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القبض على 164 
متهمًا بأعمال شغب 

مبنطقة مجلس الوزراء 
وبعضهم يعترف بتلقيه 

50 جنيهًا ووجبات 
طعام لقاء التخريب 

واحلرق

زويل يوجه رسالة باكية
ويطالب بوقف العنف فوراً

»الداخلية« تنفي مغادرة عالء 
وجمال مبارك من محبسيهما

بثينة كامل: »مّشينا مبارك
جاء 19 مبارك«

قوى سياسية تطلق مبادرة 
لوقف العنف والتحريض
في محيط مجلس الوزراء

تلفزيون يعرض ڤيديو ملعتصمي 
»الوزراء« يشربون احلشيش

حتويل مذيعة راديو مصر للتحقيق 
بتهمة التحريض ضد اجليش

ضبط مخزن لألسلحة والقنابل 
تابع حلماس في سيناء املصرية

اجليش يعترف بصدقية ڤيديو 
سحل الفتاة والدمرداش يكشف 

أن منقذها شاب مسيحي

السفارة املصرية تستمر
في تسلم مظاريف االقتراع

حتى منتصف الغد

العريشـ  د.ب.أ: داهمت قوات من الشرطة واجليش املصري 
امس االول مخزنا ســــريا كبيرا لالسلحة والقنابل واملتفجرات 

تابعا حلماس جنوب مدينة العريش بحوالي 20كم تقريبا.
وقال مصدر امني مصري ان عملية املداهمة جرت اثر ورود 
معلومــــات الى االجهزة االمنية املصرية بوجود مخزن ســــرى 

كبير وبه اسلحة وذخيرة.
واضاف املصدر انه عثر على كميات هائلة من القنابل التي 
كتب عليها كتائب عزالدين القسام، اجلناح العسكري حلماس، 
مت جلبها عبر االنفاق املنتشرة على الشريط احلدودي بني مصر 

وغزة ومت العثور على كميات من االسلحة والذخيرة ايضا.
واضاف املصدر ان خبراء املفرقعات تعاملوا مع تلك القنابل 
والذخيرة واالسلحة ومتت مصادرتها جميعا ومت متشيط املنطقة 

احمليطة بحثا عن وجود مخازن اخرى.
ويعد هذا املخزن من اكبر املخازن التي مت العثور عليها في 
الفترة االخيرة في سيناء حيث سبق العثور على مخازن صغيرة 

في سيناء وبها قنابل صنعت في االراضي الفلسطينية.

عواصمـ  وكاالت: أكد املجلس العسكري صحة الڤيديو الذي 
تناقلته وســــائل إعالم لسحل جنود القوات املسلحة لفتاة مما 

ادى الى تعريتها بحسب موقع بوابة الوفد.
وقال انه سيتم التحقيق في هذه احلادثة بعد معرفة جميع 
ظروف ومالبســــات احلادثة وسيتم اعالن احلقائق كاملة امام 

الرأي العام.
وأشــــار الى انه كأي مصري حزن مــــن هذه الصورة اال انه 
سيتم التحقيق في ســــبب هذه الصورة هي وكافة التجاوزات 

االخرى التي نشرتها وسائل االعالم.
من جانبه، كشف االعالمي معتز الدمرداش ان الشاب الذي 
حاول إنقاذ الفتاة التي مت ســــحلها مــــن قبل قوات اجليش في 

احداث مجلس الوزراء مسيحي يدعى إيهاب حنا.
واستضاف الدمرداش خالل برنامج مصر اجلديدة على قناة 
احلياة ايهاب حنا الذي روى تفاصيل االعتداء عليه ومحاوالته 

إلنقاذ حياة الفتاة املسلمة.
وقال انــــه اثناء مروره مبيدان التحرير اكتشــــف فتاة يتم 
االعتداء عليها بالقوة من قبل افراد اجليش ومن دون اي رحمة او 
تقدير لكونها سيدة، وعندما حاول ابعادها من بني ايدي القوات 
املســــلحة خاصة بعدما انكشفت مالبسها، قامت قوات اجليش 

بضربه في اماكن مختلفة من جسده حتى نزف الدماء.
وأضــــاف انهم لم يتركوه إال بعدما ظنــــوا انه فارق احلياة 
غير انه عندما حترك حركة بسيطة عاودوا االعتداء عليه مرة 
ثانية، مشــــيرا الى انه اصيب بطلق ناري بجسده، ولم يشعر 
به من شدة الضرب الذي تعرض له في كل منطقة من جسده.

فتحت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت باب 
استقبال مظاريف االقتراع من الناخبني املسجلني من أبناء 
اجلالية املصرية بالكويت جلولة االعادة في املرحلة الثانية 
النتخابات مجلس الشـــعب اعتبارا من ظهر امس االثنني 19 
ديسمبر وتستمر في تلقي املظاريف اليوم الثالثاء من الساعة 
9 صباحا الى الساعة 12م، وحتى يوم غد االربعاء عند الساعة 
12 ظهرا، على أن يكتب على املظروف أنه خاص بجولة اإلعادة 

من املرحلة الثانية في حالة االرسال عن طريق البريد.
علما أن الســـفارة هي اجلهة الوحيـــدة املنوط بها تلقي 

املظاريف االنتخابية في مقرها الكائن مبنطقة الدعية.

وجه العالم الكبير د.أحمد زويل كلمة للشعب املصري، 
وهو يبكي حزنا على حالة الهمجية والعشــــوائية التي 
وصلت لها مصر ـ علــــى حد وصفه ـ وقال: العالم يرانا 
في صــــورة متناقضة اآلن، بني ثــــورة يناير العظيمة، 
وهمجية وعشوائية ما يحدث اآلن في امليادين. وقال د.أحمد 

زويل في كلمته خالل حواره 
مــــع اإلعالمي مجــــدي اجلالد 
ببرنامج »مصر تنتخب« على 
قناة »سي بي سي«: »الى شباب 
مصر العظيم، الى جيش مصر 
العظيــــم، ان مصر في مفترق 
طــــرق اآلن بــــني املاضي الذي 
عمه اجلهــــل والديكتاتورية، 
وبني املعرفة والدميوقراطية 
واملستقبل الذي قامت من أجله 
ثورة يناير املجيدة، العالم يرى 
مصر في صورتني متناقضتني، 
بني همجية وعشوائية األحداث 

احلالية، والثورة العظيمة التي قام بها شباب مصر الطاهر 
في 25 يناير، وهذا يعّبر عن حالة االنقسام التي وصلت 

اليها مصر اآلن«.
وأضاف قائال: »التاريخ يحدثنا، مؤكدا على ان اي حتول 
دميوقراطي ألمة صعب جــــدا، وأحيانا يتطلب منا أياما 
طويلــــة، ولكني أثق في العبقرية املصرية التي وجدتها 
في شــــباب مصر الذين التقيت بهم في أيام الثورة وفي 

احملاضرات التي رأيتهم بها بعد ذلك«.
وأكــــد د.زويل: »اننــــا نعيش مرحلة بــــني الفوضى 
والدميوقراطية، بني الشــــعب واجليش، وهذا أمر خطير 
ولكنه لم يفقــــد األمل«، وقال: »ميكن معاجلة األمور من 

خالل عودة العقل والضمير الى كل مواطن مصري«.
وطرح د.زويل مشروعه للخروج من املأزق، ودموعه 

تغلبه، والذي يتلخص في:
٭ الوقف الفوري حلالة العنف في الشوارع.

٭ انصراف الشــــباب املتواجديــــن بامليادين اآلن الى 
هدنة حقيقية.

٭ اعالن احلركات الشعبية بوضوح عدم التواجد في 
ميادين مصر.

وقال: »بالتالي سيتم حصر البلطجية ألن أحدا ال يقبل 
باألعمال اإلجرامية التي حتدث في مصر اآلن، مثلما حدث 

في املجمع العلمي«.
واستشهد د.زويل بكتاب محروق من املجمع العلمي 
أخذه شخص ليبيعه دون ان يعرف قيمته العلمية، وقال: 
»كارثة حرق املجمع العلمي تســــاوي في وصفها حادثة 

حرق مكتبة اإلسكندرية القدمية«.

القاهـــرةـ  أ.ش.أ: نفى مصدر مســـؤول بوزارة الداخلية 
ما تردد بشـــأن عدم تواجد املتهمني عالء وجمال مبارك في 

محبسيهما بسجن طره.
وأكد املصدر عدم صحة مـــا يتردد جملة وتفصيال، كما 
أكد املصدر ان املتهمني املذكورين موجودان مبحبسيهما في 

سجن طره.

نزلت بثينة كامل املرشحة احملتملة لرئاسة اجلمهورية 
الى ميـــدان التحرير مبجرد معرفتها بهجـــوم قوات األمن 
املركـــزي، واحتفى بها املتظاهـــرون قائلني لها »انتي أرجل 

من أي مرشح«.
وقالت بثينة لبوابة الوفد ان املجلس العسكري مجموعة 
خونة وعمالء، و»احنا مشينا مبارك.. جالنا 19 مبارك« في 

إشارة إلى أعضاء املجلس العسكري.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أطلق عدد من النشطاء السياسيني وممثلي 
أحزاب سياسية مبادرة حملت عنوان »إعالن ضمير« بشأن 
أحداث مجلس الوزراء، لوقف العنف والتحريض اإلعالمي 
ضد املتظاهرين واملعتصمني السلميني، إلنهاء املصادمات في 

محيط ميدان التحرير ومجلس الوزراء.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي عقد أمس بساقية الصاوي 
حضره د.محمد البلتاجي عن حزب احلرية والعدالة والنائب 
وحيـــد عبداملجيد عن التحالف الدميوقراطي من أجل مصر 
والنائب محمد نور عن حزب النور والنائب عمرو حمزاوي 
عن حزب مصر احلرية والنائب مصطفى النجار عن حزب 
العدل ود.أمين نور املرشـــح احملتمل لرئاســـة اجلمهورية 
والنائب حامت عزام والنائب أحمد ســـعيد وإبراهيم عيسى 
ومعتز عبدالفتاح وجورج إسحاق وسمير مرقص وإبراهيم 

املعلم ووائل قنديل وأنيسة حسون.
وكانت وكالة أنباء الشـــرق األوســـط قد نشرت نص 
املبادرة التي تضمنت 8 بنود تدعو للوقف الفوري والكامل 
ألعمال العنف من جميع األطراف والتأكيد على شرعية حق 
االعتصام السلمي وحمايته وجترمي االعتداء عليه ومحاولة 

فضه بالقوة، مع ضمان حق العودة مليدان التحرير.
وطالبت املبادرة باإلعالن عن تشكيل جلنة حتقيق قضائية 
خاصة تفوض بإجراء التحقيقات مع جميع املسؤولني عن 
انتهاكات حقوق اإلنسان وكرامة املواطنني، وكذلك التحقيق 

في جرائم حرق وتخريب املنشآت العامة.
ونصت املبـــادرة على دعوة لوقـــف التحريض ضد 
املتظاهرين واملعتصمني في وســـائل اإلعالم، واملطالبة 
بالكشف عن أسماء املتورطني في جرائم قتل املصريني في 
أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، مؤكدة 
على رفض استمرار احلديث عن أيد خفية وأطراف ثالثة 

دون معلومات محددة.
كما أدانت املبادرة املســـؤولني عن وضـــع املجندين في 
مواجهة مـــع املتظاهريـــن، مطالبة باإلفـــراج الفوري عن 
احملتجزين دون سند قانوني، معلنة الرفض الكامل الستهداف 
النشطاء السياسيني وحتميل السلطات املسؤولية الكاملة 

عن سالمتهم.
وفـــي نهاية املبادرة، دعا املوقعـــون على املبادرة نواب 
الشـــعب املنتخبني خالل املرحلتني األولى والثانية وجميع 
األحزاب والقوى السياسية، الجتماع عاجل لدراسة البدائل 

في حالة عدم االستجابة لهذه املطالب.

القاهرة ـ وكاالت: عرض برنامج »مصر اجلديدة« على قناة 
»الناس« الذي يقدمه خالد عبداهلل امس األول ڤيديو مت تسريبه 
من كاميرات مجلس الــــوزراء قبل فض االعتصام بالقوة فجر 
اجلمعة املاضي يظهر بعض شباب املعتصمني وهم يتعاطون 

سجائر احلشيش والباجنو امام مجلس الوزراء.
وقال خالد عبداهلل ان هؤالء هم الثوار االبطال الذين يدافع 
عنهم االعالم الليبرالي وممدوح حمزة ويطالبون بعدم التعرض 
لهم، مشيرا الى ان املعتصم الذي يقوم بتعاطي الباجنو قد يكون 

له صلة بالناشطة السياسية نوارة جنم.
وأكد عبداهلل على ما قاله االعالمي عمرو اديب في برنامجه 
»القاهــــرة اليوم« ان احد املثقفني الكبــــار ذهب الى املعتصمني 
وحذرهم مــــن ان كاميرات مجلس الوزراء تصور كل ما يحدث 
من جانبهم وانه ســــيتم فضحهم لذلك جلأ الشباب الى العنف 

وقاموا بتحطيم كاميرات مجلس الوزراء لطمس احلقائق.

القاهرةـ  وكاالت: حّول ابراهيم الصياد رئيس قطاع األخبار 
املذيعة نيرمني البنبي براديو مصر للتحقيق وأوقفها عن العمل 

بتهمة التحريض ضد القوات املسلحة.
وقال مصدر خاص من داخل مبنى احتاد االذاعة والتلفزيون: 
»لم ُيصــــدر الصياد أي أمر بعدم احلديــــث عن قتلى وجرحى 
أحداث مجلس الوزراء، كما أعلنت 
املذيعة، وكل ما حــــدث انه حذر 
نيرمني ألنها حرضت املستمعني 
علــــى النزول لقتــــال اجليش في 
الشارع مع املتظاهرين، وطالبها 
باحليادية«. وتابع: »وتعلم إدارة 
احملطة والقطاع بوعد أحد مقدمي 
برامج التوك شو املشهورين بأنه 
ســــيكافئ كل مــــن يعترض على 
اسلوب ماسبيرو ونقل األكاذيب 
عنه بأنه سيستضيفهم في برامجه 

على القناة اخلاصة«.
وكانت نيرمني قد كتبت على 
حسابها على تويتر »بيقولولنا متتكلموش عن الدم اللي سال 
اتكلموا عن قيمــــة احلاجات احملروقة.. في قطاع األخبار اقول 

ايه حسبي اهلل ونعم الوكيل«.

د.أحمد زويل

نيرمني البنبي

جانب من الوثائق التي احرقت في املجمع العلمي

جتدد االشتباكات وارتفاع عدد القتلى إلى 12 واجلرحى إلى أكثر من 800

»العسكري« يحّذر من »مخطط حلرق الوطن«
و»يشتم رائحة« فلول النظام وقوى خارجية فيه

بني متظاهر لديــــه مطالب واخر 
يحرق ويخرب«.

وعلى صعيد متصل قالت وكالة 
أنباء الشرق األوسط املصرية ان 
التحقيقات التي تباشــــرها نيابة 
جنوب القاهرة الكلية في أحداث 
املصادمات الدامية في محيط مقر 
مجلس الوزراء كشفت عن اعتراف 8 
متهمني من املقبوض عليهم بتلقيهم 
أمواال نظير تنفيذ عمليات حرق 
املباني العامة والتخريب ومقاومة 

قوات اجليش.
الثمانية في  املتهمــــون  وقال 
إنه جرى حتريضهم  التحقيقات 
مــــن جانــــب بعض األشــــخاص 
للقيام بأعمال رشق قوات اجليش 
النيران في  ومقاومتهم، واضرام 
املباني العامة واحلكومية املجاورة 
ملجلس الوزراء، نظير مقابل مادي 
قدره 50 جنيها لكل منهم ووجبات 

طعام.
وذكر املتهمــــون أمام محققي 
النيابة العامة أسماء 4 أشخاص 
على وجه التحديد من الذين قاموا 
التحريــــض على إضرام  بأعمال 
النيران في املباني املجاورة ملبنى 
مجلس الوزراء وأعمال الشــــغب 
واملصادمــــات وإمدادهم باألموال 

ووجبات الطعام.
وكانت النيابة العامة قد نسبت 
إلى املتهمــــني الذين تقرر جتديد 
حبســــهم، تهم مقاومة السلطات 
والتجمهر وإشعال احلريق عمدا 
مببان حكومية وإتالف املمتلكات 
العامــــة واخلاصــــة املتمثلة في 
منشآت وســــيارات عامة وأخرى 
مملوكة للمواطنني، وحيازة وإحراز 

مفرقعات وعبوات مشتعلة.
في غضون ذلك، صرح الدكتور 
اإلدارة  خالــــد اخلطيب رئيــــس 
املركزية للرعاية احلرجة والعاجلة 
بوزارة الصحة بأن عدد الوفيات 
الوزراء  أحــــداث مجلــــس  جراء 
ارتفعت الى 12 حالة، وبلغ اجمالى 

عدد املصابني 815 مصابا.
مبوازاة ذلك جتددت االشتباكات 
بــــني قــــوات األمــــن املصرية مع 
معارضــــني للحكــــم العســــكري 
بالقاهرة لليوم الرابع على التوالي 
امس بينما حثت الواليات املتحدة 
التي يساورها القلق بسبب أعمال 
العنف املجلس العســــكري على 

احترام حقوق االنسان.
وفي الليلة قبل املاضية طرد 
مــــن اجليش والشــــرطة  جنود 
يستخدمون الهراوات والغاز املسيل 
للدموع محتجني يقذفون احلجارة 
من ميدان التحرير بوسط القاهرة 
الذي كان مركزا لالنتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك في فبراير.
وعاد املئات الى امليدان بحلول 
صباح امس بعد أن تقهقرت قوات 
األمن وراء حواجز في الشــــوارع 
املؤدية ملجلس الشعب ومقر رئاسة 

الوزراء ووزارة الداخلية.

على االضطرابات، مؤكدا ان هذه 
»املعلومات لدى جهات التحقيق« 
وهي التي ميكنها ان تكشفها بعد 

ان تنتهي من عملها.
وأفــــاد مصورو وكالة فرانس 
برس بأن عدة مئــــات من طالب 
اجلامعات نظموا بعد ظهر امس 
تظاهــــرة فــــي ميــــدان التحرير 
احتجاجا علــــى مقتل الطالب في 
كلية الطب بجامعة عني شــــمس 
عالء عبد الهادي اثناء االشتباكات 

يوم اجلمعة املاضي.
ودافــــع اللواء عمــــارة مطوال 
عن القوات املكلفة بحماية مقري 
مجلس الوزراء ومجلس الشعب 
في شارع القصر العيني بالقرب 
مــــن ميدان التحريــــر مؤكدا انها 
»حتملت ما ال يتحمله بشر«. اال 
انه اقر بوقوع »جتاوزات يجري 

التحقيق فيها«.
وقال اللواء عمارة ان اجليش 
تعهد بعدم استخدام العنف ضد 
املتظاهريــــن ولكن هــــذا رمبا ال 
ينطبق على من ميثل خطرا على 

الدولة.
وقــــال »يجــــب ان نــــدرك ان 
اسلوب عدم استخدام العنف قد 
ال يســــتمر مع من يهدد مصالح 
الدولة«، واســــتطرد »هناك فرق 

القاهرةـ  وكاالت: غطى ما بات 
يعرف بأحداث مجلس الوزراء على 
كل ماعداها من اخبار مصر السيما 
نتائج املرحلة الثانية من االنتخابات 
التشــــريعية وجولة العادة التي 

ستجري في 9 محافظات غدا.
وفي هذا السياق، أعلنت األجهزة 
األمنية من إلقاء القبض على 164 
شخصا من املتهمني بالقيام بأعمال 
شــــغب مبنطقة مجلس الوزراء، 
الفني على املذكورين  وبالكشف 
تبــــني أن من بينهم 64 شــــخصا 
لهم معلومات جنائية حيث سبق 
ضبطهم بقضايا مخدرات وتسول، 

وثالثة آخرين مسجلني خطر.
وقد مت اتخــــاذ كل اإلجراءات 
القانونية الالزمة حيال املذكورين 
وإخطار النيابة العامة ملباشــــرة 

التحقيق.
أكد املجلس  في غضون ذلك، 
العسكري ان هناك »مخططا حلرق 
الوطن« وقال انه يشتم رائحة رموز 
النظام السابق وقوى خارجية في 
هذا املخطط معتبرا ان االشتباكات 
في وســــط القاهرة جزء من هذا 
املخطط فيما قالت وزارة الصحة 
ان عدد الضحايا الذين سقطوا منذ 

اجلمعة ارتفع الى 12 قتيال.
وقال عضو املجلس العسكري 
اللــــواء عادل عمــــارة في مؤمتر 
صحافي عقده لشرح وجهة نظر 
اجليش في هذه االشتباكات ان »ما 
شــــهدته مصر من جناح املرحلة 
االولى والثانية لالنتخابات يعد 
منوذجا يحتذى جليش ينقل شعبه 

الى الدميوقراطية«.
واضــــاف »رمبــــا خيــــب هذا 
النجاح ظــــن البعض ممن راهن 
على عدم قدرة القوات املســــلحة 
والشرطة على تأمني االنتخابات 
فبدأ في اثارة الفنت وتنفيذ مخطط 
يحرق الوطن ويقضي على الثورة 
واهدافهــــا ونحن على اعتاب اول 
مجلس نيابي منتخب« بعد اسقاط 
نظام حســــني مبارك في فبراير 

املاضي.
وأثناء املؤمتر الصحافي، قطع 
اللواء عمارة اجابته عن اســــئلة 
الصحفايني فجــــأة ليؤكد تلقيه 
»اتصاال حاال يفيد بان هناك مخططا 
)امــــس( حلرق مجلس الشــــعب 
وهناك جتمعات كبيرة في ميدان 
التحرير لبــــدء تنفيذ املخطط«، 
مضيفا »من وضع مخططا مستمر 

في تنفيذه«.
اللواء عمــــارة رد على  وكان 
ســــؤال حول ما اذا كان »يشــــتم 
رائحة حتريض من قوى اقليمية 
ومن )رموز النظام السابق( داخل 
سجن طرة« على ما تشهده مصر 
من اضطرابات، فأجاب »نعم اشتم 
هذه الرائحة هناك عناصر حترض 
وهناك عناصر ال تبغي مصلحة 

هذا الوطن«.
وتابع ان هناك معلومات عن 
قيام اطراف لم يسمها بالتحريض 




















































حزب النور السلفي يجيز للسياح شرب اخلمر دون اجلهر بها!

حرق اآلثار املصرية قد يؤدي إلى تدخل دولي حلمايتها!

ام.بي.سي.نت: قال حزب النور 
السلفي الذي احتل املركز الثاني في 
نتائج املرحلتني األولى والثانية في 
االنتخابات البرملانية املصرية، انه 
ال ميانع من اصطحاب السائح غير 
املسلم للخمور شريطة عدم اجلهر 
بشربها. وأوضح د.يسري حماد 
نائب رئيس حزب النور السلفي 
في تصريحات لـ »ام.بي.سي.نت« 
ان الشريعة االسالمي حترم على 
املســــلمني شــــرب اخلمور، لكنها 

تبيحها لغير املسلم الذي ال يحرم 
عليه دينه اخلمر ان يشربها دون 

ان يجهر بذلك أمام املسلمني.
وعاد حماد ليؤكد على ضرورة 
السائح بشرب اخلمر،  عدم جهر 
قائال: ميكن لغير املسلم ان يشربها 
بعيدا عن أعني املسلمني في مكان 
خاص مثال كمــــكان اإلقامة الذي 

نزل به«.
وكان نــــادر بــــكار املتحــــدث 
اإلعالمي باســــم احلــــزب ذكر في 

تصريحات صحافية ان حزب النور 
راجع موقفه فيما يخص اخلمور، 
وانه سيسمح باصطحاب السائح 
للخمور معــــه، إال ان هذا ال ينفي 
وال يغير من موقفهم منها، بأنها 

حرام شرعا.
وقال بكار ان احلزب يخشــــى 
من زيادة نسبة البطالة في مجال 
الســــياحة، ومن ثم يحمل الناس 
السلفيني وحزب النور املسؤولية 
عن ذلك، لذا فإن احلزب يرســــل 

التصريحات على اعتبارها  بهذه 
رســــالة طمأنة للشعب املصري، 
مؤكدا ان احلزب ليس ضد انتعاش 
مجال السياحة الذي يعد من أكبر 
القطاعات اخلدمية جذبا للعمالة في 
مصر. وأوضح ان هذه التصريحات 
هي رسالة طمأنة للقوى الليبرالية 
بشــــأن موقفهم من قضية حترمي 
اخلمور ومنع السياحة التي أثارت 
جدال بني كثير من أبناء الشــــعب 

املصري.

القاهـــرة ـ وكاالت: أكد خبراء 
أثريون وقانونيون ان حرق املجمع 
العلمي التاريخي مبصر هو مبثابة 
جرس انذار يفرض على املجلس 
العســـكري وحكومة اجلنزوري 
توفير احلماية املشددة للمنشآت 
األثرية والتاريخية، بل وجلميع 
املنشآت واملرافق احليوية. وحذر 
اخلبراء الذين حتدثوا لـ »العربية.

نت« من مخاطر تدخل دولي حلماية 
املنشـــآت األثرية باعتبارها تراثا 
انسانيا فشلت الدولة املصرية في 
حمايته. ومـــازال احتراق املجمع 
العلمي الذي احترق في اشتباكات 
مجلس الوزراء منذ يومني يثير جدال 
واسعا وغضبا بني اخلبراء واألثريني 
باعتبار حرقه كارثة قومية، وحمل 
اخلبراء املجلس العسكري مسؤولية 
ما حـــدث للمجمـــع العلمي ألنه 
املسؤول عن حماية هذه املنشآت 

منذ تسلم السلطة.
وفي السياق نفسه تسارعت 
اجلهــــود إلنقاذ ما ميكــــن انقاذه 
من تراث مصر، حيث مت نقل 25 
الف كتاب ووثيقة الى دار الكتب 
والوثائق القومية مساء أمس األول، 
فيما احترقت 10 أجزاء من النسخة 
األصلية من كتاب وصف مصر الذي 

ألفه مجموعة من العلماء الفرنسيني 
إبان احلملة الفرنسية على مصر 
ويتألف من 22 جزءا، وضم املجمع 

192 ألف كتاب ومخطوط أثري.
وقال د.حجــــاج إبراهيم نائب 
رئيس جمعية احلفاظ على التراث 
وعضو اللجنــــة العليا للمتاحف 
»ان ما حدث فــــي املجمع العلمي 
املقاييس، ومن هاجم  كارثة بكل 
هذا الصرح التراثي هم التتار اجلدد 
الذين أحرق أجدادهم تراث اإلسالم 
في مكتبة بغداد حينما احتلوا بالد 

العالم اإلسالمي«.

ابراهيم »انه باستطاعة  وأكد 
اليونسكو اآلن ان تطلب  منظمة 
فرض حماية دولية على املنشآت 
التاريخيــــة واألثرية في مصر أو 
على أقل تقدير ان تطالب بفرض 
الوصاية على مصر للحفاظ على 
اننا غير  التراث االنساني بحجة 
قادرين علــــى حمايتها، وذلك من 
املمكن ان يحــــدث من خالل دول 
مثل فرنسا التي لها حق ايضا في 
هذا التراث الذي فقدناه وهي عضو 
دائم فــــي األمم املتحدة«. وأوضح 
ابراهيم ان مــــن ضمن ما احترق 
في هــــذا املجمع خرائــــط أصلية 
لترسيم حدود مصر وهي اخلرائط 
التحكيم  التي استندنا عليها في 
الدولي الستعادة طابا، وخرائط 
أخرى حلدود مصر منذ عام 1800، 
باإلضافة الى كتاب »وصف مصر« 
الذي أّلفه علماء فرنســــيون إبان 

احلملة الفرنسية على مصر«.
أما اخلبيــــر القانوني وعضو 
القومي حلقوق اإلنسان  املجلس 
ناصــــر أمني فيرى انــــه ليس من 
حق اليونسكو ان تفرض احلماية 
الدولية على مصر نظرا لتعرض 
منشأة تاريخية لالنهيار او احلرق 

في بلد ذات سيادة!


