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الرئيس السابق لم يقيد في دفاتر مصلحة السجون حتى اآلن

»الصحة«: حالة مبارك تسمح بنقله إلى طره قريباً.. وقرينته غادرت العناية املركزة
الطعن عل����ى األحكام الصادرة 

ضدهما.
وأضاف أن العفو الش����امل 
بقانون هو أم����ر غير متصور 
حدوثه إذ هو إجراء قانوني يزيل 
الصفة اإلجرامية عن الفعل املؤثم 
بأثر رجعي  ويصير كأنه فعل 

مباح.
وأوضح البنا ان خطورة هذا 
النوع من العفو أنه ال يستفيد 
منه مبارك وزوجته فحس����ب،  
وإمنا ينصرف أثره على كل من 
أسهم معهما في ارتكاب اجلرائم 

املعفي عنها.
ال����ى ذلك، كش����فت محكمة 
القضاء اإلداري في جلس����تها 
اخلاص����ة بنظر دع����وى إلغاء 
تراخي����ص ش����ركات احملمول 
الثالث وإلزام الرئيس السابق 
حس����ني مبارك وأحمد نظيف 
رئيس مجلس الوزراء األسبق 
وحبيب العادلي وزير الداخلية 
األسبق، ورئيس هيئة االتصاالت 
بدفع تعويضات للمضارين من 
قطع اخلدمة خالل الثورة والتي 
تأجل احلكم فيها جللسة السبت 

املقبل.
وكش����ف محمد عبداملعني، 
مقي����م الدعوى بقوله انه ذهب 
الى مصلحة الس����جون إلعالن 
الرئيس السابق مبارك للحضور 
في الدعوى إال أنه فوجئ بعدم 
قيد اس����م الرئيس السابق في 
دفاتر املصلح����ة، ما دفعه الى 
إعالنه عن طريق قلم احملضرين 

بشرم الشيخ. 

عنهما من عدمه ألنها ليس����ت 
مسألة سياسية حتتاج الستفتاء 
شعبي باملوافقة على العفو عنهما 

أو عدم العفو.
وأوض����ح أن دس����تور 1971 
واإلعالن الدستوري نظما مسألة 
العفو عن العقوبة بإلغائها كليا 
أو جزئيا مع اإلبقاء على اجلرمية،  
أو العفو الشامل بإصدار قانون 
يرفع صفة التجرمي عن اجلرمية 

ذاتها.
وأوض����ح أن العفو يتم بعد 
تقدمي الرئيس السابق حسني 
مبارك وزوجته س����وزان ثابت 
للمحاكمة وصدور حكم قضائي 

بإدانتهما.
وأضاف الب����د أن يكون هذا 
احلكم قد استنفد كل طرق الطعن 
الحتمال إلغائه أو تعديله،  إذا 
كان قاب����ال للطعن،  ثم صدور 
قرار باإلعفاء من تنفيذ العقوبة 

احملكوم بها.
وأشار الى أن محكمة النقض 
أوضحت أن العفو عن العقوبة 
ال ميكن أن ميس الفعل ذاته  وال 
ينفي الصفة اجلنائية  التي تظل 
عالقة ب����ه  وال يرفع احلكم أو 
يؤسس،  فيما نفذ من العقوبة،  

بل يقف دون ذلك جميعا.
وأوض����ح أن ص����دور قرار 
بالعف����و عن العقوب����ة ملبارك 
وزوجته ليس عن اجلرائم التي 
ارتكبها كل منهما  أو إعفائهما من 
املثول أمام القضاء وإمنا يتطلب 
املراحل الثالث املشار إليها وهي 
احملاكمة واإلدانة واستنفاد طرق 

املصدر إن����ه منذ دخول مبارك 
غرفة العناية املركزة باملستشفى 
في 12 فبراير املاضي لم يطالبه 
املستشفى بأي مصروفات وان 
املستش����فى لن يطالب مبارك 
مبصروف����ات إقامت����ه وعالجه 
إال إذا تسلم من وزارة الصحة 

خطابا بذلك
ونفى املصدر أن يكون مبارك 
نفسه أو أي من أقاربه أو معارفه 
من ح����اول وضع أي مبالغ في 
املستشفى حتت حساب عالج 

الرئيس املخلوع أو زوجته.
وأكد املستشار د.يحيى البنا 
رئيس محكمة استئناف القاهرة  
أن محاكمة مبارك وزوجته  على 
األضرار التي حلقت بالش����عب 
الدولة  وخزائ����ن وممتل����كات 

ضرورة.
وأك����د أن إدانتهم����ا في تلك 
احملاكمات شرط لتطبيق العفو 

قالت جريدة  «الوفد» املصرية 
املعارضة انها علمت من مصادر 
مطلع����ة إن موعد نقل الرئيس 
الى  الس����ابق حس����ني مبارك 
مستشفى س����جن طره اقترب، 
وأكد د.عادل العدوي مساعد وزير 
الصحة للطب العالجي  ان احلالة 
الصحية ملبارك حاليا تس����مح 
بنقله الى مستش����فى السجن، 
وان اللجنة التي مت تش����كيلها 
من قبل بقرار النائب العام لم 
تصل بعد الى املستشفى لتوقيع 
الكشف عليه وعلى وزوجته، 
وهي املسؤولة عن كتابة تقرير 

احلالة الصحية النهائية. 
وأضاف العدوي ان سوزان 
ثابت زوجة الرئيس الس����ابق 
غادرت العناية املركزة مبستشفى 
شرم الشيخ الى غرفة عادية وأن 
د.نورين عكاشة  أستاذ القلب 
بطب عني شمس  توجهت أمس 
األول الى مستشفى شرم الشيخ 
الدولي للكش����ف عليها، ونفى 
«العدوي» ما تردد عن فاتورة 
عالج مبارك وزوجته،  وقال إن 
مستشفى شرم الشيخ الدولي 
لم يذكر أي أرقام أو مبالغ عن 
فاتورة عالج مبارك وسوزان، 
ووعد العدوي بإعالن الفاتورة 
عندما يتقرر نقل مبارك وزوجته 

الى مكان آخر.
وأكد مصدر داخل املستشفى 
ان اإلدارة املالي����ة وحس����ابات 
املرضى في املستشفى لم تطالب 
»مبارك« حتى اآلن مبصروفات 
عالجه أو عالج زوجته، وقال 

سوزان مباركحسني مبارك

شريف منير: لن نسمح بإهانة الرئيس مبارك

سمية اخلشاب ترشح نفسها رئيساً ملصر

قال الفنان املصري شريف منير 
إنه لم يهاجم شباب ثورة 25 يناير 

املصرية، إال أنه يرفض إهانة 
الرئيس املصري السابق حسني 

مبارك. 
ونقلت مصادر إعالمية عن منير 
قوله: »أنا مع أهداف الثورة ومع 

قيام الثورة، لكني كنت ضد إهانة 
الرئيس السابق مبارك ألنه رمز 
ملصر«، وأضاف: كنت خائفا من 
غضب الناس لعدم نزولي ميدان 
التحرير، لكن لم يكن بوسعي أن 

أترك بيتي في ظل أعمال الشغب 
والنهب والسطو على البيوت، 

لكني شاركت في اللجان الشعبية 
مع جيراني. 

وأعرب شريف منير عن سعادته 
بالنجاح الذي حققه من خالل 

تقدمي دور اإلسرائيلي »دانيال« 
في فيلم »والد العم«، مشيرا إال أن 
صعوبة هذا الدور كانت تكمن في 
التعايش مع حبه لوطنه )إسرائيل( 
خالل أحداث الفيلم، وأنه البد أن 

يتحدث بأمانة وحب عن ذلك. 

دشنت الفنانة سمية اخلشاب 
حملة ترشيحها لرئاسة مصر 

في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة، قائلة في صفحتها على 

»تويتر«، وفقا ملوقع أخبار 
مصر، انها قررت كأول امرأة 
مصرية أن تخوض انتخابات 
الرئاسة في مصر وان لديها 
خطة طموحة في بناء مصر 

واالرتقاء بشعبها والقضاء على 
البطالة، واضافت سمية: آن 

األوان ان تأخذ املرأة املصرية 

حقها كامال وتتقلد املناصب 
التي كانت حكرا على الرجال 
ورفعت شعار.. املساواة بني 

الرجال والنساء في العمل بحق 
وليس مجرد كالم، وتابعت ان 

لديها قاعدة جماهيرية عريضة 
في الشارع املصري تؤهلها 
الكتساح االنتخابات بجدارة 

 ونزاهة، ومتنت سمية
اخلشاب ان جتد كوتة للمرأة 
غيرها بني املرشحني للرئاسة 

املصرية.

شريف منير

سمية اخلشاب

توقيع عقد أراضي توشكى
31 اجلاري بحضور الوليد بن طالل

شيخ األزهر ينفي تصريحاته
حول التعامل برحمة مع مبارك 

االعتداء على نظيف
أثناء تريضه بسجن املزرعة

بثينة كامل أمام احملكمة اليوم 
في قضية »تامر بتاع غمرة«

خالد الصاوي: أفكار اإلخوان 
قدمية.. ولن يقدموا فناً جيداً

»انسى يا عمرو« حملة ضد عمرو موسى 
تدعوه لنسيان أحالمه في الكرسي

القاهرة � العربية نت: قال املمثل القانوني لش���ركة اململكة 
القابضة السعودية إن الش���ركة ستوقع عقد التسوية اخلاص 
بأراضي توشكى نهاية الشهر اجلاري. وأضاف سامي جمال الدين 
احملامي في تصريحات ل� »العربية.نت« أن األمير الوليد بن طالل 
سيحضر توقيع العقد مع احلكومة املصرية يوم الثالثاء 31 مايو 
اجل���اري، وأكد احملامي أن قن���اة »العربية« كانت وراء الضغط 
عل���ى احلكومة املصرية لتغيير بنود العقد وتصحيح الوضع، 
ألن جهات رس���مية ضغطت على الصحافي���ني في مصر لعدم 
النشر، وكان محامي اململكة القابضة قال ل� »العربية« إن هناك 
حالة استياء من األمير الوليد بن طالل بسبب تباطؤ احلكومة 
املصرية في حتديد موع���د توقيع عقد االتفاق النهائي اخلاص 
بأرض توش���كى. وأوضح في تصريح���ات خاصة ل� »العربية« 
أن صيغة العقد متت مناقش���تها مع وزارة الزراعة، ولكن هناك 
تباطؤا في حتديد موعد لتوقيع العقد، بل وزاد من س���وء األمر 
قيام بعض املسؤولني بوزارة الزراعة بإطالق تصريحات حول 
تفتيت األرض املتنازل عنها من الوليد وتوزيعها على الشباب 
اخلريجني، حيث دفع ذلك العاملني في أرض الوليد بتوشكى إلى 
اعتصامات واحتجاجات ووقف سير العمل. وأكد احملامي أن هذه 
التغطية كانت وراء دفع احلكومة املصرية للتوقيع على العقد، 
وكان موق���ع »العربية.نت« انفرد ف���ي تغطيته لقضية أراضي 
الوليد بن طالل في توشكى، حيث انفردنا باحلصول على العقد 
املقترح بخصوص التسوية التي مت التوصل إليها مع احلكومة 
املصرية لوزارة الزراعة واستصالح األراضي، كما مت نشر أبرز 
بنود العقد املقترح والذي ينص البند األول منه على إلغاء العقد 
الس���ابق لألرض، واحملرر بني الوليد واحلكومة املصرية في 16 
يناير من 1998، وال يجوز التمسك به ألي من الطرفني. كما نص 
العقد على استغالل ش���ركة اململكة ل� 25 ألف فدان، فيما تعود 
للحكومة املصرية 75 ألف فدان من األرض، أما ال� 25 ألف فدان 
األخرى فسيتم متليك شركة الوليد 10 آالف فدان منها، كما سيتم 
منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق االنتفاع بغرض التملك بعد 
الزراعة. وتلتزم شركة اململكة القابضة باستصالح واستزراع 
كامل املساحة في موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطالق املياه 
لألرض وإال اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الرجوع 
بالتنبيه أو اإلنذار. كما تلتزم احلكومة املصرية بتوطني العمال 

وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات.

قال����ت اإلعالمية بثينة كامل املرش����حة احملتملة النتخابات 
الرئاس����ة 2011 ل� »الدستور األصلي« ان جلسة احملاكمة املقرر 
اقامتها اليوم مبحكمة ش����مال القاهرة، في القضية التي رفعها 
ضدها هاني بيبرس محرر قناة »النيل لالخبار« والذي اتهمته 
كامل بأنه الشاب الذي بكى خالل مداخلة تليفونية الحدى القنوات 
متهما شباب التحرير بالعمالة للدول اخلارجية وتخريب مصر، 
واملعروف باسم »تامر غمرة« ستشهد العديد من املفاجآت غير 
املتوقعة. وأضافت كامل أن دفاعها س����يطالب مبضاهاة صوت 
»بيبرس« بصوت صاحب املكاملة الشهيرة، والتي حصل الدفاع 
على ش����ريط بها، حتى تتمكن من إثبات صحة موقفها، مؤكدة 
أن هن����اك العديد من األدلة التي لن يتم االفصاح عنها إال خالل 

جلسة احملاكمة.

توقع الفنان املصري الذي كان أحد أبرز الفنانني املشاركني 
في ثورة 25 يناير عدم جناح جماعة اإلخوان املسلمني في 
تقدمي فن جيد للمشاهدين وذلك ردا على إعالن اجلماعة 

مؤخرا عن إنشاء شركة إنتاج سينمائي.
وقال الصاوي حسب »ام بي سي نت« ردا على إمكانية 
تعاونه مع اجلماعة في عمل فني: »الفن واألدب واإلعالم 
والرياضة أنش���طة من حق الن���اس جميعا، أما التعاون 

املشترك فيفترض قبول كل طرف بشروط اآلخر«.
وأض���اف: لكني ال أتصور أنهم قادرون على تقدمي فن 
أو أدب جيدين ألنهم أسرى ألفكار قدمية ومنطية جتعلهم 
يس���تجيبون للحافز األيديولوجي أكثر من استجابتهم 
لدواعي اإلبداع وعموما سنرى بحسب صحيفة »األهرام« 

امس االول.
وحول اتهامه بالغرور في الفترة املاضية بعد النجاح 
الكبير الذي حققه مؤخرا في مجمل أعماله الس���ينمائية 
والدرامية ق���ال الفنان املصري: »نحن بش���ر وجميعنا 
معرضون لألخطاء والتج���اوزات، ومن عادتي أن أعتذر 
علنا لكل إنسان أخطأت في حقه، ولكني أظن أنها شكاوى 

في غير موضعها«.
وتابع الصاوي مدافعا عن نفس���ه: »طبيعتي احلادة 
الت���ي ال تقبل القمع وال الظلم ال تقب���ل أيضا حزمة من 
املفردات املصرية، الت���ي تضايقنا جميعا، مثل: التناحة 
والتناكة والسماجة واالستسهال والتراخي التي حتتاج 
منا لثورات متكررة حملوها واستبدالها بقيم مصرية أكثر 
أصالة مثل: خفة الدم والطيبة والتعاون واحلساس���ية، 

ومراعاة اآلخر مثال. 

»انسى يا عمرو« اجلملة املشهورة في احد االعالنات 
اصبحت شعار احلملة على ال� »فيس بوك« ضد وصول 
عمرو موسى الى مقعد الرئيس، عمرو كما تراه احلملة البد 
ان ينس���ى »أحالمه في الكرسي« النه ابن النظام السابق 
وعاش في خدمته والبد من ان يرحل معه، هو اس���تمرار 
ال تغيير، وتواصل ال انقطاع هو ساللة موظفي االنظمة 
 وان وضعته صدفة اكتشاف الكاريزما في طابور مختلف
ع���ن كل موظفي مب���ارك وانظمته احلليفة ف���ي العالم 

العربي.

 القاهرة: نفى فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب ما نسب إليه 
من تصريحات صحافية بشأن الرحمة في التعامل مع الرئيس 
السابق حسني مبارك، وقال إن الرحمة من شيم اإلسالم والشريعة 
سواء كان املوضوع متصال بالرئيس السابق أو بغيره، إال أنه 

أكد ان احلديث عن الرحمة ال يأتي إال بعد تطبيق العدالة.
وأض����اف د.الطيب أنه ال أحد فوق القانون أيا كان ولو كان 
رئيسا للجمهورية، ولكن يجب انتظار احلكم ألن املتهم بريء 

حتى تثبت إدانته وهذا موقف الشريعة وموقف القانون.
كانت وكالة األنباء األملانية قد نش����رت خبرا، زعمت فيه ان 
فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب طالب بتعامل متسامح مع 
الرئيس السابق مبارك، مشيرا إلى ان مبارك قام بالكثير ملصر 

خالل فترة طويلة وإنه اليوم رجل مسن ومريض.

في مفارقة جديدة تضاف الى سجل مفارقاته تعرض 
د.أحمد نظيف رئيس الوزراء األسبق واملسجون على ذمة 
التحقيقات في قضايا إهدار للمال العام األسبوع املاضي 
الى واقع���ة احتكاك عنيف من قبل بعض نزالء س���جن 
املزرعة.  ففي أثناء فترة »التريض« التي تبدأ من الثامنة 

الثالثة عصرا،  صباحا وحتى 
خرج نظيف من زنزانته الساعة 
العاشرة صباحا، وضل الطريق 
للحظات أثناء السير بني العنابر، 
فتعرف عليه عدد من السجناء 
اجلنائيني، وظلوا يهتفون ضده 
»عاوزين فلوسنا«، ثم اشتبك 

بعضهم معه. 
وبحسب ضابط كبير الرتبة 
بس���جن طرة فإن نظيف كان 
األكثر اكتئاب���ا بني النزالء من 
الوزراء واملس���ؤولني وكثيرا 
ما يظ���ل يبكي ف���ي زنزانته، 

 ولي���س أحمد نظيف فقط من يتع���رض لالهانة من قبل
الس���جناء اجلنائي���ني، فكلهم تقريبا تك���رر معهم نفس 

األمر.
وكلما خرجوا من الزنزانة في فترة »التريض« يجدون 
املساجني ينظرون إليهم من شبابيك الزنازين ويهتفون 

ضدهم: »يا حرامية عايزين فلوسنا«.

د.أحمد نظيف
الوزراء ود.ابراهيم بدران رئيس 
الهالل األحم���ر، اللقاء لم يكتف 
باالحضان بل امسك د.بدران بيد 
د.عصام ش���رف وقبلها فبادله 
د.شرف بقبلة على رأسه وسط 

تأثر جميع احلاضرين. 

د.السباعي محمد السباعي.
املدني  وشكك املدعون باحلق 
في سبب تأخير عرض حرز اللفافة 
على هيئة احملكمة رغم تكرار الطلب 
على تواجدها وضمها مللف القضية. 
وعلى اجلانب اآلخر، قدم محاميو 
الدف����اع عددا من الدف����وع ببراءة 
املتهمني ومنها انتفاء تهمة القتل 
من دون وجه حق على املجني عليه 
ألن����ه كان ضمن قائمة تضم 400 
اسم مطلوب القبض عليهم بدائرة 
قسم سيدي جابر، فضال عن اعتبار 
املجني عليه ضمن املسجلني خطر 
فئة أ إلدانته في عدد من القضايا 

السابقة.

املصري.
وقال بدي���ع ان اجلماعة في 
الوطن ليس ملصر فقط،  خدمة 
ولكن للعالم أجمع من خالل جلان 
متعددة ف���ي كل مجاالت العمل 

والعطاء.
وتابع أن هذه حلظة تاريخية 
يجب أن جتتمع فيها كل القوى 
إلع���ادة بناء مص���ر ونهضتها، 
مشددا على أن كل القوى مدعوة 
اآلن لكي تدعم ثورتها وحتميها، 
وال تسمح للصوص الثورات أن 
يس���رقوها أو يفتحوا ثغرة في 
وحدة مصر وش���عبها، صاحبة 

التاريخ واحلضارة.

ال���ذي نقل إليه املصاب واطمأن 
عليه، وكلف بعالجه على نفقة 

الدولة.
وفوجئ املشاركون في مؤمتر 
الوفاق الوطن���ي بحرارة اللقاء 
الذي جمع د.عصام شرف رئيس 

داخل لفافة بالستيكية شفافة وبعد 
عرض احملتوي����ات أعادها للحرز 

املرفق مبلفات القضية.
املدني  وعقب املدعون باحلق 
على مناظرة اللفافة بأنها تختلف 
عن الوصفني الواردين في تقرير 
الطب الش����رعي واملعمل اجلنائي 
وطالبوا بتشكيل جلنة من أساتذة 
كلي����ات الط����ب م����ن 3 جامعات 
مصرية إلع����ادة فح����ص تقرير 
الطبيب الش����رعي وكبير االطباء 
الش����رعيني واالستشاريني حول 
وقائع القضية، مش����يرين إلى أن 
املستندات تش����كك في مصداقية 
كبير األطباء الش����رعيني السابق 

في االحتفالية ليس لها أي معنى 
سياسي وإمنا تلبية للدعوة التي 

تلقاها من اإلخوان املسلمني.
من جانب���ه، قال محمد بديع 
العام لالخوان املسلمني  املرشد 
بديع انه لن يسمح الي كيان ان 
يسلب حرية االخوان مرة أخرى 
بعد سقوط النظام السابق خاصة 

بعد جناح ثورة 25 يناير.
وأشار بديع، في حفل افتتاح 
املركز العام اجلديد للجماعة مساء 
السبت باملقطم، أن جماعة اإلخوان 
املدنية ذات  الدولة  ترفع شعار 
املرجعية اإلس���المية، مش���يرا 
الى تالحم اجلماعة مع الشعب 

سارع رئيس الوزراء املصري 
د. عصام ش���رف إلى االتصال 
باإلسعاف إلنقاذ مصاب بحادث 
في طريق عام، وذكرت تقارير 
صحافية مصرية، امس، أن شرف 
فوجئ خالل س���ير موكبه في 
شارع صالح سالم في العاصمة 
القاهرة، فور عودته من جلسة 
مؤمتر الوف���اق الوطني، بأحد 
املصاب���ني ملقى عل���ى األرض، 
فأوقف س���يارته وترجل على 
قدميه حتى م���كان املصاب ثم 

استدعى اإلسعاف.
التقارير أن شرف  وأضافت 
انتظ���ر حت���ى جاءت س���يارة 
التي كانت قريبة من  اإلسعاف 
موق���ع احل���ادث، واطمأن على 
املصاب الذي أجريت له اإلسعافات 

األولية.
وفور عودته إلى مكتبه، أجرى 
رئيس الوزراء اتصاال باملستشفى 

اإلس����كندرية � أ.ش.أ: حجزت 
محكمة جنايات اإلسكندرية النطق 
باحلكم في قضية وفاة الشاب خالد 
سعيد إلى جلسة 30 يونيو املقبل، 
حيث استمعت هيئة احملكمة أمس 
االول إلى مرافعات هيئة الدفاع عن 
املتهمني، واملتهم فيها فردا أمن من 

قوة شرطة سيدي جابر.
وواصل����ت هيئة احملكمة نظر 
القضي����ة خالل اجللس����ة الثامنة 
برئاسة املستشار موسى النحراوي 
وعضوية كل من عمرو عباس وعبد 
العظيم البيه. وكانت احملكمة قد 
ناقشت نحو 15 شاهدا على مدى 
إلى  السابقة، باإلضافة  اجللسات 

االستماع خالل اجللسة األخيرة 
للقضية إلى مرافعات النيابة وهيئة 

املدعني باحلق املدني.
الثامنة  ومبجرد بدء اجللسة 
أظهرت هيئة احملكمة حرز لفافة 
الباجن����و، وفق التقري����ر األخير 
للجنة الثالثية بالطب الش����رعي، 
وبعد التأكد من س����المة أختامها 
قامت بفض محتوياتها وعرضها 
عل����ى محاميي الدف����اع واملدعني 
باحلق املدني والنيابة للتأكد من 

محتوياتها.
وكشف رئيس احملكمة للحضور 
محتويات احل����رز ووصفها بأنها 
لفافة ورقية بداخلها نباتات عشبية 

 القاهرة: أكد عمرو موس���ى 
األمني العام جلامعة الدول العربية 
املنتهية واليته واملرشح لرئاسة 
اجلمهورية أن جماعة اإلخوان 
الوجود  املس���لمني لها حق في 
باعتبارها أحد التيارات السياسية 
على الساحة املصرية، مشددا على 
أن افتتاح املركز العام لإلخوان 

نتاج طبيعي لثورة 25 يناير.
ونقل موق���ع »أخبار مصر« 
االلكتروني عن موسى قوله ان 
الدميوقراطي���ة ال تقصي أحدا، 
ويجب أال نخاف منها، فهي تعتمد 
على وجود كل التيارات السياسية 
البالد، مضيفا أن مشاركته  في 

..  ويقبل رأس رئيس الهالل األحمررئيس الوزراء املصري د.عصام شرف يتابع حالة املصاب في الطريق العام

عمرو موسى

قُبلة من شرف على رأس بدران

رئيس وزراء مصر ينقذ مصاباً بحادث في طريق عام

30 يونيو.. النطق باحلكم في قضية خالد سعيد

أول حكم باإلعدام في قضية قتل متظاهرين في مصر
القاه���رة � أ.ف.پ: أصدرت 
محكمة جنايات في القاهرة امس 
اول حكما باإلع���دام في قضية 
قتل متظاهرين خالل االنتفاضة 
املصرية التي أطاحت بالرئيس 
املصري السابق حسني مبارك. 

وقضت محكمة جنايات شمال 
القاهرة بإعدام الشرطي محمد 
الس���ني بعد ان دانته بقتل 20 
متظاهرا واصاب���ة 15 آخرين. 
وأحالت احملكمة أوراق الشرطي 
الى املفتي تنفيذا لقانون االجراءات 

اجلنائية الذي يقضي باحلصول 
على موافقة مفتي اجلمهورية 
قبل صدور احلكم باإلعدام بشكل 
رسمي ويستطيع الشرطي الطعن 
على احلكم أمام محكمة النقض 
ما يوقف تنفيذه. وكانت النيابة 

الش���رطي بقتل  اتهمت  العامة 
20 متظاهرا واصابة 15 آخرين 
بإطالق الرصاص عليهم بطريقة 
عشوائية في 28 يناير املاضي 
أمام قس���م الزاوية احلمراء في 

القاهرة.

موسى لإلخوان: لكم احلق في الوجود 

مصدر قضائي: ال يجوز 
العفو عن مبارك
قبل إدانته في 

احملكمة


