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االنتخابات التشريعية 
ستجري في موعد 
أقصاه 30 سبتمبر 

املقبل

حسني سالم دفع 300 مليون دوالر 
ليهرب بطائرته اخلاصة  من إسرائيل

محامي قاتل ابنة ليلى غفران يتقدم 
ببالغ إلعادة التحقيق في القضية

يوميات حبيب العادلي في طره

استقالة وزير التعليم العالي 
احتجاجًا على فصل طالب »اإلعالم« 

هتافات التحرير: »سوزي خرجت 
مع سرور.. بكره مبارك عليه الدور«

تأجيل »عمر وسلمى« بسبب 
تامر حسني ومعاداته للثورة

»الراجل اللي مضربش العراق«.. حملة 
لـ »توضيح األكاذيب« ضد البرادعي

تهديد سامو زين باملنع 
من الغناء في مصر

أبوعوف: أمتنى جتسيد »نظيف«

تناقلت وس���ائل االعالم خبر هروب امللياردير حسني 
سالم، الصديق الصدوق للرئيس السابق حسني مبارك 
من اسرائيل على منت طائرته اخلاصة بعد ان سدد مبلغ 
300مليون دوالر نظير السماح لطائرته باإلقالع من مطار 

بن جوريون في تل ابيب.
س���الم املطلوب دوليا على 
ذمة قضايا فساد في مصر تلقى 
مكاملة من شخص مجهول، كما 
تؤكد صحيفة »البشاير« سارع 
الى مغادرة منزله  اثرها  على 
بح���ي »رامات أفي���ف« الراقي 
بشمال تل أبيب، ليهرب بجلده 
بعد ان ترددت أنباء عن اتصاالت 
مصرية � اس���رائيلية لتسليم 
سالم الى القاهرة مقابل صفقة 

ما.
املثير أن حسني سالم أثناء 
وجوده في اس���رائيل، حظي 

بحراسة شديدة من الس���لطات االسرائيلية، وظلت معه 
حتى مغادرته الس���رائيل في طائرته اخلاصة من مطار 
بن جوريون، ولم يتم االعالن عن اجلهة التي توجه اليها 

سالم، بعد مغادرة اسرائيل.
الغريب كما قال التلفزيون االسرائيلي فجر اخلميس 
ان املدعي العام االسرائيلي قد طلب توضيحا من رئيس 
احلكومة نتانياهو، حول الس���ماح لرحلة طيران خاصة 
باالقالع من مطار اسرائيلي دون االعالن عن وجهتها طبقا 

للقانون، وهي سابقة لم حتدث من قبل.
وأعلن املدعي العام االس���رائيلي ان اسرائيل لن تقوم 
بتسليم حسني سالم ملصر حتى لو مت القبض عليه لعدم 

وجود اتفاقية تسليم املجرمني بني مصر واسرائيل.
وفي مفاجأة جديدة أكدت مصادر أن حسني سالم يحمل 
جواز س���فر اسرائيليا خاصا ميكنه من التجول بني دول 
العالم بحرية باالضافة الى عدة جوازات سفر لدول أخرى. 
وذكرت املصادر أن حسني سالم قام بزيارة سرية السرائيل 
منذ يومني ليدلي بشهادته في قضية الغاز املصري أمام 

جلنة بالكنيست االسرائيلي.

أعرب أحمد جمعة ش���حاتة � محام���ي املتهم محمود 
عيس���اوي، الصادر ضده حكم باإلعدام في قضية مقتل 
هبة العقاد ابنة املطربة املغربية ليلى غفران وصديقتها 
نادي���ن � عن ثقته في براءة موكله، مؤكدا أنه تقدم ببالغ 
إلعادة التحقيقات في القضية حتى يبرئ ذمته أمام اهلل، 
مش���يرا بأصابع االتهام لنجل 
أحمد نظيف رئيس وزراء مصر 

في عهد حسني مبارك.
واستند ش���حاتة في بالغه 
ال���ذي تقدم ب���ه للنائب العام 
املصري املستشار عبد املجيد 
محمود، إلى تصريحات تناقلتها 
مواقع إلكترونية لليلى غفران 
قررت فيه���ا أن قات���ل ابنتها 
وصديقتها نادي���ن، هو خالد 
أحمد نظيف، جنل رئيس مجلس 

الوزراء األسبق.

مير حبيب العادلي وزير الداخلية األس����بق بحالة اكتئاب 
ش����ديدة منذ صدور احلكم عليه بالس����جن، وال يتحدث مع اي 
من املسؤولني احملبوسني في طره. وذكرت مصادر صحافية ان 
العادلي مييل للعزلة، ويقوم بأداء صالة اجلمعة في طرف الصف 
األول حت����ى يكون بعيدا عن األنظار، وأش����ارت مصادر الى أن 
عالء، النجل األكبر للرئيس السابق 
حسني مبارك، يذهب للمسجد ألداء 
صالة اجلمعة مبكرا وينخرط في 
قراءة القرآن، بينما يذهب شقيقه 
»جمال« متأخرا قبل أداء الصالة 
بدقائق، كما أش����ارت لنقص وزن 

جمال بصورة ملحوظة.
كما أوضحت املصادر ان االبنة 
الصغرى ألحمد عز زارته عدة مرات 
وتسعى لتكليف محامني دوليني 
للدفاع عن����ه، وانها عادت بعد ان 
غادرت مصر مع والدتها الزوجة 
األولى لعز يوم 28 يناير املاضي 
الى لندن. وأوضحت املصادر ان هشام طلعت مصطفى اصبح 
عميدا للمساجني الكبار بس����جن طره، ويلقى قبوال من جميع 
املساجني، حيث انه ليس متهما بجرائم النظام السابق، وأكدت 
املصادر ان رجال النظام السابق ال يلتقون معا اال خالل صالة 
اجلمعة من كل اسبوع، وأكدت جريدة »الوفد« ان أهالي املساجني 
يقذفون سيارات رجال النظام السابق باحلجارة عند خروجهم 

من طره للتحقيق معهم في قضايا أخرى.

وضع وزير التعليم العالي د. عمرو عزت سالمة، استقالته 
مقابل فصل طالب كلية االعالم الس����تة املتهمني باحتجاز عميد 
كلية اإلعالم وهم: عبدالعزيز فتحي، وممدوح سعد عبد العظيم، 
ومحمد ناص����ف، ومحمد فتوح، ويحيى أبو زيد، وعمر عصام 

فرحات، وحامد فتحي، وفاتن منير، وهبة علي سمك.
الوزير الذي التقى الطالب املفصولني نهائيا بقرار من مجلس 
عم����داء جامعة القاهرة امس االول، أكد انه س����يبذل كل جهده 
العادة الطالب الى كليتهم واستمرارهم في دراستهم، واذا فشل 

فسيكون قراره هو االستقالة من منصبه الوزاري.
والس����ؤال: هل ستتنازل جامعة القاهرة عن قرارها، ام انها 
س����تواصل العمل على تنفيذ القرار متحدية مش����اعر الطالب 
ومطالب الطالب بتغيير رموز النظام الفاسد البائد، وهو االمر 
الذي قد يشعل نار الغضب داخل اسوار اجلامعة ورمبا يؤدي 
الى مظاهرة مليونية القالة كل العمداء والوكالء واملس����ؤولني 
في اجلامعة وباقي اجلامعات االخرى. الغريب ان اجلامعة قالت 
في حيثيات صدور القرار، إن الطالب خالفوا اللوائح والقوانني 
اجلامعية وقاموا بحصار مجلس كلية اإلعالم واحتجاز أعضائه 
ملدة تزيد على ست س����اعات، منعوا عنهم خاللها املاء والدواء 
والدخ����ول أو اخلروج، فضال عن تعليقهم الفتات تنطوي على 
سب وقذف في حق د.سامي عبدالعزيز عميد الكلية، باإلضافة 
إلى هتافات وشعارات تنال من قيادات اجلامعة والكلية، والتي 
س����جلت على أسطوانة مدمجة تفصح بجالء عن أزمة أخالقية 

قد تعاني منها اجلامعة في األيام القادمة.
فضال عما ارتكبه الطالب بعد ذلك من االعتداء على حسن عماد 
وكيل الكلية والقائم بأعمال العميد، وحتطيم سيارة اجلامعة 
املخصصة له، والتي بلغت تكلفة إصالحها 12 ألف جنيه، وإلقاء 
قنابل املولوتوف على مبنى كلية اإلعالم، مما دفع إدارة الكلية 
لتحري����ر محاضر في النيابة العامة ضد هذه التصرفات، وهي 

األمور التي يتم التحقيق حاليا بشأنها في النيابة العامة.
وبعد تدارس نتائج هذه التحقيقات وإعالء لش����أن القانون 
وحفاظ����ا وصونا للجامعة وتقاليده����ا فقد وافق املجلس على 
األحكام الصادرة بهذا الشأن من مجلس تأديب الطالب، والتي 
تقضى بفصلهم جميعا فصال نهائيا بناء على احليثيات الواردة 
في مذكرة التحقيق. وأعربت اجلامعة عن »أسفها الضطرارها 
اتخاذ هذه اإلجراءات ضد بعض أبنائها من الطالب، فإمنا أقدمت 
على ذلك بعد أن ظلت متمس����كة بضب����ط النفس ملدة تتجاوز 
الس����بعني يوما، كما أنها فعلت ذلك حفاظا على هيبة القانون 

وحماية للقيم واألعراف والتقاليد اجلامعية«.
وكانت كلية اإلعالم قد شهدت تظاهرات واحتجاجات منذ بداية 
الترم الثاني للمطالبة بإقالة عميد الكلية د.سامي عبدالعزيز، 

وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

تظاه���ر عدة آالف من األش���خاص أمس االول مبيدان 
التحرير مطالبني باالفراج عن بعض املعتقلني ومحاكمة 
رموز الفساد وعلى رأسهم الرئيس املخلوع حسني مبارك 
وجناله، بينما تظاهر البعض مطالبني بالوحدة الوطنية، 

وقد فرضت الشرطة العسكرية كردونا أمنيا حولهم.
وجاب املتظاهرون ساحة امليدان وقاموا بالهتاف »سوزي 
خرجت مع س���رور بكرة مبارك عليه ال���دور« »يوم 27 
الثوار راجعني راجعني« »محسناش بالتغيير راجعني على 
التحرير« وطالب املتظاهرون بإقالة جميع قيادات احلزب 

غير املشروع وإعادة هيكلته مرة أخرى.
وأكد املتظاهرون، ف���ي بيان وزعوه، انه ال تنازل عن 
محاكمة الرئيس السابق وزوجته وجنليه وجميع رموز 
الفس���اد حتي في حالة إعادة أموالهم التي قاموا بنهبها 
من الش���عب املصري، وطالبوا املجل���س األعلى للقوات 
املسلحة بتطبيق القانون على اجلميع ومحاسبة جميع 

رموز الفساد.
وأكد البيان ان الهدف م���ن جمعة 20 مايو التحضير 
ليوم جمعة الغضب يوم 27 مايو اجلاري اعتراضا على 
االفراج عن فتحي سرور ومرتضى منصور وسوزان مبارك 
وزكريا عزمي واعتراضا على كالم د.يحيى اجلمل )قانون 
املصاحلات(، وللمطالبة بإعادة اعتقال كل من أفرج عنه 

ومحاكمة مبارك عن جرائم القتل.
ودعا البيان الى فتح ملف كنيسة القديسني بشكل عاجل 
وفوري والتحقيق فيه للقضاء على الطائفية واالفراج عن 
جميع املعتقلني في حادث السفارة االسرائيلية واالفراج 

عن الناشط السياسي عمرو البحيري.
وقد تس���ببت املظاهرات في تعط���ل احلركة املرورية 
ونش���وب بعض املش���احنات بني املتظاهرين والسائقني 
الذين اعترضوا على استمرار تلك املظاهرات التي عطلت 

احلياة اليومية.

قرر املنتج محمد السبكي تأجيل تصوير اجلزء الثالث 
من فيلم »عمر وسلمى« ملا يتعرض له بطله تامر حسني 

من هجوم وانتقادات بسبب آرائه املعادية للثورة.
من جهته، أكد حسني ان انشغاله بتصوير مسلسله 
»آدم« للحاق بالعرض الرمضاني هو الس���بب في تأجيل 
الفيل���م، خصوصا انه كان مق���ررا لألخير ان يطرح في 
موسم عيد الفطر وهذا ما لم يفضله املنتج ألن اجلمهور 
يكون تابع حسني طوال شهر رمضان وقد ال ُيقبل على 

فيلمه اجلديد.

نظم طالب كلية الطب بجامع���ة الزقازيق حملة للدفاع 
عن د.محمد البرادعي املرش���ح احملتمل لرئاسة اجلمهورية 
حتت عنوان »الراجل اللي مضربش العراق.. لسه هتصدق 

إشاعات«.
خالد محمد عبدالفتاح الطالب بالفرقة السادسة بكلية طب 
الزقازيق � أحد منسقي احلملة 
� ق���ال: ان الهدف من احلملة هو 
تصحيح الفك���رة املغلوطة في 
رأس عموم الشعب املصري جراء 
احلملة املضللة التي تعرض لها 
د.البرادعي من الصحف القومية 

بتعليمات من النظام السابق.

يرفض سامو زين تسديد رسومه لنقابة املوسيقيني في 
مصر وجتري النقابة حاليا مفاوضات مع املطرب السوري 
في هذا الصدد. وأكدت مجلة »أنا زهرة« حس���ب مصادر في 
النقابة ان سامو زين يرفض دفع الرسوم للفترة التي تعود 
الى ما قبل الثورة املصرية. وقالت املجلة: مجلس ادارة نقابة 
املهن املوسيقية الذي يرأسه جمال سالمة سيتخذ االجراءات 
القانونية ضد زين في حالة اصراره على عدم تسديد الرسوم، 
وق���د تصل هذه العقوبات الى حد منعه من الغناء في مصر 

حلني تسديد كامل املستحقات.

نفى الفنان ع���زف أبوعوف من خالل برنامج »360« مع 
هبة األباصيري تصريحاته بأنه يتمنى جتس���يد شخصية 

زكريا عزمي أو صفوت الشريف على الشاشة.
وقال أبوعوف انه لم يصرح بهذا وان كان يتمنى بالفعل 

ان يقوم بأداء شخصية أحمد نظيف ملالءمته لشخصيته.
وقال أبوعوف انه قام بالعديد من األدوار الشريرة على 
الشاشة ولم يؤثر هذا على حب اجلمهور له وانه يتمنى مثال 

ان يجسد شخصية نيرون.

حسني سالم

ليلى غفران

حبيب العادلي

د.محمد البرادعي

اجليش املصري: إقرار دستور جديد أواًل 
ثم إجراء االنتخابات الرئاسية

نتصالح معهم وهم السبب في 
استشهاد العديد من شباب وأبناء 

الوطن«.
وأكد املشد � خالل إلقائه خلطبة 
التحرير والتي  اجلمعة مبيدان 
سميت بجمعة »رفض التصالح« 
� أنه ال يجوز التصالح كذلك مع 
الذين يتسببون في إحداث الفتنة 
الطائفية من فلول النظام السابق 
واحلزب الوطني املنحل وجهاز 
أمن الدولة، مش���يرا إلى أن هذه 
الفتنة هى صنيعة الثورة املضادة 
التي ترغب في إفشال ثورة 25 

يناير املجيدة.
وطالب بض���رورة احملاكمة 
العادلة والس���ريعة لكل رموز 
النظام الس���ابق وعلى رأس���هم 
الرئيس الس���ابق محمد حسني 
مب���ارك وأفراد أس���رته، مؤكدا 
ضرورة إس���قاط كل احملافظني 
ورؤس���اء املجال���س احمللي���ة، 
باإلضافة إلى محاكمة وزير العدل 

السابق ممدوح مرعي.
وردد املتظاهرون شعارات »ال 
ال للمصاحلة«، »عايز حقي حسني 
القصاص  سرقني«، »القصاص 

ضربوا اخواتنا بالرصاص«.

»إجراء انتخابات مجلسي الشعب 
والش���ورى على مرحلتني او 3 
مراحل، بحسب ما تقرره اللجنة 
العامة لالنتخابات والتي ستكون 
حتت إشراف قضائي كامل، وحتت 

تأمني القوات املسلحة«.
ولم يتبني بحسب التعديالت 
م���ا اذا كان س���يحق للمصريني 
املقيمني في اخلارج املشاركة في 
االنتخابات، وأشار اللواء شاهني 
الى ان »هن���اك قواعد تنظيمية 
وقيودا سواء مادية او غيرها حتدد 
هذه العملية، تتم من خالل اللجنة 
العامة لالنتخابات، فالقانون حدد 
وجود قاض لكل صندوق، وليس 

قنصال لكل صندوق«.
انتخابات سبتمبر  وستكون 
أول انتخابات جتري في مصر منذ 
تنحي الرئيس حسني مبارك في 
11 فبراير ثم حل حزبه »احلزب 

الوطني الدميوقراطي«.
الى ذلك، دعا رئيس االحتاد 
العام لش���باب الثورة ومؤسس 
العرب  للث���وار  الدولي  االحتاد 
سامح املشد خالل خطبة اجلمعة 
امس إلى عدم املصاحلة مع رموز 
النظام الس���ابق، قائ���ال: »كيف 

القاهرة � أ.ف.پ: أعلن املجلس 
األعل���ى للقوات املس���لحة الذي 
يتولى الس���لطة ف���ي مصر منذ 
تنحي الرئيس الس���ابق حسني 
مبارك، امس األول ان االنتخابات 
التشريعية ستجري في موعدها 
في سبتمبر ثم يقر دستور جديد 
للب���الد وعلى أساس���ه جترى 

االنتخابات الرئاسية.
وقال عض���و املجلس اللواء 
ممدوح شاهني مساعد وزير الدفاع 
للشؤون القانونية ان االنتخابات 
التشريعية ستجري »في موعد 

أقصاه 30 سبتمبر«.
واضاف بحس���ب م���ا نقلت 
عنه وكالة انباء الشرق األوسط 
املصرية »سيتم عقب االنتخابات 
البرملانية القيام بعمل دس���تور 
جديد للبالد، ثم إجراء االنتخابات 

الرئاسية«.
اللواء شاهني  وجاء تصريح 
خالل مؤمتر صحافي مبناسبة 
إصدار املجلس العسكري »قانون 
مباشرة احلقوق السياسية« الذي 

ينظم االنتخابات املقبلة.
وبحس���ب اللواء شاهني فإن 
أه���م ما ج���اء ف���ي القانون هو 

)أ.پ( املتظاهرون في »جمعة رفض التصالح« مبيدان التحرير يهتفون ضد العفو عن الرئيس املصري السابق وأسرته أمس  
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حول املرش���حني احملتملني على 
الرئاسة. وأوضح أنه إذا خالف 
أي من اإلخوان قرار اجلماعة بعدم 
الترشح على الرئاسة فلن تدعمه، 
إلى د.عبداملنعم  في إشارة منه 
أبوالفتوح، عضو مجلس شورى 

اجلماعة.
ولفت املتحدث باسم اجلماعة، 
إلى أنه عندما انسحب اإلخوان من 
انتخابات مجلس الشعب األخيرة 
في ظل النظام السابق، حاولت 
اجلماعة أن حتتج بعد االنتخابات، 
لكن اهلل أراد أن يحدث ذلك في 
ثورة 25 يناير، كاش���فا عن أن 
»اإلخوان« منذ عام 2004 كانت 
تعد للثورة، لكنها لم تكن على 
علم باملوعد احملدد، وجعلت ثقتها 

في اهلل � حسب قوله.

محزنة أيام الثورة.
وعن خططه المستقبلية، 
أض���اف غني���م ان الكثير من 
المصري���ن يرغبون في العمل 
من أجل رفعة شأن مصر، ولذا 

قررت ان أعمل بجانبهم.
كما نفى وائل غنيم عالقاته 
المتح���دة، وقال   بالوالي���ات 
انه ينوي عم���ل كتاب يروي 
أحداث الثورة المصرية سيصدر 
ف���ي 25 يناير 2012، مؤكدا انه 
عاش في ظ���ل ظروف كثيرة، 
والتي تمكنه من رصد أحداث 

الثورة.

ماج���دة الت���ي أصبح اس���مها 
»رحمة«: إنها تعلمت اإلس���الم 
من ش���اب مس���لم ارتبطت به، 
وكان يق���وم بتحفيظها القرآن 
عبر الهاتف، واعترفت في الڤيديو 
بأنها أسلمت منذ سبع سنوات، 
لكنها أش���هرت إسالمها في 28 

ابريل 2011م.
وفي وصف���ه للڤيديو كتب 
املرصد اإلسالمي: »ماجدة ثابت 
جرجس تشهر إسالمها اهلل أكبر.. 
إهداء إلى موقع صوت املسيح 
احلر.. أكيد هيش���وفو الڤيديو 

ده«.

س���لطات رئي���س اجلمهورية 
واحلكومة واختصاصات البرملان، 
وهوية األمة على مبادئ الشريعة 
اإلس���المية، التي ه���ي املصدر 
الرئيس���ي للتش���ريع، ويقوم 
بإصدار تشريعات متوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية التي حتفظ 
حقوق���ا متس���اوية ل���كل أبناء 
الوطن، مس���تغربا من تخوف 
الش���ريعة  البعض من تطبيق 
اإلسالمية. وأكد أن عهد احلاكم 
الفرعون انتهى، واإلخوان تضع 
أولوياتها في أن يكون الدستور 
أهم من الرئيس، والبرملان أهم 
من احلكومة، موضحا أن الرئيس 
يجب أن يكون رمزا لألمة، لكن 
له صالحيات محدودة. وانتقد 
العريان اجلدل الذي يحدث حاليا 

خلقت نوعا من التعايش بين 
المسلمين واألقباط.

وطالب غنيم الشعب المصري 
بإعطاء صورة جيدة عن اإلسالم 
أمام المجتمع الغربي، الذي يرى 
ان اإلس���الم يدعو الى العنف 
والتطرف وهذا ليس صحيحا 

على اإلطالق.
 وغضب جدا م���ن األقاويل 
التي تردد بع���د ظهوره على 
برنامج العاش���رة مس���اء مع 
اإلعالمية مني الشاذلي مؤكدا 
ان بكاءه في البرنامج لم يكن 
»تمثي���ال«، فالمش���اعر كانت 

كنيسة »مارمينا«.. حتى بدأت 
توضع بذور لفتنة جديدة بطلتها 

هذه املرة »ماجدة جرجس«.
ماجدة لم يدع أحد اختطافها، 
لكنها كانت الك���رة التي قذفها 
»املرصد اإلسالمي« على اإلنترنت 
في شباك موقع صوت املسيح، 
مسجال هدفا في »مباراة اخلراب«، 
على حد وصف أحد الشباب في 
تعليقه على ڤيديو إلس���المها 

مبوقع »اليوتيوب«.
الڤيديو حقق حتى اآلن أكثر 
من 69 ألف مش���اهد، واستقبل 
التعليق���ات، وقالت فيه  مئات 

قال د.عصام العريان، املتحدث 
باسم جماعة اإلخوان املسلمني: 
»يجب أن تتم االنتخابات البرملانية 
املقبلة ف���ي موعدها، ألن العالم 
لن يساعد مصر طويال، ويجب 
استعادة مؤسساتها سريعا، وفى 
مقدمتها البرملان، الذي يعبر عن 
آمال وطموحات الناس«، مؤكدا أن 
»اإلخوان« مستعدة لالنتخابات 
وترغب في تشكيل حكومة وحدة 

وطنية مع القوى السياسية.
وأضاف العريان � خالل املؤمتر 
اجلماهي���ري إلخ���وان اجليزة، 
األربعاء، حتت عنوان »من نحن 
وم���اذا نريد« � »يجب تش���كيل 
جمعية تأسيسية لوضع دستور 
جديد يتوافق عليه اجلميع، من 
خالل برملان منتخب حر، يحدد 

ظهر الناشط السياسي وائل 
غنيم في حديث تلفزيوني مع 
اإلعالم���ي عم���رو خالد، امس 
األول عل���ى برنام���ج »بك���رة 
أحلى«، ال���ذي تبثه الفضائية 
المصرية، وتحدث االثنان عن 

الثورة المصرية.
وقال غنيم انه عاش أحلى 
 لحظ���ات الوح���دة الوطني���ة 
في ميدان التحرير، حيث شاهد 
رجال مسلما ملتزما يعانق آخر 
مسيحيا، وقال له الرجل المسلم 
انه لم يعانق مسيحيا من قبل، 
وفس���ر ما حدث ب���أن الثورة 

الڤيديوهات  يش���هد موقع 
الشهير على اإلنترنت »يوتيوب« 
ب���ني  بالڤيديوه���ات  تراش���قا 
اإلسالميني واألقباط، فيما يتعلق 
بقضية إس���الم قبطيات، وهو 
ما دفع بعض املعلقني لوصف 
التراش���ق بأنه مباراة »خراب 

مصر«.
فلم تكد األوضاع تتجه إلى 
اله���دوء في مصر بع���د الفتنة 
الطائفية التي ش���هدتها منطقة 
إمبابة مبحافظة اجليزة، بسبب 
عبير الفتاة القبطية التي أسلمت، 
وقال زوجها إنها اختطفت داخل 

د.عصام العريان

وائل غنيم

ماجدة كما ظهرت على ال�»يوتيوب«

»جمعة رفض التصالح«: »القصاص القصاص.. ضربوا إخواتنا بالرصاص«


