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نقابة احملامني تتهم مقربني من مبارك باحلصول على أراض تعادل مساحة 5 دول عربية

دعوى قضائية تؤكد عدم دستورية
 تنحي مبارك وتطالب بعودته!

قام عدد من احملامني أطلقوا 
على أنفس���هم »ش���باب محامي 
مصر احلر« برفع دعوى قضائية 
مبجلس الدولة تطعن على قرار 
السابق مبارك،  الرئيس  تنحي 
القرار وبعودة  مطالبة ببطالن 
مبارك مرة أخرى الستكمال مدته 

الرئاسية.
واس���تند رافع���و الدع���وى 
احملامون ث���روت محمد صالح، 
ومحيي كامل راشد، وحمدي سيد 
مهني بحسب ما أكده أحدهم ملوقع 
مصراوي انه بناء على املواد 74 
و152 واملادة رقم 1 من القانون رقم 
174 لسنة 2005، والتي تستوجب 
عرض أي قرار رئاس���ي يخص 
الشعب لالستفتاء العام وهو ما 
لم يحدث مما يجعل القرار باطال 

بنص الدستور.
وأضاف ان���ه بناء على مواد 
الدستور السالف ذكرها فإن قرار 
مبارك بالتنحي باطل، ومن حقه 
أن يتراجع عنه خالل 60 يوما من 
إصداره، وعليه فإن مبارك مازال 
الرئيس الشرعي  دستوريا هو 
للبالد، ولكي يدخل قراره حيز 
التنفيذ يجب أن يستفتى الشعب 
عليه، عالوة على أن قرار تفويض 
املجلس األعلى إلدارة ش���ؤون 
البالد مخالف للدستور � بحسب 

ان تع���د اللجنة تقريرا ش���امال 
لكي تقدمه للنيابة للتحقيق في 
التجاوزات. إلى ذلك أعلن عادل 
فخري دانيال، وكيل مؤسس���ي 
ح���زب االس���تقامة، ان املجلس 
االعلى للحزب اختاره للترشح في 
انتخابات رئاسة اجلمهورية، كأول 
مرشح قبطي يخوض االنتخابات، 
مضيفا ان هناك جلنة قانونية 
تعد البرنامج اخلاص بالترشيح 

لالنتخابات.
وأشار دانيال الى ان أول بند في 
البرنامج هو الغاء بنود معاهدة 
كامب ديڤيد، واصفا املعاهدة بأنها 
تسببت في سرقة مصر، معتبرا 
السابقة استخدمت  ان االنظمة 
كامب ديڤيد ملكاسب شخصية، 

وليس في مصلحة الدولة.
وأضاف دانيال انه يتم اآلن 
التشاور حول البرنامج ليكون 
خادما لكل املصريني، مشيرا إلى 
انه يرفض الغ���اء املادة الثانية 
من الدس���تور، بل يريد اضافة 
الش���رائع السماوية«،  »وباقي 
حتى يك���ون الدس���تور خادما 
لكل املصريني، موضحا ان لديه 
خطة استراتيجية ملصر خالل 3 
سنوات، لتصبح مصر بعدها من 
ضمن أكبر دول العالم الصناعية 

والزراعية.

فلسطني والكويت وقطر ولبنان 
والبحرين. وقال أس���عد هيكل 
منس���ق جلنة احلريات بنقابة 
احملامني ان حتقيق���ات أجرتها 
اللجنة كشفت ان رجال األعمال 
ومن بينهم نسيب مبارك استولوا 
على 16 مليون فدان تقريبا أي ما 
يعادل 67.2 ألف كيلومتر مربع 
وهو ما يزيد على مساحة الدول 

اخلمس مجتمعة.
وأضاف هي���كل في تصريح 
نشرته صحيفة »األهرام« على 
موقعها على االنترنت ان قيمة 
األراضي املستولى عليها تزيد 
على ألف ملي���ار جنيه مصري 

)حوالي 200 مليار دوالر(.
وتابع ان املبلغ كاف لس���داد 
ديون مصر الداخلية واخلارجية 
كلها. وكش���ف هي���كل ان رجال 
األعمال املتهم���ني هم: أحمد عز 
وهشام طلعت مصطفى ومحمد 
فريد خميس ومحمد أبو العينني 
القياديون ف���ي احلزب الوطني 
احلاكم سابقا ومجدي راسخ والد 
زوجة عالء مبارك جنل الرئيس 

املخلوع.
وأشار هيكل الى انهم حصلوا 
على تلك األراضي باألمر املباشر 
أو مزاي���دات  دون مناقص���ات 
املقرر  وبأسعار بخس���ة. ومن 

تأكيدات رافعي الدعوة.
وف���ي الس���ياق نفس���ه أكد 
احملامي محيي كامل أحد رافعي 
الوزراء  الدعوى ان محاكم���ات 
السابقني ورجال األعمال باطلة 
الدس���تور وهو  نظرا لتعطيل 
القوانني  ما يس���تتبعه تعطيل 
املنسلخة باألساس من الدستور 
قائال: »ال عقوبة وال جرمية دون 
نص.. وفي ظل تعطيل الدستور 

ال يوجد نص«.
وأكد محي���ي أن قرار تنحي 
مبارك غير دس���توري، وكل ما 
نتج عنه ق���رارات باطلة يجب 
التراجع عنها وسحبها وإعادة 
مبارك مرة أخرى الستكمال مدته 
الرئاسية، وردا على أن الدستور 
اآلن معطل وعليه تنتفي حجية 
املواد الدستورية التي يستند إليها 
قال: العبرة بوقت صدور القرار 
وحينها كان الدستور قائما وغير 
معطل وبالتالي فإن الدس���تور 
حينها كان يعمل وبالتالي تخضع 

الدعوى ملقتضيات دستور 71.
إلى ذلك ،اتهمت نقابة احملامني 
املصرية امس االول رجال أعمال 
مقرب���ني من الرئي���س املخلوع 
حس���ني مبارك باحلصول على 
أراض من الدولة تعادل مساحة 
خمس دول عربية مجتمعة هي 

حسني مبارك

عادل دانيال أول 
مرشح قبطي للرئاسة 

يدعو إللغاء معاهدة 
كامب ديڤيد

عالء كان ال يستخدم اسم مبارك في تعامالته املالية بهدف التضليل

ظهور مفاجئ جلمال مبارك وعاطف عبيد 
وزكريا عزمي في نادي رجال األعمال

ذك���رت تقارير صحافية ان 
جم���ال مبارك جن���ل الرئيس 
املصري السابق شوهد في نادي 
رجال االعمال بجاردن س���يتي 
في العاصمة القاهرة وبصحبته 
رئيس الوزراء االسبق عاطف 
عبيد ورئيس دي���وان رئيس 

اجلمهورية زكريا عزمي.
ونش���رت صحيفة »الوفد« 
ف���ي عددها الص���ادر امس ان 
احلاضري���ن في ن���ادي رجال 
األعمال بجاردن سيتي فوجئوا 
بجلوس جمال مبارك على احدى 

املوائد بصحبة عبيد وعزمي.

احد اقارب الرئيس

واضافت الصحيفة التي لم 
تذكر مصدر خبرها ان احد اقارب 
الرئيس الراحل انور السادات 
وال���ذي تصادف وج���وده في 
النادي قام مبصافحة عبيد، اال 
انه رفض مصافحة جمال مبارك 
حتى ان عبي���د حاول معاجلة 
املوقف بقوله لقريب السادات 
»ده جم���ال برضه« لكنه اصر 

على عدم مصافحته.
وتساءل احلاضرون بنادي 
رجال االعمال بجاردن س���يتي 
عن مص���در قوة وجرأة هؤالء 
وعدم تخوفهم من الظهور رغم 

يس���تخدم هذا االسم دائما في 
تعامالته املالية، واحلس���ابات 
اخلاص���ة في البن���وك، بهدف 
التضليل، وحتى ال يعرف أحد أنه 
جنل الرئيس السابق، مشيرا إلى 
أن جميع املساهمني في الشركة 
كان���وا يس���تخدمون ألقابهم، 

باستثناء عالء مبارك.

أسماء كبيرة

وأكد علي أنه اكتشف مساهمة 
أسماء وصفها بأنها كبيرة في 
الشركة، أثناء بحثه في القضية، 
من بينها املهندس االستشاري 
شهاب مظهر، عديل جمال مبارك، 
ود.فهمي عصمت عبداملجيد، جنل 
د.عصمت عبداملجيد، األمني العام 
السابق جلامعة الدول العربية، 
وان األمر لم يتوقف عند مساهمة 
أحمد املغربي، وابن خالته رجل 

األعمال ياسني منصور. 
وقال علي إن ثقته في نزاهة 
القضاء املصري جتعله ينتظر 
حكما يعيد ألبناء مصر حقهم في 
األراضي التي عبثت بها مجموعة، 
وصفها بأنها من الفاسدين الذين 
استغلوا مناصبهم في االستيالء 
عليها لتحقيق منافعهم اخلاصة، 
دون النظ���ر ملعاناة اآلالف من 

املصريني.

تورطهم في قضايا فساد ونهب 
اموال الشعب. ومن املعروف ان 
زكريا عزم���ي يذهب الى نادي 
هيليوبوليس بش���كل منتظم 
النادي  يوميا للسير في تراك 
بشكل طبيعي. إلى ذلك كشف 
خال���د علي، املمث���ل القانوني 
للمرك���ز املص���ري للحق���وق 
االقتصادية واالجتماعية، عن 
أن ع���الء مبارك، جنل الرئيس 
السابق حسني مبارك، ميتلك 
أسهما تقدر ب� 49 مليونا و536 
ألف جنيه في شركة »بالم هيلز« 
التي يساهم فيها م.أحمد املغربي، 

وزير اإلسكان السابق.
وقال علي، الذي أقام طعنا 
القض���اء اإلداري  أمام محكمة 
ببطالن قرار تخصيص مساحات 
كبيرة من األراضي للش���ركة 
في مدينة 6 أكتوبر، إنه حصل 
م���ن صحافي أجنبي يعمل في 
»نيويورك تاميز« على محضر 
اجتماع اجلمعية العمومية غير 
العادية للشركة، والتي مت فيها 
تخصيص األسهم لعالء مبارك، 
باسم عالء محمد حسني السيد، 
دون استخدام لقب »مبارك« في 
االسم في أي جزء من محضر 

االجتماع.
وأضاف »علي« أن عالء كان 

 عالء مباركجمال مبارك

عاطف عبيدزكريا عزمي

»تقصي احلقائق«: »الوطني« شّكل تنظيمًا »شبه عسكري« 
من البلطجية وأتباع سرور شاركوا في »موقعة اجلمل«

حّم���ل تقرير جلن���ة تقصى 
احلقائق بشأن أعمال العنف التي 
ارتكبت خالل ث���ورة 25 يناير، 
الداخلية  العادلى، وزير  حبيب 
األس���بق، املس���ؤولية املباشرة 
عن االعتداء عل���ى املتظاهرين 
وقت���ل عدد كبير منه���م، بحكم 
مسؤوليته السياس���ية كوزير 
للداخلية، ومسؤوليته القانونية 
الذي  التقرير  عن تابعيه. وقال 
التابعة للمجلس  اللجنة  أعدته 
القومي حلقوق اإلنسان برئاسة 
محمد فائق: إن الرئيس السابق 
حسني مبارك يتقاسم مسؤولية 
السياسة األمنية جتاه األحداث 
خالل املواجهة األمنية للمتظاهرين 
بحكم مس���ؤوليته الدستورية، 
فضال عن رئاسته املجلس األعلى 
للش���رطة، كما يجب مس���اءلة 
القيادات اإلعالمية التي تورطت 
في أعمال التحريض املباشر ونشر 
أخبار كاذب���ة على نحو يجرمه 
القانون، وأيضا إنش���اء مجلس 
وطني مس���تقل لإلشراف على 

اإلرسال املرئي واملسموع.
وقال فائق في مؤمتر صحافي 
امس األول إلعالن التقرير: طالبنا 
النيابة العامة بأن تتسع حتقيقاتها 
بشأن املسؤولية اجلنائية للحزب 
الوطني وقيامه بأعمال بلطجة ضد 
املتظاهرين، وأن تشمل إجراءات 
النيابة التحفظ على أموال احلزب 

بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية، 
وكذا اختطاف، واعتقال وتعذيب 
مواطنني، من جانب قوات الشرطة، 
وميليش���يات تض���م بلطجية، 
وعناصر أمني���ة تابعة للحزب 
الوطني احلاكم س���ابقا، فضال 
عن جرائم قتل وإصابة وخطف 
مواطن���ني من جان���ب مجرمني 
جنائيني فروا من السجون خالل 
فترة االنسحاب األمني بأسلوب 

يثير تساؤالت خطيرة.
وقال فائ���ق وزي���ر اإلعالم 
األسبق: ان اللجنة استندت في 
مصادره���ا إلى الش���كاوى التي 
تلقته���ا، والبالغ���ات الصادرة 
عن أس���ر الضحاي���ا، واملصادر 
الرسمية، واإلدارات املتخصصة 
التي استقبلت  في املستشفيات 
جثث القتلى واملصابني في القاهرة 
وعدة محافظات ومنظمات حقوق 
اإلنسان واملصادر اإلعالمية املرئية 

واملكتوبة واملسموعة.
واتهم التقرير قيادات باحلزب 
الوطني بالقيام بأعمال عنف ضد 
أبرزها حش���د  املتظاهرين كان 
البلطجي���ة لالعتداء على الثوار 
في ميدان التحرير فيما يعرف ب� 
»موقعة اجلمل« وأشار التقرير إلى 
مسؤولية عناصر تابعة للدكتور 
أحمد فتحي سرور رئيس مجلس 
الشعب السابق في ترتيب هذه 

األحداث.

سلبيا جتاه األحداث، واتخذ اإلعالم 
احلكومي طاب���ع االنحياز، وهو 
بذلك مسؤول مسؤولية مباشرة 
عن التحريض ضد املتظاهرين، 
ويعتبر طرفا أساس���يا وشريكا 
في هذه اجلرائ���م التي ارتكبت 
بحق املتظاهرين. وأشار إلى أن 
وسائل اإلعالم الرسمية التزمت 
طيلة األحداث بالتعتيم وغياب 
التهم املغرضة  احلياد وإلصاق 

باملتظاهرين.
وأك���د أن احل���زب الوطن���ي 
مس���ؤول بجان���ب املس���ؤولية 
اجلنائي���ة لبع���ض قيادات���ه، 
عن إفس���اد احلياة السياس���ية 
ف���ي البالد، والتالع���ب بالنظام 
اجلمه���وري للدولة بالتعديالت 
املتكررة للدستور، وتزوير إرادة 
الناخبني والتدخل املباش���ر في 
تغيير نتائ���ج االنتخابات على 
مس���توى اجلمهوري���ة، كما أنه 
خلط بني موارد احلزب وموارد 
الدولة، وقيامه بتشكيل تنظيم 
سرى شبه عسكري للقيام بأعمال 

بلطجة باملخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن إجراءات قمع 
ثورة يناير السلمية منذ تفجرها 
ش���هدت سلس���لة من اجلرائم 
اجلس���يمة بحق نشطاء الثورة 
وجماهيرها، شملت جرائم قتل 
عمد، وقتل عش���وائي، وإصابة 
مواطنني بإصابات جسيمة أسفر 

حل���ني التحقق م���ن الفصل بني 
الدولة واحلزب، وسرعة  أموال 
التحفظ على القيادات املش���تبه 
فيها من احلزب حلني استكمال 
أعمال التحقيقات املتعلقة بجرائم 

االعتداء على املتظاهرين.
اللجنة ضرورة  وأكد رئيس 
الشهداء  إصدار قائمة بأس���ماء 
تنشر في اجلريدة الرسمية لكي 
تعتمد كدليل رسمي لذويهم يحفظ 
لهم كرامتهم املعنوية، الفتا إلى 
تعرض الكثي���ر من املتظاهرين 
لالعتقال عن طريق اخلطف، وأنه 
مازال هناك عشرات من املجهولني 
إلى اآلن ل���م تتضمنهم التقارير 
الرس���مية. وقال: لعبت سيطرة 
الدولة على وسائل اإلعالم دورا 

صورة أرشيفية لثورة 25 يناير

اقترنت بجنايات القتل العمد 
والشروع في القتل والتسبب 
في احلاق اضرار جس���يمة 
باملمتلكات العامة واخلاصة 
مما أدى إلى االضرار مبركز 
الب���الد االقتصادي وحدوث 
فارغ أمني واشاعة الفوضى 
وتكدير االمن العام وترويع 
االمنني وجعل حياتهم في خطر 
وكان ذلك اثناء قيام املجني 
عليهم بالتظاهرات السلمية 
احتجاجا على س���وء البالد 
السياسية  وتردي االوضاع 
واالجتماعية  واالقتصادية 

واالمنية.
النيابة كال  كما أحال���ت 
من اللواء اس���امة يوس���ف 
اسماعيل املراسي مدير امن 
اجليزة السابق واللواء عمر 
الفرماوي مدير امن 6 اكتوبر 
الى احملاكمة اجلنائية النهما 
تسببا بخطئهما في احلاق 
ضرر جسيم باموال ومصالح 
اجلهة التي يعمالن بها واموال 
الغير املعهود بها  ومصالح 
لتلك اجلهة مما ترتب عليه 
ضرر جسيم واشاعة الفوضى 
وتكدير االمن العام وترويع 
االمنني وجع���ل حياتهم في 
خط���ر وكان ذلك اثناء قيام 
املجن���ي عليهم بالتظاهرات 
السلمية مبحافظتي اجليزة 

واكتوبر.

هذه املب����ادرة اإليجابية من 
خالل املكاملة الهاتفية.

وم����ن ناحية أخرى نفى 
البابا شنودة الثالث أن يكون 
قد أثار بعض املوضوعات التي 
الكنيسة أو مطالب  تخص 
قبطية خالل لقاءاته األسبوع 
املاضي مع مسؤولني يتقدمهم 
د.عصام شرف رئيس الوزراء 
ود.يحيى اجلمل نائب رئيس 

الوزراء.

إحالة العادلي و4 من مساعديه 
إلى »اجلنايات« بتهمة قتل الثوار عمدًا

البابا شنودة: املكاملة 
مع مرشد اإلخوان ودية

الرسمي  وأشار املتحدث 
إلى أن النيابة العامة أجنزت 
جانبا كبيرا من التحقيقات 
في الوقائع التي وقعت يوم 
2 فبراير مبي���دان التحرير 
والتي يطل���ق عليها واقعة 
»اجلم���ل« بس���ؤال عدد من 
أه���ل املتوف���ني واملصابني 
وأم���رت بحب���س عضوين 
مبجلس الشعب والشورى 

بعد استجوابهما.

وق����ال إن اللقاءات كانت 
ودية وركزت على االطمئنان 

على حالته الصحية.

القاه���رة � د.ب.أ: أحالت 
الس���لطات املصري���ة وزير 
الداخلي���ة األس���بق حبيب 
العادلي وعددا من مساعديه 
جناي���ات  محكم���ة  إل���ى 

القاهرة.
وذكر املتحدث الرس���مي 
للنيابة العامة املصرية، في 
بيان، أنه في اطار حتقيقات 
النيابة العامة لوقائع االعتداء 
التي بدأت  على املتظاهرين 
يوم 25 يناي���ر املاضي في 
القاه���رة وباقي  محافظ���ة 
احملافظ���ات األخ���رى فقد 
اليوم  العامة  النيابة  أحالت 
إلى محكمة جنايات القاهرة 
كال من حبيب ابراهيم العادلي 
وزير الداخلية األسبق واللواء 
حسن عبدالرحمن مساعد اول 
الوزي���ر مدير جهاز مباحث 
الدولة األسبق واللواء  امن 
عدلي فايد مساعد أول الوزير 
السابق ملصلحة االمن العام 
واللواء احمد رمزي مساعد 
الوزير السابق لقطاع االمن 
املركزي واللواء اس���ماعيل 
الوزير  الشاعر مساعد اول 

المن القاهرة سابقا.
وأض���اف املتح���دث أن 
النيابة العام���ة وجهت لهم 
تهم ارتكاب جرائم االشتراك 
في قتل بع���ض املتظاهرين 
عمدا مع سبق االصرار والتي 

� أ.ش.أ: وصف  القاهرة 
قداسة البابا شنودة الثالث 
بابا االسكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقس����ية املكاملة 
الهاتفية التي أجراها مؤخرا 
م����ع د.محمد بديع املرش����د 
الع����ام جلماع����ة اإلخوان 
املسلمني بأنها كانت مكاملة 
ودية تخللتها مشاعر طيبة 
وعب����ارات تعك����س املودة 

واالحترام والتقدير.
وقال البابا ش����نودة في 
محاضرته األس����بوعية إن 
املكاملة لم تتطرق إلى أي من 
أمور الش����أن العام أو أمور 
سياس����ية كما رددت بعض 

وسائل اإلعالم.
وأضاف أنه أجرى املكاملة 
بعد أن تلقى رسالة رقيقة 
من املرش����د العام لالخوان 
املس����لمني تهنئه فيها على 
س����المة الع����ودة من رحلة 
العالج بالواليات املتحدة، 
مشيرا إلى أنه سعى إلى رد 

حبيب العادلي

د.محمد بديع البابا شنودة

.. وإحالة الشيخ إلى  »اجلنايات« بتهمة 
اإلضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله

القاهرة � كونا: قرر النائب العام املستشار 
عبداملجيد محمود أمس االول احالة رئيس احتاد 
االذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ الى 
محكمة اجلنايات بتهمة االضرار عمدا بأموال 

ومصالح جهة عمله.
وذكر املتحدث باسم النيابة العامة املستشار 
عادل السعيد في تصريح صحافي ان التحقيقات 
كشفت أن الش���يخ تعاقد على انتاج 15 عمال 

فنيا بنظام االنتاج املشترك مع القطاع اخلاص 
وانف���رد بتحديد تكلفة انتاج العمل ونس���بة 
مشاركة جهة عمله فيها دون أخذ رأي اللجان 

الفنية املتخصصة.
وأضاف السعيد ان ذلك أضر بأموال جهة 
عمل���ه مببلغ قدره 10 ماليني و667 ألف جنيه 
متث���ل الفارق بني التكلفة الفعلية إلنتاج هذه 

األعمال والتكلفة التي مت التعاقد عليها.

العيسوي: سنحاسب املدانني من ضباط 
الشرطة في االعتداء على املتظاهرين

أكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن 
مطالبة أسر شهداء ثورة 25 يناير بحقوقهم 
من الشرطة، يتم االخذ بها حاليا في حتقيقيات 
النيابة العامة وهيئة القضاء وهي التي تقوم 
بالتحقيق حاليا ف����ي القضايا التي تخص 
ثورة 25 يناير ومنها جتاوز عدد من ضباط 
الشرطة أثناء قيامهم بالعمل ومن سيثبت 
إدانته وس����تتم محاس����بته. وأشار إلى أنه 
يوج����د عجز في قوات الش����رطة من حيث 
االفراد واألمناء واملندوبني، وتتم حاليا دراسة 

االستعانة ببعض خريجي الكليات.
وقال »أعتقد أن مثل هذه اخلطوة لن تفيد 

جهاز الشرطة«.
وأكد العيس����وي أن عدم معرفة املواطن 
املصري حلقوق����ه وواجباته داخل املجتمع 
هي أساس العالقة املتوترة بينه وبني رجل 
الش����رطة، مش����يرا إلى أنه جار اآلن وضع 
إرش����ادات داخل املواقع الشرطية املختلفة 
من أجل توضيح التعليمات التي عن طريقها 

يعلم املواطن حقوقه وواجباته.
وقال العيس����وي في مقابلة خاصة مع 
البرنامج التلفزيوني »مصر النهادرة« بثت 
الليلة قبل املاضية إن املشكلة في مصر أنه 
ال أح����د يعرف حقوقه وواجباته في جميع 
القطاع����ات، مؤكدا أن السياس����ة في وزارة 
الداخلية س����تتغير بتغير السياسة داخل 
القي����ادة العامة للدولة وهذا ما س����يتم في 

الفترة املقبلة.

وأكد أنه خالل فترة قصيرة سيعود جهاز 
الشرطة إلى ما كان عليه في سابق عهده من 
حيث التواجد في شوارع اجلمهورية، نافيا 
وجود استقاالت كبيرة كما يقول البعض في 
جهاز الشرطة وأن هناك العديد من أجهزة 
الشرطة موجودة بنفس عددها وإمكانياتها 

ومنها أجهزة االمن املركزي.
وأض����اف وزير الداخلي����ة ان عدد قوات 
الش����رطة ال يتجاوز 290 ألف مجند وذلك 
بحس����ب البروتوكول مع القوات املسلحة، 
نافيا أن يكون عدد القوات أكثر من مليون 
و600 ألف مجند كما يقال وأن عددهم هو 118 
الف مجند في االمن املركزي. وطالب أجهزة 
االعالم بجميع أشكاله والصحافة بالوقوف 
مع أجهزة الش����رطة ومساندتها في الفترة 
املقبلة، مشيرا إلى ان اجلهاز تعرض خالل 
الفترة األخيرة إلى حمالت وصفها ب� »أنها 
كانت في بعضها ظاملة وغير صحيحة في 
بعض االحيان مما يؤثر على نفسية رجال 

الشرطة«.
وأشار إلى أن جهاز الشرطة كان ومازال 
أكثر االجهزة الرقابية وذلك عبر وجود أجهزة 

مثل جهاز التفتيش والرقابة.
وأكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن 
غياب املساءلة في الدولة هو أساس االنفالت 
الذي نعيش فيه اآلن، مشيرا إلى أنه في حال 
وجود مساءلة وسيتوقف الفرد عن الفساد 

الذي يقوم به.




