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قمة مصغرة.. لدعم مصر!
قلت في مقالي السابق ان األزمة اخلطيرة 
التي متر بها الش���قيقة الكبرى مصر، لم تعد 
ش���أنا داخليا مصريا، وهذا م���ا أكده خبير 
العالقات الدولية وأمني عام األمم املتحدة األسبق 
د.بطرس بطرس غالي، الذي دعا الدول الصديقة 
ومؤسسات املجتمع الدولي كله ملد يد املساعدة 
في احلوار الدائر في مصر اليوم، بني عدد من 

شباب ثورة 25 يناير وعدد من حكماء مصر � كما يطلق عليهم 
� من ناحية، وبني أقطاب الس���لطة املصرية من ناحية أخرى، 
وذلك على اس���اس ان عضوية مصر في املؤسس���ات الدولية 
)كاألمم املتحدة والبنك الدولي( واالتفاقيات امللزمة التي وقعتها 
مصر مع املؤسسات والصناديق العاملية والعربية تفرض على 
مصر استحقاقات دولية يجب ان تفي بها.. وهذا ال ينتقص من 
سيادة مصر وال يسيء إليها.. وإمنا سيساعد على إيقاف هدر 
املزيد من رصيدها وسمعتها الدولية، ما سيؤثر حتما على ثقة 
املس���تثمرين فيها، ورمبا يتسبب في هجرة املستثمرين منها، 

باعتبار ان مصر لم تعد مالذا آمنا الستثماراتهم.
لكن السؤال الذي طرحته في مقالي السابق حول كيف ومن 
الذي سيقوم مبهمة املساعدة في هذا احلوار، وما هي اجلهة او 
املؤسسة التي س���تضطلع بذلك؟ هذا هو الذي أحاول احلديث 
عنه اآلن وأقول بداية ان اإلجابة صعبة، بس���بب »احلساسية« 
الت���ي ترتبط بهذا املوضوع ولكن ف���ي اعتقادي ان وزن مصر 
ومكانتها وصداقاتها مع هذه الدول مجتمعة، ميكن ان تساهم 
ف���ي اخلروج من األزمة، من خالل عق���د قمة مصغرة يدعو لها 
خادم احلرمني الشريفني بكل ما تربطه مبصر من عالقات وثيقة، 
واألهم ان ترحب مصر بالتعامل معها، وتكون تلك القمة مبثابة 
انطالق حلوار يخرج مصر م���ن أزمتها الراهنة، هذا هو احلل 
ال���ذي أراه.. وأدعو له اآلن وهو مخرج ك���رمي ألزمة خطيرة، 
ونحن نعلم ان اجلميع يتطلع النتهائها فورا من أجل الش���عب 

املصري الغالي.
ان مص���ر اآلن أم���ام فرصة لتولد من جدي���د من رحم األلم 
واملعاناة، فرصة لتجري إصالحات سياسية واقتصادية يتمناها 
كل مصري، فرصة لرسم إستراتيجية تضع أسس بناء الوطن 
املص���ري اجلديد، وطن ما بع���د 25 يناير، خاصة ان املصريني 
اليوم مؤهلون نفسيا ومتفائلون بأن املستقبل ميكن ان يكون 
أكثر إشراقا، ويعزز ذلك الشعور التجارب التي مرت بها العديد 
من دول العالم مثل بريطانيا وأملانيا وكوريا واليابان، وجميعها 
خاضت حروبا طاحنة ومرت بأزمات عاصفة، ثم ولدت من جديد 

وأصبحت دوال عظمى.
العزيزة مص���ر.. بحاجة الى إصالحات حقيقية في التعليم 
وتعزيز قيمة العمل وإعالء ش���أن العلم، واحلداثة، واستقالل 
القضاء واحترام حقوق اإلنسان، ولو توافرت النوايا الصادقة 
والعزائم القوية فإن دماء ال� 300 شهيد الذين سقطوا منذ قيام 
ثورة الشباب أو عشرات اجلرحى واملصابني واملعتقلني، لن تذهب 
أرواحهم أو نضالهم سدى، وإمنا سيكون مستقبل مصر املشرق 
مكتوبا بهذه الدماء وهذه التضحي���ات، لذلك أدعو كل الفرقاء 
والعقالء الى التعاون من اجل إعادة بناء مصر املستقبل، وليكن 

الشعار الذي يجمع اجلميع هو »لنتعاون من أجل مصر«.
والعبرة ملن يتعظ!

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com

كالم مباشر محطات

»بالغ رقم 1«.. هل يكون مختلفًا هذه المرة؟ االنسداد السياسي
في احلالة املصرية واحلالة التركية هناك قوة 
عسكرية جتلس إلى ميني القوة املدنية، كنت أقول 
ألصدقائي األتراك: »أعتقد أن وجود اجليش عندكم 
بهذا الوضع هو الذي حقق لبلدكم االستقرار الذي 
انطلقت معه القوة االقتصادية واسترجعتم احلياة 
الدميوقراطية والتعددية التي قضت عليها انقالبات 
نفس اجليش في السابق، أنتم اليوم في عهد جديد، 

ال ينبغي معه أن تكون معاداة اجليش أبدية، فقد كانت تركيا في مطلع 
السبعينيات تستيقظ كل يوم على حادثة اغتيال بني الفرقاء، االستقرار 
هو ركيزة أي إجناز، وإذا استثنيت تصرفات خفيفة من اجليش مثل 

موضوع احلجاب فإن نفعه أكثر من ضره، واهلل أعلم«.
مناس���بة هذا احلديث هي الدور املرتقب للجيش املصري في عهد 
م���ا بعد مبارك، من الواضح أن »ب���الغ رقم 1« هذه املرة مختلف عن 
جتارب مريرة عمت العالم العربي، فالطرف اآلخر هو ش���عب مصر، 
شبابا ورجاال وفتيات وسيدات وأطفاال، من ميلك أن ينقلب على أمه 
وحفيده؟ ومن املفيد أن يبادل الش���ارع املصري هذا التوجه بشيء 
مماث���ل، على النحو الذي يج���ري اآلن في تركي���ا، فيمارس حياته 
السياسية مبسؤولية ال تعرف الفوضى، ومنافسة انتخابية شريفة 
ال تقبل إفساد الضمائر وتكفير املواطن العادي باملمارسة االنتخابية، 

كما حدث في مصر ويحدث في غيرها من البالد العربية.
االقتصاد هو الذي ش���كل اخللفية الكبرى لألحداث احلالية، وهو 

بالتأكيد يحتاج الى أرضية قانونية متطورة من جناحني:
األول: إصالحات دس���تورية حتمي االس���تقرار وتنهي استغالل 
الظرف لالستبداد تارة عبر قانون الطوارئ وتارة عبر شقيقه قانون 

مكافحة اإلرهاب.
الثاني: إصالحات تشريعية تدفع قوى اإلنتاج وتقضي على الترهل 
الذي أدى الى دخول املفس���دين الذين يش���جعهم الترهل على إقناع 

املسؤول اليائس بأنهم البديل.
لقد اس����توردت مصر من أملانيا الش����رقية تقنيات السجون في 
الستينيات وقبلها في الثالثينيات استوردت من فرنسا تشريعات نرى 
أنها ليست األفضل، مقارنة باألملانية على سبيل املثال، فاإلضرابات 
اليومية التي تعيش����ها فرنس����ا بل ودول املغرب التابعة للمدرسة 
الفرنس����ية � عدا العس����كرية منها � تش����ير بوضوح الى عجز تلك 
التشريعات عن حتقيق استقرار في العالقة بني العاملني وأصحاب 
األعم����ال، وال جتد مثل ذل����ك االضطراب في أملانيا، األمر يس����تحق 
التفكي����ر بعيدا عن الوالءات الثقافية، فاملنعطف التاريخي أكبر من 

امليول الشخصية بكثير.
كلم�ة أخيرة: من ثقافة السجن احلربي في مصر � املنقولة من أملانيا 
الش���رقية � أنهم أدخلوا طبيبا في زنزانة مع كلب متوحش وجائع 
منذ عدة أيام، كان د.مصطفى عبداهلل من أشهر أطباء طنطا ويتصف 
بالرقة واألدب الشديد، ثم فتحوا الزنزانة بعد ساعات ملعرفة حجم 
اإلصابات واجلروح التي أحدثها الكلب فيه، فوجدوا الطبيب مشغوال 
بالذكر والتسبيح واالستغفار، والكلب يجلس أمامه في وداعة وسكون 
وينظر إليه في ود وحنان، كان أرفق وأحن من بعض البشر. غضب 

حمزة البسيوني من الكلب وأمر بإخراجه من اخلدمة!
للمزيد ادخل على اإلنترنت »السجن احلربي في مصر«، وباملناسبة، 
ضيوف هذا الس���جن هم خليط من الش���يوعيني واالخوان املسلمني 
والصحافيني..الخ، وقد أدى اعتقاد البعض أنه يقتصر على فئة الى 

جتاهل تلك الفظائع، مع األسف الشديد!

لو أحضرت أنبوبا وسكبت فيه ماء 
من طرفه األمين خلرج املاء سلسا وسهال 
من طرفه األيسر، أما لو سكبت ماء من 
الطرف األمين ومعه ماء من الطرف االيسر 
لتصادمت املياه وحلدث انسداد قد يتضخم 
حتى ينفجر االنبوب وتتناثر املياه في كل 

اجتاه، إال أن االشكال يحل في النهاية.
>>>

في غرب اخلليج وبعد الغزو الصدامي 
الغاشم للكويت، رأت أغلب دوله ان أمنها 
القومي يستوجب وجود قواعد عسكرية 
على أرضها، بينما يرى شرق اخلليج ان 
على تلك الدول ان تخرج األميركان كي 
ميكن التفاهم م����ع ايران، وتقول الدول 
اخلليجية في املقابل ان اخراج احللفاء 
يجعلنا مكشوفني أمام االعداء ومن ثم ال 
يبقى ما نتفاوض حوله، وبني هذا وذاك 

يحدث انسداد سياسي في اخلليج.
>>>

ف����ي الع����راق يرى جنوبه وش����ماله 
مش����روعية حدوث انتخاب����ات وحراك 
سياس����ي بوجود األميركان بينما يرى 
وسطه وغربه ان احلراك الوحيد املسموح 
به هو املقاومة املسلحة، كذلك يرى طرف 
ان احلكومة هي استحقاق داخلي تشكلها 
القائمة الفائزة بأكثرية مقاعد البرملان بينما 
يرى طرف آخر ان الظروف تستوجب أن 
تكون احلكومة استحقاقا اقليميا يشكلها 
من يستطيع أن يرضي ويغري اآلخرين 
لالصطفاف معه، وبني هذا وذاك يحدث 

انسداد سياسي في العراق.
>>>

في فلسطني ترى حركة حماس ان حل 
القضية الفلسطينية يكمن في املقاومة 
والكفاح املسلح وأنه ال تفاوض أو اعتراف 
بإسرائيل، بينما ترى السلطة العكس من 
ذلك متاما، وان تلك االجندات الثورية قد 
جربت في السابق وتسببت في النكسات 
وفي فقدان األرض التي تغيرت معاملها 
من قبل املس����توطنات مع كل يوم مير، 
وان حالة الالحرب والالس����لم ال تخدم 
القضية بينما ترى اسرائيل ان السلطة 
غير قادرة على السلم كونها ال تقدم األمن 
بوجود حماس، وان حماس غير قادرة 
على احلرب لضعف االمكانيات والقدرات، 
وبني هذا وذاك يحدث انسداد فلسطيني 

� فلسطيني ألجل غير مسمى.
>>>

في لبنان ترى قوى 14 آذار ان احملكمة 

الدولية هي »اخلير« كله 
كونها السبيل ملعرفة 
من يقف خلف اغتيال 
الشهيد رفيق احلريري 
واالغتياالت الالحقة، 
الدميوقراطي����ة  وان 
»التوافقية« جتعلهم 

الطرف الوحيد املستحق لتشكيل احلكومة 
كونهم من ميثل االغلبية الس����احقة من 
طائفة الس����ّنة، بينما ت����رى قوى 8 آذار 
ان احملكمة الدولية هي »الشر« كله وان 
قراراتها الظنية مسيسة ومعروفة سلفا، 
وان من ميلك االغلبية يشكل احلكومة، 
وبني هذا وذاك يحدث انس����داد سياسي 

في لبنان.
>>>

بني املغرب واجلزائر عملية انس����داد 
سياس����ي مزمن حول قضية الصحراء، 
وفي مصر يصر الشباب احملتشدون في 
ميدان التحرير على ضرورة أن يتنحى 
الرئيس في التو واللحظة وبأي ثمن بينما 
يرى كثير من الدستوريني والسياسيني 
املخضرمني ضرورة االنتظار كي ميكن 
االلتزام مبتطلبات الدستور املصري إلجراء 
تلك التعديالت التي حتتاج الى أشهر وان 
الغاء الدستور أو السماح بالعمل خارجه 
هو الذي فتح أبواب الظلم والقهر وزوار 
الفجر بعد ثورة يوليو 1952، وبني الفهمني 
واملتطلبني يحدث انسداد سياسي خطير 

في مصر.
>>>

في السودان كان احلكم في اخلرطوم 
تقوده اجلبهة القومية )العربية( االسالمية 
بينما يرى اجلنوبيون أنهم ليسوا عربا 
وليس����وا مس����لمني، لذا فمن الضرورة 
مبكان أن يتحول احلكم في الشمال الى 
ليبرالي علماني حتى يقبل اجلنوب بالبقاء 
ضمن حدود الدولة الواحدة، وعليه فقد 
حدث انسداد سياسي لعقود لم يفكه اال 
انفصال اجلنوب، فهل ستطبق الروشتة 
االنفصالية على االنسدادات االخرى كي 

حتل االشكاالت؟!
>>>

آخر محط�ة: )1( ما بناه الرئيس مبارك 
في 30 عاما بدأ ميحى سريعا في أيام.. 
خطاب الرئيس ليلة قبل األمس زاد الوضع 

السياسي املصري انسدادا.
)2( اجلي����ش كالتنني ق����د يلتهم من 

يوقظه!

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

حفيدة أينشتاين تطالب بحصة من أرباح
تسويق منتجات مرتبطة بشخصيته مانديال بصحة جيدة في الذكرى ال� 21 لإلفراج عنه

ألمانيا تعيد بلطة حربية قديمة إلى العراق

إقالة وزير هندي بسبب وصفه
الرئيسة بأنها »خدامة«

مصرع محتجز الرهائن داخل
 أحد بنوك والية نورث كارولينا

بكني � أ.ف.پ: انهالت الشرطة الصينية بالضرب 
على محام صيني شهير ومناضل على صعيد حقوق 
اإلنس����ان، ألنه انتقد في شريط ڤيديو سري ظروف 
اعتقاله لدى احلكم عليه باإلقامة اجلبرية، كما ذكرت 
منظمة »تش����اينيز هيومن رايتس ديفنردرز« غير 
احلكومية. وأكدت املنظمة ان شن غوانغشينغ العصامي 
والضرير منذ طفولته، تعرض للضرب العنيف من 
رجال الشرطة الذين أغضبهم جناحه في إيصال شريط 
الڤيديو الى اخلارج على رغ����م الرقابة الدائمة التي 

فرضت على منزله. وضربت الشرطة ايضا زوجة شن، 
يوان ويجيانغ، كما أوضحت املنظمة في بيان.

وفي شريط الڤيديو الذي بث اخلميس املاضي، انتقد 
»األساليب احلقيرة« التي مورست عليه، وخصوصا 
الرقابة الدائمة على منزله في اقليم شاندونغ )شرق( 
التي كان يؤمنها ستون حارسا بالتناوب. وهذه اول 
تصريحات علنية يدلي بها شن منذ 9 سبتمبر 2010، 
لدى االفراج عنه من السجن الذي أمضى فيه أكثر من 

أربع سنوات بسبب دفاعه عن الفقراء.

في أملانيا من أبوين يهوديني وحصل على اجلنسيتني 
السويسرية واألميركية وهو يشتهر بوضع نظريتي 
النسبية اخلاصة والنسبية العامة اللتني حققتا له 
شهرة واسعة وحاز في العام 1921 على جائزة نوبل 

في الفيزياء.

واشنطن � يو.بي.آي: طالبت حفيدة العالم األملاني 
املولد ألبرت أينشتاين باحلصول على حصة من األرباح 
التي يتم جنيها من بيع أغراض مرتبطة بشخصيته 

حتى تتمكن من سداد تكاليف الرعاية الصحية.
وأفادت شبكة »سي إن إن« األميركية بأن إيفلني 
أينشتاين تؤكد انها ال تتلقى فلسا واحدا من تسويق 
املنتجات املرتبطة بش����خصية جدها مثل األلعاب أو 

أقنعة هالوين التي على هيئته.
وقالت أينشتاين البالغة من العمر 69 سنة والناجية 
من السرطان »أنا غاضبة يصعب على تصديق انهم 

يعاملون عائلتي بهذه الطريقة«.
يشار إلى ان جامعة إسرائيلية متلك حقوق إنتاج 
سلع على هيئته وهي تعتمد على شركة »غريناليت« 
في لوس أجنلس ملنح الرخص بشأن إطالق منتجات 
على شكل أينشتاين أو حتمل صورته. وقالت احلفيدة 
»ان اجلامعة جتاهلت طلباتها بالتوصل إلى حل يسمح 

لها باحلصول على حصة من أرباح املبيعات.
وردت اجلامعة عليها ان »أينشتاين ترك كل ملكيته 
الفكري����ة وإرثه الثقافي وأوراق����ه اخلاصة للجامعة 

العبرية مبا في ذلك حق استخدام صورته«.
وأوضحت اجلامعة ان األموال التي جتنيها تخصص 

لدعم األبحاث العلمية.
يذكر ان أينشتاين عالم في الفيزياء النظرية ولد 

الته���اب في اجلهاز التنفس���ي. 
ويعود آخر ظهور علني ملانديال 
الى حفل اختت���ام بطولة كأس 
العالم لك���رة القدم في 11 يوليو 

2010 في جوهانسبرغ.

افريقيا. ويتوقع ان جتتمع اسرة 
مانديال غدا في منزله لالحتفال 
بهذه الذكرى بحسب حفيده، وكان 
مانديال )92 عاما( نقل في يناير 
الى املستش���فى ليومني بسبب 

من دائرة الشرطة.
اته����م  وكان برلوس����كوني 
نيابة ميالنو بالتحرك »ألغراض 
تخريبية بحتة« بعد ان طالبت 
مبحاكمة فوري����ة في فضيحة 
روب����ي مؤكدا ان هذه املالحقات 
ليست سوى »حجة« إلقالته من 

منصبه.

من اخلطأ«.
وكان����ت النياب����ة العامة في 
ايطاليا( أعلنت  ميالنو )شمال 
املباش����رة فورا  انه����ا طلب����ت 
في محاكمة برلوس����كوني في 
املتهم  قضي����ة »روبي غي����ت« 
فيها باس����تخدام مومس قاصر 
واستغالل منصبه لإلفراج عنها 

جوهانسبرغ � أ.ف.پ: يتمتع 
رئيس جنوب أفريقيا الس���ابق 
نيلسون مانديال بصحة جيدة 
عش���ية الذكرى ال���� 21 لإلفراج 
عنه من الس���جن رغم نقله الى 
املستشفى منذ يومني حسب ما 

اعلن حفيده..
وقال ماندي���ال مانديال لدى 
افتتاح جلس���ة برمل���ان جنوب 
أفريقيا في الكاب »جدي بصحة 
جيدة« مضيفا ان االسرة تترك 
لعناية االطب���اء االهتمام بحالة 
مانديال الصحية وتشجع شعب 
جنوب افريقيا واالسرة الدولية 

على رفع الصلوات من اجله.
وتابع »نأمل ان يستعيد قواه 
ويتمتع بالعيش في عهد احلرية 
الذي ارسي منذ 21 سنة في جنوب 

أفريقيا«.
وق���د افرج عن مانديال في 11 
فبراير 1990 بعد ان امضى 27 سنة 
في السجن في ظل نظام الفصل 
اربع سنوات  العنصري، وبعد 
اصبح اول رئيس اسود جلنوب 

روما � أ.ف.پ: انتقد رئيس 
ال����وزراء االيطال����ي س����يلفيو 
برلوسكوني مجددا القضاة واصفا 
حتقيقاتهم بحقه بأنها »مضحكة 
وجديرة بأملانيا الشيوعية« وذلك 

في مقابلة أمس.
ويعتبر برلوسكوني ان قضاة 
النياب����ة العام����ة والصحافيني 
ال����وزراء  املعارض����ني لرئيس 
»يختارون معا التوقيت والوسائل 
لتحويل حتقيقات مضحكة جديرة 
بعمليات مطاردة اجلواس����يس 
في النظام الشيوعي بأملانيا الى 

فضيحة دولية«.
وأضاف رئيس احلكومة في 
املقابلة التي تنش����رها صحيفة 
»ال فوليو« اليمينية »في نظام 
دميوقراطي يعتبر قاضي البداية 
املسؤول عندما يتعني عليه ان 
يختار من يحك����م البالد ومعه 
البرمل����ان«. وأوضح »من يدعو 
الى جمهورية أخالقية كمن يدعو 
الى دميوقراطية سلطوية التي 
هي عكس النظ����ام القائم على 
احلري����ة والتس����امح واحلس 
األخالقي احلقيق����ي« مقرا بأنه 
البشر ليس معصوما  »كسائر 

برلني � رويترز: سلمت أملانيا بلطة حربية عمرها 4500 سنة 
ويفترض انها س���لبت من متحف عراقي بعد الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة عام 2003 الى س���فير العراق بعد عدة سنوات 
من أزمة قانونية بشأنها. وعثرت السلطات األملانية على البلطة 
القدمي���ة في 2004 أثناء حتقيق يتعلق بتاجر آثار في ميونيخ، 
ونقلتها الى املتحف املركزي الروماني األملاني في ماينتس لتحديد 
أصلها وعمرها. واكتشف املتحف ان البلطة املزينة من مدينة أور 
ببالد ما بني النهرين التي كانت تقع في املوقع احلالي ملدينة تل 
املكير بجنوب العراق. وقال املتحف ان الغموض اليزال يكتنف 

كيفية وصول البلطة الى أملانيا.
وقالت كريستينا نيتشه املتحدثة باسم املتحف »هناك عالمات 
بلى على البلطة ما يشير الى انها سرقت من متحف او من موقع 

تنقيب عن اآلثار.. لكننا لسنا متأكدين بنسبة %100«.
ووقعت أعمال سلب واسعة النطاق للمتاحف واملواقع األثرية 

بعد غزو العراق في 2003.
وتسلم السفير العراقي حس���ني فضل اهلل اخلطيب البلطة 

املزينة من املتحف في ماينتس يوم األربعاء املاضي.

نيودلهي � د.ب.أ: اس����تقال وزير هندي بسبب تصريحات مثيرة 
للجدل عن رئيسة البالد.

وكان الوزير أمني خان قد قال امام اجتماع حلزب املؤمتر احلاكم 
في منطقة بالي بوالية راجاستان ان الرئيسة براتيبها باتيل شغلت 
منصبها بسبب خدمتها لصالح احلزب مبا في ذلك الطهي وتنظيف 
األطباق في مطبخ رئيسة الوزراء السابقة انديرا غاندي. وذكرت قناة 
»ان دي تي ڤي« االخبارية في موقعها اإللكتروني امس ان خان حاول 
توضيح ان تصريحه أسيء فهمه وقال: »ال أعرف سبب انتشار هذا 
االرتباك. أثنيت فقط على سونيا غاندي وانديرا غاندي والرئيسة«. 
وقال ارون شاتورفيدي رئيس منطقة بالي بوالية راجستان: »تصريحات 
الوزير تعكس ثقافة النفاق لدى حزب املؤمتر، ولكن هذه التصريحات 
التي تشوه سمعة الرئيسة ال ميكن التسامح معها«. يذكر ان براتيبها 
كانت تشغل منصب حاكم والية راجستان عندما اختارها حزب املؤمتر 

ملنصب رئيسة البالد في يوليو 2007.

واشنطن � أ.ش.أ: بعد 3 ساعات من املواجهة متكنت الشرطة 
بوالية »نورث كارولينا« األميركية من حترير الرهائن الذين كان 

يحتجزهم مسلح داخل احد البنوك هناك وقتل املسلح.
وذكرت شبكة »ان بي سي« االخبارية األميركية ان احد األشخاص 
متكن من االختفاء من املسلح داخل البنك، وقام باالتصال بالشرطة 

ونقل معلومات تفصيلية عن حتركات اجلاني.
وقالت الش���بكة ان خمسة من ضباط الشرطة قاموا بإطالق 
الرصاص على املس���لح ليلقى مصرع���ه بعد خروجه من البنك 
بصحبة إحدى الرهائن حيث كان يضع مسدس���ا على رأس���ها، 
مش���يرة الى ان اجلاني كان قد افرج في البداية عن سيدتني من 

الرهائن، ثم افرج عن اثنني آخرين منهم بعد ساعة.
ولم تتوافر أي تقارير عن دوافع املس���لح الحتجاز الرهائن، 
فيما ترددت تقارير غير مؤكدة عن ان املسلح فشل في االستيالء 

على نقود البنك.

ألبرت أينشتاين نيلسون مانديال

بعض افراد الشرطة الصينية

سيلفيو برلوسكوني

الشرطة الصينية تنهال بالضرب على محام شهير
تحدث في شريط ڤيديو عن اعتقاله

برلوسكوني ينتقد مجددًا القضاة والتحقيقات
 ويصفها ب� »الجديرة بألمانيا الشيوعية«


