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النائب العام يدرس عرض رجال األعمال 
املتهمني بسداد 2 مليار و375 مليون جنيه

عبود الزمر: عصر االحتكام إلى السالح
 قد ولى في مصر احلرة

الفقي: موسى ينتمي للنظام القدمي 
والبرادعي يتسم بالنقاء والطهارة

»اخلارجية« توضح احلقائق
 فيما نشرته »الفجر« عن أبوالغيط

القاهرة � ا.ش.ا: يدرس املستش����ار د. عبداملجيد 
محمود النائب العام حاليا عددا من العروض املقدمة 
إليه من 6 من املتهمني من كبار رجال األعمال الذين 
تباشر نيابة األموال العامة العليا حتقيقاتها معهم، 
لسداد مبلغ 2 مليار و375 مليون جنيه مصري و5 
ماليني متر بالساحل الشمالي متثل قيمة ما استولى 
علي����ه 6 من كبار رجال األعمال من املال العام بغير 
وجه حق، وهم كل من أحمد عز ومنير غبور وهشام 
احلاذق وحسني س����جواني ورجل األعمال اإلماراتي 
اجلنس����ية عمر الفطيم، باإلضافة إلى رجل األعمال 
محمد أبوالعينني الذي عرض رد قطعة أرض سياحية 

مخصصة له بالساحل الشمالي.
وجاءت العروض املقدمة من رجال األعمال املتهمني 
بشأن رد تلك األموال في ضوء التحقيقات التي جتري 
معهم حتت إشراف املستشار علي الهواري احملامي 
العام األول لنيابة األموال العامة العليا في التحقيقات 
التي باشرها املستشار عماد عبداهلل احملامي العام، 
فيما ينتظر أن يقوم النائب العام بدراسة تلك الطلبات 

واتخاذ ما يلزم بشأنها خالل األيام القادمة.
وعرض رج����ل األعمال وأمني التنظيم الس����ابق 
باحلزب الوطني أحمد عز س����داد مليار جنيه متثل 
قيمة اس����تيالئه على أسهم ش����ركة حديد السويس 
باملخالف����ة ألحكام القانون واللوائح على نحو أضر 

باملال العام ومثل استيالء عليه.
كما عرض رجل األعم����ال اإلماراتي عمر الفطيم 
بدوره سداد مليار جنيه متثل فارق قيمة ما حصل 
علي����ه من تخصيص أحمد املغربي وزير اإلس����كان 
السابق لقطعة أرض له باألمر املباشر وبسعر يقل 

كثيرا عن أسعار السوق في ذلك الوقت.
وعرض رجل األعمال حس����ني س����جواني رئيس 
مجلس إدارة شركة داماك العقارية سداد مبلغ 150 
مليون جنيه متثل قيم����ة أرض خصصها له زهير 
جرانة وزير السياحة السابق، كما عرض رجل األعمال 
هش����ام احلاذق س����داد 150 مليون جنيه متثل قيمة 
فرق سعر قطعة أرض حصل عليها من زهير جرانة 
مبنطقة جمشة بالغردقة في محافظة البحر األحمر 

باألمر املباشر وبأقل من سعر السوق.
وعرض رجل األعمال منير غبور سداد 75 مليون 
جني����ه متثل قيمة فارق س����عر قطعة أرض كان قد 
حصل عليها بأقل من السعر املقرر في مدينة ميراج 
سيتي بالقاهرة اجلديدة مبوافقة باألمر املباشر من 
الوزير السابق املغربي. كما عرض رجل األعمال محمد 
أبوالعين����ني إعادة قطعة أرض مس����احتها 5 ماليني 
متر مربع بالس����احل الشمالي حصل عليها مبوجب 
تخصيص من وزير الس����ياحة السابق وبسعر يقل 

كثيرا عن السعر احلقيقي.

قال عبود الزمر »ان الثورة بآلياتها اجلديدة صنعت 
آلية جديدة.. آلية التظاهرة السلمية القوية«.

وتاب����ع قائال »امليادين اليوم ف����ي العالم العربي 
جاهزة الستقبال ماليني الرجال وتستطيع أن توقف 

أي حاكم وتفضحه. هذا شكل جديد«.
وبالنس����بة لكثير من املصريني فإن اس����م الزمر 
يس����تدعي فصال عنيفا في تاري����خ بلد كان حاضنا 
للتطرف اإلس����المي. وفي محاولة لتهدئة املخاوف 
وصف الزمر احلركة اإلس����المية بأنها »خط الدفاع 
األول« عن املجتمع املصري، ويقول إن اإلس����الميني 
يريدون فقط أن يتمتعوا فقط باحلريات التي يتمتع 
بها أي شخص آخر في مصر. وينفي الزمر الذي كان 
ضابطا في املخابرات احلربية وقت اغتيال السادات 
قصة أنه كان العقل املدبر لالغتيال، ويقلل من شأن 
دوره قائال إنه أمد منفذي االغتيال بالذخيرة فقط.

وقال إذا كان الس����ادات موجودا في السلطة في 
مصر اليوم كان س����يحاكم أمام القضاء، وأضاف أن 
آليات أخرى كانت ستطبق. ومضى يقول »أنا شايف 
)أرى( أن املرحلة املقبلة بإذن اهلل تعالى ال حتتاج 

إطالقا إلى نزاع مع احلاكم بطريقة مسلحة«.
وقال عبود الزمر »العنف يولد العنف«.

ولم يبد األسف على اغتيال السادات وهو اغتيال 
أدت إليه مظالم كثيرة من بينها تصعيد القمع ضد 
املعارضني ومن بينهم اإلسالميون ومعاهدة السالم 

التي أبرمها مع إسرائيل في عام 1979.
وقال عبود الزمر »كنا نحب مصر ونريد اخلير 

ملصر.. واليوم نحب مصر ونريد لها اخلير«.
من جانبه، قال طارق الزمر إن مناخ العمل املسلح 
انتهى اآلن والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى جو 
احلرية الذي نؤسسه اآلن. واليزال طارق شخصية 

مؤثرة في اجلماعة اإلسالمية.
وقال طارق الزمر الذي استكمل دراسته في السجن 
للحصول على درجة الدكتوراه في القانون »نعتقد أن 
هذه املرحلة أهم ما فيها هو إرساء نظام سياسي عادل 

يكفل احلريات ويضمن ويؤمن دولة قانون«.
وأضاف »مشروع الدولة اإلسالمية كنموذج سياسي 
يحسمه صندوق االنتخابات، والذي يحسم بقاءها 

في احلكم اختيار الشعب«.

القاه���رة: تطرق د.مصطفى الفقي اس���تاذ العلوم 
السياسية واملستشار السياسي للرئيس السابق حسني 
مبارك لعدد من امللفات التي تختص بالدولة املصرية 
من الداخ���ل واخلارج، حيث صرح الفقي بأن الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر »سخر« اجهزته ملراقبة الكنائس 
واملساجد. وقال في حوار معه على قناة »النيل لالخبار« 
في التلفزيون املصري انه يجب تغيير اخلطاب الديني 
من خالل خطبة اجلمعة واملؤسسات الدينية والبرامج 
التلفزيونية.   واعرب الفقي عن اعتزازه واحترامه لكل 
الشخصيات التي تطرح نفسها لالنتخابات الرئاسية في 
مصر، ولكنه اكد ان التحالفات هي االساس وستلعب 

دورا رئيسيا في اختيار رئيس مصر، وقال انه ميكن 
ان يفاجأ املصريون برئيس ناجت عن التربيطات. وعن 
رأيه في امني عام اجلامعة العربية عمرو موسى كرئيس 
ملصر قال الفقي ان موس���ى له خبرة طويلة في العمل 
السياسي منذ كان وزيرا خلارجية مصر بجانب منصبه 
احلالي، واضاف ان موسى ينتمي الى النظام القدمي وليس 
جزءا من الفساد. وقال الفقي عن د.محمد البرادعي انه 
شخص يتسم بالنقاء احلقيقي والطهارة بناء على معرفة 
ش���خصية به، كما انه نزل الى العشوائيات املصرية، 
وكان له دور اساسي في خلق حالة من احلراك السياسي 

املصري في الفترة االخيرة.

القاه����رة � أ.ش.أ: أصدرت وزارة اخلارجية بيانا 
مساء أمس األول أوضحت فيه احلقائق حول ما نشرته 
صحيفة الفجر من ادع����اءات حول وزير اخلارجية 
الس����ابق احمد ابو الغيط فيما يلى نصه:  »أتشرف 
باإلحاطة انه ورد بالصفحة رقم 15 من جريدة الفجر 
العدد 296 املقرر صدوره يوم االثنني املوافق 2011/3/21 
وال����ذي مت توزيعه اخلميس املوافق 17/3/2011 مقال 
للسيد خالد حنفي حتت عنوان »حاكموا أبوالغيط 
بتهمة تدمير سمعة وزارة اخلارجية وإهدار األموال 
والتستر على الفاسدين«، وردا على ما ورد باملقال 
ف����إن الوزارة تود إيضاح احلقائ����ق التالية: تضمن 
املقال أن وزير اخلارجية الس����ابق أعطى ابنه كمال 
مناقصة عمل التكييفات املركزية بديوان عام الوزارة 
مببلغ ق����دره 80 مليون جنيه مصري، وهذا ال ميت 
للحقيقة بصلة إذ ان العملية املذكورة طرحت بطريقة 

املمارسة العامة ومت االعالن عنها في الصحف اليومية 
وحضر أعمال املمارس����ة مندوب عن كل من مجلس 
الدولة ووزارة املالية وأرسيت على شركة »أليكون« 
خلدمات الكهرباء والتبريد اململوكة للسيد عبدالفتاح 
عبدالوه����اب محمد عوض مببلغ إجمالى قدره 19.4 
مليون جنيه )تسعة عش����ر مليونا وأربعمائة ألف 
جنيه مصري( وقد اتبعت الوزارة في شأن العملية 
أحكام قانون املناقصات واملزايدات ولم يدر في العملية 
أي مناقصات من اجلهات املعني����ة بالرقابة املالية، 
علما بأن القيم����ة التقديرية لهذه العملية بلغت 27 

مليون جنيه.
وورد باملقال اإلشارة الى صندوق رعاية املصريني 
في اخلارج والواقع أنه ال يوجد حتى اآلن صندوق 
بهذا االسم وإن كانت ثمة محاوالت إلنشائه لم تثمر 

بعد.

إلغاء وزارة االستثمار ونقل 
تبعية هيئاتها ملجلس الوزراء

تخفيض ساعات العمل لضباط 
وأفراد الشرطة إلى 8 ساعات

اجلاسوس األردني: أعمل 
مع »املوساد« منذ عامني

أصدر م.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا 
بإلغاء وزارة االستثمار ونقل تبعية هيئاتها وموظفيها 
لديوان عام مجلس الوزراء. جاء ذلك خالل اجتماع د.سمير 
الصياد وزير التجارة بالعاملني بهيئة االستثمار امس 
األول لإلعالن عن قرار شرف بشأن تبعية الوزارة، والذي 
جاء إثر اعتصام قام به العاملون بالوزارة منذ عدة ايام 
للمطالبة بتعيني وزير لالستثمار، نظرا لعدم معرفتهم 
املسؤول عن احلقيبة االستثمارية بعد تشكيل احلكومة 

اجلديدة التي لم تتطرق إلى مصير هذه الوزارة، .

القاهرة � أ.ش.أ: أعلن وزير الداخلية منصور عيسوي 
عن تخفيض عدد ساعات العمل لضباط وأفراد الشرطة 
على مس����توى جميع مديريات األمن واإلدارة العامة 
واملصالح الى 8 ساعات فقط. صرح بذلك مساعد مدير 
اإلدارة العامة والعالقات لالعالم بوزارة الداخلية العميد 
هاني عبداللطيف خالل اجتماع موسع بأعضاء االئتالف 
العام لضباط الشرطة، والذي عقد باملسرح الروماني 
بنادي ضباط الشرطة مبدينة نصر وحضره لفيف من 
قيادات وضباط وزارة الداخلية احلاليني والس����ابقني 

وزوجات الضباط وشهداء الشرطة.

أفادت مصادر قضائية مصرية بأن املتهم األردني 
املتورط في قضية التجس����س لصالح جهاز املوساد 
اإلسرائيلي، أدلى باعترافات خطيرة في حتقيقات النيابة، 
يتعلق معظمها بنقله معلومات عن شخصيات وجهات 
سيادية وأمنية أردنية الى جهات إسرائيلية، قائال: »إنه 
يعمل معهم منذ سنتني«، وقد اخطرت اجلهات املصرية 
»نظيرتها األردنية بأقوال املتهم«. وأضافت املصادر ان 
املتهم »34 سنة« لم يدل بأي معلومات عن تورط أي 

مصريني معه، في تلك القضية. 

من أجواء االستفتاء

ماليني املصريني تسابقوا للتصويت بـ »نعم« أو »ال« على التعديالت الدستورية

موسى يلتزم بالطابور 

آثر األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى عند إدالئه 
بصوته في االستفتاء على التعديالت الدستورية أمام جلنة 

مدرسة قصر الدوبارة بقصر العيني االلتزام بالنظام والوقوف 
في الطابور أمام اللجنة مثله مثل كل املواطنني.

وعندما الحظ الناخبون وجود عمرو موسى بينهم قاموا بتحيته 
بحرارة شديدة، ودفعوه إلى مقدمة الصف لإلدالء بصوته دون 

انتظار، تقديرا لدوره وشخصه في خدمة القضايا العربية.

3 مرشحين لرئاسة الجمهورية قالوا »ال«

عمرو موسى أكد انه يجب على اجلميع تقبل نتيجة 
االستفتاء سواء كانت نعم أو ال حتى وإن كنا نعارض هذه 

التعديالت الدستورية منذ البداية.
أمين نور مؤسس حزب الغد الذي أدلى بصوته في جلنة 

»الفنون« بالزمالك.
املستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض 

الذي أدلى بصوته في االستفتاء بلجنة رفاعة الطهطاوي 
في مدينة نصر، وكان البسطويسي قد أعلن رفضه للتعديالت 

الدستورية أثناء املؤمتر الشعبي الذي عقده في قرية العمار 
بالقليوبية مساء أمس اجلمعة الذي اعلن فيه رسميا ترشحه على 

منصب رئيس اجلمهورية في االنتخابات املقبلة.

الجمل وثقة المصريين في الشفافية

 أكد د. يحيى اجلمل، نائب رئيس الوزراء، أن اإلقبال الكثيف 
من املصريني لإلدالء بأصواتهم في االستفتاء على التعديالت 

الدستورية يعكس ثقتهم في شفافية النتائج وأنها ستكون معبرة 
عن إرادة األغلبية باملوافقة أو الرفض.

وقال اجلمل عقب إدالئه بصوته، »إنني أشعر بسعادة بالغة وأنا 
أرى تلك احلشود تقف في طوابير انتظارا لإلدالء بأصواتهم، 

وهو ما يعني أن ثورة 25 يناير غيرت كثيرا في سلوكهم«.

رئيس الوزراء يعتذر ويدلى بصوته بالدقي

 أدلى د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصوته في االستفتاء 
على التعديالت الدستورية في مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي.

وقدم رئيس الوزراء اعتذاره للمواطنني الواقفني في اللجنة لعدم 
وقوفه في الطابور الن لديه ارتباطا جعله ال يقف في الطابور.

انتهاكات رصدها التحالف المصري لمراقبة االنتخابات

 أصدر التحالف املصري ملراقبة االنتخابات بيانا خاصا مبراقبة 
التحالف لالستفتاء على التعديالت الدستورية.

ورصد التحالف عدة مخالفات شهدها االستفتاء تتمثل في إغالق 
اللجان أمام الناخبني مبدرسة التجارة بنجع حمادي مبحافظة 
قنا، وأغلبية االستمارات دون أختام، والتأخر في فتح بعض 

جلان االستفتاء عن املوعد املقرر، وعدم وجود ستائر وال أقفال 
على الصناديق في أغلبية اللجان وقيام جماعة اإلخوان املسلمني 
بحث الناخبني باالستفتاء بنعم للتعديالت في بعض اللجان وعدم 

استخدام احلبر الفسفوري وسهولة إزالته من بعض اللجان، 
وعدم وجود قضاة في بعض اللجان.

احذر القلم الصيني »المضروب«

حذر مستخدمو الشبكة االجتماعية »فيس بوك« من استخدام 
األقالم الصينية املضروبة وارسلوا برسائل حتذر من استخدام 

تلك النوعية من األقالم بسبب امكانية إزالة آثار »احلبر« بعد عدد 
معني من الساعات.
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القاهرة � وكاالت: في ظاهرة لم 
تشهدها مصر منذ عقود طويلة 
خصوصا في عهد الرئيس السابق 
حسني مبارك الذي متيز بارتفاع 
نسبة االمتناع عن املشاركة، تدفق 
املصري����ون أمس بأع����داد كبيرة 
نساء ورجاال.. شبابا وشابات.. 
مسلمني ومس����يحيني على مراكز 
االقتراع ف����ي مختلف احملافظات 
املصرية للمشاركة في االستفتاء 
على التعديالت الدستورية الذي 
يعتبر أول اختبار للدميوقراطية 

منذ ثورة 25 يناير.
وفي مش����هد غير مألوف على 
احلياة السياسية املصرية شهدت 
مراكز االقتراع إقباال من الناخبني 
وزحاما غير مسبوق على صناديق 
االقتراع حيث ش����وهدت طوابير 
طويلة تقف عل����ى ابواب اللجان 
التصويت،  قبل بداي����ة عملي����ة 
وذهب����ت عائالت وأس����ر بأكملها 
لإلدالء بأصواتها واملش����اركة في 
االس����تفتاء، وقد ش����وهد العديد 
منهم يسيرون في جماعات، ودعي 
قرابة 45 مليون مصري لهم حق 
االنتخاب للتصويت ب� »نعم« او 
»ال« على تعديالت دستورية في 
هذا االس����تفتاء الذي انتج اجلدل 
حوله استقطابا حادا بني جماعة 
اإلخوان املسلمني وحزب مبارك 
»احلزب الوطني« اللذين يدعمان 
التعديالت، وبني القوى السياسية 
األخرى وخصوصا »ائتالف شباب 
الثورة« الذي فجر في ال� 25 من 
يناي����ر املاض����ي انتفاضة انتهت 
باإلطاحة بالرئيس السابق في 11 
فبراير.كما دعا املرشحان البارزان 
للرئاس����ة، األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى واملدير العام 
الس����ابق للوكالة الدولية للطاقة 
النووي����ة محم����د البرادعي، الى 

التصويت ب� »ال«.
وأش����اد األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موس����ى، احد ابرز 
مرشحي الرئاسة مع املدير العام 
الس����ابق للوكالة الدولية للطاقة 

النووية محمد البرادعي، بارتفاع 
نسبة املشاركة.

وقال بعد اإلدالء بصوته »انني 
سعيد برؤية هذا العدد الكبير من 

الناس في مكاتب االقتراع«. 
وانتش����ر اكث����ر م����ن 30 الف 
عسكري اضافة الى عناصر الشرطة 
لضمان األمن ف����ي محيط مراكز 

االقتراع.

»نعم« أو »ال«، مطالبا الش���عب 
بالذهاب إلى صناديق االستفتاء، 
واملشاركة في هذا الواجب الوطني، 
وحماية ثورة مصر حتى تتحقق 
كل مطالبها.الى ذلك، منع حشد 
من اإلسالميني والسلفيني املدير 
العام الس���ابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذري���ة محمد البرادعي 
من دخول جلنة اقتراع في القاهرة 
حني توجه ل���إلدالء بصوته في 
االستفتاء على تعديالت دستورية 
وقاموا بدفعه ورشقوا سيارته 
وهو يغ���ادر امل���كان باحلجارة 
ما أدى لتهش���م زجاجها.وهتف 
حشد من اإلس���الميني في وجه 
البرادعي الذي أعلن أنه سيرشح 
نفسه ملنصب رئيس الدولة »مش 
عايزينك.. مش عايزينك انت عميل 

ألميركا«.
وقالت مراسلة »رويترز« ان 
البرادعي وقف في طابور الناخبني 
لكن����ه تعرض للدف����ع بعيدا عن 
الطابور ثم ألقيت احلجارة على 

سيارته وهو يغادر املكان.

من ترشيح نفسه.
وتنص التعديالت على اعادة 
اإلش����راف القضائي على العملية 
االنتخابية للحؤول دون تزويرها 
على نطاق واسع كما كانت تتسم 

به االنتخابات في عهد مبارك.
غي����ر ان التعدي����ل مينع من 
الترشح للرئاس����ة كل من يحمل 
جنسيتني هو او احد والديه او من 
املتزوج من أجنبية )او اجنبي اذا 
كانت مرشحة(.وال تشمل التعديالت 
املادة الثانية من الدس����تور التي 
تنص على ان »الشريعة االسالمية 
املصدر الرئيسي للتشريع« والتي 

يطالب االقباط بإلغائها.
أك����دت جماعة  من جانبه����ا، 
اإلخوان املسلمني أنها ستقبل نتيجة 
االستفتاء على أى حال، وستنزل 
على رغبة الشعب املصري، ألنه 

املصدر احلقيقي للسلطات.
ورفض د. محمد بديع املرشد 
العام جلماعة اإلخوان املسلمني- 
أثناء مش���اركته في االستفتاء، 
اإلعالن عما إذا كان قد صوت ب� 

وتتعلق ابرز التعديالت بعدد 
املدد الرئاسية التي حددت باثنتني 
من 4 س����نوات بدال من عدد غير 
مح����دد حاليا تبلغ امل����دة فيه 6 

سنوات.
وخفف����ت القي����ود التي كانت 
مفروضة على الترشح النتخابات 
الرئاسة والتي كانت متنع عمليا 
اي مرشح من خارج احلزب احلاكم 

..ومصريات يرفعن اصابعهن وعليها آثار احلبر الفسفوري بعد التصويتحشود مصرية من الرجال والنساء مصطفة في طوابير منتظمة بانتظار اإلدالء باصواتهم في التعديالت الدستورية 

..ثم زادت املياه لتغرقه بالكامل اإلسالميون يقذفون البرادعي باملاء عند نزوله من السيارة 

..وعصام شرف بعد التصويتعمرو موسى مدليا بصوته 

مصر وضعت أول »بطاقة« في »صندوق« الدميوقراطية 
وإسالميون منعوا البرادعي من االستفتاء ورشقوه باحلجارة

)رويترز � أ.پ( ..أحد انصار البرادعي يحاول حمايته  

بديع: نقبل بالنتيجة 
على أي حال ألنها 

رغبة الشعب املصري 
املصدر احلقيقي 

للسلطات


