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املصريون يحتفلون بإحالة الرئيس السابق وجنليه لـ »اجلنايات«.. والعرب قلقون

قتل املتظاهرين.

اإلعدام أو المؤبد

قانونيا، يواجه مبارك عقوبات 
اإلعدام إذا ما أدين بتهمة التحريض 
على قتل املتظاهرين والشروع في 
قتل آخرين، وقال املستشار بهاء 
أبوشقة عضو الهيئة العليا حلزب 
الوفد لـ »إيالف« إن املادتني 230 
و231 من قانون العقوبات املصري 
تنزالن عقوبة اإلعدام شنقا بحق 
العمد مع ســــبق  بالقتل  املتهــــم 
اإلصرار والترصد، وهي العقوبة 
التي تنزالنها باملشترك  نفســــها 
معه، سواء بالتحريض أو الفعل 
أو التخطيط، مشيرا إلى أن املادة 
41 من القانون نفسه منحت القاضي 
عقوبة تخييرية في حالة احملرض 
على القتل، وهي اإلعدام أو األشغال 

الشاقة املؤبدة. 

العسكري، الذي يدير شؤون البالد، 
ومبارك، من أجل العفو عنه، مقابل 
رد األمــــوال التي أثيــــرت حولها 
شبهات، أسوة مبا مت مع قرينته 

سوزان ثابت. 
وبينمــــا يحتفــــل املصريون 
بالقرار، الذي لطاملا انتظروه منذ 
الثورة في اإلطاحة بنظام  جناح 
حكمه، يثير القرار عاصفة أخرى من 
القلق لدى الثوار في الدول العربية 
الذين لم ينجحوا بعد في االنتصار 
على حكامهم، خصوصا في اليمن 
وســــورية وليبيا، حيث ستزيد 
صورة مبارك، وهو خلف القضبان، 
هؤالء احلكام تشــــبثا بالكراسي، 
وسيتمادون في الدفاع عنها حتى 
آخر قطرة دم في شعوبهم. وأكد 
خبراء قانون أن مبــــارك يواجه 
احلكم باإلعدام أو الســــجن املؤبد 
في حالة اإلدانة بالتحريض على 

متهيدا لنقله حاليا، وأنه ال تغيير 
في إجراءات احلراسة على مستشفى 
شرم الشيخ منذ دخول قبل شهر 

حتى اآلن.
وكانت اللجنة الطبية التي كلفها 
النائب العام بفحص حالة الرئيس 
السابق وصلت بعد ظهر امس االول 
إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي 
إلعداد تقرير عن صحته وإمكانية 
نقله ملستشفى سجن املزرعة من 
عدمه. وسيرفع تقرير إلى النائب 
العام بعد مرور 43 يوما على تواجد 
مبارك مبستشــــفى شرم الشيخ 

الدولي على ذمة التحقيقات.
الى ذلك، أثار قرار إحالة مبارك 
وجنليه وحسني سالم إلى محكمة 
اجلنايات حالــــة من االرتياح في 
أوساط املصريني، السيما أن القرار 
جاء في أعقاب عاصفة من اجلدل 
حول وجــــود صفقة بني املجلس 

)أ.ف.پ( مواطن مصري يحمل صحيفة »األخبار« القاهرية وعنوانها الرئيسي »مصر حتاكم رئيسها املخلوع« أمس  

قال م.جنيب ساويرس، مؤسس 
حزب املصريني األحرار، إنه سيكون 
أول من يقول »يحيا اإلسالم« إذا 
طبقت جماعة اإلخوان املســــلمني 
املثال التركي في مصر، مشيرا إلى 
أن فترة الشهور األربعة املقبلة التي 
تسبق االنتخابات البرملانية ليست 
كافية لصناعة حزب، وأضاف ان 
مهمة حــــزب »املصريني األحرار« 
صعبة أمام التيــــار الديني الذي 

ميثله »اإلخوان«.
جاء ذلك خالل كلمة ساويرس 
في مؤمتر بلنــــدن، وهو املؤمتر 
الثاني الذي يعقده حزب املصريني 
األحرار خــــارج مصر، بدعوة من 
احتاد املصريني في أوروبا، بحضور 
د.عصام عبدالصمد، رئيس االحتاد، 
واإلعالمي إيهاب طلعت، ود.هشام 
العيسوي، رئيس جمعية احلوار بني 
األديان، ونحو 500 من املهاجرين 

املصريني في إجنلترا.
إنه لم يكن  وقال ســــاويرس 
على وفاق مع النظام السابق على 
اإلطالق، وإنه رجل األعمال الوحيد 
الذي ساند الثورة من بدايتها. وأكد 
حرص احلزب اجلديد على التعايش 
الليبرالية،  واحلوار مع األحزاب 
متوقعا أن تشهد االنتخابات املقبلة 

صراعا بني األحزاب الليبرالية.

أشارت املمثلة املصرية عال غامن 
إلى ان مصطلح »السينما النظيفة« 
يستفزها كثيرا، ويجعلها تتساءل: 
»إن كان ما ســــيقدمونه ســــينما 
نظيفة أّمال السينما اللي بنقدمها 
إيه بقى؟«.كذلك أكدت عال ان أي 
جماعة دينية حتاول فرض رأيها 
علــــى أي مجتمع يصح ان نطلق 
عليها اسم جماعة متطرفة إرهابية، 
مشيرة إلى أنها ستغادر مصر فورا 
إذا وصل اإلخوان املسلمون للحكم، 
وتعجبــــت عال من وضعها ضمن 

القائمة السوداء للفنانني.

ساويرس: إذا طبق 
»اإلخوان« النموذج 

التركي  سأكون 
أول من يقول

»يحيا اإلسالم«

عال غامن: إذا وصل 
اإلخوان للحكم 

فسأغادر مصر

التعليقات الساخرة تغزو »الفيس بوك«

تخص 25 من رجال األعمال ومسؤولني سابقني

ترشيح دينا وغادة عبدالرازق نائبتني 
لسمية اخلشاب في رئاسة مصر

بأمر جمال مبارك.. رؤساء بنوك هربوا 
7 مليارات دوالر خالل ثورة 25 يناير

كشف مصدر رقابي رفيع وفقا ملا جاء 
في صحيفة »األهـــرام« املصرية أمس ان 
عددا من رؤساء البنوك القومية واخلاصة 
في مصر ساهموا في تهريب أموال عدد من 
رجال األعمال ووزراء سابقني خالل ثورة 
 25 يناير.كما كشـــف املصدر عن أن رجال 
أعمال وبعضا من رموز النظام السابق قد 
متكنوا من حتويل 7 مليارات دوالر الى دول 
االحتاد األوروبي وسويسرا وأميركا وبعض 
الدول العربية، وذلك بتعليمات مباشرة من 

جمال مبارك جنل الرئيس السابق.
وأكـــد املصدر ان جمـــال مبارك قد قام 
بتعيني غالبية رؤساء مجالس إدارات البنوك 
احلاليني والذين كانـــوا يعملون معه في 

»سيتي بنك«.
كما شـــارك في تعيـــني محافظ البنك 

املركزي مقابل تعيينه عضوا مبجلس إدارة 
البنك املركزي املصري وقد مت تعيينه بالفعل 
عضوا باملجلس باإلضافة الى تعيني جمال 
مبارك عضوا مبجلس إدارة البنك العربي 
والذي كان يرأس مجلس إدارته د.عاطف 
عبيد سابقا والذي كانت تشارك مصر فيه 

بنسبة %15.
وأوضـــح املصدر أن هنـــاك مطالبات 
قد متت بني جمال مبارك وبعض رؤســـاء 
البنوك منذ بدء اندالع الثورة حتى تنحي 
مبارك وهو الوقت الذي قامت فيه البنوك 
بتحويل هذه األرصدة الضخمة ملا يقرب 
من 25 من رجال األعمال ورجال السلطة 
السابقني، وقال املصدر إن هذه التحويالت قد 
أثرت بالسلب على احتياطي البنك املركزي 

املصري بدرجة كبيرة.

رغم النفي القاطع للفنانة املصرية سمية 
اخلشاب لصحة ما تردد عن عزمها الترشح 
لرئاسة ملصر، التزال التعليقات وردود األفعال 
تنهمر على مواقع التواصل االجتماعي على 
اإلنترنــــت التي وصلت إلى ترشــــيح غادة 

عبدالرازق والراقصة دينا نائبتني لها.
وأكدت سمية اخلشاب في تصريح لـ »ام بي 
سي نت« أنها اندهشت جدا من انتشار شائعة 
تفيد بترشيحها لكرسي رئاسة اجلمهورية، 
وقالت: »إنها ال جتيد احلديث على اإلطالق 
في األمور السياسية وال تعلم سوى القليل 
من األحداث التي تدور في العالم مثلها مثل 
أي مواطن«.وأضافت الفنانة املصرية قائلة: 
»من يرشح نفسه لكرسي الرئاسة سواء رجل 
أو امرأة البد أن يكون محنكا سياسيا، على 

دراية باألحــــداث الصغيرة قبل الكبيرة في 
العربي والعالم بشكل عام«.وأكملت  العالم 
سمية قائلة: »إن الترشح على منصب رئيس 
اجلمهورية ليس شيئا صعبا، بل إن كثيرين 
تقدموا وسيتقدمون إلى هذا الكرسي، وهم 
ليســــوا أصحاب خبرة ودراية كافية وهذا 
من قبيل الشهرة ليس أكثر أو أقل وإن كان 
بعض األشخاص أيضا مؤهال لهذا املنصب«.
وفور تــــداول اخلبر دشــــن بعض معجبي 
سمية اخلشــــاب صفحة على »فيس بوك« 
بعنوان »الصفحة الرســــمية لدعم السيدة 
ســــمية اخلشاب رئيسة ملصر 2011«، ونشر 
األعضاء ساخرين خبرا عاجال عن ترشيح 
غــــادة عبد الرازق ودينا نائبتني للرئيســــة 
سمية اخلشاب، بحســــب صحيفة »الوفد« 

غادة عبدالرازق سمية اخلشاب دينا

القاهرةـ  وكاالت: كشفت مصادر 
طبيــــة أن التقرير املبدئي للجنة 
الطبية املشكلة من وزارة الصحة 
والطب الشرعي التي تضم 5 أطباء 
من وزارة الصحــــة وطبيبني من 
الطب الشرعي، والتي قامت بتوقيع 
الكشف الطبي على الرئيس السابق 
حســــني مبارك مبستشفى شرم 
الشــــيخ يؤكد أن حالته الصحية 
تسمح بنقله إلى سجن مزرعة طره، 
وسيرفع التقرير إلى النائب العام 

التخاذ القرار.
وأكد موقع »املصريون« أن هناك 
إجراءات أمنية جترى لنقل مبارك 
واحتمال نقله بطائرة هيليكوبتر 
مجهزة طبيا، فيما أكد اللواء محمد 
اخلطيب مدير أمن جنوب سيناء 
أنه لم يتلق أي إخطارات تفيد بنقل 
الرئيس السابق من مستشفى شرم 
الشيخ وال توجد إجراءات تتم حاليا 

اإلعالم اإلسرائيلي: املصريون جنحوا في إرسال مبارك الى اجلحيم 

صحيفة أميركية: إعدام مبارك سيكون قضية للتاريخ

تل أبيب: علقت جميع وسائل اإلعالم املقروءة 
واملرئية واملسموعة في إسرائيل على نبأ إحالة 

الرئيس السابق حسني مبارك وجنليه عالء وجمال 
وصديقه رجل األعمال الهارب حسني سالم إلى 

محكمة اجلنايات، قائلة حسب موقع »محيط« إن 
املصريني جنحوا في حتقيق أبرز مطالب ثورتهم، 

ومتكنوا من إرسال »الديكتاتور مبارك« ورجاله 
الفاسدين إلى جحيم اإلعدام والسجن واإلذالل 

الرسمي أمام اجلميع.
وذكرت صحف إسرائيلية مثل »يديعوت 

أحرانوت« و»هآرتس« و»معاريف« و»جيروزاليم 
بوست«، وإذاعة صوت إسرائيل وعدد من املواقع 
اإلخبارية وقنوات التلفزيون اإلسرائيلي، أن قرار 
النائب العام بإحالة مبارك وجنليه وصديقه حسني 

سالم إلى احملاكمة، أكد أن املصريني جنحوا في 
حتقيق مطالبهم، وأجهضوا بعض احملاوالت التي 

أثيرت مؤخرا للعفو عن الرئيس السابق لدواع 
صحية أو بحجة اعتذاره لهم عالنية.

وأوضحت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن مبارك 
أصبح يواجه عقوبة اإلعدام لتورطه في أخطر 

وأبشع االتهامات املوجهة إليه، وهي إصدار األوامر 
بقتل املتظاهرين، التي أدت إلى سقوط مئات 

الضحايا املصريني وإصابة اآلالف خالل أحداث 
ثورة 25 يناير، هذا بجانب تورطه في اتهامات 
فساد مالي وسياسي، تصل أقل عقوبة لها إلى 

السجن.
وأكد اإلعالم اإلسرائيلي أن تورط عالء وجمال 

مبارك، جنلي الرئيس السابق، في العديد من 
جرائم الفساد املالي والسياسي، مبا في ذلك 

مشاركتهما لرجل األعمال حسني سالم في صفقة 
تصدير الغاز املصري إلى إسرائيل بسعر بخس، 

سيضمن لهما السجن لعدة سنوات مقبلة، خاصة 
بعد سقوط أقوى الرجال الفاسدين في نظام حكم 
أبيهم السابق، وعلى رأسهم حبيب العادلي وزير 
داخلية مصر األسبق الذي ينتظر اإلعدام أيضا 
لتورطه في تنفيذ أوامر الرئيس السابق حسني 
مبارك بإطالق الشرطة املصرية الرصاص احلي 

واملطاطي والقنابل املسيلة للدموع، على متظاهري 
الثورة، هذا بجانب تورطه في جرائم فساد مالي 
وإداري، واتهام املصريني له بأنه املسؤول األول 

عن تعذيب واعتقال املواطنني بال أسباب قبل 
الثورة، واملسؤول أيضا عن انفالت األمن في 

مصر خالل الثورة.
وأخيرا قالت وسائل اإلعالم العبرية، إن الشعب 
املصري لم يكن ليحقق هذا النجاح غير املتوقع 

باملرة في محاكمة رئيسهم السابق ونظامه الفاسد، 
لوال املظاهرات املليونية التي أصر الشعب املصري 

على تنفيذها بعد تنحي مبارك، من أجل املطالبة 
باإلصالحات السياسية واالجتماعية ومحاكمة 

رموز النظام السابق والثأر لدماء ضحايا الثورة.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال األميركية 
في تقرير لها امس تناول ردود الفعل على قرار 

إحالة الرئيس السابق حسني مبارك حملكمة 
اجلنايات بتهمة قتل املتظاهرين خالل ثورة 25 
يناير، واحتمال أن يواجه مبارك عقوبة اإلعدام، 

بأنها ستكون »قضية تاريخية«.وقالت الصحيفة إن 
مبارك سيكون أول رئيس عربي يواجه احملاكمة بعد 
اإلطاحة به من احلكم على يد شعبه، وهو ما سيمثل 

حلظة بالغة األهمية بالنسبة للثورات التي اجتاحت 
ما يقرب من 6 دول عربية منذ مطلع العام احلالي.

وأشارت إلى أن جنلي مبارك جمال وعالء سواجهان 
أيضا اتهامات بالقتل العمد للمتظاهرين ومحاولة 
القتل وإهدار املال العام وسوء استخدام السلطة، 

وبالتالي فإن مبارك ميكن أن يواجه عقوبة اإلعدام.
وحذرت الصحيفة من أن محاكمة مبارك ستثير 

العديد من املخاطر على مستوى الدول العربية التي 

تشهد ثورات شعبية مثل اليمن وسورية وليبيا، ألن 
احملاكمة واحتمال أن يواجه مبارك عقوبة اإلعدام 

ستدفع قادة تلك الدول إلى عدم التنحي عن السلطة 
وهو ما يزيد األمور تعقيدا.

وقالت إن محاكمة مبارك ستعقد اجلهود 
الديبلوماسية التي تقوم بها الواليات املتحدة 

األميركية في املنطقة، فقد كان مبارك أحد أقوى 
احللفاء ألميركا على مدار عقود في املنطقة العربي، 
ومحاكمته ستقوض اجلهود األميركية من أجل حل 
ديبلوماسي لالزمات السياسية التي تشهدها دول 

أخرى، من املتوقع أن يرفض زعماؤها التنحي حتى 
ال يلقوا مصير مبارك.

من جانبها قالت صحيفة نيويورك تاميز إن إحالة 
مبارك حملكمة اجلنايات تعتبر استجابة للضغوط 

الشعبية التي تطالب مبحاسبته، ومتثل منوذجا 
ميكن أن يهز القادة االستبداديني في املنطقة.

نقل مبارك بهيليكوبتر إلى »طره« خالل ساعات.. ومصيره اإلعدام أو املؤبد إذا أدين


