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مصر

هدنة مفتوحة في أسوان
 3سنوات سجن لقادة « 6أبريل» ...وإرجاء محاكمة مبارك في قتل متظاهري ثورة « 25يناير» إلى اليوم
نجحت جهود الحكومة
املصرية في التوصل إلى
تهدئة في أسوان بعدما تأزم
الوضع في املدينة ،فيما
صدر الحكم أمس بحق مؤسس
حركة « 6أبريل» واثنني آخرين
معه بالسجن لـ  3سنوات
بعد أيام على احتدام املعارك بني قبيلتي
«ال� ��داب� ��ودي� ��ة» و«ال� �ه�ل�اي ��ل» ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
أسوان جنوبي مصر ،التي أدت إلى مقتل
 25شخصًا وإصابة  50آخرين في جروح،
توصلت القبيلتان إلى هدنة مفتوحة ملدة
 3أيام برعاية املحافظ مصطفى يسري.
وبحسب بيان صادر عن املكتب اإلعالمي
ل �ل �م �ح��اف��ظ ،ف ��إن ��ه «ج � � ��رى ال� �ت ��وص ��ل إل ��ى
ه ��ذه ال�ه��دن��ة ب�ع��د اج�ت�م��اع��ات م�ط��ول��ة مع
ال �ج��ان �بي��ن ب �ح �ض��ور ق � �ي ��ادات ال ��داب ��ودي ��ة
وال �ه�ل�ال �ي ��ة ،وق � �ي� ��ادات ال �ق �ب��ائ��ل ال �ع��رب �ي��ة
واألسوانية وقيادات أمنية في املحافظة».
وتضمنت بنود الهدنة «عدم قيام أي منهم
ب��االع�ت��داء على اآلخ��ر خ�لال فترة الهدنة،
اإلعالمية املتبادلة،
وأيضًا وقف الحمالت ُ
وإط�ل��اق س ��راح ك��ل م��ن ق �ب��ض ع�ل�ي�ه��م من
شباب القبيلتني ،باستثناء املتهمني في
ً
قضايا جنائية ،فضال عن حصر املشكلة
في مجال التنازع بني القبيلتني ،فقط دون
ام �ت��داده��ا إل��ى ب��اق��ي امل�ن��اط��ق أو األط ��راف
األخرى» ،وفقًا للبيان.
وت � �ض � �م ��ن االت � � �ف� � ��اق أي � �ض� ��ًا س� ��رع� ��ة دف ��ن
ال �ج �ث��ام�ي�ن م ��ن ال �ج��ان �ب�ي�ن ب �ع��د ت�ص��ري��ح
النيابة العامة ب��ذل��ك ،وب��دء لجنة تقصي
ال� �ح� �ق ��ائ ��ق ف� ��ي أع� �م ��ال� �ه ��ا ل� �ل ��وق ��وف ع�ل��ى
أس� �ب ��اب األح � � � ��داث ،م ��ع ال �ح �ص��ر ال� �ف ��وري
لكافة الخسائر ،سواء كانت في املنازل أو
ّ
امل�ح��ال أو السيارات أو امل��واش��ي .األح��داث
ف��ي أس ��وان ح�ض��رت ف��ي اج�ت�م��اع الرئيس
املؤقت عدلي منصور ،مع رئيس الحكومة
إب��راه �ي��م م �ح �ل��ب ،ووزي � ��ر ال ��دف ��اع ال�ف��ري��ق

غرم مؤسس حركة « 6آبريل» أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل  50ألف جنيه لكل منهم (حسن محمد ـ أ ف ب)
أول ص��دق��ي ص �ب �ح��ي ،ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال�ل��واء محمد إب��راه�ي��م .وأوض ��ح املتحدث
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،السفير
إيهاب بدوي ،أن منصور تلقى تقريرًا عن
م�س�ت�ج��دات امل��وق��ف ف��ي م�ح��اف�ظ��ة أس ��وان،
تضمن التدابير األمنية املتخذة م��ن قبل
ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة وال �ش ��رط ��ة مل �ن��ع ت�ج��دد
ً
االشتباكات ،فضال عن اإلجراءات املتخذة
ّ
للحيلولة دون تكرار ما حدث ،ووجه أمرًا
بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في
االضطالع بمهماته ومسؤولياته .كذلك،
ت � ��رأس م �ن �ص��ور ،اج �ت �م��اع م�ج�ل��س األم ��ن
القومي ،بحضور رئيس الحكومة ،ووزراء
ال��دف��اع ،والداخلية والخارجية والبترول
وال � �ث� ��روة امل �ع��دن �ي��ة وال �ك �ه��رب��اء وال �ط��اق��ة
امل � �ت � �ج� ��ددة ،وامل ��ال� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي

والبحث العلمي وامل ��وارد املائية وال��ري،
ً
فضال عن رئيس جهاز املخابرات العامة
وال �ل��واء م��دي��ر إدارة امل �خ��اب��رات الحربية
واالستطالع باإلنابة .وذكر املتحدث باسم

إلقاء القبض على
صالح شحاتة القريب من
زعيم «القاعدة»

الرئاسة السفير إيهاب بدوي ،أن املجلس
انعقد على أربع جلسات متتالية ،للوقوف
على املوقف األمني في البالد ومستجدات
األوضاع الداخلية ،حيث ُعرضت الجهود
وال� �خ� �ط ��وات ذات ال �ص �ل��ة وال� �ه ��ادف ��ة إل��ى
ض�م��ان أم��ن ال �ب�لاد واس �ت �ق��راره��ا وتوفير
االحتياجات األساسية للمواطنني.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،أي � � ��دت م �ح �ك �م��ة ج�ن��ح
مستأنف ع��اب��دي��ن ،إح��دى محاكم الجنح
امل�س�ت��أن�ف��ة ف��ي ال �ق��اه��رة ،م��ا اش�ت�م��ل عليه
الحكم ال�ص��ادر عن املحكمة األدن��ى درجة
في كانون األول املاضي من تغريم مؤسس
حركة « 6آبريل» أحمد ماهر وأحمد دومة
ومحمد عادل  50ألف جنيه ( 7168دوالرًا)
لكل منهم مع السجن ثالث سنوات.
وقال املصدر القضائي إن املتهمني أدينوا

أحالم الرئاسة تدغدغ المصريين
القاهرة ـ سلمى خطاب
بثقة واضحة وطموح كبير توافدوا
ع �ل��ى م� ��دار األي � ��ام امل��اض �ي��ة إل ��ى م�ق��ر
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا الن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
املصرية ،إلعالن رغبتهم في الترشح
للرئاسة .مواطنون عاديون بعضهم
أبعد ما يكون عن السياسة ،والبعض
اآلخ� � ��ر ت� �ع ��رض ل � �ح� ��االت ت �ع ��ذي ��ب أو
ظ� ��روف ق �ه��ري��ة ج�ع�ل�ت��ه ي �ف �ق��د ب�ع�ض��ًا
من ق��واه العقلية .أت��وا على أم��ل أنهم
يملكون القدرة على تحسني األحوال
ورف � ��ع ال �ظ �ل��م ح�ي�ن ي �ت��ول��ون م�ن�ص��ب
رئاسة الجمهورية.
ورغ � ��م م �ع��رف �ت �ه��م أن ال � �ش� ��روط ال �ت��ي
وضعتها اللجنة العليا لالنتخابات
ل � �ق � �ب ��ول ط � �ل � �ب ��ات ت ��رش� �ح� �ه ��م س �ل �ف��ًا،
إال أن ذل� ��ك ل ��م ي �ث��ن ب �ع��ض ال��راغ �ب�ين
ف ��ي ال� �ت ��رش ��ح ع ��ن ال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى م�ق��ر
ال �ل �ج �ن��ة ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة م ��دي� �ن ��ة ن �ص��ر،
إلع�لان رغبتهم ف��ي الترشح أو إب��داء
اعتراضهم على هذه الشروط.
خ��ال��د ب��دي��ر ،ال �ح��اص��ل ع �ل��ى «دب �ل��وم
ت�ج��ارة  -م��ؤه��ل م�ت��وس��ط» ،واح��د من
ال ��راغ� �ب�ي�ن ف ��ي ال� �ت ��رش ��ح ،وق� ��د ح�ض��ر
ليبدي اع�ت��راض��ه على ش��رط ض��رورة
�ال .قال
حصول املرشح على مؤهل ع� ٍ
خ��ال��د ل� �ـ «األخ� �ب ��ار» ،إن «ه ��ذا ال �ش��رط
(امل� ��ؤه� ��ل ال� �ع ��ال ��ي) ي �خ �ل��ق ن ��وع ��ًا م��ن

التمييز بني املواطنني الذين يريدون
ال�ت��رش��ح ،وي ��رون ف��ي أنفسهم ال�ق��درة
على إدارة ال�ب�لاد» .وبالرغم م��ن عدم
إتمامه تعليمه الجامعي ،يشير بدير
إلى أن تطوير التعليم والثقافة على
رأس برنامجه االنتخابي.
األح� ��وال األم�ن�ي��ة أي�ض��ًا ت�ح�ص��ل على
م�ك��ان��ة م�ت�م�ي��زة داخ ��ل ب��رن��ام��ج ب��دي��ر
االن �ت �خ��اب��ي ،ال � ��ذي ي� ��رى أن ال �ش��رط��ة
ال �ح��ال �ي��ة غ �ي��ر م��ؤه �ل��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
املواطنني العاديني في الشارع.
ورغ � � ��م أن � ��ه ال ي �م �ل��ك رؤي � � ��ة واض� �ح ��ة
لتطوير أداء الشرطة ،إال أنه يقول« :إذا
ت��ول�ي��ت م�ن�ص��ب رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة،
سأضاعف ع��دد الشرطيني ف��ي مصر
إلى ثالثة أضعاف حتى يقدروا على
ضبط الحالة األمنية في الشارع».
أم ��ا م�ح�م��د ع �ب��د ال �ف �ت��اح ( 73ع��ام��ًا)،
الذي أرسل خطابًا إلى رئيس اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ،ي� �خ� �ب ��ره ف�ي��ه
ب��رغ �ب �ت��ه ف ��ي ال �ت��رش��ح ل�لان �ت �خ��اب��ات،
رغم علمه بعدم أهليته لذلك ،أوضح
ل�ـ «األخ�ب��ار» أن��ه بسبب م��ا تعرض له
م��ن «ت �ع��ذي��ب وح �ش��ي ف��ي ج �ه��از أم��ن
ال� ��دول� ��ة» ف ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق ،ي ��ري ��د أن
يصبح رئيسًا «ملنع الظلم والتعذيب
الذي يحدث في البالد».
راغ ��ب آخ��ر ف��ي ال�ت��رش��ح ي��دع��ى حسن
الثغر قطع الطريق من محافظة املنيا

أحد المتقدمين
طالب الصحافيين
بمناداته بالرئيس

ف��ي صعيد م�ص��ر ،إل��ى ق�ل��ب ال�ق��اه��رة،
ليسحب أوراق ال�ت��رش��ح الن�ت�خ��اب��ات
ال� ��رئ� ��اس� ��ة ف� �ق ��ط ل� �ي� �ت� �ن ��ازل ب� �ع ��د ذل ��ك
للمشير عبد الفتاح السيسي .ويقول
الثغر «إنه ال يثق في أحد يدير البالد
سوى (املشير عبد الفتاح) السيسي».
ثقة الثغر بنفسه دفعته إلى التأكيد
أن ��ه م�ت�ي�ق��ن ب �ف��وزه ف��ي االن �ت �خ��اب��ات،
ل ��ذل ��ك «ق � ��دم ل �ل �ت��رش��ح ل �ي �ض �م��ن أن ال
ي�خ�س��ر ،ث��م ي�ت�ن��ازل للفريق السيسي
عن الحكم».
الثقة بالقدرة على الفوز ال تنحصر
ف��ي ال �ث �غ��ر ،ب��ل ي �ش��ارك��ه ف�ي�ه��ا فتحي
س� �ل� �ي ��م ال � � � ��ذي ط � ��ال � ��ب ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن
امل��وج��ودي��ن أم ��ام م�ق��ر ال�ل�ج�ن��ة العليا

ل�لان�ت�خ��اب��ات ب ��أن ال ي �ن��ادي��ه أح ��د إال
ب �ـ«ال��رئ �ي��س» ،م�ع�ل�ن��ًا أن��ه ت��وص��ل إل��ى
درجة عالية من علوم يسميها «علوم
رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة» ،وه ��ي ال �ش��يء
الوحيد ال��ذي يؤهل الشخص لتولي
منصب الرئيس.
وش � � ��رح س �ل �ي��م ل� � �ـ «األخ� � �ب � ��ار» م �ع �ن��ى
«ع� �ل ��وم رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة» ب��أن�ه��ا
«درج� � � � � � ��ات ع� �ل� �م� �ي ��ة وت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة
وع�س�ك��ري��ة ودي�ن�ي��ة ت�خ�ط��ى جميعها
ب � � ��درج � � ��ة االم� � � �ت� � � �ي � � ��از» ،م� �ض� �ي� �ف ��ًا أن
«امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ي�ع�ل��م ب �ض��رورة
ت��ول �ي��ه م�ن�ص��ب رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة،
وأن��ه سيأتي الصطحابه للرئاسة».
وأضاف« :مكنش ينفع اللي حصل ده
طاملا (الرئيس محمد) مرسي اتعزل
أن ��ا ال �ل��ي ك ��ان امل �ف��روض أب �ق��ى م�ك��ان��ه
على طول».
�إن أي��ًا
�
ف
�ون،
�
ي
�اد
�
ع
�ون
�
ن
�
ط
�وا
وألن �ه��م م�
َ
م��ن ال��راغ�ب�ين ف��ي ال�ت��رش��ح ل��م ي�ل��ق أي
ّ
رد ف �ع��ل ش �ع �ب��ي أو إع�ل�ام ��ي ،وح�ت��ى
ص �ف �ح��ات ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ل��م
ت �ع��ط ل �خ �ط��وات امل��واط �ن�ي�ن ال �ع��ادي�ين
أي أه �م �ي��ة ،م ��ا دام ال� �ش ��ارع امل �ص��ري
ق� ��د ح �ص ��ر اه �ت �م ��ام � َ�ه ب��االن �ت �خ��اب��ات
ب��امل��رش� َ�ح�ين امل�ح�ت�م��ل�ين ف �ق��ط :املشير
ع� �ب ��د ال � �ف � �ت� ��اح ال� �س� �ي� �س ��ي وح� �م ��دي ��ن
ص �ب��اح��ي ال �ل��ذي��ن ل ��م ي�س�ح�ب��ا أوراق
ترشحهما لحد اآلن.

ب��ال�ت�ظ��اه��ر دون م��واف �ق��ة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
واالعتداء على رجال شرطة قبيل مثولهم
أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة
التظاهر دون موافقة االجهزة املعنية.
ال �ح �ك��م ب �ح��ق ال �ن��اش �ط�ي�ن ال �ث�ل�اث��ة ال��ذي��ن
ك��ان ل�ه��م دور ب ��ارز ف��ي ث ��ورة « 25يناير»
الق��ت م��وج��ة اع �ت��راض ع��ارم��ة ف��ي أوس��اط
ال �ق��وى وامل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة .ون �ظ��م ع��دد
من النشطاء وقفة احتجاجية أم��ام قصر
االتحادية الرئاسي للمطالبة باإلفراج عن
أحمد دوم��ة ومحمد ع��ادل وأح�م��د ماهر،
ول �ل �م �ط��ال �ب��ة ب��إس �ق��اط ق ��ان ��ون ال �ت �ظ��اه��ر.
ب ��دوره ،ط��ال��ب امل��رش��ح ال��رئ��اس��ي املحتمل
ح� �م ��دي ��ن ص� �ب ��اح ��ي ب �ع �ف ��و رئ � ��اس � ��ي ع��ن
املحكوم عليهم .أم��ا الناشط خ��ال��د داود،
ف��أك��د ع�ب��ر صفحته ع�ل��ى م��وق��ع «ت��وي�ت��ر»
م ��واص� �ل ��ة ال� �ن� �ض ��ال ل�ل��إف� ��راج ع� ��ن ش �ب��اب
ث��ورة « 25ي�ن��اي��ر» ،مشيرًا إل��ى التحضير
الن� �ت� �ف ��اض ��ة .ف� ��ي س� �ي ��اق م �ت� �ص ��ل ،ذك� ��رت
وك��ال��ة «أن �ب��اء ال �ش��رق األوس� ��ط» الرسمية
أن من املتوقع أن تصل مفوضة السياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ل�ل�ات �ح��اد األوروب� � � ��ي ك��اث��ري��ن
آشتون إلى القاهرة غدًا إلجراء محادثات
م ��ع امل� �س ��ؤول�ي�ن امل� �ص ��ري�ي�ن ،م ��ن ض�م�ن�ه��ا
موضوع الحكم بحق النشطاء.
ب ��دوره ��ا ،رأت امل��دي��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للشرق
األوس� � � ��ط وش � �م� ��ال أف ��ري �ق �ي ��ا ف� ��ي م�ن�ظ�م��ة
ه � �ي� ��وم� ��ان راي� � �ت � ��س ووت� � � � ��ش ،س � � � ��اره ل �ي��ا
وي�ت�س��ون أن «ال�ح�ك��م م�س�م��ار إض��اف��ي في
نعش الثورة املصرية».
في غضون ذل��ك ،أرج��أت محكمة جنايات
ال �ق��اه��رة ن�ظ��ر م�ح��اك�م��ة ال��رئ �ي��س األس�ب��ق
حسني م �ب��ارك ون�ج�ل�ي��ه ووزي ��ر داخليته
حبيب ال�ع��ادل��ي و 6م��ن م�س��اع��دي األخير
ب �ت �ه �م��ة «ق �ت ��ل م �ت �ظ��اه��ري��ن» ،إل� ��ى ج�ل�س��ة
اليوم .وقررت املحكمة التأجيل الستكمال
مرافعة دفاع وزير الداخلية األسبق حبيب
العادلي .إل��ى ذل��ك ،ألقت الشرطة املصرية
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ال �ق �ي��ادي اإلس�ل�ام ��ي ص�لاح
شحاتة القريب من زعيم تنظيم القاعدة
أيمن الظواهري واملحكوم عليه باإلعدام
غ �ي��اب �ي��ًا ف ��ي ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن امل��اض��ي
التهامه بمحاولة اغتيال أحد الوزراء.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

ما قل
ودل
دعا املرشح املحتمل لرئاسة
الجمهورية املصرية ،حمدين
صباحي إلى مبادرة وطنية
جامعة لحل أزمة أسوان،
تجتمع عليها مختلف
الشخصيات مهما كانت
اختالفاتهم وتوجهاتهم.
وقال صباحي« :أدعو كافة
الشخصيات ،بما فيها
حمالت مرشحي الرئاسة،

التي من بينها املشير عبد
الفتاح السيسي ،لاللتحام
جميعًا حتى حقن الدماء».
وأعلن صباحي لصحيفة
«اليوم السابع» ،عقب انتهاء
لقائه بوفد االتحاد األفريقي
أمس ،أنه حسم قراره بموعد
تقدم أوراقه للجنة العليا
لالنتخابات نهاية
األسبوع الحالي.
(األخبار)

