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أكد أن الرئيس السابق لم يخرج في جنازة والدته سوى 10 دقائق

مسؤول رئاسي سابق: جمال مبارك يشكك في وجود النبي ژ!
له الرئيس السابق وظل موجودا 

ملدة ساعتني ثم انصرف.
وتابع البن����ا قائال إن هناك 
سائقا كان يقود السيارة اخلاصة 
مببارك وقت����ا طويال ذهب إلى 
الرئيس السابق في إحدى املرات 
وهو جالس في حديقة القصر 
وطلب من����ه املوافقة على منح 
ابنته شقة في أي مكان بالقاهرة 
لتتزوج بها فطلب منه مبارك أن 
يذهب إلى السكرتير اخلاص به 
لتلبية طلبه، وما أن وصل إليه 

حتى فوجئ بقرار فصله.
وأكد »البنا« أن زكريا عزمي 
أثناء وج����وده للعالج  أقال����ه 
باخلارج وانتزع جميع الشهادات 
الوظيفي،  املرضية من ملف����ه 
وأضاف أن الرئيس اتصل طالبا 

منه العودة للعمل.

الذي كان يرافق����ه في الطائرة 
الرئاس����ية ليقول ل����ه النكات 

واحلكايات الكوميدية«.
الى ذلك، كش����ف البنا، أنه 
عندما توفيت والدة مبارك لم 
يس����ر الرئيس الس����ابق خلف 
جنازتها س����وى 10 دقائق، ثم 
اس����تقل الس����يارة اخلاصة به 
وطلب من احلرس عند انتهاء 
العزاء إبالغه حتى يذهب لقراءة 

الفاحتة لها.
وأش����ار البنا إلى أن شقيقة 
مبارك وتدعى سامية لم تزره 
في القصر سوى مرتني، األولى 
في عقد قران عالء والثانية عقب 
حادث أديس أبابا، وأوضح البنا 
أن عم الرئيس السابق ويدعى 
عبدالكرمي ذه����ب لزيارته في 
القص����ر اجلمهوري فلم يخرج 

وروى أنه في إحدى زياراته 
إلى ش����رم الشيخ نصحه رجل 
األعمال الهارب حاليا حسني سالم 
قائال: »ابعد ع����ن زكريا عزمي 
وجمال عبدالعزي����ز، بدونهما 

مفيش حسني مبارك«.
كما نفى كل الشائعات التي 
ت����رددت ح����ول زواج الرئيس 
بالفنانة إميان الطوخي أو بأخت 
مسؤول كبير في الدولة. وأشار 
إلى أن الرئيس السابق كان يعامل 
كإله، بحيث ال يستطيع أحد أن 

يرفض له طلبا مهما كان.
وبعيدا عن األسرة احلاكمة 
السابقة، كشف املسؤول املصري 
عن عالق����ة الرئيس بالفنانني، 
وقال: »كان هناك أكثر من فنان 
مقرب للرئيس الس����ابق، منهم 
الفنان الكوميدي املنتصر باهلل 

وبعيدا عن احلالة الدينية 
البنا  ألس���رة مبارك، تطرق 
إل���ى الوضع���ني االجتماعي 
والسياسي، حيث نفى ما تردده 
وس���ائل اإلعالم من أن قرينة 
الرئيس سوزان مبارك كانت 
دائم���ة التدخل في احلكم، أو 
أنها كانت احلاكم الفعلي في 

السنوات األخيرة.
وقال املسؤول السابق بقصر 
الرئاسة: »لم يكن هناك تدخل من 
زوجته في احلكم على اإلطالق، 
بل إن الس����لطة املطلقة كانت 
الديوان،  لزكريا عزمي رئيس 
وجمال عبدالعزيز س����كرتير 
الرئي����س، ولم يك����ن الرئيس 
يستطيع أن يرفض لهما طلبا، 
وكان اجلميع في الرئاسة يعلم 

هذا األمر«.

الرئيس مبارك يصلي. وجنله 
جمال يشكك في اإلسالم، ويقول: 
اثب����ت لي أن����ه يوج����د محمد 

أصال«.
لكن البنا لم يؤكد أن جمال كان 
فاقد اإلميان أو كافرا. وأشار إلى 
أن اهلل هو األعلم بذلك. وأوضح 
أن أسرة الرئيس املخلوع كان 
أنهم متدينون،  كالمهم يعكس 
لكنه أشار إلى أنه لم ير الرئيس 
يصلي طوال 28 عاما في أي من 

األوقات حتى عام 2001.
وعلى نقيض جمال، كانت 
حال عالء مبارك، وفق ما سرده 
اللواء الس����ابق ال����ذي قال إن 
النجل األكبر للرئيس املخلوع 
كان متدينا ويصلي، مشيرا إلى 
أنه صلى معه جماعة في إحدى 

املرات.

القاهرة � وكاالت قال مسؤول 
سابق بقصر الرئاسة اجلمهوري 
املص����ري إن جمال مبارك جنل 
الرئيس املخلوع كان يشكك في 
الديانة اإلس����المية وفي وجود 
النبي محمد ژ، عكس شقيقه 
عالء الذي كان متدينا ويصلي 

باستمرار.
البنا  اللواء شفيق  وأضاف 
الفنية  الش����ؤون  وكيل وزارة 
في قصر الرئاسة ملدة 28 عاما، 
في مقابلة تلفزيونية على قناة 
»احلي����اة«، الثالثاء املاضي أن 
جم����ال كان يش����كك في وجود 
الديانة اإلسالمية والنبي محمد 
ژ، ألنه ترب����ى تربية غربية، 
وس����افر إلى أوروبا، ولم يكن 
هناك من يعلمه تعاليم اإلسالم 
منذ صغره. واستطرد: »لم أر 

جمال مبارك حسني مبارك

سعاد صالح: العفو عن مبارك حرام

انتقاد قانون يقلص
بناء املساجد مبصر 

البسطويسي: مصر قد تظل
بال رئيس حتى 2013

مصر: إعداد قانون
حلجب املواقع اإلباحية

اجليش يتبرع بـ 50 مليون جنيه 
في حلقة مشتركة لـ »خالد والليثي«

إيران عرضت قمحًا على مصر بسعر 
أقل بـ 10% عن أسعار السوق

..وتستشعر وجود ضغوط على مصر 
لكي ال تستعجل عودة العالقات

موسى: لن يحصل أي تيار
على أغلبية البرملان

أكدت الداعية االسالمية د.سعاد صالح أنه ال يجوز العفو 
عن الرئيس السابق حس���ني مبارك بحجة رحمة وتسامح 
االسالم، ألنه لم يخطئ في حق اهلل فقط، ولكنه ظلم العباد 
وحتى يتم العفو عنه يجب أن يرد حقوق العباد ويسامحه 
أهالي الشهداء ومرضى الفشل الكلوي والسرطان وساكنو 

العشوائيات وكل من تضرر في عصره.
وأوضحت أن العفو عنه سيكون مخالفا ألوامر اهلل والرسول 
ژ الذي قال »إمنا هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
احلد وأمي اهلل لو س���رقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها« 
وأضافت صالح خالل حوارها مع برنامج »مانشيت« الثالثاء 
املاض���ي على قناة »اون تي في« أن محاكمات مبارك ورموز 
نظامه يجب أن تكون عالنية طبقا للشريعة اإلسالمية، وكما 
قال اهلل تعالى في القرآن الكرمي )وليش���هد عذابهما طائفة 

من املؤمنني(.
فيما شددت على ضرورة املساواة بني اجلميع وعدم التمييز، 
وإرساء دولة القانون، وتساءلت: ملاذا نرى صور أحمد املغربي 
وزير اإلسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق 
وأحم���د عز وهم خلف القضبان وال ن���رى حبيب العادلي؟ 
وملاذا أيضا تنقل بسرعة عبير مفجرة فتنة إمبابة إلى سجن 
القناطر في حني ال تنقل زوجة الرئيس السابق مبارك اليه 

بحجة تنازلها عن أموالها التي هي أموال الشعب؟!

وجه حقوقيون وقانونيون انتقادات كثيرة إلى مشروع 
قانون دور العبادة املوحد الذي أعده مجلس الوزراء املصري، 
مؤكدين أن من ش���أن تطبيق هذا القانون تهديد الس���الم 
االجتماعي وضرب الوحدة الوطنية في الصميم من خالل 

إشعال الفتنة الطائفية.
وقدم محامون أعضاء بنقابة احملامني بالغا للنائب العام 
املصري ضد رئيس الوزراء عصام شرف، مطالبني بإجراء 
حتقيق مع ش���رف إلقراره القانون الذي يخالف الدستور 
وقواعد العدالة التي أسس���تها مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

كما يهدد السالم االجتماعي والوحدة الوطنية.
وطالب مقدمو البالغ بإلغاء هذا القانون والتحقيق مع كل 
من ساهم في وضعه، حيث وصفه احملامي ممدوح إسماعيل 

بأنه يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
وقال إس���ماعيل إن القاهرة اشتهرت بأنها مدينة األلف 
مئذنة وبقيت فيها الكنيسة بجانب أقدم وأول مسجد وهو 
مسجد عمرو بن العاص للداللة على تسامح اإلسالم العظيم، 
ولم تع���رف بعدها مصر عبر 14 قرن���ا قوانني حتدد عدد 
املس���اجد ومتنع املس���لمني من الصالة »كم���ا جاء في هذا 

القانون املشبوه«.

صرح املستش���ار هشام البسطويس���ي املرشح لرئاسة 
اجلمهورية، بأنه من املمكن أن تظل مصر بال رئيس للجمهورية 
حت���ى عام 2013 إذا ل���م نتفق على خارط���ة طريق بجدول 
زمني معني، وعندها س���تزيد الشكوك حول موقف املجلس 

العسكري.
وأوضح البسطويسي أنه عندما تزيد املدة ستزيد األقاويل 

حول أسباب بقاء املجلس العسكري في السلطة.
واستطرد، في حواره مع اإلعالمي يسري فودة لبرنامج 
»آخر كالم«، امس االول على قناة »أون تي ڤي« قائال:« ترشحي 
لالنتخابات أصبح مش���روعا مؤج���ال، ألننا ال نعرف موعد 

االنتخابات الرئاسية، وال نعلم إذا كانت ستتأجل أم ال«.
وأش���ار إلى ان هناك حالة من الغموض تخيم على البلد 
بأكمله، فالشعب ال يعرف في أي اجتاه تسير املرحلة االنتقالية، 
وهذا الغموض يشعل اجلهات املناهضة للثورة، ويزيد من 
انتشار اإلشاعات مثل إشاعة حتريض اجليش على الشرطة، 

والشعب على االثنني.
وأضاف أنه مادامت هناك ثورة اعترفنا بها، يجب أن يسقط 
الدس���تور ثم يسقط رئيس اجلمهورية والبرملان، فدستور 
71 س���قط بالفعل وال يوجد شيء معناه جتميد الدستور ثم 
العمل به مرة أخرى، التعديل الذي كان يجب أن يدخل على 
صياغة التعديالت في اإلعالن الدس���توري هو حذف كلمة 

مجلس الشعب ووضع كلمة جمعية تأسيسية بدال منها.

القاهرة: أك���د الرئيس التنفيذي لهيئ���ة تنمية صناعة 
تكنولوجي���ا املعلومات م.ياس���ر القاضي أم���س األول ان 
قان���ون تنظيم االنترنت لن يقوم بحجب عش���وائي ملواقع 

االنترنت.
ولكنه سيحجب املواقع اإلباحية بسبب األضرار البالغة 
التي تنتج عن تصفحها وحلماية األطفال واملجتمع من هذه 

اإلضرار واحلفاظ على عادات وقيم املجتمع املصري.
وقال ان مصر ستس���تخدم السياسة الدولية في حجب 
مواقع االنترنت، حيث ان الدول الكبرى كأميركا وبعض الدول 
األوروبية حتجب املواقع اإلباحية، وقال ان هذا القانون لم 

ميرر إال بعد نقاش مجتمعي كبير.

حلقة خاصة من برنامجي »بكره أحلى« للدكتور عمرو 
خالد، و»واحد من الن���اس« لإلعالمي عمرو الليثي عرضت 
امس في توقيت واحد وبالتزامن في العاش���رة مساء على 
التلفزيون ودرمي، وقدمها خال���د والليثي معا، وطرحا من 
خاللها مبادرة تطوير العش���وائيات التي س���بق أن أعلنها 
الليثي ومحمد صبحي جلمع مليار جنيه لتطوير العشوائيات 
في مصر، حيث استضاف البرنامج محمد صبحي ونيازي 
سالم، رئيس بنك الطعام، وحنان ترك، بصفتها ممثل منظمة 
اإلغاثة اإلنسانية، بهدف حث املشاهدين على التبرع للمبادرة 

وتطوير العشوائيات.
واس���تعرضت احللقة احلساب البنكي الذي مت فتحه في 
البنك املركزي لتلقي تبرعات املواطنني، ومت خاللها اإلعالن 
عن أولى املناطق التي سيتم البدء في تطويرها في محافظات 
القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد والسويس واملنيا. وكشفت 
احللقة أيضا عن أول متبرع وهو املشير محمد حسني طنطاوي، 
رئيس املجلس األعلى للقوات املسلحة، حيث أعلن عن تبرع 
القوات املس���لحة مببلغ 50 ملي���ون جنيه، فضال عن تولى 
اجليش تطوير هذه العش���وائيات في م���دد زمنية ال تزيد 

على 6 أشهر.

القاهرة � يو.بي.آي: كشفت صحيفة »األهرام« امس عن 
ان إيران عرضت بيع قمح الى مصر بأسعار تقل بنسبة %10 
عن أسعار السوق العاملية في خطوة لتشجيعها على إعادة 
العالقات الديبلوماسية املقطوعة منذ أكثر من ثالثني عاما.

ونقلت الصحيفة عن مساعد رئيس اجلمهورية اإليرانية 
للشؤون االقتصادية سيد أغا محمدي استعداد بالده أيضا 
إلرس���ال 400 ألف سائح بش���كل متواصل حتى نهاية شهر 

رمضان املقبل الذي يصادف شهر أغسطس.
وقالت الصحيفة ان محمدي ذكر لوفد مصري زار طهران 
مؤخرا ان كل سائح إيراني يزور مصر سينفق خمسة آالف 

دوالر بإجمالي ملياري دوالر بحد أدني.

القاهرة � أ.ب.أ: أكد وزير اخلارجية اإليراني علي أكبر 
صاحلي أن بالده مستعدة إلعادة العالقات مع مصر »دون قيد 
أو شرط وفورا«، غير أنه أشار الى أن الديبلوماسية اإليرانية 

تتفهم الظروف التي متر بها مصر »دون إحراج«.
وقال الوزير اإليراني في حوار مع صحيفة »األهرام« 
املصرية أمس: »عندما حتدثت مع األخ نبيل العربي )وزير 
اخلارجية املصري( استشعرت ان هناك بعض املعوقات 
وبع���ض الضغوط على مصر لكي ال تس���تعجل في أمر 
إعادة العالق���ات، ونحن نقدر ملصر هذا الظرف ونتفهمه 
لكن هناك رغبة صادقة من الطرفني إلعادة العالقات بني 

البلدين«.
وفسر صاحلي إصرار البعض على أن الثورة اإليرانية 
ع���ام 1979 كان لها تأثير على الث���ورة املصرية بالقول: 
»الثورة اإلسالمية هي واحدة من العوامل التي حضرت 
األرضية املناسبة حلدوث تراكم تاريخي علي األقل، عندما 
قامت الثورة اإلسالمية أعطت ثقة لكثير من الشعوب أن 

بإمكانهم أن يثوروا ويغيروا نظامهم«.

بديع: هزميتا 56 و67 وسقوط مبارك انتقام إلهي
بعد كل تنكيل باإلخوان

شقيقة سعاد حسني تقدم أدلة جديدة تدين صفوت الشريف

الفقي يعتزل السياسة ويؤكد: مبارك »َفَصل« بعد وفاة حفيده

بعد إزالة اسم مبارك من املؤسسات الرسمية..
أذربيجان تزيل متثاله أيضًا

بعدما مت محو اسم مبارك من 
على املؤسسات الرسمية املصرية 
قامت السلطات األذرية ايضا بإزالة 
متثاال للرئيس املصري املخلوع 
محمد حس���ني مبارك من أحد 
املنتزهات مبدينة »خيرداالن«. 
وكبديال للتمثال الذي كان يجسد 
مبارك جالسا على كرسي وأمامه 

األهرامات الثالثة. مت وضع متثال 
آخر لرجل مصري كرمز لثورة 
25 يناير ولتوطيد العالقات مع 

القاهرة.
وف���ي اتص���ال عبر ش���بكة 
االنترن���ت بأح���د املواطنني في 
اذربيجان أوضح انه كان ضمن 
املتظاهري���ن من املعارضة التي 

احتشدت في فبراير املاضي إلزالة 
هذا التمثال. وقال املصدر الذي 
رفض ذكر اسمه ان: »سمعة فساد 
نظام مبارك كانت مشهورة في 
الدولية نظرا للحرية  األوساط 
اإلعالمية التي تتمتع بها وسائل 
اإلعالم الدولية«، مطالبا بأهمية 
العمل على إعطاء اذربيجان مزيدا 

من الدميوقراطية.
وكان متظاهرون من املعارضة 
احتشدوا في فبراير املاضي أمام 
التمثال وطالبوا السلطات بإزالته 
معتبرين أنه رمز للديكتاتورية.

وشهدت أذربيجان مظاهرات عدة 
منذ بداية العام قمعتها السلطات 
واعتقلت العديد من الناشطني.

األمن.. معضلة رئيسية في مصر ما بعد مبارك
القاهرة � أ.ف.پ: دعوات الى 
تطهير جهاز الشرطة من رجال 
النظام السابق واتهامات لضباطه 
ب� »التقاعس املتعمد« ومخاوف من 
عودة املمارسات القدمية، وانتقادات 
شديدة للجيش الحالته املدنيني 
الى محاكمات عس���كرية: اصبح 
احلفاظ على االمن من دون انتهاك 
حقوق االنسان معضلة رئيسية 

في مصر ما بعد مبارك.
وتتواتر الشكاوى في مصر 
منذ اس���قاط الرئيس الس���ابق 
11 فبراير  حس���ني مبارك ف���ي 
املاضي مما بات يسمى »االنفالت 
االمني« الذي يرجعه مسؤولون 
وناشطون الى انسحاب الشرطة 
من الش���وارع بعد سقوط نظام 
مبارك وخروج عش���رات اآلالف 

من املساجني اجلنائيني بعد فتح 
السجون ابان التظاهرات املعادية 

ملبارك.
وجاءت حادث���ة يفترض ان 
تك���ون عادية لتثي���ر من جديد 
املخ���اوف من الع���ودة الى زمن 
كانت السلطة »تغطي« فيه على 
جت���اوزات الش���رطة مهما بلغ 

مستوى االنتهاكات.
 فقد توفي اخلميس املاضي 
سائق سيارة ميكروباص لنقل 
الركاب بعد مش���ادة مع ضابط 
شرطة في حي االزبكية التجاري 

بوسط القاهرة.
 وظهرت روايتان متضاربتان 
للوقائ���ع، واحدة من الش���رطة 
والثانية من النشطاء ما استدعى 
ال���ى االذهان مناخا كان س���ائدا 

في عه���د النظام املخلوع وليس 
اجواء الدميوقراطية والشفافية 

املوعودة.
 وبحس���ب وزارة الداخلية، 
فان السائق اخرج سالحا ابيض 
لالعتداء على الضابط بعد املشادة 
غير ان اجلمه���ور املتواجد في 
املنطقة دافع عن رجل الشرطة 
وانهال ضربا على السائق الذي 

توفي بعد نقله الى املستشفى.
ويقول النشطاء انه مت اقتياد 
السائق الى قسم شرطة االزبكية 
حيث تعرض للض���رب قبل ان 
ينقل الى املستشفى حيث فارق 

احلياة.
الناشطة  وامس االول، قالت 
الشابة سلمى الصاوي العضو 
في حركة 6 ابريل انه مت توقيفها 

مساء االثنني في احدى ضواحي 
القاهرة واقتيادها الى قسم شرطة 
حيث عصبت عيناها وتعرضت 
للضرب اثناء حتقيق غير رسمي 

ثم اطلق سراحها.
وقال احمد السمان املستشار 
االعالمي لرئيس الوزراء عصام 
شرف في تصريحات صحافية ان 
االخير عندما علم باألمر حرص 
على اس���تقبال الناشطة الشابة 
وتعهد بإجراء حتقيق في االمر.

وتصاع���دت من���ذ اس���بوع 
االنتقادات للشرطة واجليش من 
قبل منظمات حقوقية وناشطني 
ومثقفني يعتبرون ان ما يجري 
القانون  ال يرسي أس���س دولة 
الدميوقراطي���ة الت���ي قامت من 

اجلها »ثورة 25 يناير«.

وأكدت املدعية في العريضة 
أن املتهم���ني الرئيس���يني ف���ي 
اجلرمية هما صفوت الش���ريف 
ونادية يس���رى صديقة الفنانة 
الراحلة والتي تردد اسمها كثيرا 
بعد وفاتها كشاهدة على بعض 
األحداث اخلاصة بحياة س���عاد 
حسني واللحظات األخيرة في 

حياتها.
وأكد عاص���م قنديل محامي 
أسرة س���عاد حس���ني ووكيل 
أنه  شقيقتها جاجنا للصحيفة 
إلى  تقدم بالفعل بب���الغ جديد 

النائب العام حول القضية.

وعن وضع مص���ر في عهد 
الرئيس الس���ابق، ق���ال الفقي: 
بعد وفاة حفيد الرئيس »الراجل 
فصل«، وانخفض اهتمامه باحلياة 
السياسية، حتى املواطن البسيط 
ش���عر بعدم تفاعل الرئيس مع 
قضاياه، وهو ما تسبب في رفع 
مطال���ب الثوار الذي���ن خرجوا 
الداخلية وإحالة  إلقالة وزي���ر 
رموز الفس���اد للمحاكمة، ولكن 
الرئيس تس���بب  تأخر قرارات 
في رفع مطالب الشارع وكشف 
عن غياب الدولة واملؤسس���ات 
األمنية واحلزبي���ة و»كله طلع 

مجرد قشور«.

العام جلماعة   قال املرش���د 
»اإلخوان املس���لمون« د.محمد 
بديع، إن هزميتي مصر في حربي 
56 و67، وس���قوط نظام مبارك 
جاءت إثر انتقام إلهي شامال وعاما 
بعد كل تنكيل باإلخوان »فعقب 
اعتق���االت اإلخوان في 54 كانت 

هزمية 56، وعقب اعتقاالت 65 
لإلخوان كانت الهزمية الساحقة 
في 67، وفي عصر مبارك تعرض 
اإلخوان لالعتقاالت والس���جن 
واحملاكمات العسكرية الظاملة فكان 
سقوط النظام بأكمله عقب ثورة 

مصر املباركة في 25 يناير«.

وأضاف بديع � في رس���الته 
األس���بوعية أمس ف���ي ذكرى 5 
يوني���و 67 � إن اإلخ���وان كانوا 
أول م���ن اكتووا بني���ران الظلم 
واالستبداد فغيبوا في السجون 
واملعتقالت وتعرضوا للتعذيب 
والتنكيل ولكن اهلل كان للظالم 

باملرصاد، لكن »إرادة اهلل تشاء أن 
يعود اإلخوان ويفتتحوا مقرهم 
اجلديد فوق جبل املقطم تلك القمة 
الس���امقة التي دفنت فيها رفات 
شهدائهم الذين قضوا في السجن 
احلربي فأب���ى اهلل إال أن يرتفع 

مكانهم في نفس املكان«.

أقطاب نظ���ام حس���ني مبارك 
املخلوع، واحملبوس حاليا بتهمة 
الفساد في السجن � ونادية يسري 
صديقة الفنانة الراحلة. بحسب 
ما نشرته صحيفة الوفد املصرية 
امس االول وتضمن البالغ الذي 
قيد حتت رق���م )8308 بالغات 
 11 الع���ام( ويتكون من  النائب 
ورق���ة س���يناريو جرمية قتل 
سعاد حسني وكل من شارك في 
اجلرمية، باإلضافة إلى االستعانة 
بعدد من الشهود، رفضت جاجنا 
ذكر أسمائهم حفاظا عليهم من 

التعرض للقتل.

فقط«، مضيفا: س���عدت بنجاح 
د.نبيل العربي، في الفوز مبنصب 
أمني عام جامعة الدول العربية 
وكنت »هازعل لو جاء مرش���ح 

هفأ«.
وأكد الفقي أن الدفعة األولى 
التي خرجت صباح يوم 25 يناير، 
والتي أطلقت شرارة الثورة، كانت 
الراقية  متثل مصر احلقيقي���ة 
بدليل أننا لم نس���مع عن حالة 
حت���رش واحدة، ولك���ن اليوم 
الثورة تغيرت وظهر أس���وأ ما 
في الشعب مثل االنتقام والتشفي 
واالبتزاز والتخوين واإلقصاء 

واالستبعاد.

بدأت نيابة قسم حي عابدين 
بالقاهرة التحقيق في البالغ املقدم 
من جاجنا عب���د املنعم حافظ، 
ش���قيقة الفنانة املصرية سعاد 
حسني، الذي تتهم فيه صفوت 
الشريف � رئيس مجلس الشورى 
السابق � بالتورط في قتل الفنانة 
الراحلة، بع���د أن قدمت جاجنا 
ما قالت إنه أدل���ة جديدة تدين 

الشريف.
وتطالب شقيقة سعاد حسني 
بإعادة التحقيق في واقعة قتل 
أختها، بعد ظه���ور أدلة جديدة 
تدي���ن صفوت الش���ريف � أحد 

»جي���ل 25 يناي���ر أخجلنا 
ألنه استطاع أن يفعل ما فكرنا 
فيه، ولكن كنا نخش���اه«، بهذه 
الكلم���ات عبر د.مصطفى الفقي 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
السابق، عن  الش���عب  مبجلس 
سعادته بثورة 25 يناير، مؤكدا 
أن الثورات تخرج من الشعوب 
أفضل ما فيه���ا، كما أنها تخرج 

أيضا أسوأ ما فيها.
وأش���ار الفقي، خ���الل ندوة 
أنه  إلى  القاهرة،  نادي روتاري 
»لن ينضم ألي حزب سياس���ي 
ولن ميارس عمال سياسيا بعد 
اليوم، وسأكتفي بالعمل التنويري 

سعاد حسني

د.مصطفى الفقي

باريس � أ.ش.أ: توقع عمرو موس���ى املرش���ح احملتمل 
للرئاسة أال يحصل أي من التيارات السياسية على أغلبية 
خالل االنتخابات التشريعية القادمة، وبالتالي ستكون هناك 
حاجة لتكوين ائتالفات في إطار عملية سياس���ية نش���طة 

تشهدها مصر.
وقال موس���ى � ف���ي مؤمتر 
صحافي عقده مبقر نادي صحافة 
فرنسا بباريس � »إن الدميوقراطية 
في مصر ستكون بناءة وأن هذه 
الدميوقراطية ليست أمرا حديث 
العهد في مصر التي بدأ بها أول 
برملان في عام 1862 وقبل كثير 
من ال���دول حتى األوروبية، كما 
صدر بها أول دستور عام 1923، 
وكذلك ش���هدت تداول للسلطة، 
وبالتالي فإن مص���ر تعود إلى 
تقاليد وممارسات انقطعت نتيجة 

الثورات والتقاليد«.
عمرو موسى


