
اجلنزوري يحسم مصير رئيس أكادميية الفنون بعد تبادله االتهامات مع وزير الثقافة
القاهرة ـ أ.ش.أ: حسم رئيس الوزراء املصري د.كمال اجلنزوري مصير رئيس أكادميية الفنون د.سامح مهران بعد أن تبادل 
ووزير الثقافة د.شاكر عبداحلميد االتهامات بالفساد وإهدار املال العام. وكان عبداحلميد اتهم مهران بإهدار املال العام من 
خالل إحالل وجتديد املعهد العالي للفنون املسرحية التابع لالكادميية، وأشار إلى أن سوء اإلنفاق تسبب في إهدار 55 مليون 
جنيه، كما انتقد املغاالة في راتب رئيس األكادميية الذي قال إنه يصل إلى 70 ألف جنيه. واستفزت هذه االتهامات مهران 
فعقد مؤمترا صحافيا اتهم فيه عبداحلميد باملسؤولية عن هذا الهدر في املال العام، إذ إن هذه االنشاءات متت أثناء توليه 
منصب وكيل االكادميية، كما اتهمه بالسعي للتدخل في تسيير العملية التعليمية في االكادميية من خالل التدخل في تعيني 
معيدة في قسم التنشيط الثقافي باملعهد العالي للنقد الفني تلبية لطلب عدد من اصدقائه، حسب قوله.
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عربية وعالمية
أكد أنه ال ميكن إنهاء قضية التمويل األجنبي بقرار سياسي حتت أي ظرف من الظروف

رئيس مجلس الشعب املصري يدعو إلى محاكمة جميع 
املتورطني بقضية التمويل األجنبي مهما عال شأنهم ومناصبهم

املتحدث باسم اإلخوان: حتول »العسكري« من العنترية إلى اخلضوع ألميركا ميّرغ كرامة املصريني في الوحل
قال د.محمود غزالن، املتحدث الرسمي باسم جماعة 
اإلخوان املسلمني، إن اجلماعة ترفض أي تدخل في 

شؤون القضاء، ووصف تصريحات السيناتور األميركي 
جون ماكني التي زعمت أن اجلماعة لها ضلع في السماح 

للمتهمني األميركان في قضية التمويل اخلارج بالسفر 
إلى اخلارج بأنها عارية عن الصحة متاما، مؤكدا أن 

تصريحه يهدف لإلساءة إلى اجلماعة وتشويه صورتها.
وأكد غزالن في بيان صحافي نشره املوقع الرسمي 

للجماعة، أن التحول املفاجئ من املواقف العنترية 
التي صرح بها أفراد من املجلس العسكري والوزيرة 

فايزة أبوالنجا ورئيس الوزراء، حيث قال »إن مصر لن 
تركع«، إلى اخلضوع املهني لضغوط الواليات املتحدة 

األميركية، أمر ميرغ كرامة املصريني في الوحل، ويقطع 
بأن هؤالء جميعا ال يشعرون بأن ثورة مجيدة قامت 

في مصر، ومن ثم فهم جميعا ال يصلحون إلدارة البالد 
إلقامة نظام جديد يقوم على احلرية والسيادة والكرامة 

للشعب.
وأشار املتحدث الرسمي باسم اإلخوان، إلى أن اجلماعة 

تعتبر ما حدث إمنا هو استمرار لطريقة النظام البائد 
املخلوع في إدارة البالد من حيث التفريط في سيادة 
البالد وكرامة الشعب، بل في األمن القومي، فبعض 

هذه املنظمات متهمة مبحاولة تقسيم مصر إلى أربع 
دويالت، وبالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية ملصر 

ومناصرة بعض الفصائل باملال والتدريب.
وأدان غزالن التدخل في أعمال القضاء، والضغط على 

القضاة وإحراجهم، سواء كان الضغط من الداخل أو 
اخلارج، وهو األمر الذي دفعهم للتنحي، مطالبا مبحاسبة 

كل من مارس هذا العدوان، مؤكدا أن اجلماعة تقدر 

موقف القضاة الشرفاء الذين آثروا التنحي عن اخلضوع 
للضغوط أو مخالفة الضمير.

وقال غزالن إن السماح للمتهمني بالسفر مقابل كفالة 
مالية وترحيلهم على منت طائرة عسكرية أميركية نزلت 
في مطار القاهرة دون إذن مقابل غرامة مالية ينبئ بأن 
املسؤولني املصريني يقايضون الكرامة الوطنية التي ال 

تقدر بأموال الدنيا بثمن بخس، متسائال: هل لو حكمت 
احملكمة اجلديدة على هؤالء املتهمني األجانب بأحكام 
باحلبس أو السجن، هل ميكن استعادتهم؟ وهل تقبل 

أميركا أن تسلمهم؟ أم ان القضية بالنسبة إليهم قد 
انتهت؟ وماذا لو حكمت احملكمة على املصريني املتهمني 

معهم في نفس القضية فكيف يكون التعامل معهم؟ 
بالطبع سوف تطبق عليهم األحكام، ومعنى ذلك أننا 

نتعامل مع الناس مبكيالني؟ إذن فأين العدل؟

القاهرةـ  يو.بي.آي: دعا رئيس 
مجلس الشعب املصري )البرملان( 
سعد الكتاتني الى محاكمة جميع 
»املتورطني« فــــي قضية التمويل 
املدني  االجنبي ملنظمات املجتمع 
باالضافــــة الــــى الذين ســــمحوا 
لهم مبغادرة مصــــر بينما كانوا 

يخضعون للمحاكمة.
وطالــــب الكتاتني املنتمي الى 
حزب احلريــــة والعدالة )اجلناح 
السياسي لالخوان املسلمني( في 
كلمــــة القاها في بدايــــة اجتماع 
مشترك ملجلسي الشعب والشورى 
امس بـ »محاكمة جميع املتورطني 
في )هذه اجلرمية( مهما عال شأنهم 

ومناصبهم«.
وقال »لقــــد تابعت التطورات 
االخيرة اخلاصة بالتمويل االجنبي 
بدءا من تنحي هيئة احملكمة ثم قرار 
رفع احلظــــر لعدد من االميركيني 
ثم السماح لهم بالسفر من مطار 

القاهرة«.
وتســــاءل »على اي اساس مت 
الســــماح للمتهمني بالسفر وعلى 
اي اساس وصلت طائرة اميركية 
خاصة لنقل املتهمني قبل قرار رفع 
احلظر عنهم وبدون اذن مســــبق 
من الســــلطات املختصة وما هي 
مالبسات تنحي احملكمة والقول بأن 
القاضي شكري تعرض لضغوط 
وملاذا لم يتم اجراء حتقيق واحد 

في هذا املوضوع«.
وشــــدد على ان »احلفاظ على 
سالمة الوطن وأمنه الداخلي ميثل 
اهمية قصوى ال ميكن املساس بها 
وال ميكن القبول بأي نوع من انواع 
التدخل االجنبي حتت اي مبرر او 

املساس بالقرار املصري«.
وأشــــار الكتاتني الى ان هذه 
القضيــــة مازالت منظــــورة امام 
القضاء املصري، معربا عن ثقته في 
ان قضاة مصر لن يقبلوا املساس 

بدور القضاء وكرامته.
ودعا الى عقد جلســــة ملجلس 
الشعب في 11 مارس احلالي بحضور 
رئيس احلكومة كمال اجلنزوري 
والــــوزراء املعنيــــني لبحث هذه 

القضية.
وكان 16 مــــن بــــني 19 اميركيا 
متهمني في قضية ادارة منظمات 
حقوقية وتلقي اموال من اخلارج 
بــــدون تصريــــح من الســــلطات 
املصرية قد غادروا مطار القاهرة 
امــــس عائدين الى بالدهم قبل ان 

واستقالل القرار املصري في جميع 
الشؤون الداخلية واخلارجية«.

وأضاف »انني من هنا أؤكد اننا 
لن نسمح لكائن من كان بأن ميس 

سيادة هذه البالد ومؤسساتها«.
الكتاتنــــي »لذلك فإن  وقــــال 
مجلس الشــــعب معني بالتصدي 
لهذه اجلرمية ومحاســــبة جميع 
املتورطني فيها مهما كان شــــأنهم 

ومنصبهم«.
وأضاف وسط تصفيق أعضاء 
البرملان في بداية جلسة مشتركة 
ملجلسي الشعب والشورى الختيار 
اجلمعية التأسيسية التي ستضع 
البالد »مجلس الشعب  دســــتور 
سوف يســــتخدم جميع الوسائل 
واآلليــــات الســــتجالء احلقيقــــة 
ومحاســــبة املســــؤولني عن هذه 
اجلرمية التي متثل تدخال سافرا 

في شؤون القضاء املصري«.
وتساءل الكتاتني كيف لطائرة 
عسكرية أميركية خاصة ان تهبط 
في مطــــار القاهرة قبل رفع حظر 
السفر وتســــاءل أيضا عن سبب 
تنحي القاضي الذي ينظر القضية 
قبل ايام من القرار والقضية التزال 
مفتوحة. وأضاف الكتاتني: »أؤكد 
على ان هذه القضية ال ميكن إنهاؤها 
بقرار سياسي حتت اي ظرف من 
الظروف والبد ان تكون كلمة الفصل 
النهائية واألخيــــرة فيها للقضاء 
املصري وليــــس ألي جهة أخرى 

مهما كانت«.
من جانبها قالت وزارة اخلارجية 
االميركيــــة ان الكفالة التي دفعت 
لالفــــراج عن نشــــطاء اميركيني 
مؤيدين للدميوقراطية يواجهون 
اتهامــــات في مصــــر حتملتها في 

االساس احلكومة االميركية.
التي دفعت  الكفالــــة  وحددت 
املواطنني االميركيني  لالفراج عن 

بنحو 330 الف دوالر للفرد.
وقال ممثــــل ملنظمــــة املعهد 
اجلمهوري الدولي ان حلود وثالثة 
نشطني اخرين من املعهد اجلمهوري 
الدولي وصلوا الى الواليات املتحدة 

مساء امس االول.
الوزارة الكشف عن  ورفضت 
اسماء النشطاء الذين يعمل بعضهم 
لــــدى املعهد اجلمهــــوري الدولي 
واملعهــــد الدميوقراطــــي الوطني 
وهما منظمتــــان غير حكوميتني 
متولهما الواليات املتحدة وتروجان 

للدميوقراطية في اخلارج.

املتعلق باملجتمع املدني«.
وندد رئيس مجلس الشــــعب 
الكتاتني امس  املصــــري ســــعد 
بوجود ما وصفه »تدخال سافرا« 
وراء قرار إطالق ســــراح نشطاء 
أميركيني مطالبني بالدميوقراطية 
اتهامات بتلقي متويل  يواجهون 

بصورة غير قانونية.
وقال الكتاتني »ال ميكن القبول 
بأي نوع من أنواع التدخل األجنبي 
الداخلية املصرية  الشــــؤون  في 
حتت اي مبرر او املساس بسالمة 

يلحقهم موظفان املانيان متهمان 
بذات القضية يعمالن بفرع مؤسسة 
كونراد اديناور احلقوقية مبصر.
ويخضع املتهمون االميركيون 
آدم حلود  وأبرزهــــم صموئيــــل 
ابن وزير  وشهرته »سام حلود« 
النقــــل االميركــــي للمحاكمة امام 
محكمة جنايات القاهرة ضمن 43 
من نشطاء املنظمات واجلمعيات 
احلقوقية بتهمة »تلقي متويالت 
غير مشروعة من اخلارج والقيام 
بأنشطة سياسية تخالف عملهم 

صورة أرشيفية لفوز الكتاتني برئاسة مجلس الشعب

احلكومة األميركية 
دفعت كفالة اإلفراج 

عن ناشطيها 
في مصر

البرملان يوافق على تشكيل جلنة لتلقي اقتراحات حول وضع الدستور
القاهرة ـ يو.بي.آي: وافق البرملان املصري 
على تشكيل جلنة برملانية تتلقى اقتراحات 

أعضاء البرملان واقتراحات املؤسسات والهيئات 
واجلمعيات والنقابات في مصر حول وضع 

دستور جديد للبالد.
وأقر أعضاء البرملان بغرفتيه )مجلسي الشعب 

والشورى( خالل اجتماع مشترك عقده املجلسان 
امس اقتراحا يقضي بأن تبدأ جلنة مكونة من 
اللجنتني العامتني مبجلسي البرملان اعتبارا من 

امس وحتى الثالثاء املقبل بتلقي املقترحات 
اخلاصة بالدستور املصري اجلديد.

ووفقا لالقتراح الذي قدمه رئيس مجلس الشعب 
سعد الكتاتني الذي ترأس االجتماع املشترك 

ملجلسي البرملان فإنه يتعني على اللجنة البرملانية 

املشتركة االنتهاء من تصنيف وتبويب جميع 
املقترحات التي ترد إليها من دون جتاهل أي 

اقتراح بحد أقصى يوم 16 مارس اجلاري لينعقد 
اجتماع مشترك ملجلسي البرملان في اليوم التالي 

مباشرة ملناقشة املقترحات وإقرارها.
وبحسب االقتراح فإن عملية مناقشة املقترحات 

وإقرارها ستكون خالل أسبوع يبدأ من 17 وحتى 
23 من مارس اجلاري ليعقد مجلسا البرملان 

اجتماعا في اليوم التالي )24 اجلاري( لبدء إجراء 
انتخابات اجلمعية التأسيسية املنوط بها وضع 

مشروع للدستور املصري اجلديد.
وكلف الكتاتني اللجنة املشتركة املنبثقة عن 

اللجنتني العامتني مبجلسي البرملان االجتماع 
بشكل فوري لبدء عملها.

مرتضى منصور: »اإلخوان« متارس القمار السياسي!
قـــال املستشـــار مرتضـــى 
منصور، املرشح احملتمل لرئاسة 
اجلمهورية، ان جماعة اإلخوان 
املسلمني تخسر دائما ألنها تلعب 
على »القمار« السياسي واملراهنات 
من أجل املزيد من السلطة، مشيرا 
إلى أن اجلماعة استفادت من نظام 
البرملانية،  القوائم باالنتخابات 
قائال »الناخب خالل االنتخابات 
البرملانية لـــم يختر برامجا بل 

اختار على أساس الدين«.
وأضاف منصور، خالل حواره 
أول من أمس مع اإلعالمي عماد 
الدين أديب في برنامج »بهدوء« 
ويذاع على قناة »سي.بي.سي«، 
أن اإلخوان يقامرون اآلن من أجل 
تشـــكيل احلكومة، واجلمع بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
على منط احلزب الوطني، الفتا 
إلـــى أن االنتخابات الرئاســـية 
تختلف عن البرملانية، واإلخوان 
لن تكون لهم سلطة في تصويت 

الناخب املصري.

يوم 25 يناير، والبعض يسميها 
ثورة، وآخرون يسمونها انتفاضة، 
والثورة تسقط أنظمة سياسية 
واجتماعية واقتصادية، فالنظام 
ســـقط يوم 28 يناير بســـقوط 
الشرطة، وعندما سقطت الشرطة 
أراد اهلل أن يسقط النظام«، مشيرا 
إلى أن االنتخابات البرملانية في 
2010 كانت »القشة التي قسمت 

ظهر البعير«.
وأوضـــح منصـــور أن قرار 
قطع االتصاالت في األيام األولى 
للثورة، جاء انتقاما من النظام، 
حتى تنقطع خيوط االتصال بني 

عناصر جهاز الشرطة.
وروى منصور قائال »كان من 
األولى للبرملان محاســـبة وزير 
السياحة، بدال من محاسبة وزير 
الداخليـــة، باعتبـــار أنه طريق 
اإلصالح«، مشيرا إلى أن زيادة 
البطالة وهروب االســـتثمارات 
األجنبية أحد أهم أسباب فشل 

العصيان املدني في مصر.

الثـــورة«، متهما  ملجلس قيادة 
عبدالناصر بأنه من حول جهاز 
إلى جهاز قمعي، الفتا  الشرطة 
إلى أن الشرطة في الدستور هيئة 
مدنية مت تســـليحها مبدرعات 
وأدوات سالح في احلروب، وأنها 

استعملت ضد الشعب.
وأضاف منصور »الشرطة مت 
حتويلهـــا منذ 1954 حتى يناير 
2011 لدولة بوليسية تدريجيا وال 
أعفى عبدالناصر أو السادات أو 

مبارك من تلك املسؤولية«.
وتابع منصور »ضابط الشرطة 
أصبح اآلن يقـــوم بتمثيل دور 
الضابط، فسقوط الشرطة ليس 
في صالح مصر، واإلصالح يبدأ 
مبعاجلة اخللل األمني ال القضاء 
على اجلهاز بأكمله«، مشيرا إلى 
أننا منر مبرحلة انتقامية وليست 

انتقالية.
وفـــي معـــرض حديثه عن 
ثورة يناير املجيدة، قال منصور 
»الشعب انتظر اللحظة الفارقة 

وحمـــل منصـــور املجلس 
العسكري مسؤولية عمل املنظمات 
الهادفة لتدمير مصر، مضيفا أن 
الشـــعب لن يرحم أحدا تساهل 
في أمنه، وأقول للشباب الوطني 
نظام مبارك ســـقط ومؤسسات 
الدولة ليست ملك مبارك، وعلينا 

جميعا حمايتها.
وقال منصور عن مواصفات 
الرئيس القـــادم أال يكون مدانا 
فـــي قضايا فســـاد، وأن يعرف 
مشـــكالت املواطـــن، وأال يتأثر 
قراره بالضغوط اخلارجية، قائال 
»يجب على الرئيس القادم احترام 
القوميـــة العربية، فعالقتنا مع 
الدول العربية تأثرت سلبيا في 

الفترة األخيرة«.
وأردف املرشـــح احملتمـــل 
لرئاسة اجلمهورية قائال »جمال 
عبدالناصر جمع كل السلطات في 
يده وطمع في الكرسي واعتقل 
املستشار عبدالرزاق السنهوري، 
على الرغم من أنه العقل املدبر 

مرتضى منصور

القنصلية املصرية تدعو مواطنيها 
لتسجيل بياناتهم مجانًا.. من دون وسيط

في إطار االهتمام بدعم التواصل مع أبناء 
اجلالية املصرية في الكويت، تدعو القنصلية 
السادة املواطنني لتســـجيل بياناتهم بسجل 
قيـــد املواطنني عبر اســـتيفاء بيانات منوذج 
»قيد مواطن« املتوافر بالقنصلية، أو من خالل 
طباعة منوذج »قيد مواطن« من املوقع الرسمي 
لوزارة اخلارجية املصرية www.mfa.gov.eg على 
ان توافى القنصلية بالنموذج بعد استيفائه 

مرفقا به صورة من جواز سفر املواطن، سواء 
باحلضور شـــخصيا او عبر فاكس القنصلية 
رقم 22527288 او عن طريق البريد املســـجل 
على عنوان القنصلية: الروضة ـ ق 5 ـ ش 58 
ـ فيال 1 ـ ص.ب: 33200، علما ان هذه اخلدمة 
ال تقدم إال عبـــر القنصلية املصرية بالكويت 
مباشرة دون توسيط اي جهة اخرى، كما انها 

تقدم مجانا من دون اي رسوم.

السيارة واعادتها له خالل يوم 
واحد، متسائال عن سبب اهمال 
وزارة الداخليـــة له رغم انه 
يعمل عليها كمصدر رزق له 
وليس للتنزه مطالبا وزارة 
الداخلية بأن تهتم باملواطنني 
البسطاء حتى ال يعملوا على 
تهييج الرأي العام ضد وزارة 

الداخلية.
انه قام  واوضح زهـــران 
بتحرير محضر في قسم ثاني 
السالم بســـرقة السيارة منذ 
شهرين، موضحا ان السيارة 
متت سرقتها منه باالكراه على 

طريق السالم بلبيس.

خالد حسني سالم الساعة 10 
صباحا تاريخ امس الى مطار 
القاهرة الدولي على منت طائرته 
اخلاصة قادما من شرم الشيخ، 
الساعة 12 تاريخ امس  وقام 
مبقابلة املدعو احمد عبدالفتاح 
القاهرة  بفنـــدق شـــيراتون 
املبلغ املتفق عليه  وســـلمه 
)مليون جنيه( عمولة مقابل 
تسهيل شراء مساحة 36 فدانا 

من امالك الدولة باالقصر.
كما التقى الساعة 15 تاريخ 
امس بالســـيد جمال مبارك 
مبقر احلزب الوطني بالقاهرة 
وسلمه مبلغ مليون دوالر 
املتفق عليه كعمولة مقابل 
تسهيل شراء ارض االقصر 

وتأشيرات دخولهم وخروجهم 
اليطاليا«.

واســــتمع موســــى ملشاكل 
املواطنــــني وحقوقهم ومطالب 
الفالحني والصنــــاع والطلبة 
واملعلمني فيما يتعلق بالتعليم 
والصناعة والزراعة والصحة، 
موضحا أن كل هذه القطاعات 

حتتاج إلعادة بناء.
وربط موسى كل ذلك بسبب 
الذي كنا نعيش فيه  التراخي 
وتراجع اخلدمات احلكومية التي 
تتعلق باملواطن سواء في املدينة 
أو القرية أو غيرها، مشيرا إلى 
اإلســــكان الذي أصبح مشكلة 
املشــــاكل وهناك منا الكثيرون 
الى احلصول  الذين يطمحون 
على شــــقة وال يصلون ألملهم 

هذا.
وأضاف »أعلم جيدا معاناة 
الشــــباب في رحلة البحث عن 
شــــقة وهذا ما نسميه جميعا 
املشكلة السكانية والتي تولدت 
عن ارتفاع أسعار السكن لقلة 
العــــرض وعدم وجــــود ظهير 
صحراوي ملدينة دمياط وعدم 
كفاية اإلسكان التابع للدولة«، 

مواطن مصري يرشح نفسه للرئاسة 
السترداد سيارته املسروقة!

جمال مبارك تقاضى رشوة مليون دوالر مقابل 
تخصيص جزيرة »البياضية« حلسني سالم

موسى: إذا فزت باالنتخابات فلن أترشح 
إال لدورة واحدة 4 سنوات

وخمس قطـــع ارض اخرى 
في محافظات البحر االحمر 
وشـــمال وجنوب ســـيناء 
باجمالي مســـاحة 71 فدانا 

من اراضي الدولة.
ثم غـــادر املذكـــور مقر 
الوطنـــي بالقاهرة  احلزب 
الســـاعة 16 تاريـــخ امس، 
وتوجه الى مطـــار القاهرة 
وغادر الى شـــرم الشـــيخ 

الساعة 19 تاريخ امس.

الفتا إلى عدم وجود حل ملشكلة 
التوسع على حساب األراضي 
الزراعية. وتعهد موسى بالقضاء 
على كل هذه املشاكل والعمل على 
حلها بشكل سريع إذا ما انتخب 
رئيسا ملصر من خالل برنامج 
انتخابي جاد أعده مجموعة من 

اخلبراء واملتخصصون.

قام احد املواطنني ويدعى 
ابراهيم امني زهران بكتابة الفتة 
في ميدان التحرير امس االول 
اجلمعة »انا سيارتي اتسرقت 
وانا عايز ارشح نفسي للرئاسة 
زي ابو الفتوح علشان ارجع 
ســـيارتي«. وقال زهران انه 
قام بكتابة الالفتة النه يشعر 
بالظلم جتـــاه التعامل داخل 
الدولة بني املواطنني، مؤكدا ان 
د.عبداملنعم ابوالفتوح املرشح 
احملتمل للرئاسة عندما تعرض 
حلادث على الطريق الدائري 
وسرقت منه سيارته عملت 
وزارة الداخليـــة على ضبط 

العربية  أظهرت الشبكة 
لالعالم )محيط( مســـتندا 
يؤكد حصول جمال مبارك 
الســـابق  الرئيـــس  جنـــل 
حســـني مبارك على مبلغ 
مليون دوالر رشـــوة مقابل 
البياضية لرجل  بيع ارض 
االعمال الهارب حسني سالم 
باملخالفـــة للقانون لكونها 
محميـــة طبيعيـــة مملوكة 
للدولة ومحظور بيعها بحكم 
القانون، باالضافة الى بيعها 
بأقل من ســـعرها الطبيعي 

بعشرة أضعاف.
كمـــا يشـــير املســـتند 
الى ان املتهـــم الثاني احمد 
عبدالرحمن مستشار وزير 
الزراعة االسبق تلقى مبلغ 
مليون جنيه رشوة للغرض 

نفسه.
ويقول املستند املنسوب 
صدوره الى التنظيم السياسي 
السري بوزارة الداخلية ومقدم 
املقدم  التنظيم  من مشـــرف 
حسني صالح الى وزير الداخلية 
االسبق حبيب العادلي حتت 
بند »سري للغاية« بتاريخ اول 
يونيو 2000 قال فيه نصا: بناء 
على التكليف رقم 717 بتاريخ 
2000/6/1 بخصوص مراقبة 
املدعو خالد حسني سالم نفيد 
سيادتكم باآلتي: وصل املدعو 

أكد عمرو  ـ أ.ش.أ:  القاهرة 
موسى املرشح احملتمل لرئاسة 
أنه في حال فوزه  اجلمهورية 
باالنتخابات الرئاسية فإنه لن 
يترشح إال لدورة واحدة ملدة 4 
سنوات يبدأ خاللها ومن اليوم 
األول إصــــالح كل امللفات التي 

خربت في محافظات مصر.
وأشار موسىـ  خالل زيارته 
أمس ملدينة دميــــاط في إطار 
جوالته االنتخابية مبحافظات 
مصــــر للتعريــــف ببرنامجه 
االنتخابيـ  الى ان دمياط محافظة 
منتجة لكن االستيراد والتصدير 
توقف فأضر بها، كما أن الورش 
واملصانع تعمــــل بربع طاقتها 
نظرا لتدهور احلالة االقتصادية 
باحملافظة وذلك يصل بنا إلى 
طريق واحد وهو اإلسراع في 
تشــــكيل هذه الدولة في أقرب 
وقت ممكن إلنقاذ االقتصاد الذي 

يتدهور بصفة مستمرة.
العاملة  األيــــدي  وقال »إن 
بدميــــاط ماهــــرة إال أنها بدأت 
في اخلروج إلــــى إيطاليا بناء 
على طلــــب املصانع االيطالية 
التي تقوم بتســــهيل إجراءات 

إبراهيم أمني

صورة من املستند الذي نشره موقع محيط

عمرو موسى


