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سفير قطر: سحبنا مرشحنا 

للجامعة العربية من أجل عيون الثورة
خالف بني جمال وعالء 

بعد تنازل سوزان عن ثروتها

أسرة »مبارك« حتتفل بالسنوية 
الثانية لـ »محمد عالء« بنعي مجهول 

والد هاني رمزي 
مرشح  على قائمة اإلخوان

عمرو خالد: لم أحسم موقفي
 من الترشح في االنتخابات الرئاسية

ش����هدت العالقات املصرية � القطرية قب����ل ثورة 25 يناير 
حالة من الفتور الشديد وصلت الى حد اخلالف أحيانا وتبادل 
االتهامات من اجلانبني، وردد البعض ان قطر تس����عى الى دور 

قيادي في املنطقة على حساب مصر الدولة الرائدة.
في هذا الصدد، أكد السفير قطر في القاهرة ومندوبها الدائم 
لدى جامعة الدول العربية صالح عبداهلل البوعينني لبرنامج 
»احلياة اليوم« امل����ذاع على فضائية »احلياة«، ان مصر وقطر 
تربطهما عالقات وطيدة مثلما ترتبط جميع الدول العربية مبثل 
هذه النوعي����ة من العالقات، وقال »نحن في قطر نعلم حجمنا 
جيدا وال نزايد على أحد، وندرك ان مصر دولة كبيرة في العالم 

العربي ولها باع طويل في التاريخ واحلضارة والنضال«.
ونفى صالح ان يكون هناك خالف حقيقي بني مصر وقطر 
خالل الفترة التي سبقت الثورة وإمنا األمر كان مجرد اختالف 
في وجهات النظر فقط. ورأى ان الوضع السياسي ملصر خالل 
الفترة التي سبقت الثورة ش����هد تراجعا كبيرا لدورها، وبعد 
الثورة متنى العالم أجمع ان تعود الى دورها القيادي في املنطقة 
وان تتناول وحتمل قضايا األمة العربية. وحول منافسة قطر 
ملصر على منصب األمني العام جلامعة الدول العربية والذي مت 
حسمه ملصر بعد انسحاب املرشح القطري عبدالرحمن العطية 
وفوز د.نبيل العربي به، أش����ار الى ان البعض اتهم باطال قطر 
مبحاولة إزاحة دور مصر من املنطقة العربية بهذا الترش����يح، 
بينما الواقع يشير الى ان قطر تثق في سياساتها ونفسها وال 
تسعى الى ان تأخذ ادوار اآلخرين، وتعلم قطر جيدا تاريخ مصر 
في اجلامعة العربية، بينما حاول البعض ان يأخذ األمر بنوع 
من احلساسية الشديدة رغم ان قطر فقط رشحت مرشحا لها هو 
عبدالرحمن العطية التي رأت فيه القدرة على قيادة جامعة الدول 
نظرا ألنها له باعا سياسيا طويال وحقق العديد من النجاحات. 
وأكد ان انس����حاب العطية من املنافسة جاء وفقا حلرص قطر 
على اإلجماع العربي وتلقي أمر من جانب سمو أمير قطر بسحب 

مرشح دولته ومن أجل ثورة  25 يناير العظيمة.

أثار قرار سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك 
تنازلها عن جميع ممتلكاتها للدولة حالة من اجلدل في سجن طره 
خاصة بني جنليها جمال وعالء، احملبوسني على ذمة التحقيقات 
بالسجن. وأكدت مصادر مطلعة انه اجتمع كل من عالء وجمال 

ملناقشة األمر � وبشكل مسموع لدى املوجودين بالسجن. 
وأيد جمال ما قامت به والدته حتى ال تتعرض للس����جن أو 
ألي ضغوط في التحقيقات، مما يهدد حالتها الصحية، وطالب 
أيضا بضرورة أن يق����وم والده بنفس االجراء، نظرا للظروف 
الصحي����ة الصعبة التي مير بها. لك����ن عالء اعترض على كالم 
جم����ال، موضحا ان تنازل والدته يعني إثب����ات التهمة عليها، 
وأن هذا األمر لم يغير ش����يئا، وقال انه متأكد أن أباه لن يقدم 

على هذه اخلطوة.
وقالت املصادر ان جمال وع����الء اتفقا على انهما ال يفكران 

في التنازل عن ثروتهما.

نشرت أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، نعيا 
على مس���احة صغيرة لالحتفال بالذكرى السنوية الثانية 
حملمد ع���الء مبارك في جريدة األهرام، ولم يتضمن اإلعالن 
عنوانا ملكان إحياء الذكرى، أو الش���خص الذي قام بالنشر. 
تأتي الذكرى الثانية حلفيد الرئيس السابق، واألسرة مشتتة 
ما بني السجون واملستشفيات وجهات التحقيق، وعلى الرغم 
من جالل املوت، فإن هذه الذكرى لم تكن لتمر � في حال بقاء 

مبارك في احلكم � دون أن يسبقها إعالن قبلها بعدة أيام.

أك����د عادل رمزي احملامي القبطي ووالد الفنان هاني رمزي 
ان هناك مفاوضات جدية جت����ري مع حزب العدالة واحلرية، 
املعبر عن االخوان املسلمني، للترشح على قوائمه في االنتخابات 
البرملانية القادمة. وقال رمزي انه س����بق له خوض انتخابات 
نقاب����ة احملامني ممثال عن جماعة االخوان املس����لمني، ومن ثم 
فإن املوضوع ليس غريبا بالنسبة 
له، خاصة ان����ه يحتفظ بعالقات 
قوية مع قيادات اجلماعة بحسب 

تصريحات ملوقع الدستور.
وش����دد رمزي بحسب جريدة 
»األيام« البحرينية على ضرورة 
تفعيل اللجان الشعبية لوأد الفتنة 
الطائفية،  وقال انه س����يركز في 
الفترة املقبلة على هذا امللف، مؤكدا 
في الوقت نفسه ان حل املشاكل 
العارضة بني املسلمني واألقباط 

يجب ان تتم بروح العائلة.

القاهرة: أكد الداعية اإلسالمي عمرو خالد في مقابلة مع »شبكة 
رصد« على »الفيس بوك« ان برنامجه في شهر رمضان املقبل 
»بكرة أحلى« سيركز على مخاطبة الروح، فهو برنامج يدعو 

الى البناء في اللحظات احلرجة، وفي أسرع وقت ممكن.
وأشار الى انه يدعم الشباب في االنطالق نحو العمل وإقامة 

املشاريع اخلاصة، وناشدهم طلب 
املساعدة من اجلمعيات اخليرية، 
وعدم انتظار احلكومة التي تواجه 
أعباء كثيرة وال تستطيع تشغيل 
الك����م الكبير م����ن العاطلني عن 
العمل. وعن األنباء التي تواردت 
حول نبأ ترشحه في االنتخابات 
الرئاسية القادمة، أكد انه لم يحسم 
موقفه من الترشح الى انتخابات 
الرئاسة، نظرا لعدم دراسة األجواء 
التي س����تجرى فيها االنتخابات 

الرئاسية. عمرو خالدهاني رمزي

زائرة غامضة للرئيس السابق تثير التساؤالت بشرم الشيخ

املجلس العسكري ينفي العفو عن مبارك وأسرته

اجلمل: مبارك خضع ألميركا وإسرائيل

تنازل مبارك عن ممتلكاته ال قيمة 
له ألنه ف����ي األصل يتنازل عما ال 
ميلكه، على عكس إذا ما تنازل عن 
ممتلكات امتلكها بصورة قانونية، 
ففي هذه احلالة يكون التنازل له 
معنى، مشيرين الى ان العفو في 
يد الشعب الذي ميلك الكلمة األولى 
واألخيرة س����واء بقبول العفو او 
رفضه. من ناحية اخرى، رفضت 
األغلبية السياسية استغالل حالة 
التعاطف مع مبارك، وأكدوا انه ال 
تهاون في حق الشهداء والبد من 
اس����ترداد األموال بصورة عاجلة 
في ظ����ل تدهور االقتص����اد وقلة 
الناجت القومي ونقص االحتياطي 
النق����دي من العم����الت الصعبة، 
وطالبوا مبحاكمة مبارك وأعوانه 
التجاوزات  على مسؤوليتهم عن 
الفظيعة في حق املصريني طوال 3 
عقود مضت. الى ذلك، قال مصدر 
مطلع في ش����رم الشيخ ان هناك 
زائرة غير معروفة يرجح ان تكون 
صحافية او إعالمية قامت بزيارة 
للرئيس السابق في غرفته رقم 309 
مبستشفى شرم الشيخ بالطابق 
الثالث ليل����ة أول من امس. وقال 
املصدر انه يتوقع ان تكون الزائرة، 
بحسب املعلومات، محررة في احدى 
الصحف املستقلة املصرية، مشيرا 
الى احتمال إجراء حوار مع مبارك 
يوضح فيه موقفه وآخر املستجدات 
على الس����احة أو إجراء تسجيل 
الش����عب،  الى  صوتي له موجها 
للتعبير فيه عن اعتذاره وتنازله 

عن أمواله مقابل العفو عنه.

الالتينية، وأشار إلى انه تناول 
جتربة جنوب افريقيا مع رئيس 
مجلس الوزراء وأجرى دراسة 
حولها، رغم علمه انه س���وف 
يواجه هجوم حاد بسبب حديثه 
في هذا األمر وقد يش���ير إليه 
البعض بسعيه الى التصالح 

مع رموز الفساد.
 وأشار د.اجلمل إلى ان نظام 
مب���ارك كان خانعا وخاضعا 
للرغبات اإلسرائيلية واألميركية 
بالكامل »أهمل امتداده العربي 
واالفريقي من أجل إرضاء أميركا 

وإسرائيل«.

عن ممتلكاته مقاب����ل إعفائه من 
احملاكمة، حالة من البلبلة واالنقسام 
بني صفوف الرأي العام املصري. 
وفيما اختلف����ت اآلراء حول مبدأ 
العظمى  الغالبية  العفو، رفضت 
أي تسوية أو التفريط في حقوق 
املصريني الت����ي اغتصبها النظام 
البائد، مشددين على مواجهتهم لكل 
املؤامرات التي يقف وراءها فلول 
النظام الفاسد، وطالبوا باسترداد 
األموال املنهوبة لدعم االقتصاد الذي 
دخل في دوامة االنهيار بالفعل، وان 
الثورة ستستمر على كل من يقف 
ضد إرادة الشعب. وقد أجمع العديد 
من املراقبني على رفض املصاحلة 
مع اي من رموز النظام الس����ابق، 
مشددين على ضرورة محاكمتهم 
محاكمة عادلة على كل اجلرائم التي 
ارتكبوها، من تهريب وسرقة أموال 
الدولة الى قت����ل متظاهري ثورة 
االلتفات للجهات  25 يناير، دون 
إعاقة  التي حت����اول  اخلارجي����ة 
محاكمة مبارك وأسرته، مشيرين 
الى ان هذه احملاكمات ستكون عبرة 
لكل من يرتكب فسادا ويخل بحقوق 

الشعب والدولة في املستقبل.
وأكد اخلبراء على انه في ظل 
حالة السخط والغضب العارمة فإنه 
ليس من املنطقي التخلي عن حقوق 
الدولة واملجتمع، كما ان االعتراف 
مبلكية ه����ذه األموال يعد اعترافا 
بسرقة أموال الشعب املصري، وهو 
ما يجب معه محاكمة من س����رق 
هذه األموال. وفي السياق نفسه، 
شدد بعض رجال القانون على ان 

في االنتقام، وميكن ان يعفون 
عن سوزان مبارك في حالة عدم 

تورطها في جرائم جنائية.
وحول ما تردد عن احتمال 
وج���ود مصاحلة مع الرئيس 
السابق مبارك ووضع احلكومة 
ملشروع قانون مصاحلة أيضا 
مع رجال األعمال إلنقاذ االقتصاد 
املصري قال اجلمل »اال يهم في 
سبيل إنقاذ االقتصاد املصري 

فعل ذلك«.
وقد سبقت جنوب افريقيا 
من قبل بالقيام بذلك، وكوريا 
اجلنوبية وبعض بالد أميركا 

دبي � العربية نت: نفى املجلس 
األعلى للقوات املسلحة املصرية 
احلاكم أمس تكهنات بأنه سيعفو 
عن الرئيس السابق محمد حسني 
مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم 
فساد واستغالل النفوذ قائال انه 

لن يتدخل في عمل القضاء.
ومبارك )83( عاما محبوس على 
ذمة التحقيق في مستشفى مبنتجع 
شرم الش����يخ على ساحل البحر 
األحمر بعد ان قال مسؤولون انه 

يعاني من مشكالت بالقلب.
وقال املجل����س األعلى للقوات 
املسلحة في رسالة على صفحته 
عل����ى موقع »فيس ب����وك« يؤكد 
املجلس األعلى للقوات املس����لحة 
ان����ه ال صحة مطلقا ملا نش����ر في 
وسائل اإلعالم عن اجتاه املجلس 
للعفو عن الرئيس السابق محمد 

حسني مبارك وأسرته.
واضاف املجلس في رس����الته 
انه »ال يتدخل بصورة أو بأخرى 
القانونية اخلاصة  في اإلجراءات 
مبحاس����بة رموز النظام السابق، 
وان هذه اإلجراءات خاضعة للقضاء 
املصري«. وأكد املجلس في رسالته 
الش����ديد من  على »أهمية احلذر 
األخبار والشائعات املغرضة التي 
تهدف الى إحداث االنقسام والوقيعة 

بني الشعب وقواته املسلحة«.
الى ذلك، اثارت التقارير التي 
نشرتها العديد من الصحف واملواقع 
االلكترونية عن نية الرئيس السابق 
حسني مبارك تقدمي اعتذار رسمي 
للشعب املصري يعرض فيه تنازله 

أكد د.يحي���ى اجلمل نائب 
رئيس الوزراء لبرنامج »احلياة 
املذاع عل���ى فضائية  اليوم« 
احلي���اة ان ما ت���ردد بتنازل 
الرئيس  سوزان ثابت قرينة 
السابق عن ممتلكاتها والتي 
قدرت ب� 24 مليون جنيه من 
أجل التنازل ع���ن محاكمتها، 
هو أمر متروك للنيابة العامة 
والتحقيق���ات، وقال د.اجلمل 
»هذه السيدة هي وابنها، اهلل 
يسامحها، أتلفت هي وابنها كل 
شيء في مصر، ولكن املصريني 
بطبيعتهم ليس لديهم أي رغبة 

حسني مبارك

د.يحيى اجلمل


