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حفظ التحقيقات مع جمال مبارك 

وسرور في قضية الشركات السياحية
شيخ األزهر لصحيفة أملانية: 
»الرحمة قبل القانون« ملبارك

أحمد حلمي يتمسك باحلديث 
بالعربية في احتفاء »كان« بثورة مصر

هزمية مرتضى منصور في أولى 
جوالته االنتخابية للرئاسة!

البرادعي ساخرًا: مرحبًا بقانون 
احلقوق السياسية »الفريد«

انتقد د.محمد البرادعي املدير العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية انعقاد اكثر من حوار وطني في التوقيت نفسه، 

ما يزيد األمور تعقيدا وغموضا.
وقال في صفحته على تويتر »اكثر من حوار وطني في 
التوقيت نفسه حول مستقبل مصر: خارطة الطريق تزداد 
تعقيدا وغموضا. وضوح الرؤية هو ركيزة االستقرار«. وانتقد 
كذلك البرادعي، املرشح لالنتخابات الرئاسية على صفحته، 
قانون مباشرة احلقوق السياسية الذي صدر أمس من املجلس 
العسكري، قائال: »مرحبا بقانون احلقوق السياسية »الفريد« 
الذي »أطل علينا« اليوم والذي يحرم عمليا ماليني املصريني 

في اخلارج من حقهم في اختيار من ميثلهم«.

األقباط يفّضون اعتصامهم
أمام مبنى التلفزيون املصري

مجهولون اقتحموا موقع الضبعة 
النووي ودمروا أجهزة حساسة

القاهرة � د.ب.أ: ف���ض املعتصمون أمم مبنى التلفزيون 
املصري )ماس���بيرو( اعتصامهم ف���ي وقت مبكر أمس ومت 
إخالء منطقة الكورني���ش وإعادة جتميل وتنظيف املنطقة 
وتسيير حركة املرور أمام املبنى. وجاء فض االعتصام بعد 
حس���م اخلالفات التي ظلت عالقة بني بعض األقباط الذين 
رفضوا في وقت سابق فض االعتصام وطالبوا باالستجابة 
لكل املطالب أوال، بعد أن أقنعهم القمص متياس نصر راعي 

كنيسة مار مرقص بعزبة النخل بفض االعتصام.

كشف د.يسري أبو شادي، كبير املفتشني بالوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، عن تع���رض موقع محطة الضبعة النووي 
إلى هجوم من مجهولني تس���بب في تدمي���ر أجهزة »عالية 
التكلفة«، ومن بينها جهاز محاكاة لتشغيل املفاعالت النووية 
كان يتدرب عليه طالب الهندسة النووية، مستنكرا التعتيم 
اإلعالمي على احلادث وع���دم التحقيق فيه. وأكد في لقائه 
بوحدة الدراسات املستقبلية مبكتبة اإلسكندرية، أن موقع 
الضبعة هو األنسب في مصر إلقامة مفاعل نووي، استنادا 

إلى دراسات أجريت طيلة 30 عاما تعزز ذلك.

آخر تقاليع فيس بوك: »حكومة 
متجيش غير بالعني احلمرا«!

3 شخصيات عسكرية مرشحة 
لقيادة الداخلية بدالً من العيسوي

العربي غاضبًا للتلفزيون اإلسرائيلي: 
لست مسؤوالً عن »شاليط«

ظلت دائما وأبدا مقولة »احلكومة ملهاش دراع عشان يتلوي« 
من الش����عارات الثابتة عند قيادات احلكومة املصرية املخلوعة 
منددين بها في وجه كل من يحاول الضغط عليهم لتنفيذ اي من 
املطالب املشروعة، ولكن بعد ان قرر املستشار عاصم اجلوهري 
مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير املشروع منذ أيام، 
إعادة د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس اجلمهورية الس����ابق 
إلى محبسه، وذلك في ختام استكمال التحقيقات التي جرت معه 
مس����اء األربعاء املاضي، مبعرفة اجلهاز والتي استغرقت أكثر 
من 4 س����اعات تأكد للجميع ان سياسة لي الذراع هي السبيل 
الوحي����د واالمثل للضغط عل القي����ادات احلاكمة للتواصل في 

تنفيذ مطالب ثورة اخلامس والعشرين من يناير.
ومن جهتهم اك����د عدد كبير من اعضاء ش����بكات التواصل 
االجتماعي����ة »فيس بوك – تويتر« ان قرار جهاز الكس����ب غير 
املشروع باإلفراج عن السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق 
مقاب����ل تنازلها عن كافة ممتلكاتها، ج����اء متعمدا في التوقيت 

احلالي كبالونة اختبار للشعب.
االمر الذي اكده قيام صحيفة »الش����روق اجلديد« املصرية 
في عددها الصادر الثالثاء املاضي، بنش����ر ما يفيد بأن الرئيس 
املصري الس����ابق حسني مبارك قد يبث له خطابا صوتيا على 
قنوات مصرية وعربية يجري اإلعداد له حاليا يتقدم فيه باعتذار 

نيابة عنه وعن أسرته للشعب املصري.
وفي االطار نفسه استقبل املزيد من رجال الثورة املصرية 
وش����بابها قرار جتديد حبس زكريا عزمي 30 يوما بالعديد من 
الهتافات والتعليقات احلارة املمزوجة مبش����اعر النصر، رائني 
ان القرار م����ا هو إال محاولة من احلكوم����ة المتصاص غضب 
اجلماهير وردعهم وتراجعهم ع����ن دعوتهم للتظاهر املليوني 

يوم 27 من مايو اجلاري.
جاء بني تلك التعليقات العديد من العبارات الرنانة التي نالت 
استحس����ان املئات من زوار شبكة التواصل االجتماعية »فيس 
بوك« والتي كان من بينها »كلمة السر.. حترير«.. »ناس تخاف 

متختشيش«.. »حكومة متجيش غير بالعني احلمرا«.

كش���فت مصادر قريبة من دوائر صن���ع القرار بأنه يتم 
حاليا مناقش���ة اسناد حقيبة وزارة الداخلية بدال من اللواء 
محمود العيسوي ألحد قيادات القوات املسلحة، وذلك إلعادة 
االنضباط وحسم حالة االنفالت األمني التي باتت تهدد مصر، 

خاصة تلك التي خلفها االحقان الطائفي.
وذكرت املصادر ان القوات املس���لحة تدرس ملف األمن 
كأولوية أولى إلعادة االستقرار للوطن، وكذلك عودة اإلنتاج 
واحلفاظ على أجواء تسمح بعودة السياحة الى طبيعتها، 
ووقف نزيف اخلسائر اليومية لالقتصاد القومي، خاصة ما 
يتعلق بالتعاون مع مديري القطاعات ومديري األمن واحلزم 

مع من يخالف القواعد والتعليمات بشأن املواجهة.

ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلي، ان موفد القناة 
في القاهرة ايهود حامون اجرى حوارا جانبيا مع وزير اخلارجية 
املصري نبيل العربي واألمني العام جلامعة الدول العربية خالل 
لقاء العربي بالوفد اإلس����رائيلي ال����ذي زار القاهرة أمس األول 

برئاسة يعقوف ببري الرئيس األسبق للشاباك.
وأوضحت القناة في مقدمة تقريرها ان العربي اصبح ميثل 
الرموز املصرية املهمة التي س����طعت على الساحة بعد رحيل 

الرئيس املصري السابق حسني مبارك.
وسأله موفد القناة حول مجهودات مصر لالفراج عن اجلندي 
األسير جلعاد ش����اليط، فأجابه العربي بأن هذا األمر ليس في 
اختصاصات وزارة اخلارجية، وقال العربي »أنا أعلم ان هناك 
اتصاالت لكن ليس في اختصاصي«، لكن املراسل استفز العربي 
وكرر عليه السؤال، فرد العربي غاضبا موجها له نظرات مليئة 
بالغضب »ليس ف����ي اختصاصي« وأنهى احل����وار في غضب 

شديد.

قالت مصادر قضائية إنه مت حفظ التحقيقات التي أجرتها 
نيابة األموال العامة، مع جمال مبارك، جنل الرئيس السابق 
حسني مبارك، ود.أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب 
املنحل، في القضية املعروفة إعالميا باسم »قضية تراخيص 
الشركات السياحية«، املتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة 
السابق. وأضافت املصادر أن التحقيقات توصلت لعدم ثبوت 
اجلرمية في حق »جمال وسرور«، وتقرر حفظ التحقيقات 

معهما، ليحاكم »جرانة« مبفرده في القضية.
وكانت النيابة انتقلت إلى سجن مزرعة طره، لسؤال جمال 
وسرور احملبوسني على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، وسأل 
احملقق جمال عن طلب التزكية املقدم باسمه لوزير السياحة 
السابق، للموافقة على إنشاء شركة سياحية باملخالفة للقانون، 

فرد جمال بأن اخلطاب بخط آخر غير خطه.
وأكد أنه لم يقدم أية طلبات تزكية لوزير السياحة، وهو ما 
اضطر النيابة إلى استكتابه عن طريق خبراء مصلحة الطب 
الش���رعي والتزييف والتزوير، وأظهرت نتيجة االستكتاب 
أن اخلط املوجود على التزكية ال يخص جمال، واس���تدعت 
النياب���ة صاحب الطلب، فتبني أنها س���يدة ال جتيد القراءة 
والكتابة، وقالت إن ابنتها كانت متزوجة من صاحب شركة 
سياحية، حصل على بطاقتها وقدم الطلب باسمها، فقررت 

النيابة حفظ التحقيقات مع جمال مبارك.
وأفادت التحقيقات مع »سرور« أنه اعترف بتزكية العديد 
من الطلبات، وأشار في التحقيقات إلى أن »كل النواب يفعلون 
ذلك، دون أن يدركوا أن تلك الطلبات تخالف القانون«، مشددا 
على أنهم يزكون الطلبات فقط، »ويكون على الوزارة املوجه 
إليها الطلب الرف���ض أو القبول، طبقا للقوانني واإلجراءات 

املتبعة«.

د.احمد فتحي سرور جمال مبارك

القاهرة � د.ب.أ: طالب فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر، 
د.أحمد الطيب بتعامل متسامح مع الرئيس املصري السابق 
حسني مبارك. وقال د.الطيب في مقابلة مع صحيفة »فرانكفورتر 
أجلماينه زونتاجس تسايتوجن« األملانية تنشرها في عددها 
اليوم إن مبارك ق���ام بالكثير ملصر خالل فترة طويلة وإنه 

اليوم رجل مسن ومريض، مضيفا 
الرحمة قبل  أنه ينبغي مراعاة 
القانون. من ناحية أخرى، أعرب 
د.الطيب عن قلقه إزاء التوترات 
بني األقباط واملسلمني في مصر، 
إال أنه أكد أن ذلك ال ميثل تهديدا 
بنشوب حرب أهلية بني اجلانبني. 
ولم يستبعد شيخ األزهر إمكانية 
أن يجبر الوضع احلرج في مصر 
البقاء فترة أطول  اجليش على 
في الس���لطة. من ناحية أخرى، 
وصف اإلمام األكبر سقوط مبارك 
بأنه كان تعبيرا عن إرادة الشعب 

املصري، مؤكدا دعم األزهر لرغبة الشعب في التغيير.

القاه���رة � وكاالت: انتزع الفنان املص���ري احمد حلمي 
اعجاب اجلميع عندما متسك باحلديث باللغة العربية خالل 
االحتفالية التي اقامها مهرجان »كان« الس���ينمائي الدولي 

بثورة مصر، معربا عن اعتزازه بلغته األم.
وتضمن برنامج الوفد املص���ري 3 كلمات بثالث لغات، 

الفرنس���ية والقاه���ا يس���ري 
نصراهلل، واالجنليزية والقتها 
مرمي ابو عوف، والعربية والقاها 
احمد حلمي، وترجمها للفرنسية 

يسري نصراهلل.
وب���رر حلمي اص���راره على 
احلديث بالعربية قائال: هناك 3 
اسباب، اولها انني اعتز بلغتي 
جدا، كما انني ال احتدث االجنليزية 
وال الفرنسية من االساس، وحتى 
اذا كنت احتدث 10 لغات مختلفة 

كنت سألقي كلمتي بالعربية.

أصيب مرتضى منصور املرشح احملتمل لرئاسة اجلمهورية، 
بخيبة أمل لم يسبق لها نظير مبسقط رأسه، موضحا ان أهالي 
ميت غمر لم يقبلوا على احلضور بسبب مجيء اسمه متورطا في 
موقعة اجلمل التي تسببت في استشهاد الكثيرين من الشباب 
األبرياء. وفي تصريحات ملرتضى في أول مؤمتر جماهيري له 

امس األول قال انه يجب على رئيس 
الوزراء عصام شرف الرحيل ألنه 

ال ميثل ميدان التحرير.
وهاجم منصور في تصريحاته 
وائل غنيم حي����ث قال: »يجب أال 
ننتظر كي يكبر »ش����ادي ووائل« 
انتخابات  وأحزابهم حتى نقي����م 

برملانية«.
كما هاجم أيضا كل من الكاتب 
ابراهيم عيسى والكاتب بالل فضل 
زاعما انه أول من جاهد في سبيل 

الوطن.

د.أحمد الطيب

أحمد حلمي

مرتضى منصور

مصر تدفع إعانات بطالة لـ 750 ألف خريج

خادم احلرمني يدعم اقتصاد مصر بـ 4 مليارات دوالر

عمرو موسى يدعو إلى تأجيل االنتخابات التشريعية

سبيلها الى افالس قريب.
وطالب م.ساويرس الشعب 
املصري بالعمل املتواصل ووقف 
كل االعتصامات واملسيرات حتى 
االنتخابات املقبلة لتس����تعيد 

مصر امنها واستقرارها.
وقال م.س����اويرس: ليس 
لدي اي شك في ان مصر تتجه 
بخطوات متسارعة نحو افالس 
قري����ب، واض����اف ان املعرفة 
واخلبرة ق����د تكون في بعض 
االحيان لعنة، في اش����ارة الى 
خبرته االقتصادية العريضة.

وزاد م.ساويرس: استيقظوا 
يا مصريني، اعملوا بال انقطاع، 
اتفقوا على وقف االعتصامات 
واملس����يرات حتى االنتخابات 
املقبلة الس����ترداد االستقرار 

واالمن.
وطالب رجل االعمال نخبة 
املجتمع املصري ومثقفيه بتحمل 
مسؤوليتهم جتاه متاسك االمة 
املصرية من مسلمني ومسيحيني 
لضرورة هذا االمر في الفترة 

احلالية.

ملياري جنيه، ما يعادل 337 
اعانات  ملي����ون دوالر، ودفع 
لنحو 750 الف شاب من حديثي 

التخرج.
وق����ال أحم����د البرع����ي ان 
املجلس اجلديد سيتولى تدريب 
اربعة  ش����باب اخلريجني في 
مجاالت هي: البناء والتشييد 
والسياحة والغزل والنسيج 
وقطاع البترول، وانه مت اختيار 
ه����ذه املجاالت حتدي����دا نظرا 
الحتياجات سوق العمل وفقا 

لصحيفة »املصري اليوم«.
واس����تطرد د.البرع����ي: ما 
دام التعلي����م ال يؤه����ل ال����ى 
تلبية احتياجات السوق، فإن 
الوزارة ستلجأ الى احلاق مثل 
هذه املراك����ز التدريبية بعمل 

الوزارة.
وفي بيان متصل، كتب رجل 
االعمال م.جنيب س����اويرس 
في تدوينه اول من امس على 
حسابه الشخصي على موقع 
التواص����ل االجتماع����ي على 
االنترنت »تويتر« ان مصر في 

التشريعية في سبتمبر«.
وأشار الى انه »من األفضل 
ان نبدأ سواء بانتخاب جمعية 
تأسيسية من الشعب لوضع 
دس���تور جدي���د او بإج���راء 

االنتخابات الرئاسية«.
وس���ئل موسى عما اذا كان 
التي  ممكن���ا تغيير اخلط���ة 
وضعتها القوات املسلحة النتقال 
السلطة في مصر، فاعتبر انه 
ليس هن���اك ما يح���ول دون 

ذلك.
وقال »اذا كان هناك توافق 
عام فهذا ممكن«، مشيرا الى ان 

العديد من املتحدثني في املؤمتر 
طالبوا بتأجيل انتخابات مجلس 

الشعب.
وكان املجلس األعلى للقوات 
املسلحة املمسك بزمام السلطة 
منذ اإلطاحة بالرئيس السابق 
11 فبراير  حس���ني مبارك في 
املاضي، أص���در نهاية مارس 
املاضي إعالنا دستوريا يقضي 
بأن يقوم مجلس الشعب الذي 
سينتخب في سب��تمبر باختيار 
جمعي���ة تأسي��س���ية تتولى 
إعداد مشروع دست��ور جديد 

للبالد.

غير املشروع التابع لوزارة العدل 
والنيابة العامة بعد تعدد الروايات 
املغلوطة في هذا اإلطار بحسب ما 

ذكرت شبكة رصد.
في سياق متصل، أعلنت قبائل 
جنوب سيناء موقفها من الرئيس 
السابق مبارك، بعد االستفزازات 
األخيرة التي سببتها طريقته في 
التعامل مع الشعب املصري، حيث 
أكدوا انهم لن يقفوا ضد اي إجراء 
يحقق العدال����ة، رافضني محاولة 
البعض تشويه صورتهم واتهامهم 

بأنهم ضد ثورة 25 يناير.
وأكد بعض املشايخ لصحيفة 
»أخبار اليوم« انهم كانوا ضد إهانة 
املخلوع عمال مببدأ »ارحموا عزيز 
انهم أصبحوا  قوم ذل«، مؤكدين 
ال يطيقون وجود مبارك في شرم 
التي  الكساد  الشيخ بسبب حالة 

تعم أرجاء املدينة.
الى ذلك، أكدت صحيفة الديار 
اللبنانية ان حديث الكاتب الصحافي 
الكبير محمد حسنني هيكل جلريدة 
»األهرام املصرية« والذي قدر فيه 

ثروة الرئيس السابق حسني مبارك 
بني 9 و11 مليار دوالر هو السبب 
في تراجعه عن رس����الة االعتذار 
التي كان من املفترض ان يتوجه 
بها الى الشعب بعد ان يتنازل عن 

ثروته.
وقالت الصحيفة: »كان من املقرر 
بوساطة سعودية ان يوجه الرئيس 
حسني مبارك رسالة اعتذار للشعب 
اليهم مبلغ 400  املصري، ويعيد 
مليون دوالر موجودة في املصارف 
املصرية، إال ان تصريح األس����تاذ 
هيكل الذي اعلن فيه ان ثروة مبارك 
تتراوح بني 9 و11 مليار دوالر في 
مصارف سويس����را، هذا ما أوقف 
املس����عى الس����عودي بعد ان قام 
القضاء املصري باستدعاء هيكل 
وسؤاله عن ثروة مبارك خصوصا 

انه أعلن ان املبالغ موثقة لديه.
وغضبت السعودية من هيكل 
على هذا التصريح، واعتبرت ان 
قطر هي وراء تسريب هذا اخلبر 
عبر هيكل الذي يعمل في تلفزيون 

اجلزيرة القطري.

القاهرة � وكاالت: وجه القائد 
العام للقوات املسلحة رئيس 
املجلس االعلى للقوات املسلحة 
املشير حسني طنطاوي رسالة 
شكر وتقدير خلادم احلرمني 
الش����ريفني املل����ك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وحكومة وش����عب 
السعودية على االسهام في دعم 
اقتصاد مصر مبا يقارب ال� 4 

مليارات دوالر.
وذكر املشير طنطاوي � في 
بيان له امس � ان ال� 4 مليارات 
موزع����ة على ش����كل قروض 
ميس����رة وودائ����ع ومنح، مبا 
يؤكد عمق العالقات التاريخية 
بني البلدين الشقيقني ووقوف 
اململكة العربية السعودية الى 
جانب مص����ر في هذه املرحلة 

التاريخية.
الى ذلك، اعلنت وزارة القوى 
العامل����ة والهج����رة املصرية 
عن تأس����يس »مجلس قومي 
للتدريب«، تابع للوزارة تكون 
احدى مهامه صرف اعانة بطالة 
من خالل صندوق خاص بقيمة 

القاهرة � أ.ف.پ: دعا املرشح 
البارز لالنتخابات الرئاس���ية 
املصرية عمرو موسى امس الى 
تأجيل االنتخابات التشريعية 
العملي���ة  املصري���ة و»ب���دء 
الدميوقراطية بانتخاب جمعية 
تأسيسية لوضع دستور جديد 
أو بإجراء االنتخابات الرئاسية«. 
وقال موسى على هامش مؤمتر 
حول الدستور اجلديد »لست مع 
الدميوقراطية  العملية  تأجيل 
التي اعتقد انها يجب ان تبدأ قبل 
نهاية العام احلالي، ولكنني أرى 
انه من املبكر إجراء االنتخابات 

أكدت مصادر طبية مبستشفى 
شرم الشيخ الدولي اول من امس 
ان الرئيس السابق حسني مبارك 
مير بأزمة نفسية عصيبة ودخل 
في حال����ة من االكتئاب الش����ديد 
منذ يومني، انعكست على حالته 

الصحية.
واضاف����ت املصادر ان س����بب 
التي اصاب����ت مبارك هي  احلالة 
األخبار الس����يئة التي تلقاها من 
جهات س����يادية أوضحت حقيقة 
أوضاعه القانونية ومصير حبسه 
ومستقبل قضاياه املتعلقة بقضايا 
قتل املتظاهرين وتضخم ثروته 

وغيرها من القضايا.
الى ذلك، ص����رح فريد الديب 
محامي مبارك وعائلته بأنه حصل 
على توكيل من مب����ارك، يخوله 
بالتنازل عن أي أموال وممتلكات 
وعقارات وش����قق وأصول أخرى 
حتمل اسمه أو لديه صلة بها وغير 
مثبتة رس����ميا في إقرارات الذمة 
املالية املقدمة للسلطات القضائية 
املصرية، ممثلة في جهاز الكسب 

خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

عمرو موسى

حسني مبارك

تأجيل محاكمة العادلي و6 من مساعديه 
في قضية قتل متظاهرين لعدم االنضباط في احملكمة 

مبارك حزين بسبب رفض املواطنني العفو عنه
وفّوض محاميه التنازل عن ممتلكاته غير املثبتة

اعتبارا من 25 يناير املاضي.
وجاء بأمر االحالة أن املتهمني 
اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء 
جمعهم قب����ل األحداث بتحريض 
بعض ضب����اط وأفراد الش����رطة 
الذين تقرر اش����تراكهم في تأمني 
تلك املظاهرات مبحافظات القاهرة 
والسويس واالسكندرية والبحيرة 
والغربي����ة والقليوبية والدقهلية 
والشرقية ودمياط وبني سويف 

على التصدي للمتظاهرين.

الى ذلك قررت محكمة جنايات 
القاهرة امس تأجيل محاكمة رئيس 
الوزراء االسبق احمد نظيف ووزير 
العادلي  الداخلية االسبق حبيب 
ووزير املالية الس����ابق يوس����ف 
بطرس غالي )هارب( الى جلسة 
25 يونيو املقبل، وذلك في قضية 
اتهامهم باهدار املال العام واالضرار 
العمدي ب����ه مبا قيمته 92 مليون 
جنيه وهي القضية املعروفة اعالميا 

بقضية »اللوحات املعدنية«.

القاهرة � كونا: قررت محكمة 
ام����س تأجيل  القاهرة  جناي����ات 
محاكمة وزير الداخلية األس����بق 
حبيب العادلي و6 من مس����اعديه 
ال����ى 26 يونيو املقبل وذلك لعدم 
االنضباط داخل اجللسة والتكدس 

الشديد في قاعة احملكمة.
وش����هدت اجللس����ة الثاني����ة 
حملاكمة هؤالء برئاسة املستشار 
عادل عبدالس����الم جمعة مشادات 
كالمية بني محامني مدعني باحلقوق 
املدنية ومصابني في أحداث »ثورة 
25يناير« وأسر قتلى املظاهرات 
من جهة ورجال شرطة وضباط 
جيش مكلفني بتأمني احملكمة من 

جهة أخرى.
وكانت منطقة محكمة القاهرة 
اجلديدة قد شهدت منذ صباح امس 
جتمع بعض االهالي للتعبير عن 
غضبهم واملطالبة مبعاقبة هؤالء 
الذين من بينه����م مدير مصلحة 
األمن العام س����ابقا اللواء عادلي 
فايد ورئيس قطاع االمن املركزي 
اللواء أحمد رمزي ورئيس جهاز 
أمن الدولة الس����ابق اللواء حسن 

عبدالرحمن.
ونس����بت النياب����ة العامة الى 
املتهمني االشتراك مع بعض ضباط 
وأفراد الشرطة في قتل املتظاهرين 
السلميني عمدا مع سبق االصرار 
وذلك بطريقي التحريض واملساعدة 
خالل أحداث التظاهرات التي بدأت 

قوات اجليش والشرطة يحرسان محكمة القاهرة اجلديدة التي شهدت مثول العادلي أمامها أمس

هيكل و»اجلزيرة« وراء 
إلغاء اعتذار مبارك.. 
وبدو سيناء يرفعون 

حمايـتهـم عنه

ساويرس: مصر
في سبيلها لإلفالس 

قريبًا


