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أف���ادت توقعات إعالمية بأن 
املش���ير محمد حسني طنطاوي 
سيظل في موقعه كنائب لرئيس 
ال���وزراء ووزير للدف���اع، وان 
الداخلية مرشح لتوليها  وزارة 
شخصية من القوات املسلحة رمبا 
تكون اللواء محس���ن الفنجري 
او الفريق س���امي عنان، بينما 
مرشح للخارجية شخصية تنتمي 

للثورة.
وقال مص���در مطلع بحزب 
»احلرية والعدالة«، بحس���ب 
شبكة اإلعالم العربية »محيط«، 
احلاكم أن من بني الشخصيات 
املرش���حة من احل���زب لتولي 
مواق���ع باحلكوم���ة اجلديدة: 
حسني إبراهيم زعيم األغلبية في 
مجلس الشعب السابق لوزارة 
التنمية احمللية، ود.محمد علي 
بشر لوزارة الكهرباء، ود.أسامة 
ياسني لوزارة الشباب، ود.طارق 
وفيق لإلسكان، ووائل ناجي 

ف���ي تقارير  التحقيق  بعد 
رقابية صادرة من الهيئة القومية 
أمر  التابعة جلهاز املخابرات، 
املستش���ار عبداملجيد محمود 
النائ���ب الع���ام بض���م نتائج 
التحريات الت���ي توصلت لها 
الهيئة القومية للمخابرات العامة 
للقضية رقم 1 لسنة 2011، والتي 
تعرف باسم قضية »االستيالء 
على أموال البورصة«، واملتهم 
فيها جمال وعالء مبارك، وعدد 
من املسؤولني السابقني بالبنك 
الوطني وشركة هيرمس القابضة 
لالستثمار املباشر، واملتهمون 
باحلصول عل���ى منفعة بدون 
وجه حق واالس���تحواذ على 
نسبة من أسهم البنك باملخالفة 
ألحكام قانون رأس املال بلغت 

ملياري جنيه.
وضمت البالغات التي قدمت 

في حق جمال مبارك: 
1- قام باالستيالء على 57 طن 
ذهب م���ن رصيد البنك املركزي 
املصري وحتويلها إلى حس���ابه 
اخلاص في أميركا، كونه موظفا 
في البنك املركزي املصري، ممثل 
البنك بالبن���ك العربي اإلفريقي 

الدولي.
2- نشرت جريدة املستقبل 
العربي على شبكة االنترنت أن 
71 مليار دوالر  ثروته حوال���ي 
ببنوك »يوبي اس اي س���ي ام« 

في سويسرا.
3- نشرت جريدة اجلارديان 
انه استطاع احلصول على أرباح 
تقدر باملاليني من وراء صفقات 
االستثمار، ووجود شراكة قوية 

القومي«  أكدت هيئة »األمن 
أنها وبعد  العام���ة  باملخابرات 
اجراء التحري���ات عن الرئيس 
الس���ابق محمد حسني مبارك 
وأسرته، توصلت مبا ليس له 
مجال للشك أن الرئيس السابق، 
والذي حكم بالسجن املؤبد بتهمة 
االشتراك في قتل املتظاهرين، 
أسس مع رجل األعمال الهارب 
حسني سالم ومنير ثابت شقيق 
زوجته، شركة »وايت وينجز« 
الفرنس���ية باريس  بالعاصمة 

لالجتار باألسلحة.
وكشفت املخابرات العامة في 
تقرير لها، بحسب موقع »محيط«، 
أنها قامت بفحص البالغات التي 
قدمت إليها والبالغ عددها نحو 
19 بالغا في القضية رقم 1 لسنة 

ف���ي املرحلة  الس���ياحة  وزارة 
املقبلة وقام بالفعل بترش���يح 
اس���مني لتولي حقيبة السياحة 

بدال منه.
وأعرب عن متنياته لرئيس 
الوزراء اجلديد د.هشام قنديل 
ان يتمكن من تش���كيل حكومة 
وطنية متناغمة تتمكن من النجاح 
في املرحل���ة املقبلة التي يكون 
اول عالمات النجاح فيها التناغم 

والتوافق.
وشدد على ضرورة االهتمام 
بقطاع الس���ياحة وتوفير كل 
س���بل النجاح له حتى يتمكن 
من االنطالق في املرحلة املقبلة 
والعودة الى املعدالت املتميزة 
التي تض���ع مصر في مكانتها 
ان  الى  الصحيح���ة، مش���يرا 
السياحة هي احملرك األساسي 
إلجناح االقتصاد املصري ملا لها 
من دور في الدخل القومي ودخل 

مصر في العمالت األجنبية.

بلغ إجمالي احلركات الدائنة نحو 
462 ألف جنيه إسترليني متثلت 

في استرداد قيمة 3 ودائع.
ب- وصل إجمالي احلركات 
املدينة بنح���و 305 آالف جنيه 
إس���ترليني وه���ي عب���ارة عن 
حتويل���ني بإجمال���ي 131 أل���ف 
جنيه إسترليني وعدد 3 ودائع 
مت ربطه���ا بنحو 173 ألف جنيه 

إسترليني.
12- احلساب اجلاري بالعملة 

احمللية على النحو التالي:
أ- بدأ التعامل على هذا احلساب 
في 1990/1/15، حيث بلغ رصيد هذا 
احلساب في 2005/7/1 دائنا مببلغ 

1000 جنيه مصري فقط.
ب- بلغ إجمال���ي احلركات 
الدائنة خالل فترة الفحص نحو 

4.123 ماليني جنيه.
ج- بلغ إجمال���ي احلركات 
املدين���ة 4.321 مالي���ني جني���ه 
مصري منها حتويل 4.2 ماليني 
جنيه ملؤسسة محمد عالء مبارك 
اخليرية، 21 مليون جنيه حلساب 
شقيقه عالء مبارك و4.3 ماليني 
مسحوبات نقدية وشيكات وأوامر 
دفع لشخص يدعى محمد جالل 

الدين.
13- استبقى في حسابه في 
2011/2/28 رصيدا دائنا بنحو 46 

ألف جنيه فقط.
ف���ي  14- بلغ���ت ودائع���ه 
2011/2/28 عدد 2 وديعة بإجمالي 
25.4 مليون جنيه مصري ووديعة 
أخرى تبلغ قيمتها 1147 ألف دوالر 
إلى وديعة بنحو 113  باإلضافة 

ألف جنيه إسترليني.

مستعارة.
5 � امتالك���ه ث���روة عقارية 
مبصر تقدر مببل���غ 35 مليار 
جنيه مت جمعها نظير استغالل 

نفوذه وهو أسرته.
6 � قيام���ه بتوفير احلماية 
ألصح���اب ش���ركات األعم���ال 
والسمس���رة هو وجنله جمال 

خاصة شركة هيرمس.
جدير بالذكر أن املستش���ار 
عبداملجيد محمود النائب العام 
ق���د طلب ض���م حتريات  كان 
املخاب���رات العامة عن الرئيس 
الس���ابق وأس���رته، وذلك في 
حتقيقات النيابة في القضية رقم 
1 لسنة 2011 بعد حصر حتقيق 
املكتب الفني في البالغات املقدمة 

ضد مبارك وآخرين.

لكل وزارة.
وق���ال انه اس���تقبل فاروق 
العقدة محاف���ظ البنك املركزي 
مس���اء اول من امس ملناقشته 
في أوضاع املوقف املالي للبالد، 
والوضع املالي للقطاع املصرفي، 
كما بحث مع���ه مدى التقدم في 
متويل املش���روعات الصغيرة، 
ويتولى الصن���دوق االجتماعي 

هذا النشاط حاليا.
الى ذلك، اعتذر وزير السياحة 
مني���ر فخ���ري عبدالن���ور عن 
االنضمام الى التشكيل الوزاري 
اجلديد، مش���يرا ال���ى انه عبر 
للمسؤولني عن رغبته في عدم 
االستمرار حتى قبل تسمية رئيس 
الوزراء اجلديد، مكتفيا بالفترة 

التي قضاها في الوزارة.
وقال عبدالنور في تصريح 
لوكالة انباء الشرق األوسط ان 
املس���ؤولني طلبوا منه بالفعل 
ترشيح أسماء بديلة له لقيادة 

من ش���ركتني من الشركات التي 
تتعامل في مجال إدارة األصول 
»هيرمس البريطانية« »بوليون« 
واحتفاظه بأصول خارجية تدر 
عليه عائدا سنويا يصل إلى 1.8 

مليون دوالر.
ب- مت خص���م نح���و 13.6 
ملي���ون دوالر خالل تلك الفترة 
منها نحو 12.8 مليونا في شكل 

حتويالت.
ج- حتويل 2.1 مليون دوالر 
إلى حس���اب شقيقه األكبر عالء 

مبارك بتاريخ 2008/8/21.
د- حتويالت بإجمالي 10.7 
مالي���ني دوالر لتغذية حس���ابه 

اجلاري باجلنيه املصري.
9- بل����غ رصيد حس����ابه في 
2011/2/28 دائن����ا مببل����غ 67 ألف 

دوالر.
10- احلساب اجلاري الثاني 
بال���دوالر األميركي على النحو 

التالي:
أ- بلغ إجمالي احلركات الدائنة 

نحو 844 ألف دوالر.
ب- يق���در إجمالي احلركات 
املدينة مببل���غ 948 ألف دوالر 
عب���ارة ع���ن »ش���يكني« بنحو 
124 أل���ف دوالر لصالح فندقي 
»فورسيزونز« ش���رم الشيخ، 
و»نيل بالزا«، وحتويالت أخرى 
بنحو 17 ألف دوالر بتغذية حسابه 

بالبنك املصري.
ج- بلغ رصيد حس���ابه في 
2011/2/28 دائن���ا مببل���غ 5000 

»خمسة آالف« دوالر.
11- احلساب اجلاري باجلنيه 
اإلسترليني على النحو التالي: أ � 

حكمه، وكذا من خالل مشاريع 
مشتركة بني مستثمرين أجانب 

وشركاته.
2 � قام بتهريب معظم أمواله 
عن طري���ق مجموعة ايكوتريد 

املصرفية بسويسرا.
3 � فت���ح حس���اب مصرفي 
ببنك باركلي���ز الدولي لصالح 
املدعو بيتر اس���كويرتيد قائد 
القوات اجلوية السابق بسالح 
البريطاني ومدير  امللكي  اجلو 
مصرف املركز اخلليجي، حيث 
ق���ام بتفويض األخي���ر بإيداع 
جميع ودائعه البنكية مبجموعة 

ايكوتريد املصرفية.
� قام بتاري���خ 2011/1/25   4
بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 
50 مليار جنيه مصري بأسماء 

لوزارة املواصالت، ود.يسري 
هانئ لألوقاف، كما سيحصد 
حزب احلرية والعدالة وزارات: 
الصناعة، والبترول، والتخطيط، 

والصحة على األرجح.
ام���ا وزارة ال���ري فتنحصر 
بني اس���مني هما: د.وائل رشدي 
اخلبير الدولي في املوارد املائية 
ببنك التنمية االفريقي، ود.محمد 
عبداملطل���ب نائ���ب وزير الري 

احلالي.
وفي ختام لقاءات���ه املكثفة 
فجر أول من امس، صرح رئيس 
الوزراء املكلف د.هش���ام قنديل 
الكفاءة في  بأن متسكه مبعيار 
اختيار الوزراء يشكل أساسا مهما 
سيحقق بدوره التوازن املنشود 

في احلكومة اجلديدة.
وأكد إقراره بخصوصية بعض 
الوزارات وبعض املناصب، كما 
كش���ف عن أنه يراجع بنفس���ه 
السيرة الذاتية لكل مرشح محتمل 

 NYJMDAT -« مع سلسلة مطاعم
CHILIS« ووفقا ملا جاء على لسان 
مدير معهد بازل السويسري أن 
ثروته هو وأخيه عالء تصل إلى 

أكثر من 50 مليار دوالر.
4- وجود حس���ابات سرية 
له ف���ي البنك األهلي، فرع مصر 

اجلديدة على النحو التالي:
أ- 73.45 مليون جنيه على 

حساب رقم 1000821113.
ب- 41.856.67 مليون جنيه 

على حساب رقم 5001821119.
ج- 10.496.786 ماليني جنيه 

على حساب رقم 5000082111.
5- حسابات أخرى بالدوالر 
إل���ى نحو نصف  تصل قيمتها 

مليون دوالر.
6- ترجع أسباب االشتباه في 
املذكور إلى ما يلي: أ � تلقيه مكافآت 

سنوية من بعض الشركات.
ب- احتفاظه بأصول خارجية 

تدر عليه عائدا سنويا كبيرا.
ج- تلقيه حتويالت من بعض 
الش���ركات التي تعمل في مجال 
إدارة األصول املالية والعقارية.
7- مت فح���ص حس���ابات 
املشتبه فيه عاليه خالل الفترة 
2005/7/1 وحتى 2011/2/28  من 
حيث تب���ني قيامه بفتح العديد 
من احلسابات اجلارية بالدوالر 
األميرك���ي وأخ���رى باجلني���ه 

اإلسترليني والعملة احمللية.
8- احلس���اب اجلاري األول 
بالدوالر األميرك���ي على النحو 

التالي: 
أ- بلغ إجمالي احلركات الدائنة 
نحو 13.5 ملي���ون دوالر واردة 

2011، والذي يباشر التحقيق فيها 
املستشاران عاشور فرج واحمد 
حسن احملاميان العامان باملكتب 
الفني للنائب العام، حيث تواصل 
العام���ة حتقيقاتها في  النيابة 
املثيرة للرئيس  الفساد  وقائع 
السابق وعائلته، حيث رصدت 
من خالل تلك البالغات مجموعة 
من التهم في حق الرئيس السابق 
محمد حس���ني مب���ارك، والتي 

تضمنت:
1 � بل���غ إجمال���ي ثروته 70 
مليار دوالر بالبنوك السويسرية 
والبريطاني���ة واألميركية وان 
هناك تقارير عن أن تلك الثروة 
قد تراكمت من اس���تفادته من 
املشروعات العسكرية واخلدمات 
احلكومية خالل مدة 30 عاما فترة 

املشير محمد حسني طنطاوي

جمال مبارك

حسني مبارك

فخري عبدالنور يعتذر رسمياً عن حقيبة السياحة

تسريبات حول التشكيل الوزاري اجلديد:
طنطاوي للدفاع والفنجري للداخلية

تقارير أمنية سيادية تكشف: ثروة جمال مبارك
في سويسرا فقط »71 مليار دوالر«

قام بتحويل 50 ملياراً يوم اندالع ثورة يناير بأسماء مستعارة

املخابرات العامة: مبارك »تاجر« سالح.. وثروته بلغت 70 مليار دوالر

»األمن القومي«: سوزان في نادي املليارديرات من عام 
2000.. وحسابات سرية باسمها في »األهلي«

واصلت هيئة »األمن القومي« 
التابعة للمخابرات العامة املصرية 
رصدها للتهم التي توصلت إليها 
بعد إج���راء التحريات املتعلقة 
بالفساد ألسرة الرئيس السابق 
محمد حس���ني مب���ارك، حيث 
الذي أعدته  التقرير  أشارت في 
لذلك � بحس���ب »محيط« � إلى 

أن سوزان ثابت زوجة الرئيس 
السابق، السيدة األولى في مصر 
سابقا، متلك حسابات سرية لها 
البنك األهلي املصري بفرع  في 

مصر اجلديدة.
وتضمنت البالغات التي قدمت 

ضدها:
1 � االستيالء على املال العام 

والتربح غير املشروع، وقد نشرت 
العربي« في  جريدة »املستقبل 
تقريرها على ش���بكة االنترنت 
أن قرينة الرئيس السابق ضمن 
قائمة نادي املليارديرات منذ عام 
2000، حيث تقدر قيمة ثروتها 
بنحو 5.3 ملي���ارات دوالر من 
الش���خصية لصالح  تدخالتها 

املستثمرين ورجال األعمال.
2 � لها حس���ابات سرية في 
البنك األهلي، فرع مصر اجلديدة 

على النحو التالي:
أ � 2.559.26 مليون دوالر على 

حساب رقم 50002658814.
ب �  84.766 ألف دوالر على 

حساب رقم 100234917.

ج � 175.000 ألف دوالر على 
حساب رقم 50000058812.

د � 2.954.42 مليون دوالر على 
حساب رقم 1102349176.

ه���� � 297.675 أل���ف دوالر 
وغيرها.

مكتب���ة  حس���اب   �  3
اإلسكندرية.

هنية: مرسي أصدر قرارات فورية
لتخفيف معاناة غزة

مرسي يقرر العفو عن وجدي غنيم
قالت قيادات مبكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان 
املسلمني ان الرئيس د.محمد مرسي سيصدر عفوا 

رئاسيا عن الشيخ وجدي غنيم خالل ايام.
ونقلت صحيفة »املصري اليوم« عن جنل 
غنيم ان االسرة تلقت اتصاال هاتفيا من قيادات 
اجلماعة، ووعدتهم فيه بصدور عفو رئاس���ي 

عن الشيخ وجدي غنيم خالل ايام.
وأضاف ياس���ر غنيم ان قي���ادات االخوان 
اكدوا له من خالله ان الرئيس وقع على قرار 
العفو عن د.وجدي غنيم وهو بانتظار موافقة 
املشير حس���ني طنطاوي القائد العام للقوات 

املسلحة لتفعيله.

وأشار الى انه سيكشف هوية قيادات االخوان 
خالل ايام، اذا لم يتم صدور العفو عن والده 
املوجود حاليا باليمن منذ اندالع الثورة هناك 

قادما من ماليزيا.
وكانت محكم���ة مصرية قد قضت بحبس 
د.وجدي غنيم غيابيا ف���ي القضية املعروفة 
اعالميا باسم قضية التنظيم الدولي لإلخوان 
املسلمني بالسجن 5 سنوات في يناير 2011، حيث 
وجهت النيابة للمدانني تهمة متويل نشاطات 
جماعة مت تأسيس���ها خالفا ألحكام القانون، 
وغسل اموال، واالنتماء لتنظيم دولي يعارض 

مؤسسات الدولة.

لعربي���ة .نت: وج���ه اعضاء احت���اد افراد 
وامناء الشرطة نداء الى د.محمد مرسي، رئيس 
اجلمهورية، طالبوه فيه بالتدخل الفوري حلل 
مشاكلهم واعادة حقوقهم املشروعة واملنهوبة 
عبر احلكومات التي سبقت الثورة والتي اعقبتها. 
وقالوا عبر بيان دون على صفحة سالمة حسني، 
رئيس جلنة االعالم والعالقات باالحتاد العام 
الفراد الش���رطة، وفقا ملا اشارت اليه صحيفة 
»النهار« املصرية: سيدي الرئيس: نذكرك بحديث 
املصطفى ژ »كلكم راع وكلكم مس���ؤول عن 
رعيته«، فبعد ان والكم اهلل حكم مصر اصبح 
سيادتكم املسؤول االول عن كل مواطن مصري 
تضمن له احلياة الكرمية، فنحن ابناء سيادتكم 
امناء وافراد الشرطة املصرية نعمل في وزارة 

الداخلية، ليس لنا اي حق في احلياة الكرمية او 
العالج مبستشفيات الشرطة او احلصول على 
مرتبات محترمة لضمان حياة كرمية لكل فرد 
شرطة، بعيدا عن التسول واستغالل الوظيفة 
كما كان في العهد البائد الظالم، نحن مصريون 
ونحب بلدنا وجنتهد في عملنا من اجل احلفاظ 
على امن الوطن وسالمة اراضيه والقضاء على 
البلطجة واعادة االمن للشارع املصري، لكننا 
نعيش ومازلنا نعيش على نظام العهد الغاشم 
الظالم السابق دون حتقيق اي شيء او عودة 
اي حق من حقوقنا املش���روعة واملنهوبة منذ 
عقود طويلة، واكمل: نرجو من سيادتكم التدخل 
فورا حلل مشاكل ابنائك افراد الشرطة لعودة 

حقوقهم املشروعة.

أعلن د.عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، 
فتح باب تلقي طلبات الترش����ح ملناصب احلزب 

مبختلف أماناته مبحافظات اجلمهورية.
وتتحدث مصادر مطلع����ة داخل احلزب عن 
خالفات بني مؤيدين إلجراء االنتخابات ورافضني 
لها، يري����دون ان يقتصر األمر على اختيار عدد 
من الشخصيات لقيادة احلزب في املرحلة املقبلة 
من قبل ش����يوخ اجلماعة، لك����ن تقول املصادر، 
ان رئي����س احلزب يدفع بقوة ف����ي اجتاه إمتام 
االنتخابات الداخلية مبا يش����مل جميع املناصب 

داخل احلزب وأماناته.
وقال عبدالغف����ور، ضمن قرار إداري أصدره 
بتاريخ 2012/7/25، اس����تنادا ألحكام املادة 136 
واملادة 137 اخلاصة باألحكام االنتقالية من الالئحة 
الداخلي����ة للحزب، ان عملية تلقي الطلبات تبدأ 
من اجلمعة 2012/7/27 حتى الثالثاء 2012/7/31، 

وذلك مبقر احلزب الرئيس����ي بالقاهرة، على ان 
تكون طلبات الترش����ح مستوفاة لكامل األوراق 

الرسمية اخلاصة بالعضو.
وأضاف انه س����يتم إعالن أس����ماء املرشحني 
املقبولة طلباتهم ي����وم األربعاء 2012/8/1 باملقر 
الرئيسي للحزب على ان ترسل نسخة بالفاكس 
او البريد اإللكتروني ملقرات احلزب باحملافظات في 
ذات التاريخ، كما ستنشر قائمة األسماء بصفحة 
انتخاب����ات حزب »النور« عل����ى موقع التواصل 

»فيسبوك«.
وأش����ار رئيس حزب النور ال����ى ان أمانات 
احلزب في كل محافظة سيكون لكل منها مؤمترها 
االنتخاب����ي اخلاص. ومت حتديد موعد لكل أمانة 
ضمن جدول أعلنه رئيس احلزب، على ان تقوم 
جلنة إدارة االنتخابات والفرز بإعالن النتيجة في 

نهاية مؤمتر احملافظة في اليوم نفسه.

غ���زة � يو.بي.آي: أعل���ن رئيس احلكومة 
الفلسطينية املقالة إسماعيل هنية عن جملة 
من »القرارات الفورية« مت التوصل إليها خالل 
اللقاء الذي جمعه مع الرئيس املصري اجلديد 
د.محمد مرسي اخلميس املاضي في قصر الرئاسة 

بالقاهرة.
وقال هنية في مقابلة من القاهرة مع صحيفة 
»فلسطني« التي تصدر من غزة امس إنه »مت 
اتخاذ عدة قرارات خ���الل اللقاء تقضي بفتح 
ميناء معبر رفح البري ملدة 12 س���اعة يوميا 
من الس���اعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء 
والس���ماح بزيادة أعداد املسافرين من قطاع 
غزة إلى 1500 مسافر يوميا كذلك استيعاب كل 

القادمني الفلسطينيني من اخلارج«.
ويفتح معبر رفح حاليا من الساعة التاسعة 
صباحا إلى اخلامسة مساء ويسمح بسفر ما 
يتراوح بني 700 الى 800 مسافر يوميا فقط.

وقال هنية إنه جرت أيضا مناقش���ة ملف 
املمنوعني من السفر املدرجني على قائمة املنع 
األمني لدى السلطات املصرية وجرى االتفاق 
على متكني 60% من هذه األس���ماء من السفر، 
كما مت االتفاق على منح أي فلسطيني يدخل 
األراضي املصرية تأشيرة إقامة ملدة 72 ساعة 
وهذا يعن���ي إنهاء قضية الترحيل التي كانت 

تشكل معاناة كبيرة للمواطنني الغزيني.
وكان هناك آالف الفلس���طينيني املدرجني 
على قوائم املنع األمني لدى جهاز أمن الدولة 
املصرية أثناءكم الرئيس املصري السابق محمد 
حسني مبارك حيث جرى تقليص هذه األعداد 
جزئي���ا بعد الثورة لكن بقي���ت القائمة تضم 
بضعة آالف بينهم أعداد كبيرة من كوادر حماس 

ومناصريها.
وقال هنية إن الس���لطات املصرية ستعمل 
على زي���ادة عدد العاملني املصريني في املعبر 
لتسهيل حركة املسافرين الفلسطينيني، معتبرا 
ذلك »خطوة متقدمة في سبيل تخفيف حلقة 

من حلقات احلصار على قطاع غزة«.
واضاف »تناولنا خالل اللقاء أزمة انقطاع 
التي���ار الكهربائي في قطاع غزة ومت التوصل 
إلى قرار يقوم على 3 مراحل وهي زيادة كمية 

الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء 
بالتزامن مع زيادة اجلهد في الطاقة من 22 الى 
30 ميغاوات وإمداد خط أنبوب غاز لش���ركة 
توليد الكهرباء وتنفيذ مشروع الربط الثماني 

إلمداد قطاع غزة بالتيار الكهربائي«.
ولفت إلى االتفاق على زيادة عدد الشاحنات 
احلاملة للوقود القطري من 6 إلى 10 شاحنات 
يوميا. ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة 
حيث تصل ساعات االنقطاع اليومي ألكثر من 

12 ساعة يوميا.
من ناحية أخرى كش���ف هنية أنه مت طرح 
إعادة فتح القنصلية املصرية املغلقة في القطاع 
وإرسال وفد أمني وديبلوماسي من اخلارجية 
املصرية للعمل فيه بهدف تس���هيل معامالت 

الفلسطينيني وتخفيف معاناتهم.
وأش���ار إلى تطرقه في حديثه مع الرئيس 
املصري إلى مدين���ة القدس »وما تتعرض له 
م���ن أعمال تهويد لتغيير معاملها وما تواجهه 
محافظات الضف���ة الغربية احملتلة من عربدة 
املس���توطنني وتأثير اجل���دار الفاصل اجلاثم 

على أراضيهم«.
وش���دد هنية على أن احلكومة والش���عب 
الفلسطيني يحترمان السيادة املصرية، وقال 
»ال ميكن أن نعطي غطاء ألي فوضى في سيناء 
أو في أي منطقة مصرية ألن أمن سيناء هدف 
استراتيجي لألمن الفلس���طيني« مشيرا إلى 
أن احملاوالت الرامية لزج اس���م الفلسطينيني 
وحتميلهم املسؤولية عن أعمال عدائية داخل 

مصر باءت وستبوء بالفشل«.
وأكد أن حكومته لن جتعل من قطاع غزة 
كيانا مس���تقال ألن القطاع جزء ال يتجزأ من 

األرض والدولة الفلسطينية.
وإذا ما كان اللقاء مع د.مرس���ي قد تطرق 
إلى ملف املصاحلة بشكل معمق أوضح هنية 
أن »الوضع على األرض ال يش���ير إلى وجود 
شكل من أش���كال املصاحلة في ظل استمرار 
العالقات واملالحقات األمنية والسياس���ية في 
الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة األمنية 
وإغالق اجلمعيات واملؤسسات اخليرية والتعامل 

مع حركة حماس هناك كحركة محظورة«.

أفراد الشرطة يطالبون
الرئيس املصري بتحقيق مطالبهم

حزب النور يجري أول انتخابات داخلية 

أول دراسة علمية تناقش دور
ثورة 25 يناير في دعم الدميوقراطية

ناقشت كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
أمس أول دراسة علمية عن ثورة 25 يناير 
ودوره���ا في نقل مصر ال���ى مصاف الدول 
الدميوقراطية، والدور الذي ميكن أن تلعبه 
ثورة يناير في تغيير الثقافة السياس���ية 
للمصريني، لكي تدع���م عملية التحول الى 

الدميوقراطية.
الت���ي يقدمها  وتس���تعرض االطروحة 

عاطف الس���عداوي، الزميل مبعهد ودروو 
ويلسون الدولي للباحثني بواشنطن، ومدير 
حترير مجلة الدميوقراطية مبركز الدراسات 
السياسية واالستراتيجية باألهرام، تاريخ 
نضال الشعب املصري بكل فئاته وطبقاته 
من أجل الدميوقراطية وإس���قاط االستبداد 
بدءا من العصور القدمية، مرورا بالعصور 

الوسطى وانتهاء بثورة يناير.


