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اعلن العميد مجدي الشافعي مدير االنتربول المصري أنه تم : 'القدس العربي'القاهرة ـ 
 .إلقاء القبض على رجل األعمال الهارب حسين سالم في إسبانيا

وقال الشافعي إنه تم إلقاء القبض على سالم داخل فيلته بمدينة مايوركا اإلسبانية، مشيرا 
إلى أنه سيتم إرسال ملف االسترداد الخاص به إلى السلطات اإلسبانية تمهيدا لترحيله 

 .إلى القاهرة، ومثوله أمام القضاء المصري
، )فبراير(ويشار إلى أن رجل األعمال حسين سالم الذي غادر البالد في الثالث من شباط 

مطلوب من جهات التحقيق المصرية للمثول أمامها في عدد من التهم، حيث أحيل إلى 
محكمة الجنايات بتهمة االضرار بمصلحة البالد وٕاهدار المال العام من خالل قيامه ببيع 

وتصدير الغاز المصري إلسرائيل بسعر متدن ال يتفق واألسعار العالمية وقت التعاقد، 
وجاءاعتقال حسين . وبشروط تعاقد مجحفة للجانب المصري، مما أضر بالمال العام

المقبل، بتهم ) اغسطس(المطلوب تمهيدا لمحاكمته مع مبارك ونجليه في الثالث من اب 
 .االستيالء على المال العام مقابل عطايا

وحسب التحقيقات فان سالم منح مبارك ونجليه عدة قصور في شرم الشيخ مقابل مبلغ 
، وفي )عشرين مليون دوالر(رمزي، في حين يقدر ثمنها بنحو مئة مليون جنيه مصري 

المقابل حصل سالم على ماليين االمتار في شرم الشيخ من دون مقابل، ليقيم عليها 
معقدة تبدأ من استيراد ) شراكة بزنس(وتربط سالم بمبارك . منتجعات سياحية فخمة

المسجلة في فرنسا وتستغل التفويض الذي منحه ) السحاب االبيض(االسلحة عبر شركة 
مجلس الشعب طوال ثالثين عاما لعقد صفقات االسلحة، وال تنتهي عند تصدير الغاز الى 

 .اسرائيل
وترددت تكهنات بأن سالم كان يمثل الواجهة التجارية لمبارك في الصفقات المختلفة، 

بالمئة من اسهمه من دون ان يدفع اي  16وبينها مصنع اجريوم الذي كان سالم يملك 
اموال، حيث ان مجرد وجود اسمه في المشروع كان يكفي للحصول على القروض 

 .الضخمة المطلوبة التمامه
واعتبر مراقبون ان اعتقال سالم قد يؤدي للكشف عن المزيد من مفاجآت مافيا الفساد 

 .في مصر، خاصة ممتلكات آل مبارك داخل مصر وخارجها
وفي غضون ذلك قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز 

الكسب غير المشروع الخميس منع كل من هايدي راسخ زوجة عالء حسني مبارك، النجل 
األكبر للرئيس السابق، ونجله عمر عالء مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك 

 .وكريمتهما فريدة، من مغادرة البالد
ويأتي هذا القرار في ضوء التحقيقات الموسعة التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع 
مع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، بتهم تحقيق كسب غير مشروع مستغلين 

 .في ذلك النفوذ السياسي والوظيفي للرئيس السابق
من جهة أخرى، نفى المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب 

الصادرة الخميس تحت ' الشروق'غير المشروع التصريحات التي نسبتها إليه صحيفة 
مؤكدًا أنه لم يلتق بمندوب الصحيفة .. 'التحقيقات مع مبارك في غاية الصعوبة'عنوان 

 .الذي نسب إليه تلك التصريحات من دون الرجوع إليه
كما ناشد المستشار عاصم الجوهري وسائل اإلعالم تحري الدقة في ما تنسبه من 

محذرًا من اتخاذ اإلجراءات القانونية في مواجهة كل من .. معلومات للجهاز ومستشاريه
يحاول التدخل في مسار تحقيقات تجري بمعرفة الجهاز أو ينسب لمستشاريها تصريحات 

 .لم تصدر عنهم
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