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نبأ ترشح سمية اخلشاب 

للرئاسة يفتح شهية السخرية 
على الـ »فيس بوك« 

مفتي مصر: البد أن نغلق الباب
 على القلة التي تريد إشعال نار الفتنة

شحاتة يطلب املغفرة 
من املصريني: انخدعت ولم أكن 

أعلم بحجم الفساد

القاهرة � وكاالت: أثارت األنباء عن ترش����ح الفنانة سمية 
اخلش����اب النتخابات الرئاسة في مصر س����خرية الذعة على 
صفحات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي مثل »فيس بوك« 
و»يوتيوب«.ورغم ان سمية اخلشاب نفت تلك التقارير، مؤكدة 
انها لم تفكر في هذا األمر إطالقا، بحسب صحيفة الدستور امس 

األول، فإن نبأ الترشح مت تداوله 
على نطاق واس����ع عل����ى املواقع 

اإللكترونية.
واستفز هذا اخلبر الكثيرين، 
ومن هن����ا ب����دأت الصفحات في 
الرسمية  االنطالق مثل »احلملة 
لدعم سمية اخلشاب رئيسا ملصر«، 
الرس����مية لترشيح  و»الصفحة 
سمية اخلشاب للرئاسة«، و»حملة 
ترشيح س����مية اخلشاب لرئاسة 
أكثر الصفحات  اجلمهورية«.أما 
طرافة فكانت »لو سمية اخلشاب 
اترش����حت لرئاس����ة اجلمهورية 

هنطالب بعودة مبارك«.وأراد مؤسسو صفحة »سمية اخلشاب 
لرئاسة اجلمهورية 2011« ان يكتبوا مقدمة الفتة للنظر فكانت »ال 
تقولي برادعي وال موسى وال ابو الفتوح، عاوزين تغيير حقيقي 
بقى.. معا لدعم سمية اخلشاب للترشيح لرئاسة اجلمهورية، 

الشعب مش محتاج ياكل ويشرب، الشعب محتاج يزيط«.
ف����ي حني اقتصر تعليق احد األعضاء على الصفحة بكتابة 
»اهلل يرحم����ك يا مصر«، وانهالت التعليقات الس����اخرة على 
اخلبر مثل »أيوه بقى يا سمية« على غرار طريقة »تهامي باشا« 
الشخصية الش����هيرة حلملة ميلودي.بينما تساءل أحد زوار 
فيس بوك معلقا: »هل ستجمع س����مية اخلشاب بني الرئاسة 
والفن، أم ستعتزل املهنة؟« بينما قالت احدى املشاركات على 
الصفحة: ترشح سمية سيشهد إجماعا بني الرجال، باملقابل لن 

يكون األمر كذلك في أوساط النساء.
وتعجب زائر آخر من ترش����ح سمية اخلش����اب للرئاسة، 
وقال س����اخرا: »أكيد هيحصل استقطاب علماني إسالمي حال 
ترش����حها«.األمر لم ينته عند ذلك، ب����ل ان البعض في مواقع 
أخرى اعتبروا ان املنصب األصلح لسمية هو تولي جمهورية 
ش����ارع الهرم، بينما طالب آخرون س����مية بإعالن شعارها في 

املعركة االنتخابية.

أكد د.علي جمعة مفتي مصر ان مستقبل مصر السياسي 
واالقتصادي يتعرض المتحان صعب لكن االرادة اجلمعية 
للشعب املصري مصممة على تخطي هذه املرحلة احلرجة 
م���ن تاريخ الوطن، وأضاف في لقائه بوفد البرملان العراقي 
برئاسة د.رياض عبيد عباس عضو مجلس النواب العراقي 
اننا كأمة عربية واس���المية في 
مركب واحد وفي خطر داهم والبد 
ان نتكاتف جميعا لتخطي املرحلة 
احلالية، مؤكدا انه البد ان نغلق 
الباب على القلة التي تريد افتراق 
االمة املصرية واشعال نار الفتنة 
ووضع عقوبة رادعة لكل من يفتح 

باب الفتنة بني املصريني.

برر حسن شحاتة املدير الفني للمنتخب املصري لكرة القدم 
موقفه املساند للرئيس املخلوع حسني مبارك وقت الثورة، مؤكدا 
انه لم يكن يعلم حجم الفس����اد ال����ذي كان عليه نظام الرئيس 
املصري السابق.وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية انه لم 
يكن يعلم ان هناك شهداء بهذا العدد الكبير، مشيرا الى انه كان 
يستقي معلوماته من اإلعالم، ولم 
ينزل الى الش����ارع للتعرف على 
الوضع احلقيقي الذي متر به مصر 

وقتها.
وكش����ف مدرب منتخب مصر 
انه نزل ملي����دان مصطفى محمود 
ملساندة الرئيس املخلوع كنوع من 
الرد على اإلهانات التي تعرض لها 
مبارك أثناء الثورة، نافيا ان يكون 
تلقى أوامر عليا بالنزول الى ميدان 

مصطفى محمود.
وطالب ش����حاتة من جماهير 
الك����رة املصري����ة ان تغفر له هذا 
املوقف، مش����ددا على انه جنح في إس����عاد املاليني من الشعب 
املص����ري باحلصول على 3 بطوالت أمم افريقية، مش����يرا الى 
انه ال يجب ان تتوقف عجلة الزمن عند نزوله مليدان مصطفى 

محمود ملساندة الرئيس املخلوع.

مليون توقيع لطرد مذيعة ڤيديو 
»الثوار ماتربوش«

ساويرس: »املصريني األحرار« 
ال يسعى ملواجهة »اإلخوان«

»التجمع« سنقف ضد ترشيح
أبو الفتوح لرئاسة اجلمهورية

األزهر: ال حوار مع الڤاتيكان
 قبل أن تتغير مواقفه

قنديل يطالب بتأميم »مشروط« 
لشركات اخلصخصة

البرادعي أخشى على مصر من 
سيطرة اإلخوان ومن ثورة الفقراء

انطلقت على الفيس بوك حملة جلمع مليون توقيع لطرد 
االعالمية هالة حش���يش رئيسة ش���بكة تلفزيون »النيل«، 
حيث يرى مؤسس���و احلملة انه من غير املمكن استمرارها 
في منصبها، وذلك بعد انتش���ار ڤيديو لها تسب فيه ثوار 

»25 يناير«.
حشيش قالت إن ثوار ميدان التحرير ماتربوش واتهمت 
البرادع���ي باخليانة وحمدي قندي���ل بالعمالة وهالة فهمي 
بتاعة الكافيهات في مكاملة تلفونية منسوبة لها ومنتشرة 

على اليوتيوب.
واتهمها النشطاء بأنها تقود ثورة مضادة داخل ماسبيرو، 
وأنها وراء ترويج الشائعات وكان آخرها حكاية قرار حذف 
مشاهد البوس واالحضان من أفالم التلفزيون بهدف إحداث 

بلبلة داخل ماسبيرو.

لندن � أ.ش.أ: أكد مؤسس حزب »املصريني األحرار« جنيب 
ساويرس أن حزبه ال يسعى ملواجهة اإلخوان املسلمني، مشيرا 
إلى أن حزبه لم يقم على أسس دينية ولكن على أساس متثيل 
الش����عب املصري بجميع أطيافه.وفي حوار أجراه في لندن مع 
عدد من املصريني في إحدى قاعات جامعة لندن أمس االول، قال 
ساويرس إنه ال يريد أي قيود على أي مصري يسعى للترشح في 
االنتخابات القادمة والتي قال إن الفترة السابقة لها غير كافية، 
ولكنه سيعمل على سرعة توضيح سياسات احلزب لكي تصل 
رسالته واضحة للجميع.وأوضح أن حزب املصريني األحرار ليس 
حزبا ديني����ا ولكنه حزب يضم جميع األطياف في مصر حيث 
يضم حتى اآلن 35 ألف عضو، 70% منهم مسلمون، مشيرا إلى 
أن من بني أعضاء احل����زب الوليد كال من الدكتور فاروق الباز 
واملخرج خالد يوس����ف والذي شاركه في املؤمتر الذي عقد في 
باريس مؤخرا حول تأسيس احلزب.وأضاف أن احلزب يسعى 
لتمثيل املصريني كافة ليس على أساس الدين«، مشيرا إلى أنه 
يرغب في تطبيق النموذج التركي في مصر وليس املثال اإليراني.
وحول تعديل الدس����تور، قال ساويرس »إن الدستور يجب أن 

يكون عادال وعصريا يؤكد على مدنية الدولة«.

أكدت قيادات بحزب التجمع، ان احلزب سيقف ضد ترشيح 
د.عبداملنعم أبو الفتوح عضو مجلس ش����ورى جماعة اإلخوان 
املسلمني لرئاسة اجلمهورية، دفاعا عن الدولة املدنية، مؤكدين 
أن »التجمع« لن يس����مح بتحول مصر إلى دولة دينية بحسب 
تعبيرهم.وقال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، من حق 
أي مواطن تنطبق عليه ش����روط الترشيح لرئاسة اجلمهورية 
أن يترش����ح والشعب سيختار، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا 
من املرش����حني لم يظهروا على الساحة.واعتبر السعيد، أن أبو 
الفتوح »منشق« عن اإلخوان نظرا إلعالن اجلماعة أنه ال ميثلها 
في االنتخابات، مش����يرا الى انه غير متخوف من تقدم مرشح 
لرئاسة اجلمهورية لديه خلفية دينية، وقال: »نحن ال نستطيع 
أن مننع أحدا من الترشح حتى لو كان شيخ السلفيني، وعندما 

يعلم الشعب حقيقة كل مرشح سيختلف األمر«.

أكد د.محمود عزب مستشار شيخ االزهر حلوار االديان انه 
ال عودة للحوار مع الڤاتيكان قبل ان تتغير مواقفه وتصريحاته 

حول االسالم واملسلمني.
جاء ذلك خالل لقاء االمام االكبر شيخ االزهر د.أحمد الطيب 
مع املثقفني امس االول مبشيخة االزهر بحضور وزير اخلارجية 

د.نبيل العربي.
من جانبه صرح د.نبيل العربي انه اطلع شيخ االزهر خالل 
اللقاء على نتائج زيارته الى الڤاتيكان، معربا عن امنياته بعودة 
العالقات الى طبيعتها.وكان مجمع البحوث االسالمية باالزهر 
الش����ريف قد قرر في يناير املاضي جتمي����د احلوار بني االزهر 
والڤاتيكان الى اجل غير مس����مى، ردا على اس����اءات الڤاتيكان 
املتكررة لالسالم ومطالب بنديكت السادس عشر، بابا الڤاتيكان 
بضرورة حماية املسيحيني في مصر، مما اعتبره االزهر تدخال 
في الش����أن الداخلي املصري وهو امر مرفوض، كما ان حماية 
االقباط في مصر يرجع الى كونهم مواطنني مصريني حتميهم 

احلكومة وقوانينها كما حتمي سائر املواطنني.

طالب اإلعالمي حمدي قنديل بتأميم بعض شركات قطاع األعمال 
العام التي مت بيعها لبعض املس����تثمرين املصريني واألجانب، 
باملخالفة للقانون وبأس����عار دون قيمته����ا احلقيقية.وأوضح 
قنديل أنه ال عيب في املطالبة بتأميم بعض الش����ركات بشرط 
دراسة أوضاع كل شركة على حدة، مؤكدا ان كثيرا من الشركات 
في القطاع احليوية مت بيعها، مما أضر بأوضاع هذه الشركات 
وباملنتجات التي تنتجها والت����ي متثل أهمية كبرى لالقتصاد 
الوطني.وأضاف أن تأميم الش����ركات في عهد ثورة 23 يوليو 
يختلف عن التأميم في عهد ثورة 25 يناير، ألن التأميم له عدة 
نظريات مطالبا بتوخي احلذر حتى ال يتم االضرار باالستثمارات 
الوطنية واالجنبية، كما طالب بالتركيز على تأميم الشركات في 

القطاعات احليوية مثل احلديد والصلب واألسمدة.

القاهرة � سي.إن.إن: أكد د.محمد البرادعي املدير السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية واحلاصل على جائزة نوبل 
للس���الم، ان اقتصاد مصر في حاجة لدعم من اصدقائها في 
الوقت الراهن، حيث إنه يعاني من عدم وجود اس���تثمارات 
وتدني حركة السياحة، مع تزايد معدل التضخم والعجز في 
املوازنة والبطالة، محذرا في الوقت ذاته مما سماها »ثورة 
الفقراء«. وفيما يتعلق باإلخوان املسلمني، أعرب البرادعي 
عن قلقه الشديد إذا ما سيطر اإلخوان على الوضع السياسي 
والبرملاني في مصر وإقامة القانون اإلسالمي، في حال إجراء 
انتخابات برملانية مبكرة جدا وعدم تأسيس األحزاب اجلديدة. 
وعن املس���تقبل السياسي في مصر، قال البرادعي في حوار 
مع شبكة »سي.إن.إن« االخبارية االميركية في القاهرة اليوم 
االحد: »إننا ال نعرف ما إذا كان نظام احلكم في مصر سيكون 
رئاسيا أو برملانيا أم شيئا آخر«. وتابع: »الواليات املتحدة 
واألنظمة األخرى ميكن اآلن أن تقدم منوذجا للدميوقراطية، 
كما أنه يجب مراعاة وتطبيق قواعد االغلبية وفي الوقت ذاته 
حماية األقلية«، الفتا الى االشتباكات التي وقعت في مصر 
بني املسلمني واملسيحيني والتي علق عليها قائال: »هذا ال يجب 
أن يحدث.. إن كل ما يحدث هو نتيجة 60 عاما من الضغط«. 
وتطرق البرادعي إلى الوضع األمني في مصر، موضحا أنه 
ليس في أفضل حاالته وان احلالة األمنية ليست في اطارها 
الطبيعي، مشيرا الى ان جميع افراد الشعب املصري يشعرون 
باخلوف واجلميع يشترون االس���لحة للدفاع عن انفسهم. 
وعن احلملة االنتخابية اخلاصة به ملنصب الرئاسة، أوضح 
البرادعي أنه ال يستطيع الشروع في حملته االنتخابية لعدم 
وجود قواعد أو قوانني حالية بش���أن االنتخابات وال يوجد 
موعد محدد لعقدها، كما انه ال يستطيع وضع برنامج انتخابي 
بدون حتديد فترة زمنية للحمل���ة. وعما إذا كان يعتقد ان 
الثورة املصرية س���تنجح وستكون مثاال للثورات العربية 
االخرى؟ قال البرادعي: »إنني أمتنى أن تنجح الثورة، ولكن 
ذلك يحتاج الى الكثير من العمل«، مش���يرا إلى أن الشعب 

املصري ال يزال فقيرا ولكنه أصبح حرا اآلن.

 أفورقي: ما يحدث باملنطقة انفجارات وليس ثورات
ميكن إغفال الدور االقليمي والدولي 
الذي أسهم في وجود هذا الواقع 
واملشكلة ان شركاء الدمار يريدون 

ان يكونوا شركاء الثورة«.
وحول ما ينتظر من مصر ما بعد 
الثورة، قال: »الشيء املقلق هو أن 
هذا االنفجار وقع دون أي تنظيم 
ودون هدف أو استراتيجية ومن 
دون قيادة، ومن ثم فالتعامل بشكل 
عفوي مع االنفجارات ليس احلل، 
نحن نترقب لنرى هل س����تنتظم 
العفوية وحتدد لنا مالمح املستقبل 
أم ال، وفي كل األحوال ال ميكن التنبؤ 

مبا سيحدث خالل شهور«.

شعبية، ويجب أن تكون احلكومات 
هي املعب����رة والفاعلة في قضايا 
الشعوب ثم بعد ذلك تدعم مببادرات 
شعبية«، وتعليقا على الثورات التي 
يشهدها العالم العربي، قال الرئيس 
اإلريتري: »ال أسميها ثورات وإمنا 
هي انفجارات ألسباب معينة ولكن 
ال نستطيع التعميم، فمصر غير 
تونس والبحرين وليبيا وغيرها 
من الدول العربية فكل بلد له واقعه، 
فما حدث في مص����ر كان نتيجة 

تراكمات أكثر من40 عاما.
فمصر مستهدفة دوليا كما أن 
احلكم الفاسد كان واقعا، ولكن ال 

القاه����رة � د.ب.أ: أكد الرئيس 
اإلريتري أسياس أفورقي ضرورة 
التعاون والتكامل االقتصادي بني 
دول ح����وض النيل مب����ا »يخلق 
جنة ف����ي املنطق����ة«. وفي حوار 
مع صحيفة »األه����رام املصرية« 
نشرته أمس رأى أفورقي أن هناك 
خيارين اثن����ني ال ثالث لهما فيما 
يتعلق بالعالقة بني دول حوض 
النيل، وقال: »هناك خياران: اخليار 
األول يتمثل في التعاون والتكامل 
االقتصادي واالستفادة من الوسائل 
التكنولوجية احلديثة، حيث إن 
املياه ال تكفي فق����ط لليوم وإمنا 

تكفي مستقبل أجيال وكان باإلمكان 
أن تخلق جنة في املنطقة وليس 
نزاعا.أما اخليار الثاني فهو الدخول 
في مهاترات سياسية الستهالك هذه 
املادة محليا وإقليميا ألغراض ما 
وإفساح املجال للتدخالت اخلارجية 
وهو خيار سلبي وغير بناء وهو 
ما ملسناه حتى اآلن فالدخول في 
صراعات ليس لها معني لن يفيد«، 
كما رأى أفورقي أن »الديبلوماسية 
الش����عبية يجب أن تكون داعمة 
للحكومات وال ميكن أن تكون بديال 
لها في ظل فقدان دور املؤسسات 
احلكومية، فهي في النهاية اجتهادات 

حسني سالم هرب إلى لندن.. ويقيم في فيال »جمال مبارك«
وأحمد عز أطلق حليته.. ومالبسه رثة

� وكاالت: متكن رجل  القاهرة 
األعمال حسني سالم من الهروب من 
إسرائيل إلى لندن، بعد رفض تل 
أبيب جتديد وثيقة السفر اخلاصة 
به الصادرة في إبريل 2004 وأفادت 
جريدة »روز اليوس����ف« أن رجل 
األعمال املصري الهارب يقيم في 
فيال جمال مب����ارك بلندن بعد أن 
باع فيلت����ه اخلاصة في تل أبيب 
مقابل 20 مليون دوالر.كان سالم 
قد وصل إلى إسرائيل قبل يومني 
من القبض عليه على منت طائرته 
اخلاصة قادما من جنيڤ بناء على 
أمر صدر من مكتب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو سلم 

لرجل األعمال اإلسرائيلي وضابط 
املوس����اد الكبير »يوسي ماميان« 
بضرورة احضار سالم للتحقيق، 
حيث إن االثنني مطلوبان للجنة 
سرية بالكنيست تتبع »جلنة األمن 
القومي واملخابرات« كانت حتقق 
إلى مس����اء اخلميس 19 مايو في 
فضيحة رش����وة الغاز املصرية � 
التحقيقات  اإلسرائيلية.وانتهت 
برد حسني سالم ومايهان خلزانة 
الدولة في إسرائيل مبلغ 450 مليون 
دوالر تعويضا للشعب اإلسرائيلي 
عن قيام االثن����ني بعدة جتاوزات 
لم يتم الكشف عنها بعد.يذكر أن 
رجل األعمال الهارب حسني سالم 

قد أحيل إلى محكمة اجلنايات في 
مصر بتهمة اإلضرار مبصلحة البالد 
العام.وأن اإلنتربول  املال  وإهدار 
املصري أصدر نشرة حمراء ومت 
تعميمها على جميع الدول بشأن 
إلقاء القبض على حسني سالم، إال 
أنه لم يرد حتى اآلن أي إخطار يفيد 
بإلقاء القبض عليه في أي دولة.

من جهة أخرى، بدأت عالمات 
الس����جن تظهر على رجل األعمال 
وامللياردير أحمد عز.واطلق حليته، 
وبدا مكتئبا بعد ان صدرت أحكام 
بالس����جن على اثنني من الوزراء 
بحس����ب موقع ث����ورة 25 يناير.
حضر عز الى جهاز الكس����ب غير 

املشروع، بشكل رث وغير مهندم 
وهو منظر لم يعتده الناس في عز 
خالل وجوده في احلزب الوطني 
املنحل وخالل قربه من جنل الرئيس 
املخلوع.التحقيق مع عز في الكسب 
البالغات  غير املش����روع تضمن 
املقدمة ضده بتضخم ثروته بصورة 
كبيرة جدا، والتي جتاوزت 11 مليار 
جنيه من خالل استغالل نفوذه، 
واحلص����ول على مناف����ع مالية، 
وممارسته ألس����اليب احتكارية، 
وش����رائه ألصول من الدولة ومن 
خالل برنامج اخلصخصة بأسعار 
متدنية أدت ال����ى تضخم ثروته 

بصورة كبيرة.

أنباء عن إحالة مبارك إلى »اجلنايات« قريبًا
 وهيكل: معلوماتي عن ثروته من وسائل إعالم خارجية

وانتقلت لإلقامة كمرافقة لزوجها 
بغرفته باملستشفى.

من جهة اخرى، أقام نبيه البهي 
احملامي دعوى قضائية امام محكمة 
القضاء اإلداري طالب فيها بإجراء 
استفتاء على الشعب املصري حول 
العفو عن الرئيس مبارك وأسرته 
مقاب���ل التنازل عن جميع أموالهم 
وممتلكاتهم، إذا ما ثبتت ادانتهم، 
أو انزل النصوص عليهم ومصادرة 
أموالهم إذا ما ثبتت ادانتهم، وتنفيذ 

ما يسفر عنه االستفتاء.
وقالت الدعوى بأن جهاز الكسب 
غير املشروع أفرج عن سوزان ثابت 
مقابل التنازل عن أموالها وعقارات 
موجودة مبصر، مشيرة الى اننا في 
انتظار ان يحدث األمر نفس���ه مع 
الرئيس السابق مبارك، كما ترددت 
أقوال عن رغبته هو اآلخر في التنازل 
عن أمواله وممتلكاته مقابل اإلفراج 
عنه واعفائه من العقاب.وأوضحت 
الدعوى انه نظرا ملا متر به البالد من 
أوقات عصيبة ال يصح ان ينقسم 
فيها الش���عب املصري على نفسه 
بني مؤيد ومعارض في احلصول 
على أموال أسرة الرئيس السابق، 
وان النائب العام أو جهاز الكسب 
غير املشروع وجميع أجهزة الدولة 
يقومون بتحريك الدعوى اجلنائية 
باسم املجتمع املصري، وليس لهم 
احلق في التصرف في امكانية العفو 
عن اس���رة مبارك من عدمه مقابل 
مصادرة أموالهم، فالشعب املصري 
وحده له حرية تقرير مصير معاقبة 
الرئيس السابق وأسرته.وأشارت 
الدعوى الى ان اإلفراج عن سوزان 
ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل 
خطورة على املجتمع املصري نظرا 
لوجود تيارين متعارضني بني مؤيد 
ورافض لهذا األمر، مما س���يؤدي 
لعواقب وخيمة على املجتمع املصري 
فال ميكن حسم هذا األمر إال بإجراء 
استفتاء شعبي بأخذ رأي الشعب 

املصري في اإلعفاء عنهم.

مبارك بدأت تتحسن وإن األطباء 
وافق���وا على إمكانية اس���تجوابه 
والتحقيق معه، أم���ا عن إمكانية 
نقله الى سجن مزرعة طره فوصف 
مصدر امني »حجج عدم نقل الرئيس 
مبارك للسجن« بأنها »واهية للغاية 
وهناك مماطلة غير مبررة س���واء 
قانونية أو طبية«.في غضون ذلك، 
قال د.هشام ش���يحة وكيل وزارة 
الصحة والطب العالجي ان الرئيس 
السابق حس���ني مبارك وزوجته 
سوزان ثابت يعاجلان مبستشفى 
شرم الشيخ الدولي بشكل مجاني، 
وطبقا لقانون تنظيم الس���جون.
وقال انه تس���لم تقريرا طبيا من 
الفريق املعالج لسوزان ثابت يفيد 
بأن حالتها مستقرة، وتقرر خروجها 
من املستشفى كمريضة وال حتتاج 
للبقاء بها بع���د ان اطمأن الفريق 
الطبي املش���رف على عالجها على 
استقرار حالتها، كما ال حتتاج في 
الوقت احلالي الى إجراء قس���طرة 
لكنها حتتاج الى إجراء مسح ذري، 
وانها غادرت املستشفى كمريضة 

القاه���رة � وكاالت: توات���رت 
معلومات عن إحالة الرئيس املصري 
الس���ابق محمد حسني مبارك الى 
محكمة اجلنايات في الساعات ال� 
48 املقبلة، بتهمة التحريض على 
قتل املتظاهرين أثناء أحداث ثورة 
25 يناير ومنعهم من دخول ميدان 
الثوار بإطالق  التحرير ومواجهة 
النار عليهم باعتباره رئيس املجلس 
األعلى للشرطة، فضال عن قيامه 
بتدبير قطع االتصاالت واإلنترنت 
عن املصريني.في غضون ذلك، أكد 
الكاتب الصحافي محمد حس���نني 
هي���كل ان ما نش���ر على لس���انه 
بصحيفة »األهرام« بش���أن ثروة 
الرئيس السابق حسني مبارك جاء 
في ضوء وسائل اإلعالم اخلارجية 
وتقارير ودوريات دولية منشورة 
عن وكاالت عاملي���ة.. موضحا ان 
الوصول للحقيقة بهذا الشأن هي 

مهمة جهات التحقيق.
وأوضح بيان جلهاز الكسب غير 
املشروع عقب ادالء هيكل بأقواله ان 
هيكل كان قد أدلى بدلوه في شأن 
ثروة الرئيس السابق حسني مبارك 
في حواره الذي نش���رته صحيفة 
األهرام م���ن ان املعلومات املوثقة 
تقدر أم���وال مبارك في اخلارج ما 

بني 9 و11 مليار دوالر.
وذكر اجلهاز انه لدى سؤال هيكل 
قرر انه غير مسؤول عن العنوان 
الذي جاء بالصفحة األولى والذي 
اشار الى وجود أدلة موثقة وانها 
مسؤولية الصحيفة وان مسؤوليته 
تقتصر على السياق فقط.. مقررا 
ان حواره لم يكن عن ثروة مبارك 
ولكن ج���اءت تصريحاته في هذا 
الش���أن ملا الحظه من مبالغات في 
حتديد مقدار الثروة الذي نشرته 
الصحف املصرية نقال عن وسائل 
إعالم خارجية وان مصادره التي 
ارتكن اليها هي تقارير ودوريات 
دولية منشورة عن وكاالت عاملية 
وان الوصول للحقيقة مهمة جهات 
التحقيق.وقالت مصادر ان صحة 

الرئيس املصري السابق محمد حسني مبارك
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حسن شحاتة

د.علي جمعة

دعوى قضائية إلجراء 
استفتاء حول العفو عن 

مبارك واسرته مقابل 
التنازل عن أموالهم 

وممتلكاتهم


