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د.محمد البرادعي

»الداخلية« تبلغ »العدل«: محاكمة الرئيس السابق في القاهرة ستؤدي إلى انفالت رمبا ال نستطيع السيطرة عليه

شهادة عمر سليمان في التحقيقات تلفّ حبل املشنقة حول رقبة مبارك 
توج���ه صباح أم���س األول إلى 
مستشفى ش���رم الشيخ الدولي، 
وأعلن مبارك بق���رار إحالته إلى 
اجلناي���ات حملاكمت���ه باتهامات 
التحريض على قتل املتظاهرين 
وإه���دار امل���ال العام والرش���وة 

والتربح.
وأفادت مصادر طبية بأن مبارك 
أصيب بحالة إغماء أثناء إخطاره 
بالقرار ومتكن األطباء من إفاقته، 
ووضعوا له احملاليل لرفضه تناول 

الطعام طوال 10 ساعات.
وكشفت مصادر حسب املصري 
اليوم أن مستشفى شرم الشيخ 
الدولي أرسل تكلفة عالج مبارك 
وسوزان إلى وزارة الصحة، حيث 
تكلفت الزوجة 4100 جنيه ومبارك 
13400 جنيه وسيتم التحصيل عن 

طريق مصلحة السجون.
وح���ددت مص���ادر قضائية 
السيناريوهات املتوقعة إلجراءات 
محاكمة الرئيس الس���ابق، وقال 
املستشار سيد عبدالعزيز، رئيس 
محكم���ة االس���تئناف إن حتديد 
اجللس���ات وهيئات احملكمة يتم 

بناء على مقر السكن أو مكان وقوع 
اجلرمية أو موق���ع القبض على 
انتقال  املتهم، فيما توقع مصدر 
هيئة احملكمة إلى ش���رم الشيخ 
لتنعق���د في محكم���ة اجلنايات 

هناك.
وقال املستشار خالد الشوباشي 
رئي���س محكمة جنايات ش���برا 
اخليم���ة إنه في حال اس���تمرار 
مرض مبارك واستحالة نقله فإن 
القانون يتيح للمحكمة أن تنتقل 
إلى غرفته باملستش���فى لتكون 
مقرا للجلسة، وأوضح املستشار 
علي عبدالرحمن، رئيس جنايات 
الزقازيق إنه في حال وفاة املتهم 
يواصل القاضي جلساته، ما دام 
هناك متهمون آخرون، وتنقضي 

الدعوى بوفاة املتهم.
وحدد خبراء القانون العقوبات 
املتوقعة ملب���ارك، وتتراوح بني 
السجن املشدد 15 سنة واإلعدام 
شنقا في تهمة قتل املتظاهرين، 
والس���جن من 3 إلى 15سنة في 
الترب���ح واالس���تيالء على املال 

العام.

وأضاف سليمان ان مبارك لم 
يعترض على إط���الق النار على 
املتظاهرين ولم يأمر بوقفه ما يؤكد 
موافقته الكاملة عليه واشتراكه 

فيه.
ووفقا لتقديرات وزارة الصحة 
الثورة  املصرية فان عدد شهداء 
التي اندلعت في 25 يناير املاضي 
واستمرت لنحو 18 يوما بلغ 850 
ش���هيدا و6 آالف مصاب سقطوا 
ضحية القمع الذي مارسه النظام 

السابق لوأد الثورة.
ال���ى ذل���ك، كش���فت مصادر 
أمنية أن منصور عيسوي وزير 
الداخلية عقد اجتماعا مع املستشار 
العدل  عبدالعزيز اجلندي وزير 
أخطره خالله بخط���ورة انعقاد 
محاكمة حس���نى مبارك الرئيس 
السابق وجنليه عالء وجمال في 
القاه���رة أو أي محافظ���ة قريبة 
منها وأنه يتوقع حدوث انفالت 
أمنى وتظاهرات، رمبا ال تستطيع 
الداخلية والش���رطة العسكرية 

السيطرة عليها.
وكان أحد ممثل���ي النيابة قد 

بعزله.
وتابع سليمان في التحقيقات 
ان مبارك كان على علم كامل بكل 
رصاصة أطلقت في امليدان على 
املتظاهرين وأيضا بعدد الشهداء 
واملصابني مبن فيهم األطفال وبكل 
العنيفة للداخلية في  التحركات 
التصدي للمتظاهرين ودهسهم 
بالس���يارات ومحاولة تفريقهم 

بالقوة.

 القاهرة � وكاالت: قالت صحيفة 
األخبار املصرية أمس إن شهادة 
اللواء عمر سليمان نائب رئيس 
اجلمهورية ورئي���س املخابرات 
الس���ابق أكدت ت���ورط الرئيس 
املخلوع حسني مبارك في قضية 

قتل املتظاهرين.
التحقيقات  وأكد سليمان في 
بحسب الصحيفة أن مبارك كلف 
القوات املسلحة واملخابرات العامة 
مبتابعة املظاهرات وأنه كان يتلقي 
تقارير كل ساعة بشأن تطورات 
األوضاع من وزير الداخلية األسبق 

حبيب العادلي.
وكانت النيابة العامة املصرية 
أجرت في أبريل املاضي حتقيقات 
مع س���ليمان ف���ي وقائ���ع قتل 
املتظاهرين خالل ثورة 25 يناير 
الرئيس املخلوع  وتضخم ثروة 

حسني مبارك وأسرته.
وكان مبارك عني سليمان وهو 
رئيس مخابرات نظامه على مدى 
عشرين عاما في املنصب يوم 29 
يناي���ر في محاول���ة المتصاص 
غضب اجلماهير التي كانت تطالب 

جريدة »األخبار« القاهرية وعلى صدر صفحتها األولى شهادة عمر سليمان

املشير لـ »الرئاسة« يوم »اجلمل«: ده تهريج
كشف مصدر عسكري تفاصيل جديدة فيما جرى خالل موقعة 

اجلمل، موضحا ان املشير محمد حسني طنطاوي رئيس املجلس 
األعلى للقوات املسلحة قام فور وقوع االعتداء على املتظاهرين 

مبيدان التحرير بإجراء اتصال هاتفي مع رئاسة اجلمهورية وطالب 
غاضبا بسرعة وقف االعتداء على املتظاهرين.

وبحسب »األهرام املسائي« قال 
املصدر ان املشير كان غاضبا يوم 

موقعة اجلمل وأجرى اتصاال برئاسة 
اجلمهورية قائال: »ايه التهريج اللي 

بيحصل ده هو انا مش مسؤول 
معاكم؟ ولو لكم يد في املوضوع 
ده ينتهي فورا«.وأضاف املصدر 
العسكري حسب ما نقلت »بوابة 

الوفد« ان ما صرح به حول رفض 
املشير طنطاوي ملا حدث هو شهادة 

منه للتاريخ رمبا يدفع ثمنها وال 
يذهب لعمله في الغد ألنه لم يصرح له 
بذكرها، »لكن هقول ورزقي على اهلل«.

إيجابياته، لذلك البد أن نتذكر 
أي إيجابي����ات كانت في عصر 
مبارك لكي نرحمه من السجن، 

واإلهانة في هذا السن.
انه لم  وأض����اف يوس����ف 
يقابل مبارك طيلة حياته، ولم 
يستفد منه بأي شيء، وانه من 
الن����اس الذين ظلموا في عهده 
ألن حليته كان����ت متنعه من 
مقابلت����ه، والظهور في القصر 

اجلمهوري.
وأوض����ح يوس����ف أنه لم 
يكن ضد الثورة على اإلطالق، 
ولكن كان ضد االنفالت األمني 
والبلطجة في الش����وارع، وأن 
شباب 25 يناير عندما قابلوه 
شكروه على موقفه ألنهم أدركوا 

صواب رأيه.

الكنيسة القبطية تتقدم ببالغ ضد العادلي 
في تفجير كنيسة القديسني

األقمار الصناعية تكشف عن 17 هرمًا مبصر 

احلكم بسجن وزير اإلسكان األسبق 5 سنوات

حسن يوسف: البد أن نرحم »مبارك« وزوجته

محمد صبحي: رفضت تقدمي مسرحياتي 
في »قصر العروبة« ولن »أطبل« للثورة 

نفى الفنان محمد صبحي نيته تقدمي عمل عن 
الرئيس املخلوع حسني مبارك، قائال أنه يجب 
مرور خمسني عاما على األقل على احلدث كي 
ميكن التعامل معه وحتليله فنيا، وإال سيكون 

مدعيا ويرغب في ركوب املوجة.
وأضاف صبحي � في حوار مع جريدة روز 
اليوسف � أنه لن يسمح لنفسه أن يكون »مطبال« 
للثورة، وأن يقول فقط ما يريد الثوار سماعه، 
ولذلك فهو متمهل في تقدمي أي أعمال فنية خالل 

الفترة احلالية، وكذلك يدعو للتمهل والتركيز 
على اإلنتاج والعمل حتى ال تسقط الدولة بفعل 

التشتت واالضطرابات املتتالية.
وعن عالقته بالرئيس املخلوع، أكد صبحي أن 
العالقة كانت متوترة، وسبق لألمن أن استدعاه 
أربع مرات طالبا منه حذف مشهد تقليد مبارك 
في مسرحية »ماما أميركا«، وازداد األمر تعقيدا 
حني طلب منه تقدمي املسرحية في قصر العروبة 

للرئيس وأوالده، ولكنه رفض. 

 اإلس���كندرية: تقدمت الكنيسة القبطية 
االرثوذكسية أمس ببالغ للنائب العام تطالب 
فيه بالتحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب 

العادلي بشان تفجير كنيسة القديسني.
وتطالب الكنيسة بالتحقيق مع العادلي 

فيما لديه بش���أن الواقعة واجلهة املسؤولة 
والتحريات التي توصل إليها والتي أعلنت 
من قبل، وطلب البالغ من النائب العام سرعة 
اعالن التقرير النهائي للنيابة العامة بشكل 

نهائي.

القاهرة: ذك����ر تقرير نش����رته هيئة اإلذاعة 
البريطانية أمس االول عن اكتشاف وجود العديد 
من املباني التاريخية في مصر من بينها 17 هرما 
وذلك عقب القيام مبسح باألقمار الصناعية، والذي 
كشف عن 1000 مقبرة و3000 مستعمرة قدمية 
بواسطة صور باألشعة حتت احلمراء تظهر املباني 
املطمورة حتت االرض.وبحسب اإلذاعة البريطانية 
أكدت أعمال التنقيب األولية بعض االكتشافات، 
ومنها اثنان من األهرامات غير املعروفة س����لفا، 
وأشارت د.سارة باركاك والتي تقود فريق البحث 
األثري بتكنولوجيا الفضاء في مختبر ترعاه وكالة 
أبحاث الفضاء األميركية )ناس����ا( في برمنجهام 

بوالية االباما أن »الكش����ف عن هرم هو حلم كل 
من يعمل في مجال اآلثار«.وقام الفريق بتحليل 
صور اقمار صناعية حتلق على ارتفاع 700 كم 
فوق األرض ومزودة بكاميرات من القوة بحيث 
ميكنها حتديد اي ش����يء على سطح االرض يقل 
نصف قطره عن متر، واستخدم التصوير باالشعة 
حتت احلمراء لتحديد املواد املختلفة حتت سطح 
االرض.وتعتقد الباحثة األميركية أن هناك املزيد 
من اآلثار التي ميكن اكتشافها قائلة: »هذه فقط 
املواقع القريبة من السطح، وهناك آالف عديدة 
من املواقع التي طمرها النيل بالطمي، هذه مجرد 

بداية ملثل هذا النوع من اجلهد«.

القاهرة � وكاالت: اصدرت محكمة جنايات 
القاهرة في جلس����تها امس برئاسة املستشار 
عاصم عبداحلميد حكما مبعاقبة وزير االسكان 
األس����بق أحمد املغربي بالس����جن املشدد ملدة 
خمس سنوات وعزله من وظيفته. كما قضت 
احملكم����ة مبعاقبة رجل األعم����ال منير غبور 
رئيس شركة »سقارة لالستثمارات السياحية« 
باحلبس ملدة سنة واحدة مع الشغل وايقاف 
تنفي����ذ العقوبة املقيدة للحرية بالنس����بة له 
ملدة ثالث س����نوات. وألزمت احملكمة املغربي 
وغبور برد مبلغ يق����ارب 72.2 مليون جنيه 
الى خزانة الدولة وتغرميهما مبلغا مس����اويا 

بعد ادانتهما بالتربح واالضرار العمدي باملال 
العام بتسهيل االستيالء على مساحة 18 فدانا 
من أراضي الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة 
تقل عن أسعار السوق.الى ذلك، قرر املستشار 
عاصم اجلوهري مساعد وزير العدل لشؤون 
جهاز الكسب غير املشروع امس منع د.أحمد 
نظيف رئيس الوزراء األسبق وزوجته زينب 
عبداللطيف وجنليه شريف وخالد من التصرف 
في أموالهم السائلة واملنقولة والعقارية، كما 
قرر منع أحمد عز وزوجتيه خديجة أحمد ياسني 
وعبلة فوزي وأوالده عفاف وملك وأحمد من 

التصرف في أموالهم.

أكد الفنان حس����ن يوسف، 
انه ضد س����جن مبارك في هذا 
السن، خاصة انه مريض، كما 
ان إهانته في هذا السن هي إهانة 
لكل املصريني، »فمن ال َيرحم ال 
ُيرحم«، كما ان زوجته تنازلت 
عن معظم أمالكها، والبد أن نرحم 
عزيز قوم ذل، وإلى اآلن لم تثبت 
النيابة انه أعطى أوامر بإطالق 

النار على املتظاهرين.
وقال يوسف حسب »اليوم 
الس����ابع«، نحن تعاطفنا مع 
جمال عبدالناصر عندما أضاع 
سيناء وأوقعها في يد االحتالل 
اإلس����رائيلي، وعلى الرغم من 
ذلك قمن����ا بالهتاف له ولطمنا 
عندما تنحى وطالبناه بالعودة 
حسن يوسفإلى حكم مص����ر، ألننا تذكرنا 

»شباب 6 أبريل« تتعهد بتأمني ميدان التحرير خالل مظاهرة اليوم

أكد أنه حدث حتسن نسبي في الوضع األمني في البالد مؤخراً

21 من القوى السياسية تشارك في »مليونية تصحيح املسار«
واإلخوان والسلفيون يصفونها بـ»ضد الشعب«

القاهرة � وكاالت: أعلن 21من 
احلركات واألح���زاب والقوى 
السياسية والثورية، مشاركتها 
في الدع���وة لتنظيم مظاهرات 
مليونية اليوم بالقاهرة وجميع 
محافظ���ات مص���ر، وتنوعت 
مسمياتها بني »جمعة الغضب 
الثانية« و»مليونية تصحيح 
التيارات  املسار«، فيما أعلنت 
الدينية الثالثة الرئيسية رفضها 
املشاركة، ووصفتها بأنها »ضد 

الشعب«.
تضم قائمة املشاركني: جمعية 
التغيير، وحملتي دعم البرادعي 
وعمرو موسى، وحركات كفاية 
و6 أبريل و25 يناير، واحتادي 
شباب الثورة وأحزاب التحالف 

الش���عبي واملصريني األحرار، 
واجلبه���ة، وش���باب اإلخوان 
واجلهاد اإلس���المي وتتلخص 
مطالبهم في إعداد دستور جديد 
قبل االنتخابات، وإجراء حوار 
مجتمعي قبل إصدار أي قانون 
جديد، واإلس���راع في إجراءات 
تطهير البالد من مخلفات النظام 
السابق، ومحاكمة قتلة الشهداء 
ولصوص املال العام، ومفسدي 
احلي���اة السياس���ية ومثيري 
الفتن���ة، وإيق���اف احملاكمات 
العسكرية، وتأجيل االنتخابات. 
وحددت الهيئة العليا لتنسيق 
جمعة الغضب أماكن التظاهر 
واالعتصام، وهي 25مس���جدا 
ف���ي محافظات  و5 كنائ���س، 

القاهرة واجليزة واإلسكندرية 
والسويس واملنيا.

املقابل، وصفت جماعة  في 
اإلخوان املسلمني املظاهرات بأنها 
»ثورة ضد الشعب وأغلبيته«، 
وتهدف للوقيعة بني الش���عب 
والقوات املسلحة. وأضافت في 
بيان أمس االول، أنها تدعو جميع 
األطراف إلى وأد الوقيعة والفتنة، 
وأوضح���ت اجلماعة، في بيان 
ثان، على موقعها اإللكتروني، 
أن اإلخوان سيشاركون في 11 
موقعا باإلسكندرية في وقفات 
ضد »جمعة الغضب الثانية«، 
وحس���ب ن���ص البي���ان فإن 
مظاهرات اجلمعة التي ينادى بها 
العلمانيون والشيوعيون ضد 

إرادة الشعب، وقال حامد شتا، 
القيادي باجلماعة اإلسالمية، 
إنهم ملتزم���ون بقرار مجلس 
شورى اجلماعة، بعدم املشاركة، 
واعتبرت اجلماعات الس���لفية 
املظاهرات خروجا على احلاكم، 
القيادي  وقال خال���د س���عيد 
السلفي، إن مظاهرات اجلمعة 
ته���دف إلى إقصاء الش���ريعة 

اإلسالمية.
ال���ى ذل���ك تعه���دت حركة 
ش���باب 6 ابريل بتأمني ميدان 
التحرير بوسط القاهرة خالل 
املليونية وقال بيان  املظاهرة 
للحركة نشرته على موقعها عبر 
االنترنت »الناشطون مسؤولني 
بش���كل كامل عن تأمني ميدان 

التحرير والس���يطرة على كل 
من يح���اول افتعال خالفات أو 

خناقات داخل امليدان«.
واضاف البيان »اس���تعدادا 
ليوم 27 مايو فإننا ندعو القوات 
املسلحة ووزارة الداخلية لتحمل 
مسؤوليتهما في حماية الوطن 
وممتلكاته وش���ركاته وبنوكه 
وس���جونه والض���رب بيد من 
حديد على يد كل من تسول له 
نفسه زعزعه الوضع األمني في 
الشارع يوم اجلمعة«، وقالت 
احلركة إن »شبابنا لديهم كامل 
االس���تعداد ملس���اعدة القوات 
املسلحة والداخلية في ضبط 
األمن ف���ي 27 مايو في جمعة 

إحياء الثورة«.

 عصام شرف يعلن عن إعادة هيكلة جهاز الشرطة

يحيى اجلمل: مؤمتر الوفاق القومي يتعرض ملؤامرة

 القاهرة � د.ب.أ: أعلن رئيس 
الوزراء املصري عصام ش���رف 
االربع���اء املاض���ي ع���ن إعادة 
هيكلة جهاز الشرطة، األمر الذي 
سينعكس على رفع مستوى األمن 
في البالد، وقال شرف في كلمة 
بثها التلفزيون املصري أمس انه 
حدث حتسن نسبي في الوضع 

األمني في البالد مؤخرا.
وأشار شرف إلى أن احلكومة 
قررت منح أقص���ى صالحيات 
التعامل الفوري لقوات الشرطة 
الش���رعي  واجلي���ش للدف���اع 
ع���ن املمتلكات العام���ة للدولة 
ولألشخاص، وإلى أن احلكومة 

القاهرة � أ.ش.أ: حذر د.يحيى 
الجم��ل ن��ائب رئ��يس ال���وزراء 
من مؤام���رة تهدف الفش���ال 
م��ؤتمر الوفاق القومي الذي عقد 
جلسة العمل الثانية امس بمركز 
لل��مؤتمرات  ال��دولي  القاهرة 
بحضور عدد من الوزراء ورجال 
القان��ون والشخصيات العامة 
وممثل��ين ع��ن مخ�تل���ف فئات 

المجتمع.
 باس���تثناء بعض الق��وى 
الت��ي قاط�عت  السي��اس���ي��ة 
المؤتمر وعلى رأس���ها جماعة 

االخ��وان المسل��مين.

طالب شرف بعدم استخدام الفاظ 
جناحي األمة أو عنصري األمة، 
وأعلن انه جار تشكيل جلنة حتت 
مس���مى العدالة لوضع ضوابط 
للسماح بحرية االختيار، بعيدا 
عن التمييز، وكفالة حرية االختيار 
دون متييز بني مسلم ومسيحي، 
وإتاحة القدرة لكل مواطن على 

ممارسة شعائره بحرية.
وق���ال ان هناك انفتاحا على 
القارة االفريقية مشيرا الى ان هناك 
مشروعا للتجارة احلرة بني مصر 
وبعض الدول االفريقية متابعا 
ان هناك اتصاالت مع السودان 

القامة مشاريع زراعية.

اليوم يتضم���ن 6 بنود، أولها 
استكمال الحوار المفتوح حول 
المؤتم���ر وتحلي���ل مضمون 
المداخ���الت في  واتجاه���ات 
الجلسة األولى للمؤتمر والتي 

عقدت السبت الماضي.
 وأوضح الجم���ل أن البند 
الثالث يتضم���ن طرح اإلطار 
العام للمؤتمر واعتماده، ليتم 
بعد ذلك اعتماد تشكيل لجان 
المؤتمر وانتخاب مقرري كل 
لجنة والمساعدين، وترك الجمل 
البند الثالث لما يس���تجد من 

أعمال. 

على تذليل العقبات امام املشاريع 
املتوسطة والصغيرة باإلضافة الى 
إنشاء بنك خاص لهذه املشاريع 
وزي���ادة االعتماد لها ألنها رأس 

احلربة النطالق االقتصاد.
وأوضح رئي���س الوزراء ان 
من املستحيل حتقيق كل املطالب 
الفئوية بشكل فوري، الن حتقيق 
هذه املطالب يحتاج الى إصالحات، 
وأكد شرف ان احلكومة ملتزمة 
السياسية  بتحقيق اإلصالحات 
واالقتصادية ومنها إعادة هيكلة 
األجور لضمان حتس���ن نوعي 

ملعيشة املواطن.
وحول قضية الفتنة الطائفية 

في محاولة لتهدئة القاعة التي 
س���ادتها حالة م���ن الفوضى 
والضجيج إثر اعتراض بعض 
الحاضرين على كلمة للمستشار 
أحمد الفضال���ي رئيس حزب 
الديموقراطي، حيث  الس���الم 
حاول تسجيل مواقف شخصية 
وآراء ليس لها عالقة بموضوع 
المؤتم���ر عل���ى ح���د وصف 

الحاضرين.
 وكانت جلسة العمل الثانية 
قد بدأت ام���س بكلمة لرئيس 
المؤتمر ومقرره العام د.يحيى 
الجمل أكد فيها أن جدول األعمال 

تول���ي أهمية قص���وى للملف 
األمني.

وقال ش���رف ان���ه طلب من 
شخصية مرموقة لم يكشف عن 
هويتها بوضع اطر عمل لألجهزة 
البالغ عددها  الرقابية املصرية 
13 جهازا لدع���م جهود مكافحة 
الفساد في مصر، وأضاف أن هناك 
توجها لش���طب مصر من قائمة 
الدول األكثر فس���ادا في العالم 
على ض���وء احملاكمات املتعلقة 

بالفساد في مصر.
وأش���ار شرف في كلمته الى 
ان احلكومة تولي أهمية كبيرة 
حلل مشاكل املستثمرين وتعمل 

 وقال الجمل إن هناك البعض 
الذين يش���اركون في المؤتمر 
بهدف إث���ارة الخالف���ات بين 
الحاضرين حول موضوعات 
له���ا بمحور  وآراء ال عالق���ة 
آليات  ال���ذي يناقش  المؤتمر 
وقواعد وضع دس���تور جديد 
لمصر، مؤكدا أن���ه كلما قطع 
الحوار شوطا من تبادل اآلراء 
والنقاش، حاول البعض العودة 

به إلى الوراء.

مواقف شخصية

 وجاءت تصريحات الجمل 

عصام شرف

د.يحيى الجم��ل

البرادعي يوقف حملة دعمه مرشحًا للرئاسة 
 القاهرة : كشفت قيادات في احلملة 

الشعبية لدعم د. البرادعي أن املرشح 
احملتمل للرئاسة طلب منهم التوقف 

عن الترويج له كمرشح للرئاسة »حتى 
استقرار األوضاع نسبيا«.

ومن جانبه، قال الناشط في احلملة 
محمود احلتة: »إن احلملة ستتوقف 

»مؤقتا« عن أي حتركات دعائية للبرادعي 
كمرشح لالنتخابات الرئاسية، وستولي 

األهمية لتوعية املواطنني سياسيا، 
والضغط من أجل وضع دستور جديد 

للبالد قبل االنتخابات البرملانية، وأضاف 
احلتة ان »أولويات احلملة هي العمل من 
أجل دستور جديد وتأجيل االنتخابات«.

وأضاف الناشط كرمي السقا: »أن أي 
حتركات دعائية لصالح البرادعي في 
الوقت احلالي ستكون فردية«، وقال: 

»سنقوم في الفترة احلالية بتنفيذ أفكار 
البرادعي في بناء البالد ودعم مشاريع 

التنمية، لكن دون الترويج املباشر للمدير 
السابق للوكالة الدولية كمرشح للرئاسة«.
وتابع السقا: »كانت توجيهات البرادعي، 

في لقاءاتنا األخيرة به، هي االنشغال حاليا 
بتوعية املواطنني سياسيا، والعمل التنموي 

لصالح املجتمع، وتأجيل احلديث عن 
البرادعي كمرشح للرئاسة«.

وأكد السقا اعتزامهم تدشني حملة 
»الدستور أوال« قبل إجراء االنتخابات 
البرملانية املقبلة، عبر طباعة ملصقات 

وتوزيعها، والتواصل مع اجلماهير بشكل 
مباشر في الشارع، وإجراء حتالفات أيضا 
مع القوى واحلركات السياسية للدفع بهذا 

االجتاه.

املشير محمد حسني طنطاوي

منع نظيف وعز من التصرف في أموالهما


