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غالي لن يسجن نهائيًا.. بشرط 

تنازله عن جنسيته املصرية

قطب إخواني يدعو 
لدولة إسالمية عاملية

سالم في سويسرا ويحمل 
اجلنسية اإلسبانية وإسرائيل 

تنفي وجوده لديها

والدة خالد: مقتل ابني حرر مصر 

صرف فروق عالوة 2008 
ألصحاب املعاشات لتصل إلى 

30% ومن دون حد أقصى

بكري: االنتخابات البرملانية ستكون 
فرصة لزيادة االنفالت والبلطجة

»نيوزويك«: تهريب 30 مليار 
دوالر من مصر بعد ثورة 25 يناير 

»6 أبريل« تطالب مبوقف رسمي 
صارم من جرائم املتطرفني اليهود

عمرو موسى توجه إلى فرنسا لبدء 
جوالته اخلارجية نحو الرئاسة

تيار ينادي برجوع »اململكة 
املصرية« وعرش امللك 

»أحمد فؤاد الثاني«

بقرار صغير وبس����يط ميكن للوزير يوسف بطرس غالي 
ان يهرب من حكم سجنه 30 عاما الذي صدر ضده.. حتى وان 
عاد الى مصر ال ينفذ عليه احلكم. القرار يتمثل في تنازله عن 
اجلنس����ية املصرية فقط، مع االحتفاط باجلنس����ية األميركية 
واللبنانية التي يحملها. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة 

أصدرت حكمها ضد يوسف بطرس 
غالي وزير املالية السابق بالسجن 
املشدد 30 سنة وعزله من وظيفته 
مع رد املبالغ التي قام باالستيالء 
عليها باإلضافة إلى تهمة اإلضرار 

باملال العام واستغالل نفوذه.
اآلن ورغم صدور حكم بسجنه، 
ووجود اسمه على قائمة االنتربول 
الدولي، اذا تنازل يوسف بطرس 
غالي عن جنسيته املصرية يصبح 
حرا طليقا وال ميكن ألي جهة ان 
او تعتقله. د.أحمد رفعت  توقفه 
عميد كلي����ة احلقوق جامعة بني 

سويف السابق وأستاذ القانون الدولي يؤكد أنه من حق احملكمة 
أن تطلق احلكم دون وج����ود محامي للمتهم الغائب ألن غياب 
املتهم ال يعطل س����ير العدالة على اإلط����الق، ومبجرد صدور 
احلكم إذا لم يتواجد أي محام للدفاع عن املتهم على اعتبار أن 
احلكم الصادر هو حكم ابتدائي يجوز عليه االس����تئناف خالل 
مدة ال تزيد على 60 يوما. فاجلنس����ية األميركية التي يحملها 
غالي تعد حصانة له والتي ميكن أن يقوم باس����تغاللها مادام 
خارج مصر، وبالتالي الدولة األخرى التي يحمل جنسيتها من 
املمكن أن حتميه في كل بالد العالم إال في مصر طاملا أنه يحمل 
اجلنسية املصرية إال إذا تنازل عنها فمن حق أميركا أن حتميه 

حتى وهو في مصر.

القاه���رة � يو.بي.آي: دعا القط���ب االخواني البارز كمال 
الهلباوي الى اعالن دولة اس���المية عاملية وحث الش���باب 
العرب���ي على الثورة الزالة احلدود الت���ي قال انها وضعت 
من قبل املستعمرين. ونقلت صحيفة »الشروق« امس عن 
الهلباوى الذي شغل لسنوات طويلة منصب املتحدث باسم 
جماعة اإلخوان املس���لمني في العالم دعوته الشباب العربي 
ب� »النزول إلى الشارع في خالل 5 سنوات في ثورة جديدة 
ضد احلدود التي وضعها املس���تعمر األجنب���ي«. وقال ان 
الثورة يجب ان حتمل ش���عار »الشعب العربي يريد إسقاط 
احلدود«. وكش���ف ان جماعة االخوان »اليزال يراودها حلم 
دولة اإلسالم العاملية« وأنهم يسعون لتحقيق »حلم التنظيم 
الدولي« للجماعة التي اكد أن لها كيانات منظمة في نحو 80 
دولة. الى ذلك، أكد د.محمد بديع املرشد العام جلماعة االخوان 
املسلمني أن اجلماعة لن ترشح أي عضو منها في انتخابات 
الرئاس���ة ولن تدعم أي عضو يخالف القرار ويرشح نفسه 
للرئاس���ة، وعلى من يخالف القرار أن ينتظر قرار مجلس 

شورى اإلخوان بفصله من اجلماعة.

سقط النظام السابق عقب ثورة 25 يناير وانكشف فساده 
وهاهم بعض رموزه خلف القضبان واس����تطاع عدد من منهم 
الفرار هربا خارج البالد قبل محاكمتهم، أبرزهم رش����يد محمد 
رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ويوسف بطرس غالي 
وزير املالية السابق وحسني سالم رجل األعمال املقرب للرئيس 
السابق مبارك. وبعد ان افلتوا من العدالة يرى اجلميع انه ميكن 
حتقيق القبض عليهم من خالل جهاز االنتربول الدولي وهو اكبر 
منظمة دولية شرطية مقرها الرئيسي مبدينة »ليون« الفرنسية، 
ومؤخرا قام جهاز االنتربول الدولي بتوزيع النشرة احلمراء التي 
حتتوي على صور وجميع املعلومات عن املطلوب ضبطهم من 
النظام الس����ابق من املتهمني في قضايا فساد وعمم نشرته في 
جميع املطارات واملوانئ بكل دول العالم وحتمل عنوان »مطلوب 
القبض عليه«، بينما املشكلة تكمن في وجود دول لم يتم ابرام 
اتفاقية معها بشأن تسليم الهاربني مثل »سويسرا وبريطانيا 
والنمس����ا وهي الثغرة التي استغلها الكثيرون في الهروب الى 
هذه الدول. وفي هذا الصدد أكد العميد مجدي الش����افعي مدير 
الشرطة اجلنائية العربية والدولية »انتربول القاهرة« لبرنامج 
»احلياة اليوم« املذاع على فضائية احلياة، ان حسني سالم قد 
غادر البالد بش����كل شرعي يوم 29 يناير املاضي قبل ان يصدر 
ضده أي قرار يصدر ضده، وسافر حينها من مطار شرم الشيخ 
في طائرة عادية وليست خاصة إلى رومانيا بجواز سفر مصري، 
وثبت فيما بعد عدم دخوله إليها وتواجد في سويسرا، ونفت 
اإلمارات عدم حتفظها على أي ممتلكات أو أموال خاصة بحسني 
س����الم، وأضاف الشافعي ان حسني س����الم كان قد حصل على 
اجلنسية اإلسبانية عام 2008 ويحمل جواز سفر إسبانيا مما 
يعوق إعادته ملصر في حالة وجوده هناك كون ان معظم الدول 
متنع تسليم رعاياها لدول أخرى ويحاكمون على أراضيها في 
حالة اذا أرسلت أوراق ومستندات عن طريق وزارة العدل حول 
تهم موجهة إليهم عن طريق وزارة العدل، ونفت اسبانيا دخول 
سالم إلى أراضيها، وأشيع انه يحمل اجلنسية اإلسرائيلية إال 
ان����ه لم يثبت حتى اآلن صحة ذلك، من جانبها نفت إس����رائيل 

تردد حسني سالم على أراضيها.

صرح د.س���مير رضوان وزير املالية بأن الوزارة تدرس 
حاليا رفع نس���بة العالوة اخلاصة التي تقررت عام 2008 
ألصحاب املعاش���ات واملس���تحقني عنهم من 20% إلى %30 
وإلغاء احلد األقصى الذي كان مقررا ملبلغ هذه العالوة، وهو 
100 جنيه، وذلك لكفالة املساواة بني هذه الفئة من املواطنني 
وغيرهم من العاملني بالدولة، في ضوء ما س���بق أن قضت 
به احملكمة الدستورية العليا. وأضاف الوزير أن ذلك يأتي 
حتقيقا لصالح أصحاب املعاشات واملستحقني عنهم، والعمل 
على حتسني مستوى مستحقاتهم التأمينية، ولتحقيق ذلك 
فإن الوزارة تعد حاليا مرسوما بقانون للعرض على مجلس 
الوزراء ثم املجلس األعلى للقوات املسلحة الستصداره، مع 
تدبير االعتمادات املالية الالزمة لذلك ضمن مشروع املوازنة 
العام���ة للدولة اجلاري إعداده، والتي تبلغ 2.8 مليار جنيه 

تتحملها املوازنة العامة للدولة.
القاهرة ـ شيماء فاروق  ٭

أخبار مصر : حذر الكاتب الصحافي مصطفى بكري من وجود 
مخطط إلسقاط مصر بدفعها للفوضى والفتنة الطائفية ونشر 
حالة من الذعر بالش����ارع املصري، داعيا الى تأجيل انتخابات 
مجلس الشعب 2011 ألنها ستكون فرصة لزيادة االنفالت األمني 
والبلطجة. وأوضح بكري في لقاء مع برنامج صباح اخلير يا 
مصر بالتلفزيون املصري ام����س، أن هناك محاوالت من قوى 
خارجية لضرب االستقرار من خالل إشعال بؤر الفتنة والصراعات 

واملواجهات بني عناصر ومكونات األمة.

القاهرة: حذرت تقارير اقتصادية مهمة أمس من استمرار 
تردي الوضع االقتصادي   إذا استمرت حالة فوضى االحتجاجات 
والتدهور األمني .  وفي السياق نفسه، أكدت مجلة نيوزويك 
األميركية أن حالة عدم االستقرار والفوضى وعدم الثقة بعد 
ث���ورة 25 يناير دفعت رجال األعم���ال واألثرياء العرب إلى 
تهريب ما ال يقل ع���ن 30 مليار دوالر من مصر في حقائب 

ضخمة مغلقة أي عن غير طريق البنوك.

القاهرة � أ.ش.أ: طالبت حركة 6 إبريل باتخاذ موقف رسمي 
صارم جتاه اجلرائم التي ارتكبها متطرفون يهود في يوم القدس 
العامل����ي. وقال املتحدث الصحافي هاني خورش����يد إن احلركة 
تنتظر ردا صارما من وزارة اخلارجية جتاه تلك األعمال التي 
استفزت مشاعر العرب واملسلمني في جميع أنحاء العالم، بعدما 
اقتحم����ت مجموعات من اليهود املتطرفني والس����ياح األجانب 
باحات املسجد األقصى، فيما قام بعض املتطرفني اليهود بإحراق 

مسجد بالضفة الغربية.
وأكد خورشيد أن احلركة لن تفكر في تنظيم وقفات احتجاجية 
أو أي رد فعل في الشارع قبل تقييم رد الفعل املصري الرسمي، 

متمنية أن يكون مرضيا جلميع املصريني والعرب.

القاهرة � أ.ش.أ: غادر عمرو موسى أمني عام جامعة الدول 
العربية املنتهية واليته واملرشح لالنتخابات املصرية املقبلة 
القاهرة امس »متوجها إلى باريس في زيارة لفرنسا تستغرق 
3 أيام في بدء جوالته اخلارجية في إطار حملته االنتخابية 
نحو رئاس���ة اجلمهورية. ويلتقي موسى خالل زيارته مع 
عدد من أعضاء اجلالية املصرية في فرنس���ا، وبعض الدول 
األوروبي���ة لطرح أفكاره ورؤيته بش���أن األوضاع الراهنة 
واملستقبلية في مصر، وباقي اخلطوات التي سيتخذها بشأن 
انتخابات الرئاسة املقبلة. كما يلتقي موسى عددا من رجال 

اإلعالم والصحافة في نادي صحافة باريس.

دبي � العربية.نت: فيما تنتظر مصر استحقاق االنتخابات 
الرئاس���ية، يأتي تيار جديد عبر »في���س بوك« الذي أطاح 
بالرئيس رقم 4 بني رؤساء نظام ثورة يوليو 1952، ليطالب 
بعودة امللكية وتنصيب وريثها الش���رعي امللك أحمد فؤاد 

الثاني على عرش »اململكة املصرية«.
فعلى املوقع االجتماعي »فيس بوك« صفحات عديدة تنادي 
بعودة امللكية وأحمد فؤاد إلى عرش���ه. وبالرغم من أن عدد 
املشاركني فيها ليس كبيرا، إال أنها تؤكد على وجود شريحة 

من املجتمع املصري تؤمن بهذا املفهوم وتدعو له.
إحدى الصفحات عنوانها »الشعب املصري يريد رجوع 
امللك إلى مملكته«، ووصل عدد أعضائها إلى 1864 عضوا خالل 
أيام قليلة، تنوعت تعليقاتهم شكال، لكنها اتفقت مضمونا 

على تأييد امللك السابق أحمد فؤاد.

يوسف بطرس غالي

القاه����رة � اجلزيرة نت: لم تكن تعل����م ليلى مرزوق والدة 
خالد سعيد أو »شهيد الطوارئ« أن الذكرى األولى لوفاة ابنها 
سيحتفل بها آالف بل ماليني املصريني بعد أن مر عام على حادث 
موته الذي أشعل احلماسة في قلوب املصريني، فصنعوا ثورة 

أطاحت بنظام استمر 30 عاما.
أطلقت الس����يدة ليلى على نفس����ها لقب »أم املصريني« بعد 
أن أصبحت وفاة ابنها خالد بالتعذيب على يد شرطيني بقسم 
شرطة باإلسكندرية الشرارة التي حركت الشباب لتنظيم وقفات 
ومظاهرات احتجاجية مطالبني مبحاسبة املسؤولني عن موته 
من وزارة الداخلية. وقالت ف����ي حديثها للجزيرة نت إن ابنها 
»شهيد التعذيب« إحدى أهم أيقونات الثورة التي فضحت النظام 
املصري، وكشفت عن وجه الداخلية، معتبرة أن وزير الداخلية 
األسبق حبيب العادلي أحد املسؤولني عن وفاة ابنها حيث أصبح 
التعذيب، الذي يصل إلى حد املوت، في عهده نظاما متبعا وليس 
استثناء. واضافت ليلى، لم أشعر مطلقا بأن مقتل ولدي الشاب 
العادي، الذي ليس له أي انتماء سياسي أو أيديولوجي، سيحرك 
الشباب في الشوارع، وينتج عنه غضبة كبرى، لتكون بدايات 

ثورة حترر مصر بأسرها من قيود الديكتاتورية والظلم.

ليلى مرزوق والدة الشهيد خالد سعيد وبجوارها صورته

»هيومن رايتس ووتش«: اجليش املصري 
يتعهد بعدم إجراء »اختبارات العذرية«

نرص����د أي حالة اختب����ار عذرية 
للنساء في السجون املصرية«.

وتابعت »ما حدث هو انه مت نقل 
17 فتاة الى السجن وطلب منهن 

ان تقلن من منهن »آنسة«
ومن منهن »سيدة« وأوضحت، 
استنادا الى شهادات أربع متظاهرات، 
ان »اختبارات العذرية أجريت بعد 
ذلك ملن قلن انهن آنسات من قبل 
ضابط يرتدي زي األطباء ويقدم 

نفسه كطبيب«.
وأطلق سراح النساء ال� 17 بعد 
ثالثة ايام اثر صدور حكم بحبسهن 

سنة مع وقف التنفيذ.
وأش����ارت هبة الى انه لم يتم 
تقدمي اي ش����كوى رس����مية ضد 
اجليش بسبب إجراء »اختبارات 
العذرية« مبررة ذلك ب� »حساسية« 
املوضوع و»اخل����وف« من تقدمي 
شكوى ضد املؤسسة العسكرية.

نفيهم القيام بأي شيء خاطئ، قالوا 
ان هذا لن يتكرر«.

وصرحت ممثلة منظمة »هيومن 
ف����ي مصر هبة  رايتس ووتش« 
مورايف ان املجلس األعلى للقوات 
املسلحة »ال يؤكد وال ينفي« التقارير 
عن إج����راء »اختب����ارات عذرية« 
لبعض املتظاه����رات ولكنه يؤكد 

ان حتقيقا يجري بهذا الشأن.
وأضاف����ت ان عض����و املجلس 
العسكري الذي التقاه وفد »هيومن 
رايتس ووتش« أكد ان »مثل هذا 
االختب����ار يعتبر ام����را عاديا في 
السجون« ولكنه أوضح أن »قرارا 
اتخذ بعدم إجراء اختبارات عذرية 

للفتيات في كل السجون«.
وأكدت انه����ا املرة األولى التي 
تسمع فيها منظمة »هيومن رايتس 
ووت����ش« عن اختب����ارات عذرية 
للمحتجزات في مصر وقالت »لم 

القاهرة � أ.ف.پ: قالت منظمة 
»هيوم����ن رايت����س ووت����ش« ان 
اجليش املصري تعهد بعدم إجراء 
»اختبارات عذرية« للنساء الالتي 
يتم توقيفهن بعد معلومات أفادت 
بأن متظاهرات تعرضن الختبارات 

من هذا النوع.
املدير  وق����ال كيني����ث روس 
التنفيذي له����ذه املنظمة املدافعة 
ع����ن حقوق اإلنس����ان في مؤمتر 
صحافي ان املجلس األعلى للقوات 
املسلحة، الذي ميسك بزمام السلطة 
منذ إسقاط نظام الرئيس السابق 
حسني مبارك في فبراير املاضي، 
اكد انه »امر بعدم إجراء اختبارات 
عذري����ة«. وكان روث يتحدث في 
ختام زيارة قام بها الى القاهرة وفد 
من »هيومن رايتس ووتش« التقى 
خاللها رئيس الوزراء عصام شرف 
ووزير العدل عبدالعزيز اجلندي 
واحد أعضاء املجلس األعلى للقوات 
املسلحة لم يفصح مسؤول املنظمة 

عن اسمه.
وأثارت مسألة إجراء »اختبارات 
عذرية« ملتظاه����رات أوقفن بعد 
تظاهرة في مي����دان التحرير في 
التاسع من مارس املاضي احتجاجات 
من قبل منظمات الدفاع عن حقوق 
اإلنسان التي استندت الى شهادات 

عدة متظاهرات.
وأك����د روث ان املجلس األعلى 
للقوات املس����لحة برر إجراء هذه 
االختبارات بانه����ا »أجريت فقط 
جتنب����ا ألي اتهام����ات بح����دوث 

اغتصاب« اثناء االحتجاز.
وتاب����ع »كما ل����و كانت فقط 
الع����ذراوات ه����ن الالت����ي ميكن 
النس����اء  ولي����س  اغتصابه����ن 
األخريات«، واعتبر ان التفس����ير 
الذي قدمه اجليش »ال معنى له« 
ولكنه أضاف ان العسكريني »رغم 

)أ.پ( املشير طنطاوي مستقبال مايك مولن أمس  

عالء وجمال مبارك يشربان من »كولدير« تبرع به خيرت الشاطر

حملة ساخرة على الـ »فيس بوك« تقارن »املعلم« بـ»مبارك«: 
أميركا تدعم انتقال سلمي إلدارة املنتخب 

هيكل يفضح صفقة مبارك إلدراج الغاز مبعاهدة السالم
في حوار مع قناة »اجلزيرة« 
كشف الكاتب محمد حسنني هيكل 
عن الكثير من االسرار واإللغاز 
الت���ي التزال حتي���ر الكثير من 

املصريني.
هيكل قال انه من الطبيعي أن 
تعيش مصر حاليا في مشكالت 
الثورة املصرية،  كبيرة نتيجة 
وأول ه���ذه املش���اكل مواجهة 
»احلقائق العارية« وتدخل الدول 
اخلارجية عن طريق القوى املؤيدة 

الغاز« أك���د أن القاهرة تعهدت 
إلسرائيل بان تزيد من إنتاجية 
الغاز املصري إلى 11 مليار متر 
مكعب في ع���ام 2020 من اجل 
دعم ورفع االقتصاد والصناعة 
اإلسرائيلية التي تعتمد على الغاز 

املصري بشكل رئيسي.
وأض���اف أن تل أبيب تفضل 
الغ���از املصري ألنه���ا ترى انه 
مناسب للنمو االقتصادي املنشود 
التي تريده الى جانب حفاظه على 

لها في الداخل.
الغاز  وعن قضي���ة تصدير 
املصري إلسرائيل كشف هيكل 
عن تعهد ش���ركة »غاز ش���رق 
املتوسط« إلسرائيل بان تكون 
املورد الوحيد لها وان هدفها هو 
توفير الغاز إلسرائيل ب� »أسعار 
ال تقبل املنافسة«، باإلضافة إلى 

إعفائها من الضرائب.
الذي ميتلكها  الوثائق  وعن 
هيكل بخصوص »ملف تصدير 

البيئة، عالوة على ذلك السعر 
املغري الذي تعرضه مصر.

وفجر هيكل مفاجأة من العيار 
الثقيل حيث قال إن أسوأ ما في 
العقد املوقع بني مصر وإسرائيل 
الغاز« هو  بخصوص »تصدير 
البند اخلاص بإدراج صفقة الغاز 
ب���ني البلدين مع »اتفاقية كامب 
ديڤيد«، وقال انه من اخلطأ إحلاق 
صفقة جتارية مبعاهدة سياسية 

عقدت منذ 30 عاما.

ومكتبني ومروحة س����قف وملبة 
نيون. وتقع الزنزانة ضمن عنبر 
طويل، ومرفق بها دورة مياه تضم 
حمامني أحدهما »افرجني« واآلخر 
»بلدي«، وال تتضمن تكييف هواء 
كما تردد، حيث ال يسمح قانون 
السجون بتركيب تكييف، بل أنه 
حظر كذلك شراء النزالء املراوح 
على نفقتهم اخلاصة، حيث تقوم 
إدارة السجن بتوفير مروحة في 
حالة س����ماح امليزاني����ة بذلك أو 
وصول تبرعات إلدارة السجن تنفق 
على حتسني وضعية النزالء. وقال 
عودة إن جنلي الرئيس الس����ابق 
يعتم����دان في ش����رب املياه على 
جهاز »كولدير« تبرع به خيرت 
الشاطر أثناء وجوده في السجن، 
كما أن األخوين يوفرا حاجاتهما 
من املاء الساخن من خالل براميل 
تشبه »السخان املركزي« جلميع 
النزالء، وتتم تدفئة املياه بأساليب 

تقليدية.

الليبراليون سندعم املواطنة ومن 
حق القبطي واملرأة تدريب املنتخب، 
الس����لفيون نريد الشيخ جمعة 
مش����هور واحمد زغلول وحمادة 

السيد في التشكيل املقبل«.
وعلى طريق����ة الفنانة عفاف 
ش����عيب التي قالت إنه����ا وأبناء 
ش����قيقتها منهارون بس����بب قلة 
مواد الطعام أيام الثورة املصرية 
الشباب »إحنا منهارين  قال احد 
انتو عارف����ني 90 دقيقة من غير 
جول يعني إيه أنا ليه قريب في 
لندن قالل����ي ان في ناس بتجيب 
ناس تدربهم ليبقي لونهم قمحي 
ويبعتوهم مصر زي احمد احملمدي 
ويعلمهم ازاي يخرجوا العب زي 
بركات وينزل هو يشل اجلماهير.. 

إحنا داخلني على حرب«.
في ح����ني علق ش����خص آخر 
وقال »مظاهرات حاشدة لألقباط 
لالعت����راض على الس����جود بعد 
تسجيل األهداف ويطالبون بقانون 

فرحة موحد«.

مبارك من اإلسالميني والليبراليني 
طيلة الثالثني عاما املاضية.

وأوضح د.عودة في حديثه، أن 
عالء وجمال يقيمان في الغرفة رقم 
)4( التابعة لعنبر )2( ذات األرضية 
اإلسمنتية والتي ال حتتوي داخلها 
سوى على سريرين ودوالب صغير 

واملفردات السياس����ية للسخرية 
من هزمية املنتخب املصري أمام 
جنوب افريقيا وقرار حسن شحاتة 
باالستقالة حيث قال احدهم ساخرا 
من تنافس اإلخوان والس����لفيني 
والليبراليني على السلطة قائال: 
»اإلخوان � إحنا مش باصني على 
مقع����د املدير الفن����ي للمنتخب، 

القاهرة: يعيش األخوان عالء 
وجمال مبارك في سجن املزرعة 
حياة لم يتوقعاها يوما ولم يحلما 
بها حتى في أسوء الكوابيس التي 
راودتهما طيلة عمرهما، حيث يقبع 
األخوان في زنزانة مساحتها 7×15 
مترا مربعا، ومنعا من استخدام 
أو تركيب طبق  الهاتف احملمول 
رقم����ي »الدش«. ويش����رب عالء 
الب����اردة من مبرد  املياه  وجمال 
»كولدير« تبرع به نائب املرش����د 
العام جلماعة اإلخوان املس����لمني 
خيرت الشاطر لسجن املزرعة إبان 

اعتقاله في عهد نظام آل مبارك.
ظهرت تلك التفاصيل اجلديدة 
ف����ي احلوار الذي أدل����ى به خالد 
عبدالقادر عودة األستاذ بجامعة 
أس����يوط، لصحيفة »الدستور« 
املصرية، حيث كان عودة معتقال 
سابقا في نفس الزنزانة التي يقبع 
فيها األخوان حالي����ا، وهي التي 
استضافت من قبل أبرز معارضي 

القاهرة � دنيا الوطن: ال تسلم 
أي حادثة في مصر من س����خرية 
الشباب على الطريقة السياسية 
وكان آخره����ا عندم����ا قرر مدرب 
املنتخب املصري لكرة القدم حسن 
شحاتة تقدمي استقالته انتشرت 
التعليقات الس����اخرة على موقع 
ال� »فيس بوك« وموقع »تويتر« 
وأطلق نشطاء على ال� »فيس بوك« 
حملة ساخرة قارنوا فيها بني قرار 
حسن شحاتة باالستقالة من تدريب 
املنتخب وتنحي الرئيس املصري 

السابق حسني مبارك.
وقال شاب على غرار تعليق 
الرئيس باراك اوباما على الثورة 
املصرية »على حسن شحاتة أن 
يتنحي وسندعم املنتخب في الفترة 
املقبلة، التغيرات للمنتخب املصري 
وتغيرات شحاتة غير كافية وأميركا 
تدعم انتقال سلمي إلدارة الفريق 
القومي وأبو تريكة يصلح رئيسا 

للجمهورية«.
كما استخدم الشباب الشعارات 

صورة أرشيفية لعالء وجمال مبارك

صورة للحملة الساخرة على ال� »فيس بوك«


