم، مشيرين 
الى ان بعضهم لم يكن موجودا 
يوم حدوث الس���رقة، والبعض 
اآلخر ارسل العديد من اخلطابات 
للمسؤولني حول التقصير االمني 

باملتحف لكن لم يجدوا الرد.
وكان املتهم���ون ق���د تقدموا 
بأوراق استئناف احلكم الصادر 
بحبس���هم 3 سنوات مع الشغل 
وذلك الدانتهم باالهمال في اداء 
واجباتهم ما ادى الى سرقة لوحة 
زه���رة اخلش���خاش وقد قررت 
احملكمة بعد جلس���ة مطولة اس���تمرت اكثر من 3 س���اعات 

حجز الدعوى للحكم جللسة 21 ابريل املقبل.

علمت شبكة ش���باب التحرير من مصادر موثوقة داخل 
احلزب الوطني ان احلزب الوطني يخطط منذ بداية الثورة 
لوض���ع عالء مبارك في الواجه���ة، وذلك بعد حالة الغضب 
الشديدة التي انتابت الشارع املصري من جمال مبارك وزمرته، 
وكانت بعض الصحف املصرية حاولت تلميع شخص عالء 
مبارك وذكر حادثة انه حاول ان يتعارك باأليدي مع شقيقه 
جمال قائال له: أنت السبب في هذه النهاية السيئة لوالدك.. 
وذكرت بعض الصحف املصرية وقت الثورة ان عالء مبارك 
كان يرفض كل سياسات جمال وزمرته، وحتدثت أكبر الصحف 
القومية صحيفة »األهرام« عن ان عالء مبارك كان دائم الرفض 
للفساد في محاولة إلخراج الرجل بصورة مختلفة عن شقيقه 
األصغر ويبدو ان ذلك كان مدروس���ا ولقي دعما من رجال 
أعمال يتبعون احلزب الوطني واستفادوا منه خالل الفترة 
املاضية، ووفق املصدر ذاته فإن احمد شفيق رفض الترشح 
للرئاس���ة من خالل احلزب الوطني رغم اجلهود التي بذلت 
إلقناعه بذلك وتبلورت فكرة ترشيح عالء مبارك للرئاسة بعد 
مواقف بعض الرؤساء وامللوك العرب برفضهم ألي محاكمة 
لشخص حسني مبارك، فقد كشفت مصادر قضائية مصرية 
رفيعة عن استحالة وصعوبة مالحقة الرئيس السابق حسني 
مبارك في ارتكاب جتاوزات سياسية ومالية وقضايا فساد 
خاصة بأفراد عائلته خصوصا زوجته وجنليه جمال وعالء 
وتقدميه���م ألي محاكمات، على الرغم من اكتش���اف وثائق 
ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد بالفعل وتستر 
النظام السابق على هذه املخالفات الكبرى سياسيا وماليا مبا 
فيها قضية تصدير الغاز إلسرائيل واحلصول على عموالت 

تقدر مبليارات الدوالرات ملبارك وجنليه.

تعكف الفنانة واملنتجة اسعاد يونس في الوقت احلالي 
على التحضير لفيلم جديد اسمه »ملف أحمر« من املقرر ان 

يتطرق لقصة حياة مسؤول كبير في النظام السابق.
ومع ان يونس رفضت التصريح باسمه واكتفت بذكر اول 
حرفني من اسمه »ص.ش« فانه ليس من الصعب تخمني انه 
صفوت الشريف رئيس مجلس 

الشورى السابق.
واضافت يونس ان جلسات 
عمل مكثفة يتم عقدها في الوقت 
احلالي بينها وبني السيناريست 
محم���د امني راض���ي من اجل 
وضع التصور املناسب للفيلم، 
الوثائق واملستندات  وجتميع 
التي ميكن ان تفيد في سياق 

العمل.
وبع���د االنتهاء م���ن كتابة 
الس���يناريو س���يبدأ ترشيح 
العمل  لب���دء تصوير  االبطال 
في اقرب وقت للمساهمة في كشف جزء مهم من التاريخ 

السياسي اخلفي ملصر.

عفاف شعيب

سوزان مبارك

صفوت الشريف

رقية السادات: اإلسالمبولي لم يعدم وقابلته في السعودية
عبود الزمر: من اغتالوا السادات شهداء

»نهائي الثورة«: مصر وتونس في لقاء كروي ودي باإلمارات
الفن���ي  واف����ق اجل�ه����از 
للمنتخب الوطني على عرض 
قدمته إحدى شركات التسويق 
الرياضي اإلجنليزية لتنظيم 
ب���ني منتخبي  مب���اراة ودية 
أبريل  مصر وتونس ي���وم 9 
املقب���ل باإلم���ارات، يخصص 
دخلها لصالح ش���هداء الثورة 
في البلدين، وينتظر أن يرفع 

احتاد الكرة األمر إلى املجلس 
القومي للرياضة التخاذ القرار 
النهائ���ي. وقال س���مير زاهر، 
إنه تلقى  الكرة،  رئيس احتاد 
اتصاال من علي احلفصي، رئيس 
التونسي، يطلب فيه  االحتاد 
إقامة املباراة أحد أيام 9 أو 10 أو 
11 أبريل املقبل باإلمارات، وأكد أن 
اجلهاز الفني وافق، مبدئيا، على 

املوعد املقترح، وسيتم عرض 
األمر على اجتماع مجلس إدارة 
االحتاد قبل رفعه إلى املجلس 
القومي للبت فيه. وأوضح ان 
الشركة عرضت نقل املباراة الى 
اجنلترا في حالة فشل تنظيمها 

باإلمارات.
وفيما يتعلق براتب اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري لكرة 

القدم، رفض سمير زاهر التعليق 
على تخفيض عقود اجلهاز الفني 
للمنتخب املصري واجلدل الدائر 
حول هذا املوضوع، ولكنه أكد 
على أن حسن شحاتة � املدير 
الفن���ي للمنتخ���ب املصري � 
صاح���ب خبرة ف���ي املواقف 
ازمة كان  الصعبة، وف���ي كل 

يعد ويفي بوعده.

رأته في فندق اجياد مبكة املكرمة 
سنة 1996، وشعرت بأنها تريد 
االنتقام والقصاص لوالدها حني 
وقعت عيناه���ا عليه، ووجدته 
اصيب بحالة من االضطراب في 

حركته حني رآها.
ولفتت الى ان هناك اشخاصا 
آخرين يقفون وراء قتل السادات 
بخ���الف االس���المبولي وعبود 
الش���رفاء من  الزم���ر، مطالبة 
املصريني بس���رعة االدالء مرة 
اخ���رى بش���هاداتهم في قضية 

مقتل والدها.
وانتقدت في مداخلتها الهاتفية 
مع عمرو الليث���ي في برنامجه 
»واحد من الناس« امس األول ما 
وصفته ب� »تهافت وسائل االعالم« 
على عب���ود وطارق الزمر عقب 
خروجهما من السجن، مؤكدة انها 
علمت بأنه حدث اختفاء لبعض 
االوراق اخلاصة بوالدها من مكتبه 

عقب اغتياله.

س���جن كبير، على حد تعبيره. 
املتعلقة  الزمر رفض االتهامات 
بتورطه في اغتيال السادات، وقال 
لم اكن موافقا على عملية اغتيال 
السادات، لكن خالد االسالمبولي 
اصر على تنفيذ العملية، مشيرا 
الى ش���ن بعض االطراف حملة 
مغرضة ضده وضد جماعته بهدف 
تشويه س���معتهم وتصويرهم 
على انهم قتلة او مصاصو دماء، 
وتابع كنا نريد تغيير وجه مصر، 
وخطتنا االصلية كانت االطاحة 
بنظ���ام احلكم عبر حترك مدني 
بتحري���ض جماهي���ري يحتل 
االهداف الرئيسية ومن ثم يتم 
السادات  الرئيس سواء  اعتقال 

او غيره وليس اغتياله.
في املقابل، قالت رقية السادات، 
ابنة الرئيس الراحل محمد انور 
السادات انها تشك في عملية تنفيذ 
حكم االعدام في خالد االسالمبولي 
قاتل والدها عام 1982، حيث انها 

دبي � العربية.نت: قال السجني 
السياسي السابق عبود الزمر في 
مقابلة م���ع »العربية« امس ان 
اغتيال الرئيس انور السادات كان 
نتيجة طبيعية حلالة االحتقان 
السياسي وانسداد قنوات احلوار 
مع املعارض���ة املصرية في تلك 
الفترة، واصفا م���ن اغتالوه ب� 
»الش���هداء«. واعتب���ر الزمر ان 
الس���ادات اخطأ في حق شعبه 
بتوقيع���ه معاهدة الس���الم مع 
اسرائيل والتي سرعت على حد 
قوله من عملية قتله، بعد ان اباح 
بعض الشيوخ وعلماء املسلمني 

في تلك الفترة سفك دمه.
واعت���رف ف���ي املقاب���ل بأن 
املصريني دفع���وا طوال ثالثني 
عاما ثمن���ا باهظا لهذه احلادثة 
التي اتت بنظ���ام مبارك، ومن 
ثم فرض حال���ة الطوارئ التي 
ادت الى حالة اختناق سياس���ي 
وضعت املجتم���ع املصري في 

أنور السادات


