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القاه���رة � وكاالت: أي���دت 
القاهرة أمس  محكمة جنايات 
برئاسة املستشار مكرم عواد 
العام املستش���ار  النائب  قرار 
عبداملجيد محم���ود بالتحفظ 
على جميع أم���وال وممتلكات 
الرئيس السابق حسني مبارك 

وأفراد أسرته.
العام  النائب  وش���مل قرار 
بحق مبارك وزوجته وجنليه 
القصر  وزوجتيهما وأوالدهما 
جميع أموالهم املنقولة والعقارية 
والنقدية واألس���هم والسندات 
املالية في  ومختل���ف األوراق 

البنوك والشركات وغيرها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة 
قد أجلت النظر في قرار النائب 
العام بهذا اخلصوص السبت 
املاضي الى أمس لتمكني الدفاع 
عن الرئيس الس���ابق وأسرته 
من االطالع عل���ى قرار النائب 
العام مبنعهم من التصرف في 

أموالهم.
وق���رر النائب العام في هذا 
الس���ابق  الرئيس  اإلطار منع 
واسرته من مغادرة البالد وذلك 
في ضوء بالغات متعددة تلقتها 
النياب���ة العامة وأش���ارت الى 
السابق  الرئيس  تضخم ثروة 
البالد  وأفراد أس���رته داخ���ل 
فيم���ا مت اخطار جميع البنوك 
الدولة  واجلهات املختصة فى 

لتنفيذ ذلك.
وكان قد سبق أن أصدر النائب 
العام قرارا بتجميد أموال أسرة 
الرئيس السابق وأرصدتها في 
الدول األجنبية وإخطار »إدارة 
الكسب غير املشروع« بوزارة 
العدل املصرية التخاذ شؤونها 

في ضوء أحكام القانون.
ال يعرف الكثير من تفاصيل 
احلياة اليومية للرئيس السابق 
منذ تخليه عن السلطة وانتقاله 
الى منتجعه اخلاص في شرم 
الشيخ غير انه اليزال هناك على 
الرغم من الشائعات املستمرة عن 

مغادرته الى السعودية.
اجلديد هو ما كشفه مأمور 

املبلغ الى املكتبة في حال أثبت 
التحقيق صدق البالغ الذي تقدم 
به الصحاف���ي مصطفى بكري 
الستخدامها مستقبال، مشددا 
على انه كان سيتقدم باستقالته 
اذا علم بأمر هذه األموال حتى 

قبل سقوط النظام.
الى ان  الدين  وأشار سراج 
الس���يدة األولى س���ابقا كانت 
تشغل منصب رئيس مجلس 
أمن���اء املكتبة بع���د تفويض 
السابق طبقا للوائح  الرئيس 
الداخلي���ة ملكتبة  والقوان���ني 
االسكندرية والتي تنص على 
ان محم���د حس���ني مبارك هو 
رئيس مجلس األمناء بصفته 
رئيس���ا للدولة ويح���ق له ان 
يفوض من يختاره للرئاس���ة، 
موضحا ان املكتبة تتبع الرئيس 
وليس رئاسة اجلمهورية لضمان 

استقالليتها.
وشدد على ان منصب سوزان 
مبارك في املكتب���ة ال يعطيها 
صالحية التصرف في أي أموال 
تخص املؤسس���ة بالصرف أو 
السحب، كما ان امليزانية تأتي كل 
عام وهناك مراقبة وتصرف من 
البنك املركزي، وأضاف انه سمح 
للمكتبة عام 2002 بإقامة حساب 
بالبنك التجاري الدولي بعد اذن 

وزير املالية طبقا للقانون.
في ش���أن آخ���ر، تصدرت 
التي كانت  صحيفة »األهرام« 
أكب���ر املدافعني عن عهد مبارك 
السابق في نشر الفضائح بكل 
أنواعها، املوثقة وغير املوثقة 
حول بعض أكبر مساعدي مبارك، 

في مفارقة اثارت الدهشة.
وحتدثت استنادا الى وثائق 
مزعومة من »أمن الدولة« عن 
عالقة جنسية مزعومة بني أحد 
أكبر مساعدي مبارك، تولى ادارة 
اإلعالم لفترة طويلة ومذيعة 
مشهورة قبل نحو عشرين عاما، 
حيث كان يصطحبها في سيارته 
الى ڤيلال ميلكها في أبوسلطان، 
وانه كان مستاء من مبارك ألنه 

لم يعينه رئيسا للوزراء.

الكوليه األثري.
عل���ى صعيد متص���ل، أكد 
د.اسماعيل سراج الدين رئيس 
انه فوجئ  مكتبة االسكندرية 
وصدم بخبر وجود حس���اب 
ملكتبة االسكندرية وقدره 145 
مليون دوالر حتت اسم سوزان 
السابق  الرئيس  مبارك زوجة 

بأحد البنوك.
وطالب سراج الدين باستعادة 

متحف مجوهرات أسرة محمد 
علي باالسكندرية في حضور 
فاروق حس���ني وزير الثقافة 
األس���بق وزاهي حواس أبدت 
اعجابها بالكوليه وطلبت اقتناءه 
من فاروق حسني الذي أخرجه 
من املتحف وأهداه لها وسجلت 
املتح���ف بالصوت  كامي���رات 
والصورة هذه الواقعة واستشهد 

في بالغه مبديرة املتحف.

شاهد مبارك وزوجته سوزان 
وولديه عالء وجمال.

وقال مشعل ان األسرة »رحبت 
به بشدة« وبدت »متواضعة«. 
وأوض���ح ان مبارك »كان يريد 
عمل توكيل حملاميه في قضية 
تتعلق بالدفاع عن النفس« غير 
انه أحجم عن كشف املزيد من 

التفاصيل.
ف����ي س����ياق آخر، يباش����ر 

النيابة  ب���دأت  من جانبها، 
التحقيقات، حيث طلبت مراجعة 
كاميرا املتحف التي سجلت هذه 
الواقعة واستدعاء مديرة املتحف 
في ذلك الوقت لسماع أقوالها. 
وأكد مص���در قضائي انه متى 
ثبتت صحة هذه الواقعة فسيتم 
استدعاء فاروق حسني لسماع 
أقواله وكذلك توجيه اتهام لزوجة 
الرئيس السابق باالستيالء على 

الرفاع����ي  املستش����ار ياس����ر 
احملامي العام لنيابات استئناف 
االسكندرية التحقيقات في البالغ 
الذي تقدم به م.ياس����ر سيف 
رئيس جمعي����ة التنمية يتهم 
فيه سوزان باالستيالء على عقد 
أملاس أثري يرجع الى أحد أفراد 

أسرة محمد علي من املتحف.
وأضاف سيف في بالغه انه 
عقب قيام سوزان مبارك بافتتاح 

سجل الشهر العقاري في مدينة 
الطور بالقرب من شرم الشيخ 
أحمد مشعل الذي أبلغ التلفزيون 
املصري مساء أمس األول بأن 
مبارك أطلق حليته منذ انتقاله 

الى املنتجع.
وقال مش���عل ال���ذي التقى 
مبارك وأسرته بقصره في شرم 
الشيخ قبل أيام للحصول على 
توقيعه لتوكيل أحد محاميه انه 

القاه����رة � كونا: قررت محكم����ة جنايات القاهرة 
امس تأجيل محاكمة وزير االس����كان الس����ابق أحمد 
املغربي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة )اخبار اليوم( 
الصحافية الس����ابق عهدي فضلي ورجلي أعمال الى 

الثالث من أبريل املقبل.
وجاء قرار احملكمة برئاس����ة املستشار عادل عبد 
السالم جمعة في ختام أولى جلساتها حملاكمة املغربي 
وفضل����ي ورج����ل االعمال املصري ياس����ني منصور 
واالماراتي وحيد متولي يوسف بتهم التربح ومتكني 

الغير من منافع مالية واالضرار العمد باملال العام.
ونسبت النيابة الى املغربي ابرام عقد بيع قطعة 
أرض مس����احتها 113 فدانا مملوكة للدولة الى شركة 
)اخبار اليوم لالستثمار( باملخالفة للقواعد املقررة 
قانونا قبل سداد ثمنها او اقامة املشروع احملدد لها.

وأوضحت ان هذا التصرف مكن الشركة املشترية 

من تغطية تصرفها ببيع قطعة االرض الى ش����ركة 
أخرى اس����تحوذت عليها وهي ش����ركة )بالم هيلز( 
للتعمير التي يساهم فيها املغربي ما حقق له وللشركة 
املشترية ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه مصري 

وأضر بأموال الدولة.
وكانت ادارة البورصة املصرية قد أعلنت االربعاء 
املاضي عن تلقيها بيانا من النائب العام املستش����ار 
عبد املجيد محمود بقائمة كاملة ملن صدرت ضدهم 
قرارات مؤقتة باملنع من السفر وجتميد أموالهم السائلة 
والعقارية واملنقولة واألسهم والسندات في البنوك 

والشركات.
وضمت هذه القائمة عددا من الوزراء واملسؤولني 
السابقني ورجال أعمال من بينهم املغربي وفضلي وذلك 
بعد أن وجهت اليهم النيابة العامة اتهامات مختلفة 

تتعلق باالستيالء واالضرار باملال العام.

ق���ررت  � وكاالت:  القاه���رة 
جامعة القاهرة امس االول تعطيل 
الدراسة في جميع كلياتها حتى 
اشعار اخر بسبب االضطرابات 
الطالبية التي بدأت مع استئناف 
الدراسة بعد تعطيلها منذ الثورة 
التي اطاحت بالرئيس الس���ابق 

حسني مبارك.
وقال مجل���س اجلامعة في 
بيان انه قرر وقف الدراسة لوقت 
غير محدد حت���ى يعود الهدوء 

للجامعة.
وكانت كلي���ات اجلامعة قد 
ش���هدت حملة من االعتصامات 
منذ استئناف الدراسة امس االول 
والتي اعلنها الطالب احتجاجا 
على االدارات التي يتهمونها بأنها 
من بقايا نظام مبارك او تعاملها 

مع جهاز االمن.
الى ذلك اعلن رئيس جامعة 
انه تقرر  العبد  االزهر د.اسامة 
تخصيص اليوم االول من النصف 
الثاني من العام الدراس���ي يوم 
الس���بت املقبل بجمي���ع كليات 
بالقاه���رة واالقاليم  اجلامع���ة 
بالبنني والبنات لتوجيه حتية 
لشهداء ثورة 25 يناير ملا قاموا 
به من حتقيق عهد جديد ملصر 
والتركيز على الدروس املستفادة 
من هذه الثورة وكيفية استثمارها 

املصرية وتطبيقا للقانون اخلاص 
بعمل االحتادات الطالبية.

انه س���يركز عمله  وأوضح 
على تلبية مطالب واحتياجات 
طالب واس���اتذة جامعة االزهر 
وحل مشاكلهم سواء العلمية او 
االجتماعية مبا ينعكس بشكل 
ايجاب���ي على تطوي���ر العملية 
التعليمية بجامعة االزهر لتستمر 
في اداء رسالتها كأعرق اجلامعات 
املصري���ة التي تتميز باالهتمام 
بالعلوم الدينية املعتدلة وعلوم 
اللغة العربية اضافة الى جميع 
العلم احلديث لتخريج  مناحي 
الدينية  العل���وم  ف���ي  علم���اء 

واالجتماعية واالقتصادية.
ال���ى ذل���ك طالب���ت رابطة 
اجلامعات االس���المية واملجلس 
االعلى للشؤون االسالمية بوزارة 
االوقاف بإعادة النظر في قانون 
االزهر رقم 103 لسنة 61 لتحقيق 
االستقالل املالي واالداري باالزهر 
وجامعته مما يساهم في البحث 
اجليد عن اوقاف االزهر وانشاء 
هيئة داخلة الدارة هذه االوقاف 
تضم خب���رات اداري���ة ومالية 
وش���رعية وقانونية، وترشيد 
انف���اق الريع للوفاء بش���روط 
انفاق هذه  الواقفني، وترش���يد 

االوقاف.

مؤكدا انتهاء فترة التدخل االمني 
في ش���ؤون اجلامعة سواء في 
التعيين���ات او االلتحاق باملدن 
اجلامعي���ة او ف���ي حماية امن 
ومنش���آت اجلامعة والعاملني 

بها.
واضاف رئيس جامعة االزهر 
انه تقرر الغاء االحتادات الطالبية 
بجميع كليات اجلماعة وسيتم 
االعالن في غضون شهرين عن 
اجراء انتخابات لتشكيل احتادات 
جديدة اسوة مبا مت في اجلامعات 

من اجل نهضة مصر وش���عبها 
وكذلك تسليط الضوء على دور 
القوات املسلحة في احلفاظ على 

امن واستقرار مصر.
وقال العبد ان���ه تقرر كذلك 
الغ���اء احلرس التاب���ع لوزارة 
الداخلية بجميع كليات اجلامعة 
وتعويض ذلك بقوات من احلرس 
اخلاص يتم التعاقد معها حاليا 
لتتولى االشراف االمني على كل 
كليات اجلامعة مع بداية الفصل 
الدراسي الثاني يوم السبت املقبل، 

سلفيو مصر يدعمون تعديل الدستور
دعت جماعة الدعوة الس���لفية في مصر الش���عب إلى املشاركة 
والتصويت باملوافقة على التعديالت الدستورية املطروحة لالستفتاء 

في 19 مارس اجلاري.
وبنت اجلماعة موقفها � الذي يعد حتوال عن خيار االمتناع عن 
املش���اركة السياسية طيلة عدة عقود � على عدة أسباب أبرزها أن 
التعديالت املقترحة أبقت على املادة الثانية من الدس���تور وحدت 
م���ن صالحيات رئي���س الدولة ووضعت ضمان���ات جيدة لنزاهة 

االنتخابات.
وقال بيان للدعوة السلفية حصلت »اجلزيرة � نت« على نسخة 
منه إن »املش���اركة تأتي في إطار إعمال قواعد الش���رع التي تدعو 

لتحصيل املصالح وتقليل املفاسد قدر اإلمكان«. 
واعتبر البي���ان أن »التعديالت تضمنت إيجابية كبرى في عدم 
التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة 

هو اإلسالم، وعلى مرجعية الشريعة اإلسالمية«.
وينظر للس���لفيني باعتبارهم أكبر كتل���ة انتخابية معطلة في 

مصر رغم كونهم منظمني، إذ كانوا يرون أن ثمة موانع شرعية في 
االنخراط في العمل السياسي وفق دستور وقوانني مدنية.

كما تتسم عالقاتهم بكافة القوى السياسية وحتى اإلسالمية منها 
كاإلخوان املسلمني بالتوتر، فضال عن مخاوف أكبر لدى األقباط من 

آراء سلفية جتحف بحقهم في العمل السياسي.
وأشاد بيان احلركة السلفية بإلغاء املادة 179 اخلاصة مبكافحة 
اإلرهاب، التي قال إنها »كانت س���يفا مصلتا على العمل اإلسالمي 

والقائمني عليه«.
ورحب البيان بتضمني التعديالت حتديد مدة حكم رئيس اجلمهورية 
مبدتني رئاسيتني كل منهما أربع سنوات، األمر الذي ميكن أن يساهم 

� بحسب البيان � في احلد من التسلط والطغيان.
كما أشاد البيان بضرورة عرض إعالن الرئيس حالة الطوارئ على 
مجلس الشعب خالل سبعة أيام، وعدم جتاوز مدة حالة الطوارئ 
س���بعة أشهر إال باستفتاء ش���عبي، وبإجراءات تسمح للمستقلني 

بالترشح لرئاسة اجلمهورية.

 حماس تجري أول اتصال مع الحكومة الجديدة 
والبشير أول رئيس عربي يزور القاهرة منذ الثورة

ثورة مصر و»زنقة« القذافي تعيدان االزدهار لقراصنة الجزائر

غزة � رويترز: قالت حركة املقاومة االسالمية 
)حماس( التي حتكم قط����اع غزة انها اجرت 
اتصاال اول من امس بالقيادة اجلديدة في مصر 
للمرة االولى من����ذ اطاحت حركة احتجاجية 
شعبية بالرئيس املصري حسني مبارك الشهر 

املاضي.
وذكر بيان صادر عن مكتب اسماعيل هنية 
رئي����س ادارة حماس في غزة ان هنية اتصل 
برئيس الوزراء املصري اجلديد عصام شرف 
لتقدمي التهنئة له على توليه املنصب وطالبه 

باملس����اعدة في رفع احلصار االسرائيلي عن 
قطاع غزة الذي تشترك حدوده مع اسرائيل 

ومصر.
وساهم البلدان في احلد من حركة االشخاص 
والبضائع من قطاع غزة واليه منذ ان استولت 
حماس على القطاع ع����ام 2007 وهو ما ادى 
الى عرقل����ة النمو االقتصادي في القطاع. من 
جهة اخ����رى، زار القاهرة ظهر امس الرئيس 
السوداني عمر البشير والتقى املشير حسني 
طنطاوي رئيس املجلس االعلى للقوات املسلحة 

احلاكم. وقال سفير السودان في القاهرة الفريق 
عبدالرحمن سر اخلتم في تصريح صحافي ان 
زيارة البشير للعاصمة املصرية تأتي تأكيدا 
ملوقف السودان الداعم واملساند للشعب املصري 
في هذا الظرف التاريخي الذي متر به مصر.

وكان البشير قد عبر عن ارتياحه للثورة 
التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويرافق البش����ير خالل الزيارة وفد رفيع 
املس����توى يضم عددا من الوزراء واملسؤولني 

بينهم وزير اخلارجية علي كرتي.

اس����تثمر قراصنة األش����رطة واألفالم في 
اجلزائ����ر الثورات التي ته����ز الوطن العربي، 
وأنتجوا »مادة« جتمع بني الطرافة والغرابة عن 
هذه الثورات، التي التزال تشغل بال اجلزائريني، 
وتدفعهم للحصول على ما يؤرخ لثورة العرب 

غير املسبوقة.
فقد مت طرح القراصنة أشرطة ڤيديو عن 
ثورة »25 يناير« في مصر، وأغاني وخطابات 
الزعيم معمر القذافي وكليبات »زنقة زنقة« كما 
لم يتم استثناء لقطات من »ثورة 5 يناير« في 
اجلزائر، في حني نفدت كل األشرطة املتعلقة 

بالثورة التونسية في ظرف قياسي.

بالق����رب من البريد املركزي وفي س����احة 
موريتانيا وساحة أول مايو، باجلزائر العاصمة، 
ازدهرت جتارة األفالم املقرصنة، وأشرطة أخرى 
من نوع خاص، لم يعهدها اجلزائريون من قبل، 
وفي جولة قادتها »ام بي س����ي نت« الى هذه 
األحياء واألزقة املعروفة بهذه التجارة، تبني 
ان حجم املبيعات التي يحققه كل من شريط 
ڤيدي����و »ثورة الغض����ب 25 يناير في مصر« 
و»ثورة املختار في بلد األحرار إلسقاط الطاغية 
القذافي«، وشريط »ثورة 5 يناير في اجلزائر« 
منقطع النظير. وكان من بني من اختاروا شريط 
ڤيديو القذافي، شاب يبلغ من العمر 30 سنة، 

حيث يقول »أنا مرغم على شراء هذا الڤيديو، 
ألنه يباع ب����� 100 دينار جزائري )اي حوالي 
دوالر ونصف الدوالر(، ألن زوجتي لم تشاهد 
أغنية »زنقة« للمجرم القذافي، وأنا سأمكنها 

من ذلك بفضل هذا الشريط«.
ويقول احد الرعايا املصريني املقيمني في 
اجلزائر، وهو وائل احمد، العامل في ش����ركة 
اتصاالت »انا عن نفسي اشتريت شريط ڤيديو 
»ثورة الغضب 25 يناير في مصر«، ألنه يتضمن 
أهم التقارير التي بثتها الفضائيات عن ثورة 
ميدان التحرير، ألحتفظ به����ا على اعتبارها 

أرشيف ذاكرة«.

جامعة األزهر تخصص اليوم األول في كلياتها لتحية شهداء الثورة

 جامعة القاهرة ُتعطل الدراسة حتى إشعار آخر

أحمد املغربي

جامعة القاهرة

تأجيل محاكمة المغربي إلى الثالث من أبريل المقبل

الرئيس السابق أطلق لحيته في »شرم الشيخ«.. و»األهرام« تكشف عن عالقة جنسية بين أحد أكبر مساعديه ومذيعة مشهورة

»الجنايات« تؤيد التحفظ على أموال مبارك وعائلته.. واتهام زوجته باختالس 
ِعقد أثري واالستحواذ على 145 مليون دوالر خاصة بمكتبة اإلسكندرية

دار نشر أميركية تنشر رسائل »تويتر« الثورة المصرية 
ودعوة لتحويل مقار أمن الدولة لمتاحف

سامح عاشور: ترشح عالء مبارك للرئاسة
سرقة للشعب من جديد

اصدقائه انش���أوا له صفحة 
خاصة وكان يدخل عليها في 

بعض االحيان.
وحول من يختاره سامح 
عاشور ليكون رئيسا ملصر، 
اوض���ح انه يج���ب اال يأخذ 
اوامره من اميركا او اي دولة 
غربية اخرى، عالوة على اال 
تكون حساباته مجرد مناورات 
انتخابية فق���ط، ويجب ان 
يكون والؤه لشعبه الذي يثق 
فيه ويعبر عن مصر العربية 

املدنية الدميوقراطية.
واش���ار عاش���ور الى ان 
اختيار البعض للفريق احمد 
ش���فيق للرئاسة هو قضية 
خالفية، وانه ال مييل الى فكرة 
ترش���حه ملا ميثله من نظام 
سابق ثار الشعب ضده، وقال: 
ان الرجل ثارت حوله خالفات 
الوزراء  اثناء توليه رئاسة 
ومن املمكن ان يكون البعض 
له وجهة نظر في ذلك، وقد 
يكون من حقه ان يرشح نفسه 
لكن ليس ف���ي الوقت الذي 
سقط فيه نظام كان هو احد 
اعضائه، ثم يأتي هو ليتصدر 

املشهد في نظام جديد.

طوائف الشعب املصري، ألن 
االنتخابات الرئاسية اجلمهورية 
تختلف عن رئاسة احلزب، وهو 
ما يحتاج ال����ى برنامج قوي 
نقنع به املواطن وال يكون خدعا 
انتخابية كما هو معروف في 

الدول املتخلفة.
واكد عاشور ان الفيس بوك 
ال يعبر عن جموع الناخبني، 
ألنه اداة للنخبة التي اعتادت 
الدخول على ه���ذه التقنية، 
لكن ذلك ليس هو الفيصل، 
مشيرا الى انه ال ميلك صفحة 
على الفيس بوك لكن بعض 

وصف سامح عاشور نائب 
رئيس احلزب الناصري ونقيب 
الس���ابق املطالبني  احملامني 
بترشح عالء مبارك لرئاسة 
اجلمهورية عل���ى صفحات 
الفيس بوك بأنهم مجموعة من 
املنتفعني من النظام السابق او 
انهم على عالقة اسرية قوية 
به، مشيرا الى ان عالء مبارك 
له حس���ابات اخرى، خاصة 
ان هناك اتهامات تالحقه هو 
واسرته في قضايا فساد تقدر 

باملليارات.
ف���ي برنامج »360  وقال 
درجة« على قناة »احلياة«: 
إن ترشح عالء مبارك للرئاسة 
س���يكون في تلك احلالة من 
اجل رفع رصيده لدى البنوك 

وسرقة الشعب من جديد.
وابدى عاشور استعداده 
خلوض االنتخابات الرئاسية، 
لكنه اكد ان هناك مشاورات 
بهذا الصدد مع مجموعة من 
االصدقاء الزمالء في احلزب 
وغيره من املناصرين له لكن 
لم يتخذ القرار النهائي بعد.

واوضح ان ذلك سيكون بعد 
وضع تصور عام جلذب شتى 

واشنطن � أ.ف.پ: تنوي دار نشر أميركية 
الشهر املقبل إصدار كتاب يتضمن مختارات من 
الرسائل املوجهة عبر خدمة تويتر للمدونات 

الصغيرة، خالل ثورة 25 يناير.
وه���ذا الكتاب الذي يقع ف���ي 160 صفحة 
سيحمل اسم »تويتس فروم حترير« وستصدره 

في 21 ابريل دار النشر »او ار بوكس«.
وقال���ت دار النش���ر ان الكتاب س���يجمع 
مختارات من هذه الرسائل ذات الرمزية العالية 

على شكل سرد ساحر وبوتيرة سريعة.
واضافت دار النشر ان احاسيس صافية 
ترشح عن هذه الرسائل سواء كانت تنبيهات 
مذع���ورة من هجمات »بلطجي���ة« النظام ام 

الفرحة اجلنونية عند سقوط الديكتاتور.
وس���يباع الكت���اب بس���عر 12 دوالرا في 
نسخته الورقية وعشرة دوالرات في نسخته 

االلكترونية.
إلى ذلك، دعت جمعية املساعدة القانونية 
حلقوق االنس���ان في مصر الى حتويل مقار 
اجه���زة مباحث امن الدولة ف���ي احملافظات 
املختلفة والتي كانت مقرا لتعذيب املصريني 
وإهدار كرامته���م طوال ثالثني عاما من حكم 
الطاغية املخلوع ال���ى متاحف تعرض فيها 
وس���ائل التعذيب التي كان يتم استخدامها 
إبان العهد البائد وقصص الدماء التي اسيلت 

فيها.

عالء مبارك


