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االربعاء 19 ديسمبر 2012

اختفاء وزير اإلعالم اإلريتري خالل سفره إلى أوروبا!
أسمرة ـ أ.ش.أ: اختفى »علي عبده« وزير اإلعالم واملتحدث الرسمي باسم حكومة إريتريا »علي عبده« 
خالل سفره إلى أوروبا، وذكر راديو »فرنسا الدولي« امس أن حكومة اريتريا تبذل كل جهودها من أجل 
التكتم على هذا امللف.. مشيرا إلى أن عبده توجه إلى أوروبا في مهمة منذ أواخر شهر نوفمبر املاضي.

وأضاف الراديو أن أمن الدولة داهمت منزل الوزير في أسمرة واستولت على الكثير من مقتنياته الشخصية 
وكذا سيارته احلكومية ولكنه مازال مفقودا. ومن جانبه، قال »ليونار فنسنت« صحافي متخصص في 
إريتريا ومؤلف كتاب اإلريتريني إن هذا االنشقاق يظهر الواقع حيث اصبحت إريتريا ببساطة ال تطاق.

عربية وعالمية
وزير العدل يطلب ندب قضاة للتحقيق في جتاوزات املرحلة األولى من االستفتاء

مصر: تظاهرات جديدة ضد مشروع الدستور
و»التأسيسية« تدعو »اإلنقاذ الوطني« حلوار علني

أعدته اجلمعية التأسيسية.
وقال����ت ان هذا احلوار يأتي 
من منطلق حرص اجلمعية على 
عرض جمي����ع اآلراء ومختلف 
وجهات النظر بش����فافية كاملة 
على جموع الشعب املصري ليقرر 
ما يراه في صالح الوطن ولكي 
يبدي قادة العمل الوطني الذين 
لديهم اعتراضات على مشروع 
الدستور اعتراضاتهم في جلسة 
حوار علني وعرض جميع وجهات 
النظر بصورة راقية وحضارية 
وم����ن دون اي تش����ويش حتى 
يستطيع املواطن املصري اتخاذ 
قراره بنفسه بعد االستماع لكل 
وجهات النظ����ر، كما يهدف الى 
اإلجابة عن االستفسارات بصورة 

عالنية وشفافة.
وأضافت هيئ����ة املكتب في 
دعواتها، انه تأكيدا على جدية 
احلوار فإن اجلمعية س����تقوم 
بتعيني منس����ق للح����وار يتم 
التواف����ق عليه م����ن احلضور 
املتس����اوية  الفرص  مع ضمان 
للجميع لطرح وجهات نظرهم 
دون قيود وكذلك اإلجابة دون 
حرج على اي تساؤل خاص مبواد 
الى  الدستور، مشيرة  مشروع 
انها حرصت على توجيه الدعوة 
لقادة جبهة اإلنقاذ بأشخاصهم 
حتى يتسنى للمواطن املصري 

سماع حتفظاتهم في هدوء.
وأكدت ان هذا اللقاء سيعكس 
للمواطن املصري حرص نخبته 
السياس����ية على احلوار اجلاد 
وعلى املصلح����ة العليا للوطن 
وس����يضرب له املثل على قبول 
االختالف. وقال����ت »اننا نعلم 
حرصكم الشخصي على صالح 
الوط����ن ومتأك����دون من صدق 
نياتكم إلتاحة الفرصة للمواطن 
املصري التخاذ قراره بناء على 
دراي����ة كاملة مبواد مش����روع 

الدستور«.
إلى ذلك، طلب املستشار أحمد 
مكي وزير العدل إلى مستشاري 
محاكم االستئناف السبعة على 
مستوى اجلمهورية ندب قضاة 
للتحقيق ف����ي الوقائع املتعلقة 
باجلرائم والتجاوزات التي وقعت 
بدائرة اختص����اص كل محكمة 
فيما يتعلق باملرحلة االولى من 
عملية االستفتاء على مشروع 
الدستور والتي جرت يوم السبت 

املاضي.
وتضمن خطاب وزير العدل 
إلى رؤس����اء محاكم االستئناف 
املستندات املتمثلة في أسطوانات 
مدمج����ة حتتوى بع����ض ما مت 
إذاعته ومجموعة من الصور مبا 
نش����ر في الصحف حول وقائع 
التج����اوزات الت����ي جرت خالل 

عملية االستفتاء.

القاهرة لوكالة فرانس  جامعة 
برس »انها أزمة جديدة للدكتور 
محمد مرسي تثبت ان قراراته 
ال تلقى قبوال في قطاعات مهمة 
من أجهزة الدولة )..( ما يؤدي 
الى اهتزاز صورة الرئيس أمام 

الرأي العام«.
وكان مرسي قد عني عبداهلل 
في هذا املنصب بدال من عبداملجيد 
الس����لطة  اتهمته  الذي  محمود 
بالتس����امح م����ع رم����وز نظام 

مبارك.
وكانت إقالته من قبل مرسي 
موضع تنديد العديد من القضاة 
باعتبارها اعتداء على استقالل 

السلطة القضائية.
الى ذلك، وجهت هيئة مكتب 
التأسيسية للدستور  اجلمعية 
دعوة ل� 4 قادة من جبهة اإلنقاذ 
الوطني في مصر إلجراء حوار 
علني شفاف حول ما لديهم من 
اعتراضات بشأن مشروع الدستور 
اجلديد وذلك يوم اجلمعة القادمة 

مبقر مجلس الشورى.
وأرسلت هيئة املكتب الدعوة 
لكل من د.محمد البرادعي وعمرو 
موس����ى وحمدي����ن صباح����ي 
ود.السيد البدوي، موضحة ان 
هذا احل����وار يأتي في وقت مير 
فيه الشعب املصري مبنعطف 
تاريخ����ي يقرر فيه مس����تقبله 
ويرسم مالمح النظام السياسي 
واالجتماعي لعقود قادمة وميثل 
الدستور نبراسا لألمة يحدد لها 
هذه املالمح وفي وقت يتخذ فيه 
الشعب املصري قراره بقبول او 
رفض مش����روع الدستور الذي 

األسبوع املاضي عن جتميد قرض 
بقيمة 4.8 مليارات دوالر، بطلب 
من القاهرة. وأعلنت أملانيا االثنني 
املاضي تعليق ش����طب الديون 
املترتب����ة على مصر، ألن برلني 
قلقة من اجت����اه هذا البلد نحو 

الديكتاتورية.
من جه����ة أخرى، اتس����عت 
القضاة لإلشراف على  مقاطعة 
االستفتاء دون ان يتضح على 
الفور اثر ذلك على سير االقتراع 

السبت.
وقرر نادي قض����اة مجلس 
الدول����ة االثن����ني املاض����ي عدم 
اإلش����راف على املرحلة الثانية 
لالس����تفتاء احتجاجا على عدم 
تلبية مطالبه وخصوصا رفع 
حص����ار إس����الميني للمحكمة 
الدس����تورية وعدم إبرام عقود 

تأمني للقضاة.
ووسع هذا القرار من جبهة 
الرف����ض داخل القض����اة الذين 
تس����ببت مقاطعتهم االستفتاء 

في تنظيمه على مرحلتني.
من جهة اخرى، قدم طلعت 
إبراهيم عب����داهلل النائب العام 
املعني من الرئيس املصري محمد 
مرسي ، مس����اء االثنني املاضي 
الى املجلس األعلى  اس����تقالته 
للقض����اء لينظرها األحد، وذلك 
على خلفية احتجاج مئات من 
اعضاء النيابة ضده واعتصامهم 

أمام مكتبه.
وترجم ذلك تزايد التوتر بني 

الرئاسة والسلطة القضائية.
وعلق مصطفى كامل السيد 
أس����تاذ العلوم السياس����ية في 

ان تبني الدستور سيؤدي الى 
اس����تقرار املؤسسات في مصر 
وينهي فترة انتقالية مضطربة 
وصعبة تلت اإلطاحة بالرئيس 

حسني مبارك بداية 2011.
في املقابل يرى معارضوه ان 
مشروع الدستور »غير توافقي 

ويقسم البالد«.
وحت����ت عن����وان »تكريس 
االنقسام« قال احمللل حسن نافعة 
في صحيفة املصري اليوم »اذا 
كان اإلصرار على طرح مشروع 
الدستور احلالي جنح في شيء 
ففي تكريس وتعميق االنقسام بني 
املصريني الى درجة باتت خطيرة 
ومثيرة للقلق، فاالنقسام احلادث 
بني املصريني اآلن لم يعد مقصورا 
على مستوى النخبة لكنه أصبح 

يضرب في العمق«.
وأضاف »ال تنتظروا نتيجة 
اجلولة الثانية من االستفتاء النها 
لن تغير من االنقسام شيئا ولنبدأ 
بالتفكي����ر من����ذ اآلن في كيفية 

اخلروج من املأزق«.
القائد  الدف����اع  وحذر وزير 
العام للقوات املس����لحة الفريق 
أول عبدالفت����اح السيس����ي من 

االنقسامات واستمرار األزمة.
وق����ال السيس����ي بحس����ب 
تصريح����ات نقلته����ا الصحف 
ام����س »ان ما تواجهه مصر من 
انقسامات يؤثر على االقتصاد 
الس����الم االجتماع����ي  ويه����دد 
للمواطنني وذلك يستلزم وحدة 
الصف ونبذ اخلالفات وتغليب 

املصلحة العليا للوطن«.
وأعلن صندوق النقد الدولي 

القاه����رة � وكاالت: نظم����ت 
املعارضة املصرية امس تظاهرات 
جديدة ضد مشروع الدستور قبل 
املرحلة الثانية من االس����تفتاء 
عليه السبت فيما يبدو املشروع 
في طريقه للفوز ب� »نعم« لكنه 

يقسم بشكل حاد املجتمع.
وتأتي هذه التظاهرات غداة 
تصاع����د األزم����ة ب����ني القضاة 
والس����لطة، حيث أعل����ن نادي 
قضاة مجلس الدولة امس األول 
مقاطعته اإلشراف على االستفتاء، 
كما أعلن النائب العام الذي عينه 
الرئيس محمد مرس����ي قبل اقل 

من شهر، استقالته.
ودعت جبهة اإلنقاذ الوطني 
التي تضم أبرز قوى املعارضة 
اليسارية والليبرالية شعب مصر 
الى التظاهر امس في شوارع البالد 
التحرير  وخصوصا في ميدان 
وأمام القصر الرئاسي بالعاصمة، 
وذلك »للدفاع عن إرادته احلرة 
ومنع تزييفها وإسقاط مشروع 

الدستور الباطل«.
وأكدت في بيان لها امس األول 
»مواصلة االحتشاد واالستعداد 
ب� »ال« وإس����قاط  للتصوي����ت 

مشروع الدستور«.
وكانت املرحل����ة االولى من 
االستفتاء السبت املاضي شملت 
10 محافظات تضم نحو نصف 

الناخبني املسجلني.
وأظهرت نتائج غير رسمية 
موافقة أكثر من 56% من الذين 
أدل����وا بصوتهم على مش����روع 
دستور يدعمه مرسي واإلخوان 

املسلمني الذي قدم منهم.
ومن املقرر ان جتري املرحلة 
الثانية من االستفتاء السبت املقبل 
في 17 محافظة تضم نحو النصف 

اآلخر من الناخبني املسجلني.
ويزيد العدد اإلجمالي للناخبني 
املس����جلني في مص����ر على 51 
مليون ناخب. ولن تعلن النتائج 
الرسمية النهائية لالستفتاء إال 

بعد املرحلة الثانية.
وترجح املعطي����ات احلالية 
ان يتم تبني مشروع الدستور 
رغم الرفض القوي من املعارضة 
التي تعتبر انه يفتح املجال أمام 
أسلمة مفرطة للتشريع وال يوفر 

ضمانات كافية للحريات.
وتقول املعارضة ومنظمات 
غير حكومي����ة ان االقتراع في 
اجلولة االولى شابه الكثير من 
»التزييف« و»التزوير« ملصلحة 

»نعم«.
ورغ����م تق����دم »نع����م« فإن 
االس����تفتاء لم يأت في مرحلته 
االولى في ص����ورة دعم جارف 
للرئيس محمد مرسي كما كان 

يأمل اإلخوان املسلمون.
ويؤكد أنصار الرئيس مرسي 

)رويترز( احد املعتصمني خالل اعالنه االضراب عن الطعام أمس أمام قصر االحتادية الرئاسي في القاهرة  

»صخرة ديان« وضريح »أبو حصيرة« أشهر النصب التذكارية اإلسرائيلية

دعوات لهدم رموز إسرائيل في مصر بعد قرار هدم نصب الشهداء بالضفة

»التحالف الشعبي« يستعد للمرحلة الثانية من االستفتاء
مبسيرات وحمالت طرق أبواب

رام اهلل � العربية: وجه نشطاء 
مصريون الدعوة إلى هدم جميع 
الرموز اإلس���رائيلية في مصر، 
ردا عل���ى القرار اإلس���رائيلي، 
بهدم النصب التذكاري للشهداء 
من اجلن���ود املصريني في قرية 
القريبة من مدينة  »بيت نوبا« 
رام اهلل بالضفة الغربية. ووجهت 
حركة أحرار سيناء بيانا عاجال 
لألمة املصرية قالت فيه »تعتزم 
إسرائيل هدم النصب التذكاري 

لش���هداء اجليش املصري املقام 
الفلس���طينية  على األراض���ي 
احملتل���ة تخلي���دا لتضحي���ات 
اجلنود املصريني في حرب عام 
1948 بحجة ع���دم الترخيص«. 
وقالت احلركة ان »من بني النصب 
التذكارية اإلسرائيلية في مصر 
»صخرة ديان« املوجودة بالشيخ 
زويد في شمال سيناء، ورمزان 
آخران في وسط سيناء، عالوة 
على ضريح »أبو حصيرة« في 

محافظة البحيرة«.
ودعت احلركة عبر صفحتها 
على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« النشطاء املصريني في 
جميع محافظات مصر لتنظيم 
مسيرة يوم 30 اجلاري تنطلق 
من العريش في اجتاه الصخرة 
بالش���يخ زوي���د وباق���ي اآلثار 

اإلسرائيلية في سيناء لهدمها.
وأشارت إلى أنه مت التنسيق 
مع نشطاء من محافظة البحيرة 

لتنطلق في الوقت نفسه، مسيرة 
إلى قرية »دميتوه« بالقرب من 
دمنهور، لهدم ضريح »أبو حصيرة« 
الشهير. وكانت اخلارجية املصرية 
قد أعلنت أنها ب���دأت في إجراء 
اتصاالت مع نظيرتها اإلسرائيلية 
بهدف وقف القرار الذي أصدرته 
حكومة إسرائيل في وقت سابق 

من األسبوع املاضي.
وقال الس���فير املصري لدى 
الفلس���طينية ياسر  الس���لطة 

عثمان انه »مت البدء بالفعل في 
إجراء االتص���االت مع اجلانب 
»اإلس���رائيلي«، لوق���ف ق���رار 
التذكاري للجنود  النصب  هدم 
املصريني في قرية »بيت نوبا«، 
والذي أقيم باالشتراك بني السفارة 
املصرية وحركة »فتح«، وجرى 

افتتاحه في يوليو املاضي«.
مواطن���ون  نظ���م  كم���ا 
فلسطينيون ومبشاركة اللجنة 
الش���عبية الفلسطينية ملقاومة 

اجلدار واالس���تيطان األسبوع 
اجلاري مظاه���رة احتجاج ضد 
هذا القرار اإلسرائيلي الذي تسلمه 
أهالي القرية في الثاني عشر من 
الش���هر اجلاري، والذي يقضي 
بهدم النصب التذكاري في قرية 
»بيت نوبا« القريبة من رام اهلل، 
جلنود مصريني شاركوا في حرب 
عام 1948، باإلضافة إلى النوايا 
اإلس���رائيلية بهدم مبان أخرى 

في القرية.

القاهرة � أ.ش.أ: ينظم حزب 
التحالف الشعبي االشتراكي عددا 
من الفعالي���ات في إطار حملة 
»ال مش دستورنا«، استعدادا 

للمرحلة الثانية لالستفتاء.
وانطلق���ت امس مس���يرة 
للتحالف الش���عبي في منطقة 
إمبابة ب���دأت من أمام احملكمة 
بشارع الس���ودان، ومت توزيع 
بيان���ات احل���زب ومطبوعات 
لتعريف املواطنني واملواطنات 

بامل���واد الت���ي في الدس���تور 
والتي تش���كل تهديدا للحقوق 
االقتصادية واالجتماعية، مثل 
ربط األج���ر باإلنتاج، وتقدمي 
شهادة فقر لكي يتمكن املواطن 

من العالج مجانا.
إلى اعتزامه  وأشار احلزب 
تنظيم مسيرة أخرى اجلمعة 
القادم من ميدان القومية، وذلك 
بالتنسيق مع عدد من األحزاب 
واحل���ركات السياس���ية، وهم 

االش���تراكيني الثوريني، حزب 
املصري الدميوقراطي االجتماعي، 
الدس���تور، حزب مصر  حزب 
القوية، ح���زب مصر احلرية، 
التيار الشعبي املصري، حزب 
اجلبه���ة الدميوقراطية، حركه 
6 أبريل اجلبهة الدميوقراطية، 

حركة شباب 6 ابريل.
من جهة ثانية، يعقد حزب 
التحالف الش���عبي االشتراكي 
ن���دوة اليوم بحض���ور عضو 

هيئة املكتب خالد علي مبدينة 
ارمن���ت بالتع���اون مع حزب 
الس���اعة  الدس���تور باألقصر 
السادسة والنصف مساء. كما 
ينظم احلزب باالش���تراك مع 
حزب الدستور مؤمترا سياسيا 
بحضور د.عمرو حمزاوي وعضو 
هيئة املكت���ب بحزب التحالف 
الشعبي االشتراكي خالد علي 
بقاعة املؤمترات باألقصر غدا 
األربعاء في متام الساعة الثامنة 

والنصف مساء.
كما تنظ���م جبه���ة اإلنقاذ 
الوطني التي يعد حزب التحالف 
الش���عبي االش���تراكي ضمن 
مؤسسيها حمالت توعية في مدن 
وقرى محافظة األقصر لتوضيح 
عيوب ومخاطر مش���روع هذا 
الدستور على احلريات والعدالة 
واالجتماعية ودعوة جماهير 
احملافظة للتصويت برفض هذا 

املشروع.

التحالف  ويطل���ق ح���زب 
الشعبي االشتراكي في محافظة 
أبواب«  الفيوم حملة »ط���رق 
في املناطق الش���عبية والقري 
إلدارة مناقشات وتوزيع أوراق 
احلزب من بيانات ومطويات من 
أجل توعية اجلماهير مبخاطر 
الدستور ودعوتهم للتصويت 
ب� »ال« وضرورة املشاركة في 
االستفتاء وحماية األصوات من 

محاوالت التزوير.

تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب 
باإلفراج الصحي عن مبارك

سلفيون مصريون ينفون عالقتهم 
بداعية إسالمي أدين بسب 
وقذف الفنانة إلهام شاهني

صباحي: مقاطعة مجلس الدولة 
اإلشراف على االستفتاء واستقالة 

النائب العام انتصاران جديدان

نادي القضاة املصري يشيد 
باستقالة النائب العام ويصفها 

بأنها موقف مشرف للقضاء

القاهرة � يو.بي.أي: أرج���أت محكمة مصرية امس نظر 
دعوى قضائية تطالب باإلفراج الصحي عن الرئيس املصري 

السابق حسني مبارك وذلك إلى يوم 29 يناير املقبل.
وقررت الدائرة األولى في محكمة القضاء اإلداري التابعة 
ملجلس الدولة امس تأجيل نظر دعوى قضائية أقامها محاميان 
متطوعان تطالب باإلفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني 

مبارك وذلك إلى جلسة تعقدها يوم 29 يناير املقبل.
وكان احملاميان يس���ري عبدال���رازق ومحمد عبدالرازق 
اختصما في الدعوى كل م���ن النائب العام ووزير الداخلية 
ومدير مصلحة السجون بصفاتهم وطالباهم باإلفراج الصحي 
عن الرئيس املصري الس���ابق وفقا للم���ادة 36 من القانون 
396 لس���نة 1956 والت���ي تنص عل���ى أن كل محكوم يتبني 
لطبيب السجن أنه مصاب مبرض يعرض حياته للخطر أو 
يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي مبصلحة 
السجون لفحصه باالشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في 

اإلفراج عنه.

القاهرة � يو.بي.أي: نأى س���لفيون مصريون بأنفسهم 
عن أي عالقة تربطهم بالداعية اإلسالمي د.عبداهلل بدر الذي 
أدين بسب وقذف الفنانة املصرية إلهام شاهني واصفني إياه 

باملتفحش.
ودشن نش���طاء س���لفيون صفحة على موقع التواصل 
االجتماعي )فيسبوك( مناهضة للداعية د.عبداهلل بدر مقدم 
البرامج الدينية عل���ى فضائية »احلافظ« حتت عنوان »أنا 

مسلم« وهذا الرجل ال ميثلني إلى جانب صورة له.
وكانت محكم���ة جنح الزاوية احلمراء قضت أمس األول 
بالسجن ملدة عام وغرامة مببلغ 20 ألف جنيه )حوالي 3300 

دوالر( إلدانته بسب وقذف الفنانة املصرية إلهام شاهني.

القاهرة � أ.ش.أ: وصف حمدين صباحي مؤس���س التيار 
الشعبي مقاطعة قضاة مجلس الدولة لإلشراف على االستفتاء 
واس���تقالة النائب العام بأنهما انتصاران جديدان الستقالل 

القضاء املصري.
وقال صباحي � عبر حسابه على موقع )تويتر( للتدوين 
املصغر � »أوقفوا االستفتاء الباطل فورا« وكان نادي قضاة 
مجلس الدولة قد قرر مقاطعة اإلشراف على املرحلة الثانية 
من االس���تفتاء على الدس���تور احتجاجا منهم على حصار 
مقر احملكمة الدستورية العليا، كما قام النائب العام بتقدمي 

استقالته استجابة ملطلب أعضاء النيابة العامة.

القاهرة � يو.بي.أي: أش���اد نادي القضاة في مصر بتقدمي 
النائب العام اس���تقالته واصفا إياه باملوقف املشرف للقضاء 
وملصر كلها. وقال الناطق الرس���مي باس���م نادي القضاة في 
مصر املستشار محمد عبدالهادي في مداخلة هاتفية مع إحدى 
الفضائيات املصرية إن النائب العام املستشار طلعت عبداهلل 
قدم موقفا مش���رفا للقضاء وملصر كلها بتقدمي استقالته من 
منصب���ه، موضحا ان األزمة التي متت على أثرها االس���تقالة 
متثلت في تصحيح مسار تعيني النائب العام الذي انتصرت له 
الشرعية«. ورأى عبدالهادي أن املستشار عبداهلل قاض يعلم 
من وازع نفسي أن شغل منصب النائب العام ال يأتي بالطريقة 
التي مت تعيينه بها وهو )املستشار عبداهلل(، قال لنا إنه قبل 
املنصب على مضض منعا حلدوث فتنة داخل مؤسسة القضاء 

ونحن نقدر هذا كما نقدر متاما أنه صحح املسار.
وكان النائب العام املصري املستش���ار طلعت عبداهلل قدم 
بس���اعة متأخرة من مساء أمس األول اس���تقالته إلى رئيس 
محكمة النقض بوصفه رئيس���ا ملجل���س القضاء األعلى على 
خلفية قيام املئات من أعضاء النيابة العامة بإعالن اعتصامهم 
أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي ومطالبتهم برحيله متهمني 

إياه باالعتداء على القانون ملصالح سياسية.
وجاء في خطاب االس���تقالة ما نصه: حتية طيبة وبعد.. 
أرج���و نظر عرض طلبي إلى مجل���س القضاء األعلى املنعقد 
بجلسة األحد املوافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب 
النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء وتفضلوا بقبول فائق 

االحترام.. النائب العام املستشار طلعت عبداهلل.
وأفادت صحيفة »املصري اليوم« بأن عبداهلل أعلن استقالته 
من منصبه مؤكدا أنه سيطلب من املجلس األعلى للقضاء العودة 
إلى منصة القضاء عقب االنتهاء من االستفتاء على الدستور 
األحد املقبل. ويأتي هذا القرار بعد اعتصام املئات من أعضاء 
النيابة العامة أمام مق���ر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة 
برحيله وقد أمهلوه حتى يوم األربعاء لتقدمي اس���تقالته وإال 

يبدأون إضرابا شامال عن العمل.
وعقب إعالن عبداهلل دعا رئيس نادي القضاة املستش���ار 
أحمد الزند إلصدار قرار بعودة املستش���ار عبداملجيد محمود 

إلى منصبه كنائب عام لكي حتل املشكلة من جذورها.
وقال الزند أقول للس���لطة التنفيذية لقد أزال املستش���ار 
طلعت عبداهلل 9 أعش���ار املش���كلة ولم يبق إال عشر املشكلة 
وهي إصدار قرار بعودة املستشار عبداملجيد محمود لكي حتل 
املشكلة من جذورها ووجه حديثه إلى الرئيس املصري محمد 

مرسي قائال: وفقك اهلل وسدد خطاك.
وكان مرس���ي أصدر مؤخرا إعالنا دس���توريا جديدا عني 
مبوجبه املستش���ار طلعت إبراهيم محمد عبداهلل نائبا عاما 
خلفا للمستشار عبداملجيد محمود. وشهدت الشوارع املصرية 

منذ ذلك احلني احتجاجات خلفت قتلى وجرحى.


