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طيب!!!

خرابيش نكشة
حالة من االســتياء والغضب ســيطرت على سكان شارع رئيســي بحي الزمالك مع 
اســتعدادات حفر نفق مترو األنفاق وفشــل جميع محاوالتهم مبا فيها القضائية لوقف 
ملف توصيل املترو الى الزمالك حتى ال يزعج السكان الهاي.. الطريف أن البعض بدأوا 

عرض شققهم للبيع رغم أنها إيجار قدمي!

إذا عرف الســبب بطل العجب، حيث اكتشــف بعض ســكان األحياء الشــعبية 
ارتفاع اإليجارات املؤقتة للشــقق في الدور األرضــي حتى وصل اإليجار إلى ١500 
جنيه في الشــهر للحجرتني وصالة.. وكانت املفاجأة أن الســكان عبارة عن شكاير 

باملئات من السكر!

.. دائما هناك صبح جديد يشرق على وجه مصر احملروسة 
يبعث األمل في النفوس ويزيل بعضاً من كآبة علت الوجوه 

الشاحبة، ويخفف الهموم املتراكمة فوق األجساد الهزيلة.
وسط احلرب على اإلرهاب، وصور أجساد الشهداء 

املخضبة بالدماء، وأخبار ارتفاع األسعار، و»حتليق« الدوالر، 
والغالء الذي طحن طبقات بأكملها، يشق دياجير الظلمات 

املتراكمة ضوء أمل يحيي فينا الرجاء بأن األمور ستنصلح 
بإذن اهلل وأن األشجار التي كادت متوت واقفة ستعود إلى 

اإلثمار.
.. قبل يومني استقبل مطار مدينة »مرسى علم« ـ جنوب 

الغردقة ـ أولى الرحالت املباشرة لشركة »آندا إير« 
األوكرانية حاملة على متنها أول فوج سياحي أوكراني 
إلى املدينة الهادئة.. الرائعة التي استقبل أهلها وموظفو 

مطارها الطائرة األوكرانية مبدافع املياه والورود والرقصات 
الشعبية، في احتفالية توضح مدى شوقهم إلى قدوم 

سائحني، بعد شهور طويلة من االنقطاع الذي كاد يحول 
»ماسة« البحر األحمر إلى مدينة أشباح، رغم ما تتمتع به من 

جو ساحر وطبيعة خالبة ومياه وحياة بحرية ال تضاهيها 
بقعة أخرى، وال تنافسها سوى بضعة شواطئ بكر يعرفها 

فقط محبو الغوص وعشاق الرياضات املائية ومغرمو أعماق 
البحار.

وأنا أتابع صور االستقبال على شاشات التلفزيون تذكرت 
افتتاح مطار »مرسى علم« قبل اكثر من 15 عاما ضمن 

»رؤية« مستقبلية لرجل اعمال كويتي رائع رحل عن عاملنا 
هو ناصر اخلرافي ـ رحمه اهلل ـ والذي تبنى تطوير 

منطقة »مرسى علم« وآمن بأنها تستحق كل ما تضخه فيها 
مجموعة عائلته من استثمارات جتاوزت الـ 3 مليارات دوالر 
وتنوعت بني إقامة الفنادق الضخمة والقرى السياحية وحتى 

املطار والطرق، وتذكرت اللقاء الذي جمعني بالراحل الكبير 
في مكتبه مبنطقة الشويخ في  الكويت، وكيف كان يتحدث 

بحب شديد وتقدير عميق عن مصر، وقال ـ رحمه اهلل ـ 
إنه يحلم مبد خط قطار »فائق السرعة« بني »مرسى علم« 

)ماسة( البحر األحمر، و»األقصر« عاصمة آثار العالم، وهي 
مسافة إذا قطعت مباشرة ال تتجاوز 250 ـ 300 كيلومتر، 

يقطعها القطار السريع في ساعة وبضع دقائق، بدال من عدة 
ساعات يقطعها السائح اآلن عبر طرق غير ممهدة.

ورحل ناصر اخلرافي قبل حتقيق »احللم« الذي سيحدث 
حتقيقه »طفرة« حقيقية في السياحة بني األقصر والبحر 
األحمر.. فهل هناك من سيحقق احللم »اخلرافي« ويصنع 

»قيمة مضافة« حقيقية تستحقها هاتان البقعتان الساحرتان 
من أرض احملروسة؟.. رحم اهلل ناصر اخلرافي.

وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

حلم .. »خرافي«

كوبرا

سيادة املشتشار طل علينا من جديد 
وبعد غياب مع االعالمي »حبيبه« ليطلب 
اســتقطاع 30% من رواتــب املصريني 

باخلليج لصالح مصر.
ممكن نعرف ايه حكاية الـ»تالتات« 

معاك!!

النيابة أصدرت 31 مذكرة تتبع لقيادات إخوانية هاربة بعد رفض اإلنتربول إدراجهم

طلب ضبط 53 متهماً صدرت بحقهم نشرة حمراء من 80 دولة
للمرة الثالثة على التوالي جدد قطاع التعاون الدولي بوزارة 
العدل والنيابة العامة، بالطريقة الديبلوماسية عبر وزارة اخلارجية، 
طلب مصر استرداد 53 متهما من قيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية 
الهاربني إلى عدد من الدول األجنبية، والذين يســاهمون بشــكل 
واضــح في متويل العمليــات اإلرهابية األخيــرة التي وقعت في 
مصر، ومنها عملية قتل اجلنود الـ ١2 في شمال سيناء، كما طالبت 
بتجميــد أموالهم في البنوك األجنبية ومنعهم من التصرف فيها 
لتجفيف منابع اإلرهاب. وأضاف مصدر قضائي لـ »اليوم السابع«، 
أن بعض الدول اســتجابت بالفعل لطلب مصر ولكنها اشــترطت 
تقدمي أحكام نهائية ضد كل شخص من املطلوبني، مشيرا إلى أن 
مصر أرسلت جميع األدلة التي لديها على تورط قيادات إخوانية 
هاربة في العمليات اإلرهابية إلى أكثر من ٨0 دولة، وحذرت مصر 
هذه الدول من إيواء هذه القيادات حتى ال حتدث عمليات إرهابية 

على أراضيها بتخطيط من هذه القيادات كما يحدث في مصر.
الى ذلك، ذكرت مصادر أن مكتب التعاون الدولي التابع ملكتب 
النائب العام أصدر 3١ مذكرة تتبع لقيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية 
ممن لم يدرج اســمهم على قائمة املطلوبني من منظمة الشــرطة 

اجلنائية العاملية »اإلنتربول الدولي«.
وأوضحــت أن هناك مكتب التعاون التابع ملكتب النائب العام 
اتخــذ 3 خطوات، األولي متثلت في مالحقة كبار قيادات اجلماعة 
اإلرهابيــة تضم 53 إخوانيا على قوائم املطلوبني دوليا، والثانية 
تضمنت مخاطبة النيابة العامة لنظائرها في الدول األجنبية إلصدار 
مذكــرات تتبع للمتهمني الهاربني الذين رفــض اإلنتربول الدولي 
إصدار نشــرة حمراء بحقهم وبلغ عددهــم 3١ متهما، أما اخلطوة 
الثالثة فتمثلت في عقد اتفاقيات قضائية ثنائية بني مصر وأكثر 
من دولة، وذلك في إطار استرداد املتهمني واألموال املهربة، حيث 
متكنت مصر من إبرام 4 اتفاقيات ثنائية خالل الفترة املاضية في 

مجال استرداد املتهمني واألموال.
هذا، وفيما يلي أسماء قيادات اإلخوان املدرجة فعليا على قوائم 
اإلنتربول وهم يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وعاصم عبد املاجد، 
عضو مجلس شورى اجلماعة اإلسالمية، وعلي القباني أحد أفراد 
خاليا التنظيم داخل مصر ومحمد اجلباس أحد أفراد خاليا التنظيم 
داخل مصر، وحســن محمد سعد الشريف إرهابي ومصباح علي 
حسانني عزب وسيد عبد اللطيف وأحمد جاد البلتاجي، وصالح 

الدين الزامك القيادي اإلخواني مبحافظة دمياط.
وبالنسبة ملن صدر بحقهم مذكرات بالتتبع بعد رفض اإلنتربول 
إدراجهم فهــم: احمد منصور مقدم برنامج بال حدود ومحمد عبد 
املقصود ومحمد محســوب القيادي بحزب الوســط وصالح عبد 
املقصود وزير اإلعالم في عهد مرسى، وطارق الزمر رئيس حزب 
البنــاء والتنمية الذراع السياســية للجماعة اإلســالمية ومحمد 
الصغير عضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية 
وطاهر عبد احملسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية مبجلس 
الشورى املنحل ومحمد أحمد يوسف محمد عضو مجلس الشورى 
املنحل بحزب احلرية والعدالة وعبد الرحمن عز إخواني ويحيى 
حامد وزير االســتثمار املصري األسبق ومحمد اجلوادي القيادي 
بتحالــف الوطني لدعم الشــرعية ومحمود عزت املرشــد احلالي 

ومحمد جمال حشمت وزير الشؤون البرملانية.

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة د.علي عبدالعال 
رئيــس املجلس بصفــة نهائية على مشــروع القانون املقدم من 
احلكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب املهاجرين. 
وأعلن عبدالعال أن التصويت أســفر عن موافقة 402 عضو، 
وبالتالي فقد توافرت نسبة الثلثني املطلوبة، مشيرا إلى أن عدم 
موافقة 5 أعضاء على املشروع وامتناع واحد تعد إشارة سلبية. 
ويضــم مشــروع القانون بخــالف مواد اإلصــدار )34 مادة( 
تعريف اجلرمية واجلماعة اإلجرامية املنظمة وتهريب املهاجرين 
واملهاجر املهرب ووثيقة الســفر أو الهوية املزورة واألطفال غير 
املصحوبني والناقل التجاري والسفينة والبحر اإلقليمي واملنطقة 

املجاورة وغيرها. 
ونص املشروع على املعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو 
أدار جماعــة إجرامية منظمة ألغراض تهريب املهاجرين أو تولى 

قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها.
وفرض املشــروع عقوبة الســجن وغرامة ال تقل عن 50 ألف 
جنيه وال تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما 
عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جرمية تهريب املهاجرين 
أو الشــروع فيها أو توسط في ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من 
هيأ أو أدار مكانا إليواء املهاجرين املهربني أو جمعهم أو نقلهم أو 

سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك. 
وينص مشروع القانون على أن توفر الدولة التدابير املناسبة 
حلماية حقوق املهاجرين املهربني، ومنها: حقهم في احلياة واملعاملة 
اإلنسانية والرعاية الصحية والسالمة اجلسدية واملعنوية والنفسية 
واحلفــاظ على حرمتهم الشــخصية وتبصيرهــم بحقوقهم في 

املساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء واألطفال. 
وتنشــأ مبقتضــى مشــروع القانون جلنة مبجلــس الوزراء 
تســمى »اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع الهجرة غير 
الشرعية واالجتار بالبشر« تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص 
بالتنسيق على املستويني الوطني والدولي بني السياسات واخلطط 
والبرامج املوضوعة ملكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقدمي 

أوجه الرعاية واخلدمات للمهاجرين املهربني وحماية الشهود. 
وتضم اللجنة فــي عضويتها ممثلني عن الوزارات والهيئات 
واجلهات واملجالس واملراكز البحثية املعنية واثنني من اخلبراء 
يرشحهما رئيس اللجنة.  كما ينص املشروع على إنشاء صندوق 
مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية املهاجرين والشهود تكون 
له الشــخصية االعتبارية العامة وموازنة خاصة، ويتبع رئيس 
مجلس الوزراء، ويتولى تقدمي املساعدات املالية للمجني عليهم 
ممن حلقت بهم أضرار ناجمة عن أي من اجلرائم املنصوص عليها 
فــي هذا القانون.  وكان رئيــس املجلس قد رفض عرض اقتراح 
بإعادة املداولة على احدى مواد املشروع وهي املقدمة من النائب 
محمد انور السادات قبل اعالن املوافقة النهائية واكد ان اقتراحه 

غير مستوف للشروط الالئحة.

جانب من القوات املسلحة التي بدأت حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمال ووسط سيناء

تصفية 22 إرهابياً مبعاقل تكفيريني بالشيخ زويد ورفح

خلية جتمع مدخرات العاملني باخلارج لبيعها بالسوق السوداء

طرح وحدات سكنية غير مدعومة مبشروع اإلسكان االجتماعي

أفادت مصادر أمنية بأن 22 عنصرا 
مسلحا بشمال سيناء، قتلوا بنيران 
قوات األمن في عمليات أمنية استهدفت 
الشيخ زويد  إرهابيني جنوب  معاقل 
ورفح في غضون الساعات املاضية.

وأوضحت املصادر، أن القوات مدعومة 
بغطاء جوى نفذت عمليات أمنية نوعية 
جديدة استهدفت عدة مناطق جنوب 
الشيخ زويد، وخالل حتركاتها رصدت 
محاولة مجموعة مســلحة استهدف 
القوات ومتكنت من مالحقتهم وقتل 
9 من بينهم، كما مت استهداف سيارة 
وقتل 5 من مستقليها، بجانب قتل 8 
آخرين في هجمات اســتهدفت بؤرا 

يختبئون بها في أماكن متفرقة.
وأكدت املصادر، أن القوات أحبطت 5 
محاوالت الســتهداف أكمنة مبناطق 

الشيخ زويد، ورفح، وأكمنة تقع على 
الطريق الدولي، كما مت رصد محاولة 
إطالق نار من بعد على قسم شرطة 
الشيخ زويد، وفجرت القوات 6 عبوات 
ناســفة مت زرعها على طريق الشيخ 

زويد اجلورة وجنوب أبوطويلة.
وقال مصدر طبي أن مستشفى العريش 
استقبل جثامني 2 من املدنيني تعرضا 
لطلقات نارية أودت بحياتهم، في الوقت 
الذي أطلق فيه مسلحون سراح الشيخ 
سليمان أبوحراز أحد الرموز الصوفية 

بعد اختطافه ملدة 3 أيام.
وقال العميد محمد ســمير املتحدث 
العسكري إن اجليش بدأ حملة موسعة 
لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمال 
ووسط ســيناء كما شدد اإلجراءات 
األمنيــة على الطرق واحملاور ونقاط 

االرتــكاز األمني لضبــط العناصر 
اإلجرامية. وأضاف إن ذلك تزامن مع 
اســتمرار القوات اجلوية في توجيه 
ضرباتها املركزة الستهداف اجليوب 
والبؤر اإلرهابيــة في محيط مناطق 
العمليات، ومشاركة الهيليكوبتر املسلح 
من طراز األباتشــي بتنفيذ عمليات 
االستطالع والتصوير اجلوي وقصف 
عدد مــن املالجئ التي تســتخدمها 
العناصر التكفيرية املســلحة لإليواء 

والهروب.
وأكــد أن عناصر القوات املســلحة 
والشرطة كثفت من إجراءاتها األمنية 
على امتداد الطرق واحملاور الرئيسية 
وفرضــت طوقا أمنيا ملنع تســرب 
العناصر اإلرهابية من مناطق العمليات 
إلى قرى ومدن شمال ووسط سيناء. 

القاهــرة - أ.ش.أ: جنح ضباط اإلدارة 
العامة ملباحث األموال العامة في ضبط 
أحد األشخاص بأسيوط لقيامه باالشتراك 
مع آخرين في جتميع مدخرات العاملني 
بالعمالت األجنبية  املصريني باخلارج 

والتعامل بها بالسوق السوداء. 
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط 
اإلدارة العامة ملباحث األموال العامة أكدتها 
التحريات السرية، مفادها قيام كل من 
املدعو ســيد أ.ن »43 سنة«، وشقيقه 
املدعو سعد »38 سنة«، اللذين يعمالن 
بإحدى الدول العربية، وشقيقهما الثالث 

الســابق اتهامه فــي قضية حتويالت 
مالية غير مشــروعة وإجتار في النقد 
األجنبي، واملدعو محمد ع.ع »26سنة«، 
وكالهما مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط 
مبحافظة أســيوط، بتجميع مدخرات 
العاملني املصريني باخلارج، واإلجتار 
في النقد األجنبي، من خالل قيام األول 
والثاني بإرســالها على حساب الثالث 
بأحد البنوك مبوجــب حواالت بنكية 
بالدوالر األميركي، وتســليمها للرابع 
ليقوم بدوره بصرفها واستبدالها بالعملة 
املصرية خارج نطاق السوق املصرفية، 

السوداء، وتوصيلها  السوق  وبأسعار 
العاملني باخلارج مقابل عمولة،  لذوى 
فضال عن أرباحهم غير املشروعة من 

فارق سعر العملة. 
وعقب تقنني اإلجراءات األمنية الالزمة، 
مت ضبط املتهم الرابع، ومبواجهته مبا 
أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه 
الواقعة باالشــتراك مع باقي املتهمني، 
وتبني أن حجم تعامالتهم خالل عام بلغ 
15 مليون جنيه، ومت اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية الالزمة حيال الواقعة، والعرض 

على النيابة التي باشرت التحقيق.

القاهرة - ناهد إمام 

أكد رئيس اجلهاز التنفيذي ملشروع 
اإلسكان االجتماعي، م.صالح حسن 
انه من املقرر أن يتم طرح محور جديد 
من محاور اإلسكان االجتماعي غير 
املدعوم في عدد من املدن اجلديدة في 

مقدمتها القاهرة اجلديدة.

وأضاف أنه جار حصر املدن اجلديدة 
التي بها أراض لتنفيذ هذه الوحدات، 
الفتا إلى أن مساحة الوحدة ستتخطى 

الـ 90 مترا، كاملة التشطيب.
وأوضح أن مبلغ جدية احلجز سيصل 
الى 15 ألف جنيه، على أن يدفع املتقدم 
مبلغ 25% من قيمة الوحدة عند التعاقد، 
وهناك إمكانية لتقسيط املبلغ املتبقي 

ألكثر من مدة.
وأشار رئيس اجلهاز التنفيذي ملشروع 
اإلســكان االجتماعي الى أن تسليم 
هذه الوحدات ســيكون بعد عام من 
طرح الوحــدات، الفتا إلى أن عملية 
 التنفيذ ستتم بعد عملية الطرح وذلك
ملعرفة عــدد املتقدمني وبناء وحدات 

سكنية لهم.

البرملان يوافق نهائياً على قانون الهجرة غير الشرعية
إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالجتار بالبشر

جلنة محلب تقرر تفعيل
مشروعات املياه بشمال سيناء

القاهرة - ناهد إمام

اجتمعت اللجنة املشكلة بقرار رئيس اجلمهورية رقم 329 
لسنة 20١6 بكامل أعضائها برئاسة م. إبراهيم محلب مساعد 
الرئيس عبد الفتاح السيســي للمشروعات االستراتيجية 
والقومية واملعنية بتنمية واعمار شــمال سيناء وبحضور 
وزيــر التخطيط واإلصالح االداري وممثلي وزراء للصحة 
والكهرباء والهيئة القومية ملياه الشرب والصرف الصحي، 
وصرح اللواء سيد حرحور محافظ شمال سيناء بأن االجتماع 
ناقش عددا من املوضوعات لتنمية احملافظة واتخذت العديد 
من القــرارات من بينها تفعيل مشــروعات املياه مبحافظة 
شــمال ســيناء، كما قررت اللجنة الوصول إلى حل حاسم 
لوزارة الكهرباء إلنهاء مشاكل انقطاع التيار الكهربائي لكل 

من مركزي الشيخ زويد - رفح.
كمــا قررت البدء في اتخاذ اإلجــراءات التنفيذية حلزمة 
املشروعات الســابق إقرارها في االجتماعات السابقة وهي 
سوق اجلملة - مجمع الصناعات الصغيرة، وأعلنت أيضا 
تقدمي كل التسهيالت الالزمة للمنطقة الصناعية ببئر العبد 

لبدء استغاللها.

خناقة: خناقة ملهاش الزمة أبدا دبت بني وزيرين سابقني في 
حكومتني سابقتني وأعضاء في البرملان في البهو الفرعوني 
بسبب اختالف وجهات النظر حول مرشحي اكبر ائتالف في 
البرملان النتخابات هيئات مكاتب اللجان الدائمة في البرملان.

>>>
غريبة: أقدم عدد من النواب على تقدمي طلبات لوزير اإلســكان 
بـ 10 وحدات ســكنية طرحتها الوزارة لإليجار ملدة 7 سنوات 
ملصالح انتخابية لبعض أبنــاء دوائرهم.. احلكومة على فكرة 
رفضت الفكرة من أساســها ولم ترد علــى أي طلب برملاني 

وفعال عندها حق.
>>>

كالم: إعالمي كبير ومشهور وصحاب برنامج أسبوعي مشهور 
بيفكر ياخذ بعضه ويســافر برة شــوية يعني ليســتجم 
بعيــدا عــن الضوضاء بعــد الهيصة اللي عملهــا مؤخرا.. 
اإلعالمي بيفكر يســيب القناه وياخذ »توك توك« ويسافر 
بيه ويســتقيل بس مســتني ياخذ مســتحقاته املالية أول 

الشهر بدال من الفضائح.
>>>

محاولة: حاول البعض من اجلماعة اياها العودة إلى زيارة شقة 
تابعة لهم في ســوق كبير وشهير وســط القاهرة كانت مقر 
اجتماعاتهم ولكن طلعوا عليهم أهالي املنطقة وطردوهم، وقال 
صاحب محل كبير من محالت قطع الغيار ألحدهم: »على جثتي 

لو عملتوا هنا اجتماع واحد تاني«.
>>>

شو: وزيرة وحشها الشو اإلعالمي، راحت تسوق نفسها من 
خالل بعض الصحافيني املقربني لها الذين يقومون بتغطية 
أخبار وزارتهــا وطبعا الصحافيني مكدبوش خبر وراحوا 
يبحثون عن فرصــة لها خاصة انها وزيرة تقوم مبجهود 

كبير برة وجوة رغم ضآلة ميزانية وزارتها.

دبـة النملـة

احلبس سنتني ملتهم رشق قاضياً بحذائه.. وللمهللني
القاهرة - مجدي عبدالرحمن 

قرر قاض حبس متهم سنتني رشقه بحذائه 
والعقوبة نفســها لـ18 متهما آخرين في 
القفص، إلشادتهم مبا قام به املتهم األول، 

بحسب ما أفاد محام ومصدر أمني.
وخلع املتهم عمار الشحات )19 عاما( حذاءه 
وألقاه بشكل خاطف على القاضي محمد 
شيرين فهمي، بعد مشادة كالمية بينهما 

حول عدالة القضاء، إال أن شرطيا في لباس 
مدني أمسك باحلذاء قبل أن يصيب رأس 
القاضي، بحسب ما روى محامي املتهمني 

خالد املصري.
وأوضح مصدر أمنــي أن »القاضي كان 
أخرج املتهم من القفص لسؤاله عن سبب 
وقوفه على املقعد املخصص له في القفص، 
لتنشب بينهما مشادة انتهت بواقعة رشق 

احلذاء«.

وهلل املتهمون اآلخرون لتصرف زميلهم 
وقبلوه لدى عودته إلى قفص احملاكمة التي 
جرت في القاهرة، بحسب املصدر نفسه.
وعلى الفور، حرك القاضي دعوى إهانة 
احملكمة ضد املتهمني جميعا، وطالبت النيابة 
بأشــد العقوبة بحقهم فحكمت احملكمة 
باحلبس سنتني على املتهمني الـ 19وقررت 
هيئة الدفاع االنسحاب من القضية اعتراضا 

على احلكم.


