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روما وموسكو تدعوان إلى محاكمة إنسانية وعادلة للرئيس السابق

ال صحة لتدهور حالة مبارك.. وعالء وجمال يسّلمان مستندات حساباتهما بسويسرا غدًا
سالم رجل األعمال الهارب.

وعلى صعيد آخر، أثبت التفتيش 
املفاجئ والدقيق للزنازين والعنابر 
اخلاصة برموز النظام السابق في 
سجن مزرعة طره عدم وجود أي 
ممنوعات داخ����ل الزنازين أو أي 
متعلقات شخصية تخالف اللوائح 

املطبقة في السجون املصرية.
وكانت جلنة موسعة من أعضاء 
ق����د قامت بزيارة  العامة  النيابة 
مفاجئة لسجن املزرعة اخلميس، 
وشمل التفتيش أيضا زنازين رموز 
النظام السابق الذين صدرت ضدهم 
أحكام قضائية بالفعل، وليس غرف 

احلبس االحتياطي فحسب.
وسجلت اللجنة خالل التفتيش 
طلبا من عدة مس����ؤولني سابقني 
بالس����جن لتركيب كابينة تلفون 
حتى يتمكنوا من االتصال بأسرهم، 
ومتن����ع لوائح الس����جون وجود 
النزالء  تلفون����ات محمولة م����ع 
إلى ذلك،  واحملبوسني احتياطيا. 
دعت ايطاليا وروسيا امس األول 
الى اعتماد نهج يؤدي الى نتيجة 
»انسانية وعادلة« حملاكمة الرئيس 
املصري السابق حسني مبارك الذي 
ميثل امام احملكمة في الثالث من 
اغس����طس املقبل، على ما أوردت 
وس����ائل اعالم ايطالي����ة نقال عن 

مصادر ديبلوماسية.
التعليقات خالل  وجاءت هذه 
الوزراء  ب����ني رئي����س  محادثات 
االيطالي س����يلفيو برلس����كوني 
والرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 
ونائب الرئيس األميركي جو بايدن 
في روما حيث احتفل قادة العالم 

بالعيد الوطني االيطالي.

في مستشفى شرم الشيخ، وانه 
يقيم حاليا ف���ي الغرفة العادية 
احملددة له. وصرح مصدر طبي 
في املستشفى بأن الرئيس السابق 
م���ازال يعاني انخفاضا حادا في 
ضغط الدم، وقصورا في الدورة 
الدموية للمخ. وكانت حالة من 
التوتر واحلزن العميق قد متلكت 
مبارك بعد علمه بضرورة مثوله 
بنفسه أمام القاضي خالل احملاكمة 
التي تبدأ جلساتها بالقاهرة في 
الثالث من أغسطس املقبل، ووجه 
النائب العام تهمة قتل متظاهري 
الثورة إلى الرئيس السابق، فضال 
عن تهم فساد مالية عديدة أخرى. 
ويحاكم في القضية نفسها عالء 
وجمال جنال مبارك وصديقه حسني 

البنك املركزي القبرصي، وتختص 
باالستشارات املالية ويختص جمال 
بنسبة 50% في الشركة بعد شراء 

نسبة شقيقه.

صحة مبارك

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق 
باحلالة الصحية للرئيس السابق 
حسني مبارك أعلن د.عادل العدوي 
مس���اعد وزير الصح���ة للطب 
العالجي أن���ه ال صحة ملا يتردد 
عن دخول الرئيس السابق حسني 
مبارك مرحلة االحتضار. ونقلت 
»األهرام« عن العدوي ان وظائف 
جسم مبارك احليوية جيدة، مبا 
في ذل���ك الكلى، وان���ه ال صحة 
العناية املركزة  لوجوده بغرفة 

القاهرة: ذكرت تقارير صحافية 
امس أن فريد الديب محامي عالء 
وجمال مبارك  انتهى من إعداد حافظة 
مستندات تتضمن األموال املودعة 
باسميهما في بنكني سويسريني، 
وسيقدم هذه املستندات إلى جهاز 

الكسب غير املشروع غدا.
وذكرت صحيفة »األهرام« في 
عدده����ا امس أن جنل����ي الرئيس 
السابق كشفا في حتقيقات الكسب 
غير املشروع عن أن لديهما حسابات 
ببنكني سويسريني، وذكر جمال 
أن هذه احلسابات في الفترة من 
1992 حتى عام 2000، خالل إقامته 
في لندن وعمله مستش����ارا ماليا 
لرجال أعمال عرب ليست لهم أي 

استثمارات أو مصالح في مصر.
وأوضح جمال انه استحق عن 
هذه االستشارات والدراسات، التي 
عاونه فيها ش����قيقه عالء، أتعابا 
طبقا للنظام املتبع عامليا في مثل 
هذه األحوال، مشيرا الى أن جميع 
تلك األرصدة حصل عليها بشيكات 
مصرفي����ة وحتويالت عن طريق 
مص����ارف متعددة وأرفق كل هذه 
املستندات، في أول اقرار ذمة مالية 
قدمه للحزب الوطني في 2003، عند 
بدء اش����تغاله بالسياسة وتوليه 
منصبا حزبيا، لكنه تعذر احلصول 
على تلك املستندات حاليا بسبب 

حرق مقر احلزب ومحتوياته.
وأضاف����ت الصحيفة ان جمال 
مب����ارك كلف محامي����ه بإحضار 
املستندات املؤيدة ألقواله من عمالئه 
الذين تعامل معهم في السعودية 
واألمارات، من خالل شركة بليون 
في قبرص والت����ي خضع لرقابة 

)رويترز( جانب من التظاهرات في ميدان التحرير امس  

أغرب حقيقة قانونية.. بطالن محاكمة مبارك 
أغرب ما ميكن تخيله هو هذا التناقض القانوني 

املقصود في محاكمة الرئيس السابق حسني 
مبارك، وهذه اللخبطة املتعمدة، وهذا التضليل 

فيما يخص مبارك سواء ما يتعلق مبحاكمته أو 
صحته او تواجده. آخر هذه اللخبطة ما صرح 

به مصدر قضائي مسؤول، بأن محاكمة حسني 
مبارك أمام الدائرة اخلامسة مبحكمة جنايات 

شمال القاهرة »باطلة بطالنا مطلقا«.
وقال املصدر القضائي جلريدة »الشروق« مشترطا 

عدم كشف هويته ان قرار املستشار السيد 
عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، 
بتحديد الدائرة اخلامسة مبحكمة جنايات شمال 

القاهرة برئاسة املستشار أحمد رفعت »خالف 
قانون اإلجراءات اجلنائية، ألنه كان من املفترض 
أن تنظر القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنوب 
القاهرة، فبعد اعتذار املستشار عادل عبدالسالم 

جمعة، رئيس الدائرة الرابعة مبحكمة جنوب 
القاهرة التي تنظر قضية قتل الثوار، كان لزاما 
على رئيس محكمة االستئناف استبدال دائرة 
أخرى في محكمة جنوب القاهرة بدائرة جمعة 

وليس شمال القاهرة، وفقا للمادة 386 من قانون 
اإلجراءات اجلنائية التي تنص على أن »تنعقد 

محاكم اجلنايات في كل جهة بها محاكم ابتدائية 
وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة 

احملكمة االبتدائية ويجوز إذا اقتضت احلال أن 
تنعقد محكمة اجلنايات في مكان آخر يعينه وزير 

العدل بناء على طلب رئيس احملكمة(«.
وأوضح املصدر أن »جملة )تشمل دائرة 

اختصاصاتها( تعني أنه ال جتوز احملاكمة في دائرة 
خارجة على نطاق االختصاص وإال تعد باطلة«.

وواصل املصدر بأنه يتوقع أن يتخلى املستشار 
عادل عبدالسالم جمعة عن نظر قضية قتل الثوار 

املتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية 
األسبق، و6 من كبار مساعديه، قبل نظر اجللسة 

الثالثة املقرر انعقادها في 26 يونيو اجلاري، »وذلك 
حتى يتم ضم القضية مللف محاكمة مبارك خاصة 
أنه يتضمن تورط الرئيس املخلوع في قتل الثوار 

باعتباره رئيس املجلس األعلى للشرطة آنذاك«.
وفيما يتعلق مبكان محاكمة مبارك قال املصدر 
إن »صحيح القانون أكد أن املشرع حدد انعقاد 

محكمة اجلنايات وأجاز لوزير العدل أن يقرر نقل 
احملاكمة ألي مكان آخر بناء على طلب من رئيس 

محكمة استئناف القاهرة، وبالتالي إذا ما ثبت طبيا 
أن انتقال املتهم ملقر احملكمة يهدد حياته ويعرضها 

للخطر يجوز أن تنعقد احملكمة في أي مكان آخر 
تراه هيئة احملكمة بناء على قرار من وزير العدل، 

ولكن بنفس دائرة االختصاص مثلما حدث مع 
عزت حنفي، املتهم بالقتل في أسيوط، حيث عقدت 

جلسات محاكمته في القاهرة ولكن بنفس دائرة 
جنايات محكمة أسيوط«.

وأشار املصدر إلى أن رأي وزارة الداخلية 
»سيكون له دور كبير في حتديد مكان احملاكمة«، 
موضحا: »لو قالت الداخلية إنها ال تستطيع نقله 
إلى القاهرة أو حتمل األعباء األمنية حملاكمته في 

العاصمة فلن نتمكن من نقله، ألنه رغم كونه 
متهما إال أن حق احلفاظ على سالمته حق أصيل 
يكفله القانون والدستور«، مؤكدا أن القانون »ال 

يعارض وال ميانع أن يحاكم مبارك في شرم 
الشيخ أو أي مكان آخر بعيدا عن القاهرة إذا 

استوجب األمر ذلك«.

موريس صادق: ال يشرفني أن 
أكون مصريًا وسنؤسس دولة 
األقباط على جثث املسلمني!

العربي: ما نشر عن خطط 
إسرائيلية لغزو مصر »كالم فارغ«

زيدان يدعو ملليونيات جديدة 
حتت شعار »ثورة اإلنتاج والبناء«

مصر تضع شروطًا إلعادة 
تصدير الغاز إلسرائيل

انقلبت اآلية: سائق يتعدى بالضرب 
على أمني شرطة بسبب األجرة

بالغ للنائب العام يتهم صالح 
بتحريف اإلسالم العتباره زواج 

»اإلخواني« بغير »اإلخوانية« يؤّخر النصر

أحمد راتب: القائمة السوداء 
سذاجة للتستر على احلرامية  رانيا محمود ياسني تطلق أول ائتالف 

للمشاركة في احلوارات الوطنية

قابل موريس صادق، رئيس »اجلمعية القبطية األميركية«، 
إحدى جماعات أقباط املهجر بس���خرية احلكم الذي أصدرته 
محكمة مصرية بإسقاط اجلنسية املصرية عنه، على خلفية 
حتريضه ضد مصر ودعوته إلى فرض احلماية الدولية عليها. 
وأضاف في بيان أرسله على البريد اإللكتروني تعليقا على 
احلكم الذي أصدرته محكمة القضاء اإلداري أواخر الش���هر 
املاضي، إنه ال يش���رفه أن يكون مصريا، معتبرا أن سقوط 
اجلنسية عنه مبثابة وسام على صدره يفتخر به، ألنه � وكما 
يقول � ال يش���رفه أن يكون حتت حكم أحد املسلمني في بلد 
قبطي، على حد تعبيره. ولم يتوقف عن استمرار خطابه الذي 
يصف فيه املسلمني على أنهم »غزاة ملصر«، قائال: إن الدولة 
القبطية ستؤسس على أنقاض جثث املسلمني وسيرفع العلم 
القبطي وسينتهي الوجود اإلسالمي من مصر كما حدث مع 
املسلمني في األندلس، وأشار إلى أنه على املسلمني أن يعلموا 

أن وقتهم قد اقترب.

القاه���رة � د.ب.أ: اعتبر وزي���ر اخلارجية املصري نبيل 
العربي ما نش���ر لتقارير عن خطط إسرائيلية لغزو مصر 

بأنه »كالم فارغ«، معلنا رفضه اخلوض فيه.
وقال العربي في تصريحات أول من امس »انني ال أحتدث 

عن هذا الكالم فهذا كالم فارغ«.

القاهرة � أ.ش.أ: دعا د.ط����ارق زيدان رئيس ائتالف »ثورة 
مصر احلرة« وعضو اللجنة التنسيقية جلماهير الثورة، امس 
إلى احتف����ال وصفه ب� »جمعة اإلنت����اج والبناء« يوم اجلمعة 
املقبل حتت ش����عار »ثورة في اإلنت����اج لنبني األمجاد«، وذلك 
من خالل العمل ملدة س����اعة واحدة إضافية كل يوم بدءا من غد 
لتعويض النقص احلادث في حجم اإلنتاج واخلسائر التي مني 

بها االقتصاد املصري في الشهور األخيرة.
وقال زيدان في تصريحات لوكالة أنباء الش����رق األوس����ط 
امس: »إن الشعب الياباني والعمال اليابانيني عملوا ملدة ساعتني 
إضافيتني يوميا عقب الزلزال الذي ضرب بالدهم مؤخرا واستمروا 
يعملون تلك الساعات اإلضافية ملدة 50 يوما لتعويض خسائر 
الزلزال، والشك أن املصريني ال يقلون وطنية وحبا لبالدهم عن 
اليابانيني«، مطالبا بخروج مليونيات في كل محافظات مصر إلى 
مواق����ع العمل واإلنتاج يوم اجلمعة املقبل للعمل كيوم إضافي 

من أجل مصر ودعما لالقتصاد القومي.
وحول وجود نسبة بطالة كبيرة بني الشباب وكيفية مشاركتهم 
في تلك الدعوة، دعا زيدان غير العاملني س����واء من الطلبة أو 
العاطلني عن العمل للمشاركة في هذا اليوم عن طريق جتميل 
ونظافة أحيائهم وشوارعهم التي يعيشون فيها واملساعدة في 

تنظيم املرور.
كما دعا لتوجه وفود شعبية في كل حي إلى قسم الشرطة 
التابع له لتقدمي باقات الزهور، لرفع الروح املعنوية للشرطة 
ولتأكيد وحدة الشعب والش����رطة إيذانا بعودة األمن واألمان 
للشارع املصري الذي يعد ركيزة أساسية لزيادة معدالت السياحة 

واالستثمار.

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أمس أن السلطات املصرية 
أعربت عن استعدادها إلعادة تصدير الغاز الى إسرائيل لكن 
وفق ش���روط جديدة، الفتة الى أن »أهم هذه الشروط إعادة 
التفاوض حول أسعار بيع الغاز التي كانت إسرائيل حتصل 

عليه بأسعار تفضيلية«.
وقالت صحيفة »اخلليج« اإلماراتية امس انه من الشروط 
األخرى اعادة فتح جميع املعابر إلى قطاع غزة بصورة مستمرة 

وتوصيل الغذاء والدواء إلى القطاع من دون عائق.

قام سائق بالتعدي على أمني شرطة بالضرب، بعدما طلب 
السائق منه دفع أجرة زيادة، فرفض فقام السائق بانتظار 
أمني الشرطة في اليوم التالي، وقام بالتعدي عليه بالضرب 
ومتزيق مالبس���ه امليري وإهانته أمام اجلميع. تلقى اللواء 
عادل مهنا اخطارا بقيام )محمد محمد السعيد عوض( سائق 
سيارة )35570( نقل الدقهلية بالتعدي بالسب والضرب على 
األمني خالد علي أحمد عمارة، أمني ش���رطة بإدارة احلماية 
املدنية ببورسعيد، ومت حترير محضر 1157 إداري متى األمديد 

وتولت النيابة التحقيق.

تقدم����ت محاميتان ببالغ للنائ����ب العام ضد احملامي 
االخواني صبحي صالح عضو جلنة تعديل الدس����تور، 
حم����ل رقم 8036، وجهتا له فيه اتهامات بتحريف الدين 
االسالمي والسب والقذف على خلفية التصريحات املثيرة 
للجدل، التي أدلى بها في مؤمتر خاص باجلماعة، اعتبر 
فيها ان زواج »االخواني« بغير »االخوانية« يؤّخر النصر، 
مس����تندا الى اآلية القرآنية )أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي ه����و خير(، ووجه البالغ بحس����ب موقع »أخبار 
مصر« والذي تقدمت به كل من احملامية سميرة هجرس 
الهرش وكيل نقابة احملامني بشمال سيناء، ومها أبوبكر 
أمني عام احتاد ش����باب محامي مصر، اتهامات لصبحي 
صالح بإرساء دعائم العنصرية السياسية، وسب وقذف 

غير االخوانيات، وحتريف الدين االسالمي.

أشاد الفنان أحمد راتب بالتعاون املشترك بني الكويت ومصر في 
فيلم »السمان« وقال انه الطريقة املثلى للتعاون العربي في مجال 
السينما ألن كل ممثل يقدم شخصيته املرتبطة ببيئته ومجتمعه 

وصورت مشاهده في األماكن الطبيعية دون ديكورات. 
وق����ال راتب في املؤمتر الصحافي ال����ذي عقده املنتج عمار 
املوسوي: أنا ضد أن يقوم املمثل العربي بالتمثيل بلهجة أخرى 
في عمل مشترك غير لهجته األصلية، كأن ميثل فنان سوري أو 
لبناني على سبيل املثال باللهجة املصرية، خصوصا اللهجات 

اخلاصة جدا من صميم املجتمع املصري.
أما فيما يتعلق بالقائمة السوداء فقد اعتبرها لعبة ساذجة 
لصرف الناس عن أصحاب القوائم السوداء احلقيقيني وهم القتلة 

والسارقون واحلرامية وهي ال تكاد تتجاوز املراهقة.

قامت الفنانة رانيا محمود ياسني بتكوين ائتالف يضم مجموعة 
من الفنانني من بينهم زوجها محمد رياض واملخرج خالد مهران 
ومجموعة من الصحافيني واإلعالميني منهم مها عادل حس���ني 
أول مقدم���ة برامج تظهر باحلجاب بعد ثورة 25 يناير، وبعض 
من أعضاء جروب »كرامة الفن���ان املصري« على موقع »فيس 
بوك« وذلك بهدف املشاركة في احلوارات الوطنية والسياسية. 
وفي تصريحات ل� »روزاليوسف« قالت رانيا إن املرحلة احلالية 
تتطلب مشاركة فعالة وايجابية من قبل جميع الفنانني واإلعالميني 

واملثقفني والعلماء لتأثيرهم القوي علي املجتمع.

بعد تعطل املشروع في عهد مبارك

انطالق مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

األمير طالل يدعو مصر مجددًا 
إلى االنضمام ملبادرة بنوك الفقراء

الناصريون يرفضون اتهام »عبدالناصر« بقتل »املشير«
ويصفون تصريحات »جمال« بـ »الكذب«

وح���ده م���ن معاجل���ة الوضع 
التعليمي في مصر، مشيرا إلى 
أن األمر يحتاج إلى مشروع قومي 
التربوية والتعليمية،  للنهضة 
خاصة في ظل مجتمع يتجاهل 
العلماء ونظ���ام تعليمي يصفه 

اخلبراء بالفاشل.
ويذكر أن مشروع أحمد زويل 
كان قد تعطل حلوالي 8 سنوات 
بعد اتفاقه مع الرئيس املخلوع 
حسني مبارك على تنفيذه. جدير 
بالذك���ر أن العالم املصري أبدى 
رغبة في الترشح ملنصب الرئاسة 

عقب ثورة 25 يناير.
بيد أن التعديالت الدستورية 
األخيرة أقصت زويل نهائيا عن 
الترشح في االنتخابات،  سباق 
نظرا الشتراطها أن يكون املرشح 
لرئاس���ة اجلمهوري���ة مصري 
أبوين مصريني  اجلنسية ومن 
وغير متزوج من أجنبية، وهو ما 
ال ينطبق على زويل كونه يحمل 

اجلنسية األميركية.

فكرة إنشاء البنك على احلكومة 
املصرية السابقة، ولكنه اصطدم 
بالكثير من العراقيل التي أفسدت 

الفكرة«.
وق���ال األمير ط���الل ان عدد 
املستفيدين من خدمات بنك الفقراء 
باألردن بلغ 80 ألف مستفيد، وفي 
اليمن 65 ألفا وفي البحرين 4000 
مستفيد، الفتا إلى ارتفاع نسبة 
النساء املس���تفيدات من خدمات 

هذه البنوك.
تبن���ي  أن  وأض���اف 
»اسفند«مشروعه اخلاص بإنشاء 
الفقراء في الوطن العربي  بنوك 
يأتي انطالقا من قناعته الراسخة 
بفاعلية إتاح���ة اخلدمات املالية 
الشاملة للفقراء من إقراض صغير 

كما حدث مع اللواء محمد جنيب 
الرئيس االسبق«.

واعتبر جمعة حسن، القيادي 
الناصري، أن ما  بجبهة اصالح 
كتب محاولة من احملاوالت العديدة 
لضرب ثورة يوليو، موضحا أن 
عامر بعد النكسة حاول االنتحار 

أكثر من مرة.
ونفى د.عاصم الدسوقي، أستاذ 
التاريخ بجامعة حلوان، أن يكون 
ناصر قتل عامر، وقال: »لو كان 

دمويا لكان أعدم امللك فاروق«.
وطالب ط���ارق عامر، رئيس 
البنك االهلي املصري، وزارة الدفاع 

وادخار وتأمني بهدف رفع مستوى 
معيشة الفقراء لتصبح قوة منتجة 
تعتمد على ذاتها وتسهم في دعم 

مجتمعاتها.
كما أوضح أن ه���ذه املبادرة 
هي حصيلة خبرة تنموية متتد 
ألكثر من ربع قرن تعامل خاللها 
البرنامج مع الشرائح املجتمعية 
الفقيرة، وساهم في وقف معاناتها 
من خالل ترسيخه ملفهوم استدامة 

التنمية.
وأشار األمير طالل إلى أن بنوك 
الفقراء في الدول املنفذة بها ساهمت 
في نشر ثقافة اإلقراض الصغيرة 
وتهيئة املؤسسات لتطبيق أفضل 
املمارس���ات في تقدمي اخلدمات 

املالية الشاملة للفقراء.

والقوات املس���لحة بالكشف عن 
ملفات نكسة 67 لتبرئة عمه من 
الضلوع فيها، متهما عبدالناصر 
بالتس���بب فيها واستخدام عمه 
كبش فداء للتغطية على أخطاء 

نظامه.
وق���ال »ط���ارق« ف���ي حوار 
لبرنام���ج »مصر بك���رة« الذي 
تقدمه االعالمية دينا عبدالفتاح، 
ان املشير لم ينتحر بل مت حقنه 
بحقنة قاتلة، موضحا أن كل ما 
قاله محمد حس���نني هيكل عن 
انتحار املشير افتراء وعار متاما 

عن الصحة.

وب���دوره، أكد أحم���د زويل 
في نف���س املؤمت���ر الصحافي 
أن املش���روع � الذي حمله على 
ظهره 12 عاما � أن الطالب الذي 
العامة  الثانوي���ة  يتخرج ف���ي 
ويلتحق بجامعة زويل للعلوم 
العلوم  والتكنولوجيا سيتلقى 
احلديثة التي تتي���ح له التكلم 
بلغة العص���ر عندما يذهب إلى 

اخلارج.
وق���ال مراس���ل اجلزيرة في 
القاهرة إن مدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجي���ا هي مؤسس���ة 
تتمتع باالستقاللية التامة ويتم 
متويلها عبر التبرعات من الهيئات 

واألشخاص.
وأضاف أن هذه املؤسس���ة 
حتتاج إلى ملياري دوالر من أجل 
القيام مبسؤوليتها، مشيرا إلى أن 
مجلس األمناء التابع لها يتكون 

من نخبة من كبار العلماء.
غير أن املراس���ل أوضح أن 
مشروع أحمد زويل لن يتمكن 

متكاملة وتعتمد على إنشاء بنوك 
لتقدمي اخلدمات املالية الش���املة 
للفقراء وذلك بالتعاون والتنسيق 
م���ع احلكومات والقطاع اخلاص 
وإنشاء وحدة للدعم الفني لبنوك 
الفقراء مبا يتيح فرص عمل للفقراء 

تعينهم على كسب رزقهم.
وأضاف »أن مبادرة إنشاء بنوك 
الفقراء نفذها البرنامج باألردن عام 
2004 وفي اليمن عام 2008 وفي 
البحرين في 2009، ويجري اإلعداد 
حاليا لتأسيس البنك في كل من 
سيراليون، وسورية، والسعودية، 

والسودان وسلطنة عمان«.
وأشار رئيس برنامج اخلليج 
العربي لدعم منظمات االمم املتحدة 
اإلمنائية إلى أنه س���بق أن طرح 

احلزب الناصري، اتهامات جمال 
عبداحلكيم لعبدالناصر بقتل والده 
ب� »الكذب«، وأضاف متسائال: »هل 
نعيش مرحلة فوضى حتى تلقى 
االتهامات على الرموز، عبدالناصر 
سيرة وطنية وابن بلد ونظيف 

اليد ال يخون وال يقتل«.
النائب  قال د.حسام عيسى، 
السابق لرئيس احلزب الناصري، 
ان اتهام ناص���ر بقتل عامر أمر 
مستبعد وتطوله شبهة التجريح 
في سمعة الزعيم الراحل وثورة 
يوليو، وتاب���ع: »ناصر تتوقف 
معاقبته ملعارضيه على االستبعاد 

ب���دأت ف���ي القاه���رة أعمال 
بن���اء مدين���ة زوي���ل للعلوم 
والتكنولوجيا، وهو املش���روع 
الذي قال رئيس الوزراء املصري 
د.عصام شرف في مؤمتر صحافي 
مشترك عقده األربعاء مع العالم 
أحمد زويل إنه يعد إضافة هامة 

ملصر ما بعد الثورة.
وقال د.عصام شرف في املؤمتر 
الصحافي إن املشروع يتواكب مع 
توجه احلكومة املصرية اجلديدة 
التي تركز على التعليم والبحث 

العلمي.
وأضاف أن املشروع هو فكرة 
د.أحمد زوي���ل، مؤكدا أن مصر 
تفتخر بأن تضع على املشروع 
اس���م هذا الرجل احلائز جائزة 

نوبل في الكيمياء.
وجاء ذلك ف���ي رد د.عصام 
شرف على س���ؤال بخصوص 
عدم تسمية مشروع مدينة زويل 
للعلوم والتكنولوجيا مبشروع 

مصر القومي.

القاه���رة � أ.ش.أ: دعا األمير 
طالل بن عبدالعزيز رئيس برنامج 
اخلليج العربي لدعم منظمات االمم 
املتحدة اإلمنائية »اسفند« مصر 
إلى االنضمام ملب���ادرة البرنامج 
اخلاص بإنش���اء بن���وك للفقراء 
والذي يستهدف إتاحة اخلدمات 
املالية الش���املة للفقراء حملاربة 
الفقر والتخفيف من حدته ليكون 
البرنامج  البنك املصري هدي���ة 
لثورة 25 يناير مبا يس���اهم في 
تعافي االقتصاد والبناء والتنمية 

في مرحلة ما بعد الثورة.
وقال األمير طالل، خالل لقائه 
امس مع اإلعالميني املصريني مبقر 
املجلس العربي للطفولة والتنمية، 
إن مبادرة بنوك الفقراء هي مبادرة 

أثار حوار جمال عبداحلكيم 
عامر مع »املصري اليوم«، الذي 
اته���م في���ه جم���ال عبدالناصر 
بقتل املشير، غضب الناصريني 
واعتب���روا حديثه ع���ن وثيقة 
كتبها وال���ده يقول فيه���ا: »اذا 
الذي دبر  أتاني املوت فسيكون 
قتلي جمال عبدالناصر«، نتاجا 
خلي���ال عبداحلكيم، فيما طالب 
طارق، ابن ش���قيق عبداحلكيم 
عامر، القوات املسلحة بالكشف 
عن ملفات نكسة 67 لتبرئة عمه 

من الضلوع فيها.
وصف أحمد حسن، أمني عام 

أحمد زويل


