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البورصة املصرية تتجاوز أزمتها 

وتقلص خسائر مؤشرها الرئيسي إلى %3.7

احلمد: الكويت حريصة على دعم االقتصاد املصري
القاهرة � كونا: أكد س����فيرنا 
ل����دى القاه����رة د.رش����يد احلمد 
حرص الكويت مبختلف وزاراتها 
ومؤسساتها وفعالياتها االقتصادية 
عل����ى دع����م االقتص����اد املصري 
البورصة  والنهوض به، السيما 
املصرية. واكد السفير، د.احلمد في 
تصريح ل� »كونا« عقب مشاركته 
افتتاح ثاني جلسة  في فعاليات 
للتداول في البورصة املصرية بعد 
توقف دام ما يزيد على 50 يوما، 
انه تلقى دعوة من هيئة البورصة 
للمشاركة في فعاليات افتتاح جلسة 
تداول البورص����ة اول من امس. 
واوضح ان ه����ذه الدعوة تعكس 

حقيقة مفهوم التعاون االقتصادي 
واالستثماري بني الكويت ومصر، 
مؤكدا ان العالق����ات بني البلدين 
متين����ة وراس����خة ف����ي مختلف 
املج����االت، الس����يما االقتصادية 
واالستثمارية منها. وذكر ان ثمة 
تعاونا اقتصاديا واستثماريا كبيرا 
بني الكويت ومصر على مستوى 
القطاعني العام واخلاص، مشيرا 
الى وجود العديد من الش����ركات 
الكويتية االس����تثمارية في مصر 
تقابلها شركات مصرية اخرى تعمل 

في الكويت.
وكش����ف عن ان هناك زيارة 
سيقوم بها وفد من غرفة جتارة 

وصناع����ة الكويت ال����ى القاهرة 
مطل����ع ابريل املقبل للتباحث مع 
التجارية املصرية  الغرف  احتاد 
حول سبل االستثمار واملشاريع 

االستثمارية داخل مصر.
من جهته، قال الرئيس اجلديد 
للبورصة املصرية محمد عبدالسالم 
ان مشاركة سفيرنا لدى القاهرة 
في فعاليات افتتاح جلسة تداول 
البورصة تأتي تأكيدا على عمق 
التي جتمع  العالق����ات  ومتان����ة 
مصر بالكويت السيما في اجلانب 
االقتصادي. واضاف عبدالسالم في 
تصريح مماثل ل� »كونا« ان السفير 
د.احلمد هو اول سفير في القاهرة 

يشارك في فعاليات افتتاح جلسات 
البورصة املصرية.

وعن وضع البورصة املصرية 
في املرحلة املقبلة، أكد عبدالسالم 
ثقته بالبورصة املصرية و»عودة 
االستقرار لها كما كانت في السابق 
عنصر جذب للمستثمرين االجانب 

والعرب واملصريني«.
واعرب عن ثقته في أن التخوف 
لدى املس����تثمرين س����يزول وأن 
البورصة املصرية س����تعود الى 
طبيعتها خالل االيام القليلة املقبلة 
موضحا ان اسعار االسهم احلالية 
هي اقل بكثير من قيمتها العادلة 

واالسعار احلقيقية لالسهم.

جنيه منه���ا 1.8 مليار جنيه في 
سوق االسهم و865 مليون جنيه 
في سوق السندات واملتعاملني 

الرئيسيني.
التقرير انحس���ار  ويؤك���د 
اخلسائر امس وجتاوز البورصة 
املصرية لتداعيات االزمة احلالية 
خاص���ة بع���د ان جنح���ت في 
استيعاب صدمة هبوط االمس 
ومع ظهور قوة شرائية كبيرة 
على االسهم خالل التعامالت فيما 
تشير توقعات الى ان تستكمل 
الرئيسية  البورصة  مؤش���رات 
صعودها القوى اعتبارا من جلسة 

االحد املقبل.

أفراد مصريني الى جانب عمليات 
شراء قوية متت على أسهم البنك 
الدولي وأوراس���كوم  التجاري 
تليكوم وأوراس���كوم لالنشاء 

وهيرميس.
واشار الى ان مؤشرات أسهم 
االفراد أغلقت على ارتفاع قوي 
ليربح مؤشر »ايجي اكس 70« 
نحو 2.5% مسجال 503.77 نقطة 
كما ارتفع مؤشر »ايجي اكس 100« 
االوسع نطاقا بنسبة 0.86% الى 

812.56 نقطة.
واوض���ح ان أحجام التداول 
امس سجلت رقما قياسيا خالل 
عام 2010 حيث جتاوزت 2.7 مليار 

القاه���رة � كون���ا: متكن���ت 
البورص���ة املصرية من جتاوز 
أزمتها وتقليص خسائر مؤشرها 
الرئيسي )ايجي اكس 30( لدى 
اغالق تعامالت امس على تراجع 
بلغت نس���بته 3.7% مقابل 6.5 
في بداية التعامالت صباح امس 
لينهي التعامالت عند 4950.82 

نقطة.
وذكر التقرير اليومي للبورصة 
ان املؤشرات سجلت متاسكا قويا 
ف���ي نهاية تعامالت االس���بوع 
بفض���ل عمليات ش���راء مكثفة 
من صناديق استثمارية محلية 
وأجنبية وعربية ومستثمرين 

أفراد من القوات املسلحة املصرية تقوم بحراسة مبنى البورصة أمس األول

شباب على »فيس بوك«:
»أنا مش هنتخب عمرو موسى«

خالد الصاوي: جترمي االعتصامات 
والتجمهر انتحار سياسي

جنيب محفوظ..
 امللهم احلقيقي لثورة يناير

رافي براك أول مسؤول إسرائيلي 
يزور  مصر بعد الثورة

كندا تصادق على قانون يتيح 
مصادرة موجودات بن علي

إحباط محاولة تهريب 
5 سبائك ذهب مبطار القاهرة

قنديل: لن أنتخب البرادعي
 ألنه ال ميلك العزمية وال الوقت

زيادة مستخدمي »فيس بوك« 
قبل ثورة 25 يناير وبعدها

رانيا محمود ياسني ترد 
على حمالت كنتاكي اإلعالمية

محمد رحيم يقاضي عمرو دياب

دشن عدد من الشباب »جروب« على موقع »فيس بوك« 
للدعوة إلى عدم انتخاب عمرو موسى األمني العام جلامعة الدولة 
العربية رئيسا للجمهورية بصفته من بقايا النظام السابق. 
وأكد الشباب على صفحة اجلروب عن بدء حتريك احلملة على 
أرض الواقع، وذلك من خالل بناء قواعد حقيقية، باإلضافة 
إلى بدء جتهيز وتعليق بوسترات 

تضمن مضمون احلملة.
 وقد شهد اجلروب انضمام 
عدد كبير من األعضاء بعضهم 
من املش���هورين، ومنهم الكاتب 
الصحافي بالل فضل، فيما حملت 
الصفحة الرئيسة للجروب عددا 
من األس���باب التي دفعتهم إلى 
تدشني احلملة، وهي كما تضمنته 
الصفحة »مش هانتخب اللي كان 
وزير في حكومة الفس���اد وكان 
زميل في حكومة الفس���اد اللي 
نهبت مصر.. مش هانتخب اللي 
س���كت 30 س���نة مع إنه لو كان قال ثورة كانت مصر كلها 
خرجت وراه.. وساب شعبه يغرق في الذل والفساد واجلوع 
واملرض واجلهل )ده حتى لو مش فاسد فالساكت عن احلق 
شيطان أخرس(.. مش هانتخب اللي كان أمني جامعة حكام 
العرب.. ومتناسي إن فيه حاجة اسمها شعوب عرب دايقة 

الذل والفقر والتعذيب على إيدي حكامهم قبل إسرائيل.
 »مش هانتخب اللي أرج���ل موقف عمله في حياته كان 
مجرد شجب وإدانة.. ويوم ما حب ياخد موقف زى رئيس 
تركيا أمني األمم املتحدة شده وسيادته قعد على طول.. أنا 
مواطن مصري حر.. مش هانتخب عمرو موسى.. وهنتخب 

مصري عنده برنامج مش مجرد اسم منفوخ«.

شهدت الصفحة الرسمية للفنان املصري خالد الصاوي 
على موقع »فيس بوك« مناقشات سياسية ساخنة في اليومني 
االخيرين عقب اعالن نتائج الدستور واملوافقة على قانون 
يج���رم االعتصامات واالضرابات. واعتب���ر الفنان املصري 
القانون االخير منافيا حلق من حقوق االنسان، وهو االحتجاج 
السلمي، بينما وصف هذا القرار 
بأنه انتحار سياسي لعصام شرف 
رئيس الوزراء املصري اجلديد.

وكتب الص���اوي معلقا على 
القرار »حق االنسان املعاصر في 
االحتجاج السلمي بكل طرقه مش 
حيس���قط بقانون متفصل، وال 
باعالم خبيث، وال حتى بغطرسة 
السالح«. واضاف: اللي حيسقط 
لو فكر ميس احلق ده هو عصام 
شرف اللي كان محتج معانا، وملا 
الوزارة راح حلف قدام  مس���ك 
اجلماهي���ر وبعده���ا على طول 
اتفضت االحتجاجات بالعنف والتعذيب، وحراس���ه اعتدوا 
على الناس يوم االس���تفتاء عشان يوس���عوا له، ودلوقتي 
بيهندس في جترمي االحتجاجات اصال، انتحار سياسي ده 

يا دكتور«.

 ص���در مؤخرا في املكتبات الفرنس���ية ترجمة لرواية 
لم تنش���ر من قبل للكاتب العاملي الراحل جنيب محفوظ 
احلاصل على جائزة نوبل في األدب عام 1988 وهي بعنوان 
»قهوة الكرنك« التي كتبها في عام 1971 بعد عام من وفاة 
الزعيم جمال عبدالناصر. وقامت دار النش���ر الفرنسية 

»أكست س���ود« بترجمتها في 
116 صفحة وطرحتها مؤخرا في 
األسواق، وتدور أحداثها حول 
ثالثة طالب ثوريني زج بهم إلى 
الس���جن وتعرضوا للتعذيب 
واالهانة حتى توفي واحد منهم 

قبل إعالن براءته.

عجز النظام

وتنبأ الكاتب املصري بعجز 
النظام احلاكم الذي تسبب في 
فقد اإلنسان لقيمته احلقيقية 
وحرمانه من احلقوق واحترامه، 

مم���ا جعله يلجأ إلى املكر واخل���داع ليصل إلى ما يريده 
ويطلبه مما يوصل اإلنسان الى حد االنفجار.

القاه���رة � د.ب.أ: وصل الى القاه���رة مدير عام وزارة 
اخلارجية االس���رائيلية رافي باراك قادما من اليونان في 
اول زيارة ملسؤول اس���رائيلي ملصر بعد ثورة 25 يناير 

تستغرق يومني.
يجري املسؤول االسرائيلي خالل زيارته مباحثات مع 
عدد من املسؤولني املصريني تتناول آخر التطورات باملنطقة 

وامللفات ذات االهتمام املشترك بني مصر واسرائيل.
وكان في استقبال رافي باراك السفير االسرائيلي لدى 

القاهرة يتسحاق ليفانون.

اوت���اوا � أ.ف.پ: أعلنت احلكومة الكندية أمس األول ان 
القانون الذي وضع في غمرة الثورة التونسية ويسمح الوتاوا 
مبصادرة موجودات القادة املتس���لطني او األنظمة الفاسدة 
دون احلصول على أدلة رس���مية ع���ن مصدرها االجرامي، 

دخل حيز التطبيق.
وعلى الرغم من الطلبات املتكررة للمسؤولني التونسيني 
اجلدد، فإن اوتاوا كانت عاجزة عن مصادرة موجودات رجل 
األعمال بلحسن طرابلسي املقرب من الرئيس التونسي املخلوع 

زين العابدين بن علي والذي يقيم في مونتريال.
وأكدت وسائل االعالم الكندية ان قيمة موجودات عائلة 
الديكتاتور التونسي الس���ابق في كندا تتراوح بني 10 و20 

مليون دوالر.

القاهرة � أ.ش.أ: احبطت مباح���ث مطار القاهرة الدولي 
بالتعاون مع جمارك قرية البضائع امس االول محاولة تهريب 
خمس سبائك تزن 3.5 كيلو جرام و120 كليو جراما من برادة 
الذهب االبيض حاول صاحب مؤسسة لالستيراد والتصدير 

تهريبها الى دولة االمارات داخل اطار معدني.
وكانت معلومات وصلت الى مباحث قرية البضائع مبطار 
القاهرة الدولي بقيادة اللواء جمال شعير مدير مباحث املطار 
تفيد مبحاولة قيام احد االش���خاص وهو صاحب مؤسسة 
لالستيراد والتصدير مبحافظة الشرقية بتهريب كميات كبيرة 

من برادة الذهب الى خارج البالد لدولة االمارات.
مت تشكيل فريق بحث ومتابعة بقيادة العميد حسام طلعت 
رئيس مباحث القرية للكش���ف ع���ن تفاصيل هذه احملاولة 
حيث مت التنسيق مع رجال اجلمارك بالقرية برئاسة حمدي 
القاض���ي وكيل الوزارة جلمارك قري���ة البضائع ومت اتخاذ 
االج���راءات لضبط احملاولة حيث تقدم صاحب املؤسس���ة 
بصحبة املستخلص النهاء اجراءات سفر االطار املعدني الى 
دبي وطوله متر ونصف املتر، وعرضه 20س���م باعتبار انه 
يستخدم في اعمال ديكور وبفحصه مت اكتشاف املضبوطات 

ونفى صاحب املؤسسة علمه بوجودها.
امر اللواء سامي دراز مس���اعد وزير الداخلية مدير امن 

املطار باتخاذ االجراءات القانونية املتعبة.

ق���ال اإلعالمي حمدي قنديل ان ما حدث يوم االس���تفتاء 
على التعديالت الدستورية لم يكن »عرسا« للدميوقراطية، 
وان حتري���ض جماعات اإلس���الم السياس���ي للناس على 
التصوي���ت ب� »نع���م«، بدعوى انه واجب ش���رعي وان من 
يصوت ب�»ال« يعتبر كافرا، يخالف بكل املقاييس ما س���ماه 

»أصول الدميوقراطية«.
وأضاف قنديل، خالل الندوة 
التي نظمها نادي روتاري النزهة، 
باالسكندرية، امس األول: »ألقى 
البرادعي حجرا في املياه الراكدة، 
واكتشفنا ش���بابنا بعودته الى 
مصر، ولكني لن أنتخبه اذا ترشح 
ملنصب رئيس اجلمهورية، ألنه ال 
ميلك العزمية، وال الوقت الكافي 
ليحكم البالد، كما ان األس���ابيع 
القليلة املقبلة ستفرز لنا كوادر 
أفضل«. وطالب بفصل الدين عن 
السياسة، مشددا على ضرورة ان 

يخرج البابا وشيخ األزهر من عباءة السياسة ليركزا على 
الدور الديني فقط.

وأكد قنديل انه لم يتل���ق عروضا إلعادة برنامجه »قلم 
رصاص«، وقال: »حتى اآلن يجري استدعائي كضيف فقط 
في الفضائيات، وحتى التلفزيون املصري بعد ان تأكدنا اننا 
على الطريق الصحيح لم يتقدم بعرض واحد لي، وال أعرف 
الس���بب في ذلك، لكنني أعلم ان قيمة برنامجي وما قدمته 
من عمل أعلى بكثير ألنني قلت كلمة احلق في وجه سلطان 

جائر، ولم أنتظر زواله ألعترض على حكمه«.
وأضاف: »مازال هناك الكثير من األخطاء في إعالمنا، فأنا 
ال أستوعب كيف ميكن لنا أن نتسابق لنصنع من عبود الزمر، 
قاتل السادات، بطال قوميا، كما انني أرفض ايضا محاوالت 
تش���ويه السمعة لبعض املرش���حني مثل البرادعي، فعلينا 
التخلي عن اإلعالم املنافق، الذي يغير جلده من وقت آلخر 

واتباع إعالم يليق بقيمة الثورة«.

القاهرة � أ.ش.أ: سجلت االحصائيات التي وثقتها شركات 
التسويق االلكتروني على ش���بكة االنترنت زيادة في عدد 
زوار موقع الفيس بوك في مصر مبعدل مليون شخص قبل 
ثورة 25 يناير وبعدها حيث اش���ارت هذه االحصائيات الى 
ان عدد هؤالء الزوار خالل شهر يناير املاضي كان 4 ماليني 
و200 الف ش���خص ارتفع الى 5 ماليني و200 الف ش���خص 
خالل ش���هر فبراير املاضي مما ي���دل على وجود اقبال غير 
مس���بوق للدخول على املوقع الذي كان عامال رئيس���يا في 

تواصل شباب الثورة واالعداد لها.
واتسعت قاعدة زوار املوقع ومستخدميه فتحول من موقع 
للتواصل االجتماعي الى منب���ر للدميوقراطية االلكترونية 
وحرية التعبير وس���احة يعبر الكثير من خاللها عن آرائه 
وافكاره من دون رقيب أو حسيب في شتى املجاالت واتسمت 
صفحات املوقع بالتعليقات الساخرة للتعبير عن وجهة نظر 

معينة أوتوجيه النقد لوضع ما.
وباتت صفحات فيس بوك مادة ثرية وخصبة للصحف 
املصرية تعتمد على موادها االعالمية بعض املساحات الصحافية 
إلتاحة الفرصة للذين ال يجيدون ادوات تكنولوجيا املعلومات 
للتعرف على هذا العالم الذي يختزل الوقت ويحول العالم 

الى قرية كونية صغيرة.

صرحت املمثلة املصرية رانيا محمود ياسني بأن االعالم 
املصري متادى في تغطيته الحداث الثورة، فوصف بعض 
االعالميني شباب التحرير بأنهم مأجورون وجاءوا من اجل 

احلصول على وجبات كنتاكي. 
واضافت: كان االعالم املصري ابش���ع اعالم قام بتغطية 
الث���ورة املصرية، لذا جلأ املصريون ال���ى القنوات االخرى 

ملتابعة االحداث.

صرح الفنان وامللحن املصري محمد رحيم بأنه سيقوم 
مبقاضاة الفنان املصري عمرو دياب بسبب تسريب اغنية 
»اللي بيني وبينك« على شبكة االنترنت، مضيفا: شجعتني 
الثورة على القيام بهذه اخلطوة بعد مرور اعوام على خالفي 
مع عمرو دياب، واكد محمد رحيم ان صمته في السابق جعل 
دياب يعتقد انه يحكم في مملكته اخلاصة، فتعاقد مع شركة 
هواتف محمولة واصدرت االغنية دون تصريح كتابي منه 

او من الشاعر.

عمرو موسى

خالد الصاوي

جنيب محفوظ

د. محمد البرادعي

اجلمل: لن نحذف األلف والالم من الدستور إرضاء لألقباط
و»اإلخوان« تدشن حملة املليون توقيع إلقالته

حراسة السادات تكلفت   25 مليون دوالر ولم تدافع عنه

اتهام شفيق بالتالعب في تعويضات ضحايا »مصر للطيران«

وطلب شهادة كل من جلنة الفتوى 
باألزهر ومجمع البحوث االسالمية 
والشيخ نصر فريد واصل املفتي 
االسبق ود.محمود مزروعة عميد 
كلية اص����ول الدين. الى ذلك قال 
املستشار يحيى اجلمل عن املادة 
الثانية من الدستور والتي يرغب 
بعض االقباط في حذف األلف والالم 
لتصبح »اإلسالم مصدر رئيسي 
للتشريع« انه اتفق مع البابا على 
عدم مساس املادة الثانية ولن يزال 
حرفا األلف وال����الم مع تأكيد أن 
لكل اقلي����ة االحقية في االحتفاظ 
له����ا عالقة  بش����ريعتها واخرى 
الش����خصية الصحاب  باالحوال 

الديانات االخرى.

تعد اس����لوبا حضاريا بعيدا عن 
املرور،،  التي تع����وق  املظاهرات 
وحرصا على دعم وأمن واستقرار 
مصر وحتى ال يتجمع الناس في 

كل مطلب مبظاهرة.
واضاف البيان ان اس����ماعيل 
ادلى بأقواله امام املستشار حسني 
حلمي مبكتب النائ����ب العام في 
البالغ »4978« املقدم ضد اجلمل 
ف����ي ذات اهلل  التهام����ه بالعيب 
السلم  الساخرة وتهديد  بألفاظه 
االجتماع����ي والوح����دة الوطنية 
واثارة الفتنة واتهم مقدم البرنامج 
خيري رمضان بالتواطؤ على ذلك 
بالس����كوت والضح����ك على تلك 
الكلمات التي فيها اساءة ملقام اهلل 

بدأت جماعة االخوان املسلمني 
مت����ارس ضغوطه����ا ونش����اطها 
السياس����ي عبر اعض����اء بارزين 
فيه����ا، وكان اول نش����اطاتها هو 
اقالة د.يحيى اجلمل نائب رئيس 
الوزراء. ودشن ممدوح اسماعيل 
عضو مجلس نقابة احملامني حملة 
مليونية جلمع مليون توقيع القالة 
اجلمل بدعوى انه جترأ على مقام 
اهلل بكلمات ال تليق بقدسية اهلل 
وال تقبل من اي مسلم مؤمن باهلل. 
وطالب اسماعيل في بيان له بجمع 
التوقيعات اعتبارا من اليوم من 
املسلمني في كل مسجد في مصر، 
لتقدميها للمجلس األعلى للقوات 
املس����لحة، مضيفا ان التوقيعات 

اكد النائب الس����ابق طلعت 
السادات ان البالغ املوجه للنائب 
العام يتضم����ن اتهام الرئيس 
السابق حسني مبارك بالتورط 
في اغتيال الرئيس الراحل انور 
السادات وان كل الشواهد تثبت 

ذلك.
الس����ادات في  وقال طلعت 
حواره مع االعالمي عمرو اديب 
في برنامج »القاهرة اليوم« ان 
احداث املنصة تثبت ان مبارك 

متورط. واضاف الس����ادات ان 
احلرس ال����ذي صرف عليه 25 
اميركية  مليون دوالر منح����ة 
تدري����ب لم يطلق����وا رصاصة 

واحدة في هذه اللحظة.
واشار السادات الى ان هناك 
ش����واهد اخرى توضح تورط 
مبارك في االغتيال منها ان هناك 
الكثير من املتهمني في القضية 
لم يحاكموا وهو من تهاون في 
محاكمتهم وهو االمر الذي يجعله 

متورطا في االغتيال.
وكشف السادات عن ان هناك 
شيئا جديدا في هذا املوضوع 
وهو ان الدكت����ور الذي حضر 
الرئيس  الطبي على  الكش����ف 
السادات وكتب التقرير الطبي 
اكد ان السادات اطلق عليه النار 

من اخللف.
واض����اف ان ه����ذا الدكتور 
قال ذل����ك اآلن.. وق����ال إنه لم 
يك����ن يس����تطيع ان يقول ذلك 

في الوقت السابق. وعما اذا ما 
كان خالد االس����المبولي املتهم 
األول بقتل السادات مت اعدامه 
ام ال، اشار طلعت السادات الى 
ابنة  السادات  السيدة رقية  ان 
السادات  انور  الراحل  الرئيس 
رمبا تكون على صواب في قولها 
ان االس����المبولي لم يعدم ألن 
والدة خالد االسالمبولي طالبت 
بأن تتسلم جثة جنلها اال انها 

لم تتسلم جثته.

تقدمت بعض أسر ضحايا طائرة 
مصر للطيران التي حتطمت قبالة 
الساحل الشرقي للواليات املتحدة 
عام 1999 ببالغ للنائب العام ضد 
الفريق أحمد شفيق وزير الطيران 

املدني السابق.
وذكرت صحيفة »األهرام« في 
عددها الصادر أمس ان البالغ اتهم 

الفريق شفيق باالستيالء على أموال 
التعويضات وإضافتها لش����ركة 
التابعة لرئاسته  مصر للطيران 
من ش����ركة اعادة التأمني بلندن، 
وطالب البالغ بضبط وإحضار ملف 
الطائرة املنكوبة من شركة مصر 

للطيران التي تتحفظ عليه.
وكان����ت بعض أس����ر ضحايا 

الطائ����رة بوين����غ 767 التابع����ة 
ملصر للطيران التي حتطمت قرب 
الساحل الشرقي للواليات املتحدة 
االميركية في 31 أكتوبر عام 1999 
قد تقدمت ببالغ الى النائب العام 
املستشار عبداملجيد محمود باالدلة 
واملستندات املوجودة ضمن ملف 
الطائرة الذي تتحفظ عليه مصر 

للطيران، واتهموا فيه الفريق شفيق 
بالتنازل عن حق مصر في التحقيق 
في حادث سقوط الطائرة باملخالفة 
للقانون، االمر الذي أحلق مبصر 
وبأس����ر الضحايا ضررا جسيما، 
وان التنازل عن هذا احلق يتبعه 
التنازل عن احلق في االستناد الى 

قانون االنابة القضائية أيضا.

يحيى اجلمل

توقعات الستكمال 
مؤشرات البورصة 
الرئيسية صعودها 

القوى اعتبارا 
من جلسة االحد 

املقبل




