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البلطجية في س���ياق س���اخر 
املضمون ولكن في إطار جدي 
أيضا، لكن أبرز ما فيها صورة 
بروفايل الصفحة، حيث تظهر 
مجموعة م���ن البلطجية وهم 

يضربون أحد املواطنني.
وتن���اول أعض���اء صفحة 
البلطجية على ال� »فيس بوك« 
مواضيع تدور كلها عن البلطجة 
إلى  والبلطجية، منه���ا »نداء 
أصحاب القلوب اللعينة، أريد 
أن يصبح ابني بلطجيا أرجو من 
أحد البلطجية الشرفاء إمدادي 
باخلطوات الالزمة« و»نريد زيا 
موحدا للبلطجية« و»نريد إجراء 
انتخابات شفافة ونزيهة لرئيس 
البلطجية تشرف عليها رقابة 

دولية«.
كما تنوعت مطالب أعضاء 
صفحة البلطجية، منها ضرورة 
إنشاء جمعية أو نقابة للبلطجية 
وأيضا أشار البعض إلى قيمة 
مهنة البلطجة، فيما دعا آخرون 
إل���ى مظاه���رة ض���د األحكام 
اجلنائية الصادرة ضدهم من 

قبل السلطات.

ال�»فيس بوك« � الثورات � أسس 
البلطجية الذين استعانت بهم 
الس���لطات لقمع هذه الثورات 
صفحة على ال���� »فيس بوك« 
وضعوا فيها عدة مطالب لهم 
أهمها إنش���اء نقابة والتظاهر 
ضد األحكام اجلنائية الصادرة 
ضدهم، وجتلى دور البلطجية 
من خ���الل »موقع���ة اجلمل« 
الشهيرة في ثورة 25 يناير التي 
أطاحت بحكم الرئيس املصري 
حس���ني مب�����ارك، وأص��بح 
مصطل���ح »البل��طجي���ة« من 
الكلمات التي يكثر ترددها في 
األخبار اخلاصة باالحتجاجات 
التي تش���هدها اليمن والعراق 

وغيرهما.
وغير معروف من هي اجلهة 
أو املجموعة التي أسست صفحة 
البلطجية على ال� »فيس بوك«، 
لكن من الطابع العام للصفحة 
التي  الش���بان  تبدو مجموعة 
تدير هذه الصفحة ذات مالمح 
مصرية من خ���الل التعليقات 
امتأل بها جدار الصفحة،  التي 
وتدور األحاديث على صفحة 

قررت مصر امس حل جهاز 
مباح���ث أم���ن الدول���ة بكافة 
إداراته وفروع���ه ومكاتبه في 
جميع محافظ���ات اجلمهورية 
وأنشأت  قطاعا جديدا بوزارة 
الداخلية مبسمى )قطاع األمن 

الوطني(. 
وأكد وزير الداخلية املصري 
منصور العيس���وي أن اجلهاز 
اجلديد)قط���اع األمن الوطني( 
يختص باحلف���اظ على األمن 
الوطن���ي والتعاون مع أجهزة 
الدولة املعنية بحماية وسالمة 
الداخلي���ة ومكافحة  اجلبه���ة 
اإلره���اب وذلك وفق���ًا ألحكام 
الدس���تور والقانون ومبادئ 
حقوق اإلنسان وحرياته، وسوف 
يجرى اختيار وتسكني ضباط 
القطاع اجلديد خالل األيام القليلة 
القادمة ليؤدي هذا اجلهاز دوره 
فى خدمة الوطن دون تدخل في 
حياة املواطنني أو ممارس���تهم 

حلقوقهم السياسية.
إلى ذلك وأس���وة بغيرهم 
من املجموعات التي فجرت من 
خالل موقع التواصل االجتماعي 

صورة صفحة »البلطجية« املوجودة على املوقع االجتماعي ال�»فيس بوك«

»األهرام« تواصل كشف رحلته إلى عرش »الداخلية«

إصابة العادلي باكتئاب بسبب ضربه بـ »الشبشب« 
الداخلي����ة والهروب  املآزق ف����ي 
منه����ا، وأخطره����ا كان محاولة 
الرئيس حس����ني مبارك  اغتيال 
في بورسعيد سبتمبر 1999 على 
الركب  اقتحم  يد مواطن ع����ادي 
حتى وصل الى س����يارة الرئيس 
ومد يده بالسكني اليه، فضربوه 
بالرصاص قبل ان يصاب الرئيس 
بسوء، وطرطش الدم على اجلاكت 
والقميص ورباط العنق، فاشتروا 
للرئيس بزة جديدة وقميصا وخلع 
كمال الشاذلي رباط عنقه وأعطاه 
له! وكانت مصيبة كبرى يصعب 
الفكاك من مسؤوليتها، لكن العادلي 
كان قد تعل����م الدرس من جرمية 
األقصر، فضحى برئيس مباحث 
أمن الدولة الل����واء هاني العزبي 
وجاء بصالح س����المة نائبه ولم 

يكن يحبه.
وفي صباح اليوم التالي اعترف 
في الصحف بالتقصير وقال نحن 
نتعلم احلكمة في اتخاذ القرار من 

الرئيس مبارك!
لكن األهم ه����و القربان الذي 
قدمه، وهو د.كم����ال اجلنزوري 
الذي بدأ الرئيس ال يس����تلطفه، 
وتقول الرواية ان العادلي سجل 
للجنزوري وصديق من الشخصيات 
العربية املشهورة حديثا، اشتكى 
فيه اجلن����زوري من كثرة ترديد 
الرئيس ألس����ماء زوجي ابنتيه، 
وانهما يحاوالن اس����تغالل اسم 
اجلنزوري ف����ي أعمال البيزنس، 
وأنهى اجلن����زوري حديثه قائال: 
األولى ب����ه ان يلتفت الى جنليه 

اللي خربا البلد.
غضب الرئيس وحتني الفرصة 
وأقال حكومة كم����ال اجلنزوري 
وأخرج����ه من احلكومة بش����كل 
غير الئق خالل افتتاحه اجللسة 
املشتركة ملجلسي الشعب والشورى 
ولس����ن عليها في بعض خطبه 
العامة. وم����ن وقتها لعب حبيب 
العادلي مع الرئيس لعبة محاوالت 
اغتيال للرئيس، كل فترة يقبض 
على جماعة متطرف����ة، ويتصل 
بالرئيس يطمئنه: جنحنا يا ريس 
في إمساك الوالد قبل ما يتحركوا 

في العملية!
وكان الرئي����س يص����دق هذه 
احلكاي����ات ويقول للمحيطني به: 
لوال العادلي ال روحنا وال جينا، 
وهذه قولة حق، فالعادلي كان سببا 
رئيسا في انه راح فعال بال عودة، 

ومعه العادلي نفسه!

وراحوا يقتلون ويذبحون السياح 
املوجودين باملعبد بوحشية بالغة، 
فس����قط 58 س����ائحا من مختلف 

اجلنسيات و4 مصريني.
الى  اهتزت مصر من أقصاها 
أقصاها، وبات السؤال امللح: كيف 
حدث هذا؟! وأين أمن الدولة؟! وماذا 

يفعل وزير الداخلية؟!
العاملية  م����ن ردود األفع����ال 
الرئيس  انتقل  وجسامة احلادث 
حسني مبارك الى مدينة األقصر 
ال����وزراء كمال  ومع����ه رئي����س 
اجلن����زوري ووزي����ر الداخلي����ة 
اللواء حسن األلفي واللواء رضا 
عبدالعزيز مساعد أول الوزير لألمن 
الواقع  يتفقد املكان عل����ى أرض 
التقصير  أين ج����اء  ويعرف من 
األمني، في أثن����اء االرتباك الذي 
صاحب س����اعات اجلرمية األولى 
وقبل رحلة الرئيس الى األقصر 
هرع حبيب العادلي الى صديقه 
طلع����ت حماد مدير مكتب رئيس 
الوزراء اجلنزوري وأطلعه على 
خطاب يبني ان مباحث امن الدولة 
كانت لديها معلومات عن احلادث، 
وأبلغت به وزير الداخلية، لكنه 

لم يحرك ساكنا.
ونقل طلعت حماد املعلومات 

الى رئيس الوزراء.
امل����كان وأطلق  تفقد الرئيس 
عشرات التساؤالت، فأفضى له كمال 
اجلنزوري باملعلومات اخلطيرة 

التي وصلته.
من سوء حظ حسن األلفي ان 
وزير إعالمه ومتحدثه الرس����مي 
الل����واء رؤوف املن����اوي لم يكن 
حاضرا، واأللفي معروف عنه قلة 

الكالم وأحيانا قلة احليلة.
الرئيس باألم����ر، وأثناء  علم 
صع����وده والوفد املرافق الطائرة 
متجها ال����ى البحر األحمر، وكان 
حس����ن األلفي يهم على درجات 
السلم، أمر الرئيس بإنزاله وتعيني 
رئيس مباحث أمن الدولة وزيرا 
للداخلية، مكافأة له على املعلومات 
الواردة في اخلط����اب أو التقرير 

إياه.
فتح حبي����ب العادلي صفحة 
جديدة في وزارة الداخلية، تولي 
عرش����ها، وهو يدرك متاما كيف 
وص����ل إليه، وهي خب����رة هائلة 
رس����مت أمامه كل اخلطوط التي 
سار عليها ألكثر من 13 عاما، ليكون 

أطول وزراء الداخلية عمرا.
لم يس����لم حبيب العادلي من 

القاهرة � وكاالت: أصيب وزير 
العادلي   الداخلية األسبق حبيب 
بحالة اكتئاب ش����ديدة بعد مرور 
30 يوما على إلقاء القبض عليه، 
التهامه بغسيل األموال والرشوة 
وقتل املتظاهرين والتس����بب في 
االنف����الت األمن����ي بالبالد  حالة 

وهروب املساجني.
وذكرت بوابة الوفد اإللكترونية 
ان العادلي رفض اخلروج ملمارسة 
اجلري، رياضته املفضلة، عقب قيام 
املساجني بتوجيه الشتائم وإلقاء 
الشباش����ب عليه أثناء مشاهدته 
في فناء الس����جن، ما تسبب في 
إصابت����ه بحالة غضب ش����ديدة، 
حتى وص����ل األمر الى قيام إدارة 
السجن بإيداع الوزير األسبق داخل 
سيارة ترحيالت صغيرة في حالة 
النيابة حضوره الستكمال  طلب 
التحقيقات، عل����ى ان تخرج من 
الباب املخصص لدخول وخروج 
س����يارات القمامة خوفا من قيام 

نزالء السجن بالفتك به.
الوقت  العادلي طوال  وميكث 
داخل زنزانته االنفرادية التي تبلغ 
مساحتها مترين تقريبا، ورفض 
الوزير املتهم تناول طعام السجن، 
ويتم إحضار طعامه من اخلارج 
بصفة يومية، وجت����اور زنزانة 
الوزير زنزانة رجل األعمال هشام 
طلعت مصطفى املجهزة بجميع 
وسائل الترفيه ويتناول طعامه � 
حسب »الوفد« � من فندق الفور 

سيزون.
إلى ذلك، واصل����ت »األهرام« 
كشف رحلة العادلي الى »عرش« 
العادلي  الداخلية قائل����ة: جلس 
سنة و9 أش����هر و13 يوما مديرا 
ملباحث أمن الدولة، قبل ان ينتقل 
الداخلية، وقد  الى منصب وزير 
يكون هو اول ضابط شرطة في 
تاريخ مص����ر يترقى 3 مرات في 

عامني.
مديرا ألمن القاهرة في اكتوبر 
1995، ثم ألمن الدولة في فبراير 
1996، ثم وزيرا في نوفمبر 1997! 

معجزة يصعب ان تتكرر.
وأكدت »األه����رام« ان العادلي 
الدول����ة جاءته حلظة  امن  مدير 
االنقضاض عل����ى منصب وزير 
الداخلي����ة ف����ي ح����ادث األقصر 
س����نة 1997، احلادث الذي هجم 
فيه مجموع����ة من اإلرهابيني من 
اجلماعات اإلسالمية املسلحة على 
معبد حتشبسوت في البر الغربي 

حبيب العادلي

بلطجية على الـ »فيس بوك«: نريد نقابة وزيًا موحداً   !

مصر تستبدل »أمن الدولة« بـ»قطاع األمن الوطني«
عمرو أديب: مبارك

 أشهر »الفيتو« في وجهي

احلكم على وزير األوقاف 
باحلبس 3 سنوات

»اإلنتربول« يوّزع نشرة بأوصاف 
رشيد محمد رشيد

يحيى اجلمل يتحفظ 
على جنسية زوجة مرشح الرئاسة

سميرة أحمد  تستعد 
ملسلسل عن الثورة

أك���د اإلعالمي املصري عمرو أدي���ب عضو جلنة حتكيم 
برنامج »مواهب عربية« ان البرنامج أعاده إلى األضواء مرة 
أخرى، بعد ان تخلت عنه القنوات املصرية، خوفا من بطش 

نظام الرئيس املصري السابق محمد حسني مبارك.
وأشار أديب الى ان نظام الرئيس املصري السابق وضع 
ما يشبه »الفيتو« ملنع ظهوره على الفضائيات مضيفا انه 

لن يقبل أي منصب سياسي بعد سقوط النظام.

قضت محكمة اجلنح مبدينة نص���ر مبعاقبة د.عبداهلل 
احلسيني رئيس جامعة األزهر السابق ووزير األوقاف احلالي 
باحلبس 3 سنوات وكفالة 10 آالف جنيه بتهمة االمتناع عن 
تنفيذ حكم قضائي بتعيني طالب باجلامعة حاصل على تقدير 

عام امتياز مع مرتبة الشرف.
وكان الطال���ب علي صابر قد أقام دع���وى قضائية ضد 
رئيس اجلامعة تفيد بحصوله على حكم قضائي من مجلس 
الدولة لتعيينه معيدا باجلامعة، ورفض الوزير تنفيذ القرار 

ألسباب أمنية.

قامت الشرطة الدولية املعروفة باسم »االنتربول« بنشر 
صورتني لوزير الصناعة والتجارة الس���ابق م.رشيد محمد 

رشيد حتت عنوان مطلوب القبض عليه.
ه���ذا البالغ الذي وزعه االنترب���ول موجود اآلن لدى كل 
السلطات في العالم، وعلى السلطات ان تبلغ به جميع املنافذ 

الدولية اي املطارات واملوانئ في دول العالم.
كان النائب العام قد احال م.رش���يد محمد رش���يد وزير 
التجارة السابق حملكمة اجلنايات في قضايا فساد وتربح، 
وكشفت التحقيقات منحه 200 مليون جنيه كوزير لشركات 
ابنتيه وش���قيقته من صندوق دعم الصادرات الذي يخضع 

الشرافه ويتحكم فيه بحكم مسؤوليته.

حتفظ د.يحيى اجلمل نائب رئيس مجلس الوزراء على 
التعديالت الدس���تورية اخلاصة بجنس���ية زوجة املترشح 
ملنصب الرئاسة، مطالبا بضرورة استثناء الزوجة العربية 
من هذا الش���رط، مع االبقاء على حظ���ر زوج االجنبية من 
الترشح للمنصب، كما طالب بأن تكون فترة الرئاسة خمس 

سنوات وليست أربعة.
وقال اجلمل خالل لقاء تلفزيوني ان االنقسام املجتمعي ما 
بني مؤيد ومعارض للتعديالت الدستورية هو شيء طبيعي، 
واعلن عن موافقته على التعديالت كجسر للعبور بالبالد من 
املرحلة االنتقالية ثم التفرغ للدستور اجلديد الذي يستغرق 

حوالي ثالثة أشهر كاملة.

تستعد الفنانة سميرة أحمد للقيام بعمل فني درامي ضخم 
سيكون مبثابة العمل االول على املستوى الدرامي عن ثورة 
25 يناير بكل ما ش���ملته من احداث ومواقف بدءا من اليوم 
االول لها مرورا باستشهاد شباب الثورة واملواقف االنسانية 
الرائعة وحتقيق مطالب الثورة وتنحي مبارك وما اعقبه من 

تغييرات سياسية واجتماعية.
والعمل ليس بطولة مطلقة للفنانة سميرة احمد فدورها 
لن يتعدى مجموعة مشاهد ولكنها مؤثرة ومحورية حيث 
س���تلعب دور »ضحى« ام احد الش���باب الذين تواجدوا في 
الثورة وزوجة عضو قيادي في احلزب احلاكم اال انها تقوم 

بدور ايجابي في مساعدة شباب الثورة.

بسمة: سأصّوت بـ »ال« 
على التعديالت الدستورية

أين ميضي املغربي وجرانة 
وعز فترة سجنهم؟

مبارك خّص منة شلبي مبقابلة 
خاصة خالل استقباله الفنانني

شعبوال: أرفض مجلس الشعب 
وممكن أن أترشح للرئاسة!

عمرو مصطفى ينفي ترشحه 
للرئاسة وتأسيس حزب سياسي

أعلنت املمثلة املصرية بسمة عن رفضها التام للتعديالت 
الدستورية اجلديدة، وانها ستصّوت ب� »ال« على تلك التعديالت، 
وأضافت: »أوال جناح الثورة أسقط الدستور يعني ال يجوز 
ان نعدل ما سقط، فما بني على باطل فهو باطل، ثانيا ليس 
من العدل االس���تفتاء على كل املواد مرة واحدة، بل كل مادة 
على حدة، ثالثا التعديالت ال تلزم 
الرئيس اجلديد بتشكيل جلنة 
لوضع دستور جديد يعني هو 
التعديالت حترم  وذوقه، رابعا 
قطاعا كبيرا م���ن املواطنني من 
انهم  الترشح للرئاس���ة ملجرد 
مولودون خارج مصر، خامسا 
التصويت ب� »نعم« سيعيد العمل 
بالدس���تور القدمي ول���و لفترة 
مؤقتة، وهو كما قلت سابقا قد 
الثورة، سادسا  س���قط بنجاح 
التعديالت لم تتطرق للصالحيات 
غير احملدودة لرئيس الدولة وهذا 
في حد ذات���ه مثير للقلق ألن من املمكن ان ينتج عنه نظام 

مشابه ملا ثرنا عليه«.

سي.ان.ان: يعد سجن مزرعة »طرة« الذي يحتجز فيه وزير 
االسكان املصري الس���ابق احمد املغربي، وزميله في وزارة 
السياحة زهير جرانة، وعضو مجلس الشعب السابق احمد 
عز، على ذمة التحقيقات التي يجريها معهم النائب العام في 
قضايا فساد واالستيالء على املال العام وتسهيل االستيالء 

عليه، هو احد السجون اخلمسة في منطقة سجون طرة.
والس���جن معروف بأنه مقر احتجاز السياسيني ورجال 
االعمال ورجال الشرطة والقضاة احملكوم عليهم في قضايا 

فساد وتربح.
والسجن مكون من اربعة عنابر كبيرة، عنبر رقم واحد، 
املخصص للضباط واملستشارين املتهمني واحملكوم عليهم 
في قضايا فس���اد، عنبر رقم 2 وكان يضم من يوصفون ب� 
»التائبني« من اجلماعات االسالمية، وبعد ترحيلهم لسجون 

اخرى اصبح الحتجاز نشطاء جماعة االخوان.
ويضم العنبر الثاني س���تة زنازي���ن كبيرة، و4 زنازين 
انفرادية، وكان يضم حت���ى وقت قريب القيادي االخواني، 
خيرت الشاطر، وزميله حسن مالك قبل خروجهما »السباب 
طبية« مؤخرا، وملحق بخارج هذا العنبر من اليمني والشمال 
عدد من الزنازين االنفرادية املعروفة ب� »عنبر التأديب« وهو 
العنبر احملتجز فيه حاليا رجل االعمال هشام طلعت مصطفى، 

املتهم في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان متيم.
اما العنبر رقم 3 فهو حتت الصيانة اآلن، وكان يحتجز 
به قدميا نشطاء االخوان املسلمني احملكوم عليهم في قضايا 
عس���كرية، في حني يحتجز في عنب���ر رقم 4 عدد من رجال 
االعمال الذين كان اغلبهم في الفترة املاضية ضمن ما يعرف 
ب���� »نواب القروض« كما انه يحتجز به عدد من الفارين من 

اخلدمة العسكرية.
ويضم سجن طرة مستشفى صغير مطل على حديقة تعرف 
بأنها عنبر رقم 5 الذي يحتجز به كبار رجال االعمال والوزراء 

السابقون املتهمون واحملكوم عليهم في قضايا فساد.
كما يوجد بالسجن ملعب كبير لكرة القدم وآخر يستخدم 
كملعب للتنس او للكرة الطائرة، وهو بجوار املسجد، وفي 
مدخل السجن غرف االدارة والضباط ومأمور السجن وحجرة 
متوسطة للزيارة، وفي العادة يجتمع فيها كبار رجال الدولة 
احملتجزين مبزرعة طرة بزوارهم في غرفة مأمور القس���م، 

نظرا النها الغرفة الوحيدة التي يوجد به تكييف.

أثار اختفاء الفنانة منة شلبي عن األضواء خالل فترة 
ثورة 25 يناير، العديد من عالمات االستفهام حول موقفها 
من الثورة ومن الرئيس املخلوع حس���ني مبارك، خاصة 
ان الرئي���س أصر على ان تكون منة ش���لبي ضمن الوفد 
الفني الذي قابل���ه مؤخرا قبل تنحيه، وترددت أنباء عن 
تكليفه وزير اإلعالم السابق أنس 
الفقي جلمع معلومات كثيرة عن 
الفنانة الشابة ألنه كان معجبا 
بها، لدرجة انه خصص لها ساعة 
ونصف الساعة من 4 ساعات 

قضاها مع الفنانني.
إلى ذلك ورط���ت منة تامر 
أمام اجلمهور عندما  حس���ني 
دعت ال���ى التواصل معه دون 
الهجوم عليه، في محاولة منها 

لتحسني صورته.
وهو األمر الذي أدى ملهاجمتها 
بل وانتش���رت ب��صورة أكبر 
التعليق���ات التي تهاجم وتس���خر من تامر حس���ني بل 
واع���تبر البع��ض دف���اع من��ة شلبي عنه حيلة جديدة 
من ح���يل تامر التي يلجأ اليها من أجل حتسني صورته 

امام اجل��مهور.

اعتبر الفنان الشعبي املصري شعبان عبدالرحيم نفسه 
مفجر ثورة 25 يناير بعد جناح اغانيه عن غالء االسعار في 
حتريك الرأي العام ضد النظام السابق، وفي الوقت الذي اكد 
فيه رفضه خوض انتخابات مجلس الشعب »البرملان«، لم 
يستبعد ترش���يح نفسه النتخابات الرئاسة، قائال »مجلس 
الش���عب مش على مقاس���ي، فأنا ال احب ان امثل مجموعة 
قليلة، انا احب ان امثل اغلبية الشعب، ولو حصل وقررت 

فترشيحي للرئاسة في هذا احلال يكون افضل«.

نفى امللحن واملغني املصري عمرو مصطفى ما تردد مؤخرا 
عن نيته خوض االنتخابات الرئاسية املقبلة في مصر واعتزامه 
تأسيس حزب سياسي فيما حذر جمهوره من انتحال بعض 

االشخاص شخصيته على موقع »فيس بوك«.
وقال عمرو ان كل ما اش���يع مؤخرا بخصوص اعتزامه 
ترش���يح نفسه في انتخابات رئاسة اجلمهورية او تأسيس 
حزب ليس له اي اساس من الصحة، ولم يتحدث نهائيا مع 
اي صحيفة او مجلة بكالم يشير من قريب او من بعيد الى 

هذه الشائعات املغرضة.

بسمة

منة شلبي

نظيف اشترى أرض قصوره 
الثالثة بـ 62 جنيهًا للمتر!

استباح أحمد نظيف رئيس حكومة عصر الرئيس املصري 
السابق حسني مبارك لنفسه املال العام واخلاص.

ففي منطقة وادي النخيل بطريق القاهرة � االس���كندرية 
الصحراوي ش���يد نظيف ثالثة قصور ترتب���ط بأنفاق له 
وألفراد أس���رته وزوجته زينب. ووزير االس���كان في ذلك 
الوقت من���ح نظيف املتر مقابل 
62 جنيها وبالتقس���يط املريح 
ومن دون فوائ���د، وفي حينها 
كانت وزارة االسكان تبيع املتر 
االس���تثماري للغالبة والشباب 

بآالف اجلنيهات.
يكشف العقد أن نظيف اشترى 
األرض ومساحتها 4 أفدنة و16 
قيراطا عام 2006 بسعر 62 جنيها 
للمتر فقط، وهو سعر زهيد ال 
يتناسب مع السعر احلقيقي للمتر 

في هذه املنطقة.
ويوضح العق���د ان القصور 
التي يقطن فيها نظيف، كل قصر مساحته 362 مترا، وملحق 
بالقصور منزل صغير مساحته 65 مترا للحراسة اخلاصة 
بنظيف، ومبنى للخدمات مس���احته 51 مت���را، وغرفة أمن 
مساحتها 11 مترا، وكراجان منفصالن مساحة كل منهما 54 

مترا، بإجمالي مساحة مبنية نحو 1400 متر تقريبا.
ويوض���ح العقد ان نظيف هو الذي بنى القصور الثالثة 
على نفقته اخلاصة، وان ثمن االرض من دون املباني املقامة 

عليها مليون و900 ألف جنيه، والعقد بتاريخ 2008/11/6.

أحمد نظيف

وزير الداخلية السابق 
سيطر على مبارك 

بلعبة االغتياالت 
وأطاح بكمال 

اجلنزوري بتسجيل 
خاص

»قطاع األمن 
الوطني« يختص 

باحلفاظ على األمن 
الوطني والتعاون مع 
أجهزة الدولة املعنية 

بحماية وسالمة 
اجلبهة الداخلية 
ومكافحة اإلرهاب

العادلي أول ضابط 
شرطة في تاريخ مصر 

يترقى 3 مرات 
في عامني


