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تناقل املصريون عن مصادر صحافية خبرا عن نية الرئيس املخلوع 
حسني مبارك إلقاء خطاب اعتذار عن نفسه وعن أسرته خاصة حرمه 
سوزان ثابت عما يكون قد بدر منه من إساءة للشعب املصري بسبب 

سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض مستشاريه، أو معلومات خاطئة مت 
رفعها إليه. وأشارت املصادر إلى أنه من املتوقع أن يشمل اخلطاب إبداء 

الرئيس السابق وزوجته الرغبة األكيدة في التنازل عن كل ممتلكاتهما 
لصالح الشعب املصري، والرغبة في أن يتذكر هذا الشعب »أن مبارك 

كان يوما جنديا محاربا في صفوف القوات املسلحة للدفاع عن الوطن، 
وأنه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وأنه سعى قدر استطاعته 
إلى حتمل أعباء هذا املنصب كما سعت زوجته إلى اإلسهام في األعمال 

اخليرية برغبة منها في خدمة املواطنني املصريني«.
ولم تترك تلك األنباء في نفس املصريني سوى الغضب واالستنكار 

والرفض املمزوج بالسخرية كعادة املصريني في توظيف سالح السخرية 
في انتقاداتهم ملواقف وأوضاع ال ترضيهم، واندفعت التعليقات الساخرة 

والرافضة لهذا اخلطاب املزعوم على موقع تويتر للتواصل االجتماعي 
وراح املصريون يتخيلون بعض الفقرات من هذا اخلطاب تارة، 

ويرفضونه ساخرين منه تارة أخرى.

واقتبس عدد كبير منهم بعض األبيات من قصيدة »ال تصالح« للشاعر 
الكبير أمل دنقل لتكون ردا له على اخلطاب، كما أجمع عدد كبير منهم 
أنه مع محاكمة مبارك وعائلته واسترداد أموال مصر املنهوبة، مؤكدين 

أن أي اعتذار لن يعيد شهداء الثورة للحياة من جديد ألن هذا هو الشرط 
الوحيد الذي من شأنه أن يجعل اعتذاره مقبوال، في إشارة تعجيزية 

ملبارك وتعبيرا عن رفضهم العتذاره.
كما اعتبر البعض ما وصفوه بالتباطؤ والتأخير في إجراءات نقل مبارك 

وزوجته إلى السجن حتى اآلن ألسباب صحية مؤشرا على عدم النية في 
محاكمته ومتهيدا للعفو عنه، وهو ما أثار غضب الكثيرين بعد سماعهم 

األنباء حول طلب مبارك للعفو واالعتذار، ومن أبرز تعليقاتهم التي 
حاولوا من خاللها تخيل محتوى خطاب االعتذار ما يلي:

ـ أيها اإلخوة واألخوات.. إنه ليحز في نفسي حتيركم في اختيار 
مرشحكم للرئاسة وآسف على ترككم في هذا املأزق لذا سأعود لكم من 

جديد الختار لكم.
ـ مبارك: أنا كنت جزءا من النظام ملا كنت مطلع عينكم.. مصر بتتغير 

وأنا كمان.
ـ أيها اإلخوة املواطنون، لقد قتلت واتقتلت من أجل هذا البلد، فعادي 

يعني أموت كام شاب كده ما أنا خبرة بقى.
ـ أيها اإلخوة املواطنون انتوا فهمتوني غلط، أنا كنت بحوش لكم 

فلوسكم ألنكم شعب مسرف، مسرف، وأديكم هتاخدوها كلها، عاوزين 
إيه تاني، بقى سيبوني أربي العيلني اللي حيلتي. 

ـ يحز في نفسي ما أالقيه من شهداء بني وطني اللي ميتعدوش.
ـ أيها املواطن إن حياتي أنا وأبنائي وزوجتي كانت »من أجلك أنت«.

ـ شعبي احلبيب املهاود، ادوني فرصة أصلح اللي عملته في 30 سنة 
فاتت في الـ 30 سنة اللي جاية.

كما أتت تعليقاتهم رافضة ملبدأ االعتذار إال أنها لم تخل في مجملها من 
خفة الدم املصرية املعتادة ومن أبرزها:

ـ ال تصالح.. ال أسف ينفع وال فلوس تشفع.
ـ احنا نقتل جمال ونحرق عالء ونسحل سوزان ونغرق أحفادك في 

عبارة، ونعتذر لك لو قبلت اعتذارنا هنقبل اعتذارك.
ـ أنا شخصيا هاقبل اعتذارك بس انت تنزل ميدان مصطفى محمود 

وتلم الناس حواليك وتقول: أنا آسف يا شعب.. وسيب الشعب »يتسامح 
معاك« بطريقته بقى.

ـ مصيبة لتكون طالع تعملنا إعالن »مصر بتتغير وأنا كمان« يا بعيد.

ـ في انتظار عرض الفيلم الرومانسي خدوا فلوسي وسيبوا لي سوزي.
ـ خطاب اعتذار.. ده قمة االستخفاف بالشعب وثورته أتاريهم عمالني 

كل شوية يأجلوا نقله هو ومراته للسجن، بيمهدوا للعفو عنه.. كدة بقى 
مش هيكفينا مليونية دي هتبقى ثورة تانية.. أنا نازل يوم 27 مايو.

ـ هرفع قضية على أي قناة تليفزيونية لو ذاعت أي حديث مع قاتلي 
أبناء هذا الوطن، املفروض إنه محبوس، إزاي يدلى بأحاديث زى ده وال 

ده حبس شكلي وصوري وبيضحك علينا؟
ـ أنا ممكن أقبل اعتذار مبارك في حالة واحدة بس.. لو رجع لنا الشهداء 

أحياء.
ـ مبارك هيسجل رقم قياسي في تاريخ رئيس مخلوع بيعمل خطابات 

بعد ما يتخلع. 
ـ فيلم اعتذار مبارك دا لو كمل هيبقى أكبر مقلب شربوا الشعب 

املصري في تاريخه وهنبقى الشعب اللي اشترى التروماي.
ـ ال تصالح ولو منحوك الذهب أترى حني أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتني 

مكانهما.. هل ترى..؟ هي أشياء ال تشترى.
ـ لو مبارك يعرف تأثير خطاباته على حتديد النسل مكنش بطل خطابات 

وهو رئيس.

بعد أنباء عن نيته االعتذار للشعب املصريون ملبارك: »ال تصالح.. ال أسف ينفع وال فلوس تشفع«

القاهرة � رويترز: قالت ش����ركة أوراسكوم تليكوم املصرية 
التصاالت الهاتف احملمول إن الرئيس التنفيذي للشركة سيتولى 
منصب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي خلفا لنجيب ساويرس 
مع س����عي رجل األعمال البارز إلى االضطالع بدور سياس����ي 
أكبر في مصر. وكشفت شركة أوراسكوم تليكوم أن أحمد أبو 
الس����ابق ألنشطة  الرئيس  دومة 
أوراس����كوم في بنغالدش سيحل 
محل خالد بش����ارة ف����ي منصب 

الرئيس التنفيذي.
ويعد قطب صناعة االتصاالت 
مؤيدا قوي����ا لتح����ول البالد الى 
الدميوقراطية، كما أنه أشرف على 
اس����تكمال صفقة بأكثر من ستة 
مليارات دوالر مع مشغل االتصاالت 
الروسي فيمبلكوم الشهر املاضي 
لتس����تحوذ األخيرة على شركته 
القابض����ة ويند تليك����وم مبا في 
ذلك حصة أغلبية في أوراسكوم 
وكامل أس����هم شركة ويند اإليطالية. ومتنح الصفقة � وهي في 
صورة أسهم ومبالغ نقدية � ساويرس حصة نسبتها 30.6% في 
فيمبلكوم. وقال ساويرس في بيان »على املستوى الشخصي 
قررت التركيز على العمل االجتماعي والسياسي طامحا الى أن 
ألعب دورا في حتول مصر بعد ثورة 25 يناير الى دميوقراطية 

حقيقية«، ولكنني سوف أواصل الدعم ألعمال الشركة.

القاهرة � أ.ش.أ: قال طارق إمام عالم وكيل مؤسس����ي حزب 
احلرية )حتت التأسيس( إن برنامج احلزب يتميز في العديد 
م����ن املجاالت نظرا ألنه عبارة ع����ن تراكم جهد منذ أكثر من 10 
س����نوات حيث سعى املؤسسون إلنش����اء هذا احلزب منذ عام 
2000. وأضاف عالم ان احلزب يدعو في املجال االقتصادي إللغاء 
االعتماد على الدوالر في تعامالت مصر اخلارجية وتغيير اسم 

العملة من اجلنيه إلى الدرهم أو الدينار.

 مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عاصم عبد املعطي سليمان 
الوكيل الس����ابق جلهاز املركزي للمحاسبات لبرنامج »محطة 
مصر« وهي ان أحمد عز وحس����ن سالم حصال على 40 مليار 

جنيه قروضا من البنوك دون أي ضمانات.
وأش����ار الى انه تقدم بعدة بالغات ضد جودت امللط بسبب 

قيامه ببعض التجاوزات التي قام بها.

كشف عضو مسؤول باجلماعة اإلسالمية � رفض الكشف عن 
اسمه � ل� »األخبار« املصرية ان اجلماعة نفذت 8 عمليات اغتيال 
لرئيس اجلمهورية الس����ابق في الفت����رة من 19 حتى عام 1997 
إال أن جميعها مت كشفها وابطالها قبل حدوثها بدقائق مبعرفة 
جه����ازي املخابرات وامن الدولة، وأكد أن جميع احملاوالت متت 
بتخطيط وتنفيذ اعضاء اجلامعة االسالمية فقط ولم تشارك فيها 
دول أو منظم����ات اجنبية أو عربية. وقال املصدر انه باالضافة 
الى محاوالت االغتيال التي متت في أديس أبابا وفرنسا ومطار 
سيدي براني، كانت هناك محاوالت متعددة في محافظات البحيرة 
ومطروح وبورسعيد خالل زيارة الرئيس السابق لها، مشيرا 
الى ان هناك عمليات اخرى لم تكش����ف عنها اجهزة املخابرات 
حت����ى اآلن. واضاف املصدر انه من اغرب احملاوالت التي قامت 
بها اجلماعة االس����المية كانت محاولة اغتيال الرئيس السابق 
عبر انفاق املجاري املؤدية إلى قصر العروبة الرئاسي، حيث مت 
اعداد خطة الغتيال مبارك داخل قصره استغرق التخطيط لها 
شهرين من خالل قيام مجموعة من أعضاء اجلماعة بالسير عبر 
انفاق املجاري بداية من الشارع املؤدي الى القصر اجلمهوري 
وانتهاء بفتحة املجاري بحديقة القصر، اال ان املخابرات كشفت 
العملية وألقت القبض على منفذيها حلظة خروجهم من فتحة 

املجاري داخل القصر.

كشفت جريدة »اجلمهورية« املصرية انه مت القبض على 
الشيخ مفتاح فاضل الشهير ب� »أبو يحيى« بزعم تورطه في 

احداث امبابة بالدعوة إليها والتحريض على احداثها.
كما اعلن السلفيون تعليق املظاهرات من جانبهم حلن 
االنتهاء من انتخابات مجلس���ي الشعب والشورى ورئاسة 
اجلمهورية إلتاحة الفرصة كاملة حلكومة د.عصام ش���رف 
للعمل واإلنتاج وحتقيق االمن واالستقرار وتأكيدا على ان 

السلفية ال تسعى لنشر الفوضى وعدم االستقرار.

أطلق الداعية اإلسالمي الشهير عمرو خالد مبادرته املصرية 
للم الشمل بن املسلمن واألقباط بعنوان »كوباية شاي« لتضم 
مليوني مسيحي ومسلم حتدث عن احملبة واإلخاء واملواطنة 
التي يجب ان تعم على املصرين. وقال خالد ان الفكرة بسيطة 
للغاية هي ان يدعو املسلم جاره املسيحي على كوب شاي في 

منزله لتفعيل روابط احملبة بن املصرين.

وصف مصدر كنسي مسؤول البالغات التي تطالب بعزل البابا 
شنودة بأنها »كالم فارغ«، وقال املصدر ل� »روز اليوسف«: ال 
يستطيع احد ان يعزل البابا شنودة من منصبه الكنسي، الذي 
يرأس الكنيسة القبطية االرثوذكسية في مصر وبالد املهجر.

وختم املصدر بقوله ملجلة روز اليوسف: اي كالم عن عزل 
البابا شنودة هو »لغو« ال يليق وليس له محل من الواقع.

تراجعت قناة »درمي« عن بث حلقة من برنامج »يا مسهرني« 
لإلعالمية إجني علي، اس���تضافت فيها الكاتبة مليس جابر 
مؤلفة مسلس���ل »امللك فاروق«. وجاء ذلك بس���بب برومو 
احللقة الذي أثار غضب اجلمهور بس���بب تعاطف جابر مع 

الرئيس املخلوع وهجومها على الثورة.

حتت عنوان Close your book and open your facebook، عبر 
العديد من مستخدمي املوقع االجتماعي الشهير »فيس بوك« 
عبر حساباتهم الشخصية عن عدم قدرتهم على االستغناء 
عن املوقع الشهير، أثناء املذاكرة لالستعداد المتحانات آخر 
العام الدراسي ملراحل التعليم املختلفة، السيما ان ما يقرب 
من 6 مالين مصري، يقضون س���اعات طويلة أمام  املوقع 
الشهير، ليس فقط أثناء الراحة وأوقات الفراغ، ولكن متتد 
الى س���اعات العمل. ومن التعليق���ات الطريفة على املوقع 
االجتماعي الشهير، جند ان املستخدمن يفسرون معنى كلمة 
»امتحان«، بحسب حروفها، فاأللف تعني: أيام نكد وعذاب، 
وامليم تعني: مخ من املذاكرة داب، والتاء: تعب وزهق واللي 
يقول غي���ر كده كداب، وحرف احلاء: حالة نفس���ية هباب، 

والنون: نرفزة وملل من الكتاب. 

تون���س � وكاالت: لم تع���د الثورتان الش���عبيتان اللتان 
اندلعتا في مصر وتونس سببا في حرمان احلكام من البقاء 
في كراسيهم فحس���ب، بل صارت مأزقا صعبا أمام إسرائيل 
والطوائف اليهودية بس���بب الرفض الش���عبي في الدولتن 
لتوافد اليهود وإقامة احتفاالتهم الدينية. واضطرت الطائفة 
اليهودية في تونس إلى إلغاء االحتفاالت الس���نوية لها التي 
كان يفترض أن تبدأ أمس الثالثاء في كنيس »الغريبة« الذي 
يعتبر م���ن أقدم املعابد اليهودية في منطقة ش���مال أفريقيا 

بسبب األوضاع األمنية.
في الوقت نفس���ه، يواجه مولد »أبو حصيرة« في مصر 
الذي يقام في قرية دميتوه مبحافظة البحيرة شمال القاهرة 
أزمة بسبب تنظيم طالب من جامعة دمنهور وائتالف شباب 
الثورة مسيرة إلى ضريح أبو حصيرة للتضامن مع االنتفاضة 

الفلسطينية الثالثة ورفض إقامة هذا االحتفال.
وأحرق الطلبة العلم اإلس���رائيلي كما حملوا الفتة تقول 
»فوق أرضي لن متروا، ممنوع دخول الصهاينة«، في إشارة 
إلى الزيارات املتكررة التي يقوم بها س���ياح إسرائيليون كل 
عام إلى ضريح أبو حصيرة. وردد الطالب الهتافات التي تندد 
باالحتالل اإلسرائيلي لفلسطن وتدعو إلى وقف املجازر بقطاع 
غزة وتوحيد كلمة الدول العربية الستعادة األراضي العربية 
احملتلة ووقف مختلف أش���كال التطبيع مع إسرائيل كوقف 
تصدير الغاز وطرد س���فيرها من مصر. وقد طوقت مداخل 
القرية بكردونات أمنية وسيارات أمن مركزي مبشاركة رجال 
القوات املسلحة، ملنع دخول املتظاهرين الرافضن وجود قبر 
أبو حصيرة املزعوم في مدينة دمنهور. ومتكنت قوات الشرطة 
واجليش من إحباط احملاولة وأحاطت الضريح بطوق أمني 
محكم كما أقامت حاجرا أمنيا عند كوبري أبو الريش املؤدي 
إلى الضريح. وكان���ت الطائفة اليهودية ف���ي جزيرة جربة 
التونس���ية، قد قررت إلغاء االحتفاالت التي تقام سنويا في 
»الغريبة« أقدم كنيس يهودي في افريقيا، ألول مرة منذ 20 
س���نة، نتيجة »غياب الزوار هذا العام على خلفية األوضاع 
األمنية غير املستقرة في البالد«. حيث أعلن بيريز الطرابلسي 
رئيس »كني���س الغريبة« اليه���ودي والطائفة اليهودية في 
جزيرة جربة التونس���ية إلغاء االحتفاالت التي تقام بسبب 
»غياب الزوار«، مش���يرا إلى أنها امل���رة األولى »منذ أكثر من 

عشرين عاما« التي تلغى فيها هذه الفعالية.

جنيب ساويرس

العمل السياسي يغري ساويرس 
بالتنحي عن رئاسة »أوراسكوم تليكوم« 

حزب مصري جديد يدعو 
لتغيير اجلنيه لدينار أو درهم

عز وسالم حصال على 40 مليار 
جنيه قروضًا دون ضمانات

اجلماعة اإلسالمية: فشلنا 
في اغتيال مبارك 8 مرات

القبض على »أبو يحيى« 
مفجر قضية كاميليا شحاتة

عمرو خالد يدعو لـ »كوباية شاي« 
ملواجهة الفتنة

مصدر كنسي: ال أحد يستطيع 
»عزل« البابا شنودة

إلغاء حلقة مليس لتعاطفها مع مبارك

طلبة يرفضون إغالق »الفيس بوك« 
 Close your book : للمذاكرة
and open your facebook

ثورتا مصر وتونس حترمان اليهود 
من احلج لـ »أبو حصيرة« و»جربة«

»تنسيقية الثورة« ترفض قطعيًا العفو عن الرئيس املخلوع وحتّذر من العواقب 

تعديل وزاري قريب

إخالء سبيل سوزان مبارك مقابل 24 مليون جنيه
والكشف عن حساباتها املصرفية في الداخل واخلارج

اتفاق بني »اجليش« و»اإلخوان« 
لترشيح شرف رئيسًا وعنان نائبًا

أسرار استبعاد الفقي وترشيح العربي للجامعة
التزال هناك الكثير من األسرار 
التي لم تعلن عن مالبس����ات قرار 
املفاجئ س����حب ترش����يح  مصر 
د.مصطفى الفقي وترشيح د.نبيل 
العرب����ي ملنصب أمن عام جامعة 
الدول، ليصبح األمن العام السابع 
لها، واملصري الس����ادس في هذا 

املنصب.
مصادر ديبلوماسية مصرية 
وعربية رصدت وتابعت وحللت 
قصة الساعات األخيرة واملفاجئة، 
التي سبقت املوقف والقرار، آتية 
العربي مرش����حا  بالدكتور نبيل 
مصريا لشغل منصب األمن العام 
وإقصاء املرشح السابق د.مصطفى 
الفقي، عن حلبة السباق مع املرشح 

القطري عبدالرحمن العطية.
على رأس هذه األس����باب، كما 
نش����رت »بوابة االه����رام« ووفقا 

للمص����ادر تأكد مص����ر من عدم 
امتالك الفقي لألصوات الكافية التي 
متكنه من حسم املنصب لصاحله، 
ث����م ان األهم هو أن مصر والدول 
العربية لم تكن لتقبل باالحتكام 
إل����ى التصويت، ومن ثم ضرورة 
حسم هذا األمر من خالل التوافق 
بن كل الدول على مرش����ح واحد، 
وتيقنت مصر من أن عدد األصوات 
التي سيحصل عليها مرشحها لن 

تتجاوز ال� 12 صوتا.
إلى أن  وتش����ير املعلوم����ات 
املشاورات التي جرت قبيل االجتماع 
بيوم أو يومن لم تثمر استعداد 
أي م����ن الطرف����ن »خاصة قطر« 
التنازل لصالح الطرف اآلخر، أخذا 
في االعتبار أن املوقف من املرشح 
املصري د.الفقي ذاته وعدم وجود 
إجماع عليه ساهم في تشدد هذا 

املوقف ضده، بجانب أنه لم يلقى 
قبوال عاما من الش����ارع املصري 

ذاته.
وبدا أن موق����ف قطر ودعمها 
من الدول »خاصة السودان« كان 
موجها ضد د.الفقي بأكثر مما كان 
س����عيا حلصد املنصب ملرشحها 
العطي����ة، يؤكد ذلك  عبدالرحمن 
أن قط����ر كانت م����ن أوائل الدول 
التي باركت الث����ورة، كما باركت 
حق مصر في االحتفاظ مبنصب 
األمن العام للجامعة العربية خلفا 

لعمرو موسى.
على أن هناك من يرى أن إقصاء 
د.العربي نفسه من اخلارجية كان 
ضمن خطة أكثر إحكاما، لعبت فيها 
أطراف عديدة أدوارا خفية تشابهت 
في نتائجها متاما مع السيناريو 
نفسه، الذي جري قبل 10 سنوات 

مع عمرو موسى، وما أشبه الليلة 
بالبارحة، ولئن كان موسى دفع 
ثمن عدائه الظاهر إلسرائيل فقد دفع 
د.العربي ثمنا سريعا ملواقف جريئة 
أعادت للديبلوماسية املصرية قوتها 
وللسياس����ة اخلارجي����ة رونقها، 
لك����ن يب����دو أن مواقف����ه لم ترح 
أطرافا عدي����دة منها العدو ومنها 
الصديق، وكان الب����د من إراحته 
واالستراحة منه بنقله إلى البيت 
الذي كرم فيه سلفه عمرو موسى.. 
بيت الع����رب. وليس صحيحا أن 
د.العربي كان مرتاحا لهذا القرار 
إذ لم يخف  »تعيينه باجلامعة«، 
اعتراضه عليه ورفضه له من قبل، 
وفقا ملا أعلن أنه تعرض لضغوط 
شديدة من املجلس واحلكومة، بعد 
جتميد اسم شهاب وقبيل ترشيح 

د.الفقي.

أشكال اخلداع التي تقودها بعض 
القوى احلليفة للنظام السابق.

وتابع: »نحن جماهير الشعب 
املصري صاحب السيادة الوحيد 
علي أرضه ومصي����ره ومقدراته 
ومصدر جميع السلطات في هذا 
البلد التي استردها باندالع ثورة 25 
يناير الشعبية السلمية، نؤكد على 
رفضنا القاطع وحتذيرنا الشديد 
من أي خطوة تهدف إلى العفو عن 
الرئيس املخلوع أو أي من رموز 
النظام السابق امللوثة أيديهم بدماء 
الشعب، واننا نرفض أي اعتذار 
أو مصاحلة أو مجرد احلديث أو 

النقاش في هذا األمر.
وطالبت اللجنة املجلس األعلى 
للقوات املسلحة الذي ائتمنه الشعب 
علي ثورته، ورئيس الوزراء عصام 
شرف الذي عاهد الشعب في ميدان 
التحري����ر أن يكون وفيا لثورته، 
أن يقفوا ضد استصدار أي قانون 
أو نشر أي ادعاءات من الرئيس 
املخلوع حسني مبارك في وسائل 
االعالم به����دف التالعب بعواطف 
الشعب كمقدمة الستصدار العفو 

عنه أو أي من رجاله الفاسدين.
وأوضحت اللجنة ان الرئيس 
املخلوع وعائلته وأعوانه الفاسدين 
يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة 
حتى يكونوا عبرة لكل من يحكم 
مصر من بعد، فنحن نحاكم نظاما 

وال نحاكم أشخاصا.

الزجاجة  مصر املرور من عنق 
الذي متر به.

الى ذلك، اعلن د.احمد السمان 
املستشار االعالمي ملجلس الوزراء 
عن تعديالت وزارية وشيكة في 

وزارتي اخلارجية واآلثار.
وكشف الس���مان في مداخلة 
هاتفية لبرنامج في امليدان الذي 
يقدمه االعالمي محمود سعد على 
النقاب  الفضائية  التحرير  قناة 
عما يج���ري وراء الكواليس من 
مشاورات بشأن الشخصية التي 
ستخلف د.نبيل العربي الذي تقلد 
منصب االمن العام جلامعة الدول 

العربية.
التكهنات  الس���مان  وتناول 
بترشيح د.نبيل فهمي سفير مصر 
السابق في واشنطن ود.فايزة ابو 
النجا وزيرة التخطيط والتعاون 

الدولي للمنصب.
واكد الس���مان على استمرار 
د.نبيل العربي في منصبه كوزير 
اخلارجي���ة حل���ن تعين وزير 

خارجية جديد.

غير املشروع لم يتم إبالغها به 
وان من سيقوم بإبالغها األجهزة 
إدارة املستشفى  األمنية وليس 

أو األطباء.
وأضاف ان س���وزان مبارك 
حالتها الصحية مستقرة نسبيا 
وموضوع���ة حت���ت املالحظة 
الطبية لتبيان ما اذا كان سيتم 
إجراء عملية قسطرة لها في هذا 
الوقت من عدمه مش���يرا إلى ان 
حالتها النفس���ية مازالت سيئة 
فلم يقم أحد بإبالغها بخبر إخالء 

سبيلها.
من جانبها، وفى أول رد فعل 
على أنباء غير مؤكدة بإمكانية 
العفو عن حسنى مبارك وأسرته، 
أكدت اللجنة التنسيقية جلماهير 
الثورة رفضها القاطع لتلك األنباء، 
وقالت: »سنحاكم كل من ارتكب 
جرائم جنائية أو سياسية مهما 
كانت النتائج والتضحيات، ولم 
ولن نفوض أحدا في العفو عن 

هؤالء املجرمن«.
وقال بيان للجنة إن جماهير 
الثوار في كل ربوع مصر سوف 
يستكملون الثورة ضد كل من يقف 
أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما 
كانت التضحيات، مؤكدا أن جماهير 
ش����عب مصر التي ضحت بدماء 
شهدائها وخرجت حاملة أرواحها 
علي أكفها حتى تتحرر مصر من 
هذا الطغيان والفساد ترفض جميع 

دولة اسالمية معتدلة قريبة من 
النم���وذج التركي، الفتة الى ان 
اجليش سيحتفظ برئيس الوزراء 
احلالي د.عصام شرف الذي يتمتع 
بشعبية هائلة بن كل االوساط، 
عل���ى ان يتم تدعيمه كمرش���ح 
لرئاس���ة اجلمهوري���ة وتعين 
سامي عنان رئيس االركان احلالي 
للجيش نائبا له، وبذلك تضمن 

القاه���رة � كونا � أ.ش.أ: قرر 
مس���اعد وزير الع���دل املصري 
لشؤون جهاز الكسب غير املشروع 
املستشار عاصم اجلوهري أمس 
إخالء سبيل سوزان ثابت حرم 
السابق حسني مبارك  الرئيس 
على ذمة التحقيقات التي جترى 
معها مبعرفة جهاز الكسب غير 

املشروع.
وأوض���ح بيان للمستش���ار 
اجلوهري ان هذا القرار جاء في 
الرئيس  ضوء موافقة زوج���ة 
السابق على الكشف عن جميع 
الداخل  حساباتها املصرفية في 
واخلارج وتنازله���ا عن جميع 
الدولة  املالية لصالح  أرصدتها 
ممثلة بوزارة املالية والتي تقدر 
بحولي 24 مليون جنيه وهو األمر 
الذي تكون معه ذمتها املالية غير 

مشغولة بكسب غير مشروع.
من جانبه ص���رح املتحدث 
الرسمي باسم النيابة العامة انه 
ال صحة ملا نشر عن أن النائب 
العام أصدر قرارا بإخالء سبيل 
س���وزان ثابت مؤكدا ان النيابة 
العامة لم جتر معها أي حتقيقات 
ولم تصدر أي قرارات بحبسها 

أو إخالء سبيلها.
وكان مدير مستش���فى شرم 
الشيخ الدولي د.محمد فتح اهلل 
قد أكد ان قرار إخالء سبيل حرم 
الرئيس السابق من جهاز الكسب 

نش���رت بوابة الوفد تقريرا 
اتفاق بن اجليش وجماعة  عن 
االخوان املسلمن يتضمن الدفع 
برئيس الوزراء د.عصام شرف 
للترشح لرئاس���ة اجلمهورية 
وتعين رئي���س االركان احلالي 

سامي عنان نائبا له.
ونقلت عن مجل���ة »فاميليا 
كريستيانا« االيطالية االسبوعية 
املقربة من الكنيسة والڤاتيكان 
في عددها االخير قولها انه يوجد 
اتفاق بن القوتن االكبر في البالد، 
وهما اجليش وجماعة االخوان، 
موضحة انه في حن اخذ اجليش 
على عاتقه حماية الثورة وأنهى 
حكم مبارك ومن���ع نائبه عمر 
سليمان من تولي مقاليد احلكم 
خلفا له، فإن االخوان منتشرون 
بقوة، خاصة في املناطق الريفية 
ويصل اتباع االخوان للمالين، 
كما ان مواقف اجلماعة الدينية 

تتسم باالعتدال والوسطية.
واضاف���ت املجل���ة ان اتفاق 
اجليش واالخوان يتضمن اقامة 

سوزان ثابت

سامي عناند.عصام شرف


