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محاكمة القرن: املستشار رفعت كتب احلكم على مبارك بيده ورفض كتابته بـ»الكمبيوتر« خوفًا من تسريبه للرأي العام
ينهي املستشار أحمد فهمي رفعت اليوم ماراثون محاكمة القرن.. 

القضية التي كتم املصريون أنفاسهم ملشاهدتها ومتابعة أحداثها على 
مدار 10 شهور كاملة 6 منها متصلة.. القضية التزال بها أسرار وكواليس 
لم يتم الكشف عنها حتى اآلن ورمبا ينجلي ذلك مع مرور الوقت لكونها 
سابقة هي األولى من نوعها في العالم العربي أن ميثل رئيس سابق أمام 

محكمة غير استثنائية. مصادر مطلعة ذكرت بحسب »اليوم السابع« 
أن القاضي رفعت يتكتم على نفسه وأغلق هاتفه احملمول وال يتواصل 
مع أحد باستثناء أسرته وال يخرج من منزله حتى جلسة اليوم متهيدا 

للحكم، وأنه كتب احلكم بخط يده بعد التداول مع مستشاريه رافضا أن 
يكتبه سكرتير اجللسة على الكمبيوتر خوفا من تسربه، وأنه نقل إلى 

مستشاريه يقينه باهلل وباحلكم ليختم حياته وهو مطمئن بحكم تاريخي، 
وقالت املصادر لـ »اليوم السابع«، إن مبارك وجنليه وجميع املتهمني 
سيحضرون جلسة اليوم رغم التحذيرات واملخاوف من رد الفعل إال 

أن تأمني »الداخلية« و»القوات املسلحة« يطمئن اجلميع، باستثناء اللواء 
إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة األسبق واملتهم الـ 9 في القضية 

الذي يعاني من تدهور حالته الصحية وسرعة نبضات القلب وارتفاع في 
ضغط الدم، ومت نقله إلى مستشفى السالم الدولي.

ويعيش عالء وجمال مبارك جنال الرئيس السابق حالة من القلق والتوتر 
والغضب الشديد بسبب قرار النائب العام املستشار الدكتور عبد املجيد 

محمود بإحالتهما و7 رجال أعمال آخرين إلى اجلنايات بتهمة التالعب 
في البورصة وصناديق االستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة 

شركات قطاع األعمال والتوكيالت األجنبية، واحلصول على عموالت 
من بيعها والشراكة اإلجبارية في بعض الشركات، واحلصول على مبالغ 

مالية بغير حق من بيع البنك الوطني املصري.
كانت أولى جلسات احملاكمة بدأت في 3 أغسطس املاضي وسط اهتمام 
عاملي غير مسبوق واستمرت اجللسة عدة ساعات، وقرر القاضي أحمد 

رفعت تأجيل قضية مبارك وجنليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض 

أحراز القضية، وانعقدت جلسة احملكمة وقرر القاضي ضم قضية مبارك 
إلى قضية حبيب العادلي، وقرر أيضا وقف البث التلفزيوني لوقائع 

احملاكمة حرصا منه على الصالح العام. واستمعت احملكمة لشهادة أربعة 
من شهود اإلثبات في اجللسة 3 حملاكمة مبارك في 5 سبتمبر 2011، 
واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، ومت تأجيلها جللسة 7 سبتمبر، 

والتي استمع القاضي فيها لشهادة ثالثة آخرين من شهود اإلثبات، ومت 
تأجيلها لليوم التالي، وأمرت احملكمة باستدعاء كل من املشير حسني 

طنطاوي األحد 11 سبتمبر 2011، والفريق سامي عنان االثنني 12 سبتمبر، 
واللواء عمر سليمان الثالثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوي 

األربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدي يوم اخلميس 15 سبتمبر، 
لالستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية.

وفي اجللسة اخلامسة 8 سبتمبر 2011، استمر القاضي في االستماع 
لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، ومت تأجيل القضية جللسة 11 

سبتمبر 2011، والتي كان من املقرر االستماع فيها إلى شهادة املشير 
حسني طنطاوي، أعلن القاضي أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة املشير 
طنطاوي جللسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة 

الفريق سامي عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب. وأدلى اللواء 
عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام احملكمة 

في اجللسة 7 في 13 سبتمبر 2011، واستمعت احملكمة لشهادة وزير 
الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور العيسوي في اجللسة 8 في 14 

سبتمبر 2011، وفي اجللسة 9 في 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية 
األسبق اللواء محمود وجدي لإلدالء بشهادته أمام احملكمة، ومت تأجيل 
القضية جللسة 18 سبتمبر 2011 لإلطالع على األحراز ولقطات الڤيديو 
املسجلة. وقامت هيئة احملكمة بفض األحراز ومشاهدة لقطات الڤيديو 

املسجلة لقتل املتظاهرين، والتي تعتبر من ضمن أدلة اإلدانة، وفي 
اجللسة 11 في 24 سبتمبر 2011 حضر املشير حسني طنطاوي إلى قاعة 
احملكمة لإلدالء بشهادته في القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك 

بإصداره أمرا بإطالق النار على املتظاهرين. ومت تعليق جلسات احملاكمة 
بدءا من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر في الدعوى التي تقدم بها عدد من 

احملامني املدعني باحلق املدني لرد القاضي أحمد رفعت رئيس احملكمة، 
والتي قالوا فيها إنه أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة املشير 

طنطاوي أثناء اإلدالء بشهادته، وأن القاضي عمل مستشارا للرئيس 
السابق مبارك، وأنه أبدى رأيا مسبقا في القضية، وعقدت أولى جلسات 
طلب الرد في 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت احملاكمة لدائرة 

أخرى، وقضت محكمة االستئناف في النهاية برفض الدعوى بسبب 
انتفاء أسباب الرد في نظر احملكمة، مت استئناف جلسات احملاكمة في 
28 ديسمبر 2011، وقررت احملكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012، 

وكلفت النيابة العامة مبخاطبة احتاد اإلذاعة والتلفزيون، إلرسال فنيني 
ملعرفة إمكانية مسح تسجيالت شرائط الڤيديو )األحراز( من عدمه، 

وتقدمي الكشوف النهائية للمصابني والضحايا في ثورة 25 يناير. أصر 
محامي حبيب العادلي على شهادة الفريق سامي عنان رئيس األركان، 

ونائب رئيس املجلس األعلى للقوات املسلحة، وذلك في اجللسة 13 في 
2 يناير 2012، كما استمع القاضي إلى طلبات محامي الدفاع واملدعني 

باحلق املدني وأقوال النيابة العامة، بشأن استعادة الشرائط التالفة من 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون، وقرر القاضي تأجيل احملاكمة إلى جلسات 
أيام 3 و4 و5 يناير 2012. ثم قام القاضي برفع اجللسة لليوم التالي، 

بعد أن استمعت احملكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة املتهمني 
إلى احملاكمة وتفاصيل االتهام، وذلك في 3 يناير 2012، وفي اجللسة 15 
استمرت النيابة في مرافعتها، وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة 

جتاه املتظاهرين السلميني، ومشاهد قتل بعض املتظاهرين، وفي 5 
يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها في القضية، وطالبت احملكمة بتوقيع 
أقصى العقوبة على املتهمني بقتل املتظاهرين، ثم أجل القاضي القضية 
إلى جلستي 9 و10 يناير 2012. بدأت احملكمة في االستماع إلى مرافعة 
املدعني باحلق املدني في القضية في اجللسة 17 في 9 يناير 2012، ثم 

أجل القاضي احملكمة إلى جلسة اليوم التالي الستكمال باقي املرافعات، 
وفي اليوم التالي أنهت احملكمة االستماع ملرافعات املدعني باحلق املدني، 

وحددت شهرا كامال لالستماع إلى مرافعات دفاع املتهمني بداية من 17 
يناير 2012. واستمعت احملكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك 

فريد الديب في اجللسات 19 و20 و21 في 17 و18 و19 يناير 2012، وفي 
اجللسة 12 استمرت احملكمة في االستماع إلى مرافعة محامي الدفاع 

عن مبارك في تهمة االستيالء على املال العام، وتصدير الغاز الطبيعي 
إلسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر باالقتصاد املصري، وفي اجللسة 23 
في 22 يناير 2012 أنهى محامي الدفاع مرافعته عن مبارك وجنليه دافعا 

بعدم اختصاص محكمة اجلنايات مبحاكمة مبارك طبقا لدستور 1971 
نظرا ألنه اليزال رئيسا للجمهورية. أما اجللستان 24 و25 فبدأت فيهما 

احملكمة باالستماع ملرافعة محامي الدفاع عن وزير الداخلية األسبق 
حبيب العادلي يومي 23 و24 يناير 2012، واستمر محامي الدفاع في 

اجللستني 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير ڤيديوهات تصور اعتداءات 
قوات األمن املركزي على املتظاهرين، واتهم أمن اجلامعة األميركية 

بإطالق النار على املتظاهرين، وفي اجللستني التاليتني اتهم دفاع حبيب 
العادلي جلنة تقصي احلقائق املتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل 
ضد الشرطة، وعدم احليادية ونشر معلومات مغلوطة. وأنهى محامي 

الدفاع عن حبيب العادلي مرافعته مطالبا ببراءة موكله من كل التهم 
املنسوبة إليه، وذلك في اجللسة 29 في 30 يناير 2012، وفي اجللسة 
30 في 31 يناير 2012 بدأ محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي املتهم 

السادس القائد السابق لقوات األمن املركزي إبان ثورة 25 يناير.
قام محامي الدفاع عن املتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير قطاع األمن 

العام السابق بعرض مرافعته في اجللستني 34 و35 في 6 و7 فبراير 
2012، وفي اجللستني التاليتني استمعت احملكمة لدفاع املتهم 8 اللواء 
حسن عبدالرحمن الرئيس السابق جلهاز مباحث أمن الدولة، وطالب 

الدفاع ببراءته من كل االتهامات.

آالف املصريني يتظاهرون احتجاجًا على خوض شفيق جولة اإلعادة

اإلخوان: شروط بعض القوى لدعم مرسي ابتزاز بلغ حد االستفزاز
القاهرةـ  د.ب.أ: وصف د.محمود 
غزالن املتحدث الرسمي باسم جماعة 
اإلخوان املسلمني في مصر بعض 
مطالب القوى السياسية والشروط 
التي وضعتها من أجل دعم د.محمد 
مرسي مرشح اجلماعة في جولة 
الرئاسية  اإلعادة من االنتخابات 
أمام رئيس الوزراء األسبق الفريق 
أحمد شفيق بأنها »ابتزاز وصل 

إلى حد االستفزاز«.
ورفض غزالن، في تصريحات 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
امس، تقدمي أي تعهدات مكتوبة 
التي ذكرها  واالكتفاء بالتعهدات 

مرسي في خطاباته أمام الشعب، 
وقال »هذا أقصى ما لدينا«.

وقال »هنــــاك مطالب غريبة 
وضعها البعض ال ميكن تنفيذها 
مثل شــــرط حل جماعة اإلخوان 
املســــلمني وآخر يقترح أن يعني 
نائبا للرئيس على أال يحق للرئيس 
إصدار أي قرار إال بعد توقيع نائب 

الرئيس عليه«.
وتساءل »هل يعني ذلك أن نائب 
الرئيس ســــلطاته فوق الرئيس 

نفسه؟«.
»هناك كثيــــر منها )املطالب( 
عبــــارة عــــن ابتــــزاز سياســــي 

مستفز«.
وتصدر مرسي مرشح اإلخوان 
نتائج اجلولة األولى من االنتخابات 
بنسبة 24.3% من األصوات تاله 
شفيق بنســــبة 23.3% ليخوضا 
معا جولة إعادة منتصف الشهر 

اجلاري.
املقاطعة  البعض  وبينما قرر 
وعدم اإلدالء بأصواتهم، وضعت 
بعض القوى شروطا من أجل دعم 
مرشح اإلخوان باعتباره األقرب 
إلى الثورة تتعلق مبدنية الدولة 

ومشاركة كل القوى في احلكم.
كان مرسي أكد الثالثاء املاضي 

أنه ســــيعمل على ضم أفراد من 
خارج اإلخوان املسلمني إلى إدارته 
فــــي مناصــــب عليا وقــــد يرأس 
أحدهم احلكومة، وتعهد بضمان 
حقوق املرأة واملسيحيني في دولة 

دميوقراطية دستورية حديثة.
واعتــــرف غزالن بــــأن بعض 
املطالب أيضــــا »تنبئ عن رغبة 
في االطمئنان وأن مرسي استجاب 

لها«.
التطمينات  واعتبر أن هــــذه 
كافية جدا ألي فصيل سياســــي، 
وقال »هذا بالنسبة ألي شخص 
منصف يكفيه ويطمئنه.. خاصة 

اننا في معركة خطيرة أمام عناصر 
النظام السابق«.

ورفض غزالن اعتبار تصريحات 
د.محمد مرسي »تعهدات في الهواء«،  
مضيفا »هذه تعهدات أمام الشعب 
كله.. سهل جدا أن يقوم الشعب 
حينما يرى ال قدر اهلل أنه نكص 

عنها أن يعترض عليه«.
وشــــدد علــــى أن »أي حاجة 
مكتوبة مش وارد«، مضيفا »أي 
شيء متفق عليه هكذا أعتقد أنه 
ميثاق على األقــــل.. وهذا أقصى 
ما يســــتطيع أن يقدمه مرشــــح 

اجلماعة«.

القاهرة : تظاهر آالف املصريني 
امس بعد صــــالة اجلمعة مبيدان 
التحرير وسط القاهرة احتجاجا 
الفريق احمد شفيق  على خوض 
انتخابات  مــــن  الثانية  اجلولــــة 

الرئاسة املصرية.
ويطالب املتظاهرون الذين ادوا 
التحرير  صالة اجلمعة مبيــــدان 
بتطبيق قانون العزل السياســــي 
على شــــفيق الذي يخوض جولة 
االعادة بانتخابات الرئاسة املصرية 
املرتقبة يومي 16 و17 يونيو اجلاري 
امام محمد مرســــي مرشح حزب 
احلرية والعدالة الذراع السياسية 

جلماعة اإلخوان املسلمني.
كما توافدت الى امليدان مسيرات 
انطلقت عقب صالة اجلمعة من عدة 
مساجد بالقاهرة واجليزة مطالبة 
بتحريك الدعاوى القضائية املقامة 
ضد شفيق الســــيما اتهامه ببيع 
اراض بسعر زهيد لعالء وجمال 
مبــــارك جنلي الرئيس الســــابق 

حسني مبارك.
وفي السياق دفعت وزارة الصحة 
املصرية بعدد كبير من ســــيارات 
االسعاف املجهزة متركزت مبيدان 
»سيمون بوليفار« املجاور حتسبا 
لوقوع اصابــــات بني املتظاهرين 
فيما غاب عــــن امليدان اي تواجد 
امني سواء من عناصر اجليش او 
الشرطة التي تقوم بحماية املرافق 
البرملان  احليوية للدولة ومباني 
ومجلس الوزراء والبنك املركزي 

ومبنى االذاعة والتلفزيون.
وشهدت عدة محافظات اهمها 
االسكندرية والســــويس واملنيا 

حــــرب بوســــط القاهــــرة، وردد 
املشاركون في املسيرة هتافات تتهم 
املرشح الرئاسي احمد شفيق بأنه 
من فلول النظام الســــابق مطالبة 
باستبعاده من جولة االعادة في 
انتخابات الرئاسة مبوجب قانون 

العزل السياسي.
كمــــا طالــــب املشــــاركون في 
املسيرة التأكيد على مدنية الدولة 
في الدســــتور اجلديد وتســــليم 
السلطة الى سلطة مدنية ثورية 

منتخبة.
وقد شهد امليدان حدوث بعض 
املناوشــــات الكالمية بسبب قيام 
بعض انصار حزب احلرية والعدالة 
بعمل دعاية غير مباشرة ملرشح 
االخوان املســــلمني في انتخابات 
اكد  الرئاسة محمد مرسي، حيث 
املتظاهرون لهم ان الهدف من هذه 
اجلمعة هو التمسك بتفعيل قانون 
العزل السياسي وليس عمل دعاية 

ملرشح رئاسي.
السياق ذاته، دارت عدة  وفي 
مناقشات جانبية منقسمة، حيث 
التصويت  البعض ضرورة  يرى 
حملمد مرسي للحيلولة دون جناح 
شفيق في حني دعا آخرون إلبطال 
اصواتهــــم، وشــــدد البعض على 
ضرورة التوصل الى توافق وطني 
من خالل وضع ضمانات محددة 

يلتزم بها الرئيس املقبل.
وعلــــى اجلانب املــــروري في 
ميدان التحرير، شهدت حركة مرور 
السيارات ارتباكا اثر تزايد اعداد 
املتظاهرين والــــذي يقدر عددهم 

بنحو الفي متظاهر.

»قانون مباشرة احلقوق السياسية« 
بحيث »ال يحق الترشــــح ملنصب 
رئيس اجلمهورية كل من عمل خالل 
السنوات الـ 10 السابقة على تاريخ 
11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او 
رئيسا للوزراء او وزيرا او قياديا 
باحلزب الوطني املنحل، وهو ما ال 
ميكن الفريق شفيق من الترشح 
ملنصب رئيس اجلمهورية باعتباره 
آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس 

السابق حسني مبارك.

هذا وشــــارك أنصار حركة »6 
ابريل« فــــي تظاهرة التحرير في 
مسيرة حتركت من ميدان طلعت 

واسيوط مظاهرات مماثلة حتت 
شعارات متعددة اهمها )ال للفلول( 
و)حماية الثورة( و)جمعة العزل( 
حيــــث تظاهــــر اآلالف بامليادين 
الرئيسية بتلك احملافظات رافعني 
الفتات ضد الفريق شفيق ونظام 

مبارك.
وشــــارك باملظاهرات شــــباب 
جماعة االخوان املسلمني والدعوة 
الســــلفية واجلماعة االســــالمية 
وحزبها »البناء والتنمية« وحزبا 
العمل والوسط الى جانب عدد من 

التيارات والقوى الثورية.
وكان مجلس الشعب املصري 
»البرملان« اقر مؤخرا تعديالت على 

)ا.ف.پ( جانب من التظاهرات في ميدان التحرير امس 

هالة صدقي تهاجم الشيخ محمد حسان: 
كان يهاجم املسيحيني في النظام السابق 
واآلن يدعوهم إلى عدم اخلوف من اإلسالم

شاهيناز تعتذر عن دور شقيقة »خالد سعيد«

»هيومن رايتس« تتوقع: مبارك والعادلي ما بني 
3 سنوات وإعدام.. وجمال وعالء 3 سنوات

بيع محاكمة مبارك بـ 5000 دوالر للفضائيات

حجازي وعباس متورطان بحريق مقر شفيق!

مجدي كامل: لن أقدم
قصة حياة مبارك ألنها ال تستحق

شــــنت الفنانة هالة هجوما على الشيخ 
محمد حســــان تعقيبا على دعوته األقباط 
بأال يخشو اإلسالم، وذلك في دعوته لتأييد 
د.محمد مرسي مرشــــح اإلخوان املسلمني. 
وقالت هالة: »الشــــيخ حســــان كان يهاجم 
املســــيحيني في النظام السابق أما اآلن فهو 
يدعوهم الــــى عدم  اخلوف من اإلســــالم، 
متسائلة: كيف له أن تكون مواقفه متناقضة 
مع املسيحيني«. وأضافت ان الشيخ محمد 
حسان كان بالســــعودية األسبوع املاضي 
والتقى بخــــادم احلرمني وقال له: »هو انت 
زعالن على اللي رفعوا اجلزم على السفير، 

ومش زعــــالن على اللي بيقولوا ان اهلل له 
ولد« ـ على حد قولها. وذلك بعد ان عرض 
برنامج احلقيقة الذي يقدمه اإلعالمي وائل 
اإلبراشــــي وبثته فضائيــــة درمي 2، ڤيديو 
للداعية السلفي الشيخ محمد حسان يدعو 
فيه أقباط مصر بأال يخافوا من اإلســــالم. 
حيث قال: لن نســــمح ألحد مهما كان وزنه 
أن يظلمكم أنتم أهل ذمتنا، ورسول اهلل ژ 
أوصى بكم خيرا، وأطمئنكم بأن املســــلمني 
أجمعوا على وجوب حمايتكم من أي اعتداء 
خارجي، أنتم في كنف الشريعة اإلسالمية 

أمنون ومطمئنون.

القاهــــرةـ  العربية: اعتذرت الفنانة احملجبة 
شاهيناز عن املشاركة في بطولة الفيلم القصير 
خالد سعيد، الذي يرصد حياة مطلق شرار ثورة 
25 يناير الذي قتل على يد بعض الضباط التابعني 
للنظام السابق، اما سبب اعتذار شاهيناز عن الدور 
فيعود الى كونه يستدعي فنانة غير محجبة ألن 
شقيقة الشهيد كانت كذلك، ما منع شاهيناز من 
لعب الدور كونه ال يتناسب مع التزامها باحلجاب 

على االطالق، اما مخرج فيلم »خالد سعيد« فخالد 
أبو النجار الذي يشارك الى جانب كل من اجني 
الدهشــــان وكرمي رفعت،  عبداهلل وعبدالسالم 
فيما يظهر كضيوف شرف كل من تيسير فهمي 

وعمرو واكد، والقصة لطارق البدوي.
من جهة أخرى، تنتظر شــــاهيناز البدء في 
التمارين على مسرحيتها »حدوتة توته« وهي 

مسرحية سياسية كتبها طارق البدوي.

إذا ادين مبارك اليوم فإنه قد يواجه احكاما 
تتراوح بني السجن ثالث سنوات واإلعدام وفقا 
لتقييم من منظمة هيومن رايتس ووتش التي 
تراقب حقوق االنســـان والتي يقع مقرها في 
نيويورك. وقالت املنظمة ان عقوبة االتهامات 
املوجهة الى عالء وجمال تصل الى السجن ثالث 

ســـنوات. واضافت هيومن رايتس ووتش ان 
العادلي ورمزي وفايد وعبدالرحمن والشاعر 
قد توقع عليهم عقوبة تتراوح بني الســـجن 
ملدة عام واإلعدام، وقالت املنظمة ان املراســـي 
والفرماوي يواجهان عقوبة تصل الى السجن 

ست سنوات.

قرر املسؤولون في القطاع االقتصادي باحتاد 
اإلذاعة والتلفزيون وضع تســـعيرة رسمية 
لبيع البث املباشر جللسة النطق باحلكم في 
محاكمة مبارك اليوم حيث مت ارسال خطابات 

الى الفضائيات املصرية اخلاصة حتدد سعر 
نقل احملاكمة على الهواء مباشـــرة من خالل 
سيارات اإلذاعة اخلارجية اخلاصة بالتلفزيون 

املرئي ستكون بـ 5000 دوالر.

كشفت حتريات مباحث الدقي عن تورط 
22 متهما جديدا في واقعة حرق مقر حملة 
الفريق احمد شفيق، من بينهم الشيخ صفوت 
حجازي رئيس مجلس امناء الثورة، وذلك 
بحسب االقوال التي ادلى بها شاهد االثبات 
الثالث ايهاب مصطفى والتي اكد تورط كل 
من حجازي واملدون وائل عباس والناشط 
عمرو مرســـي في احلادث. كمـــا أكد خالل 

حتقيقات النيابة ان الناشطة سميرة أحمد 
وضعت قائمة اغتياالت على صفحتها على 
فيسبوك ضمنها الفريق احمد شفيق واملشير 
حسني طنطاوي واللواء عمر سليمان رئيس 
املخابرات املصرية سابقا. وقدم الشاهد صورة 
ضوئية من الصفحة الرســـمية لها وطلبت 
النيابة سرعة التحريات النهائية عن الواقعة 

للتأكد من حقيقتها.

القاهرة ـ ســـي ان ان: شن املمثل املصري 
مجدي كامل هجوما حادا على السينما املصرية 
ألنها »ال تقدم قصصا جيدة« ورفض املشاركة 

في مثل هذا النوع من الفن.
وقـــال كامل ان الفنـــان الراحل أحمد زكي 
أغلق الباب في وجه املمثلني لتقدمي سير ذاتية 
عن الشخصيات العامة في مصر، بعد ان قدم 
الســـادات وجمال عبدالناصر، ويرى ان قصة 
حياة الرئيس حسني مبارك ال تستحق تقدميها 

في عمل فني.
وانتقد كامل عدم حصوله على اي نوع من 
التكرمي عن العديد من أعماله، ومنها عمله في 
مسلسل جمال عبدالناصر رغم انه كرم في عدد 

من الدول العربية.
ووصف مجدي كامل احلكم الصادر بسجن 
عادل إمام ما هو اال محاولة لتدمير الفن املصري 
بصفة عامة، وخاصةان عادل ظل على قمة الفن 

املصري ألكثر من 40 عاما.

بدأت متاعب »الكتاب املمنوع« للصحافي الراحل 
مصطفى امني مبكرا، حتى من قبل طباعة الكتاب، 
اذ اوقف الرقيب في عهد الرئيس املصري الراحل 

جمال عبدالناصر سلسلة حتقيقات عن اسرار 
ثورة 1919 في مصر، كان ينشرها مصطفى امني 

في جريدته »األخبار«.
حاول مصطفى امني بحسب »االمارات اليوم« ان 
يتحايل على رقيب الستينيات من القرن املاضي 

فعمل على نشر كتاب عن اسرار ثورة 1919 
وخفايا اجلهاز السري لها، معتمدا على مذكرات 
اعضاء اجلهاز السري للثورة، ومذكرات زعيم 

الثورة سعد زغلول، لكن محاوالت امني لم تفلح 
في اخراج الكتاب الى النور، اذ اعتبرت اجهزة 

مختلفة في السلطة حينها ان الغرض من الكتاب 
هو التقليل من قيمة ثورة 1952 في مصر، حسبما 

ذكر امني في مقدمة كتابه الذي نشر بعد ذلك 
بفترة طويلة.

ويروي مصطفى امني حكايته مع الكتاب املمنوع 
قائال: فجأة قامت قيامة مراكز القوى، وادعت ان 

الغرض من هذا التحقيق هو حتريض الشعب 
على االنقضاض على الثورة، وصدر األمر بوقف 
النشر في صحيفة االخبار، وتوقفت عن النشر، 
واتفقت مع د.السيد ابوالنجا املشرف العام على 

دار املعارف على نشر هذا التحقيق في كتاب، 
ومت ذلك االتفاق في شهر يوليو سنة 1963 وفجأة 
صدر امر بعدم طبع الكتاب، واستمر املنع 11 عاما، 
دخل الكتاب الى السجن في عام 1963 ودخلت انا 
الى السجن في عام 1965، ثم جاء عصر العبور، 
ومت االفراج عني، وكان ال بد ان يتم االفراج عن 

الكتاب املمنوع.
يذكر ان من ابرز مؤلفات مصطفى امني 1997-1914 
»حتيا الدميوقراطية« و»سنة أولى حب« و»صاحبة 

اجلاللة في الزنزانة«.

»الكتاب املمنوع يتأخر« 11 عامًا


