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أوباما وبايدن قد يكونان خارج أميركا في نفس الوقتعربية وعالمية
واشنطن ـ رويترز: ألسباب امنية نادرا ما يسافر الرئيس األميركي ونائبه إلى اخلارج في نفس 
الوقت لكن أحداث األسبوع القادم رمبا جتبر باراك اوباما ونائبه جو بايدن على ان يكونا خارج 
الواليات املتحدة في نفس اليوم على االقل لساعات. ويغادر الرئيس اوباما مساء الثالثاء في رحلة 
إلى إسرائيل والضفة الغربية واألردن، وفي وقت سابق من اليوم نفسه سيحضر نائب الرئيس 
بايدن مراسم تنصيب بابا الڤاتيكان اجلديد فرانسيس األول في روما. ومن غير املؤكد ما إذا كان 
بايدن سيعود إلى الواليات املتحدة في الوقت الذي سيغادر فيه اوباما.

)أ.ف.پ(متظاهرون معارضون لإلخوان املسلمني أمام »اجلندي املجهول« في القاهرة أمس  )أ.پ( تظاهرات مناهضة للحكومة العراقية في مدينة الرمادي أمس 

الشرطة متنع مشاركة املصلني من خارج بغداد مسيرات باإلسكندرية دعت النتخابات رئاسية مبكرة

مطاردة جوية في سماء اخلليج بني طائرات إيرانية وأميركية

»جمعة الفرصة األخيرة« تطلق من »املنصة« 
مطالب بإسقاط النظام وتفويض اجليش إدارة البالد

آالف العراقيني يتظاهرون لـ »نصرة اإلمام األعظم أبوحنيفة«
ويخيرون املالكي بني تنفيذ مطالبهم أو الرحيل 

خطيب جمعة طهران ينتقد جناد حلديثه عن »بعث« تشاڤيز 

الڤاتيكان: االتهامات املوجهة للبابا 
بشأن احلكم الديكتاتوري »افتراء وتشهير«

موسى: »املعارضة« مصرة على مقاطعة االنتخابات 

مرسي يعتبر قتلى بورسعيد و الشرطة و اجليش شهداء

»الوطنية للتغيير« ترفض إنشاء أجهزة موازية للشرطة

أكد أن رجال الداخلية والقوات املسلحة جناحا األمن ملصر

رئيس ڤنزويال املؤقت: تشاڤيز توسط 
لدى املسيح الختيار بابا من أميركا الالتينية

عواصــــم ـ وكاالت: انتقد 
خطيب جمعة طهران املؤقت 
آية اهلل أحمــــد جنتي برقية 
التعزية التي أرسلها الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد 
الڤنزويلية  إلــــى احلكومــــة 
للتعزيــــة بالرئيــــس الراحل 
هوغو تشاڤيز والتي قال فيها 
إن الرئيس الراحل سيبعث مع 
السيد املسيح واإلمام املهدي 

ووصفها بالبدعة.
وذكرت وكالة أنباء »مهر« 
انتقد في  اإليرانية أن جنتي 
خطبته طرح موضوع رجعة 

شاڤيز ووصفه بالبدعة وقال 
كان مــــن األفضــــل لرئيــــس 
اجلمهوريــــة ان يطالع بعض 
الرجعة  الكتب ويتعلم حول 
قبل ان يدلي بتصريحاته في 
مواضيع كهذه. وقال حتى لو 
فرضنا أن تشاڤيز كان انسانا 
جيدا وشــــعبيا ولديه تقارب 
معنــــا سياســــيا اال انه ليس 
مبسلم وحتى ولو كان مسلما 
فبأي دليل وبرهان نقول انه 
سيرجع وتابع هذا املوضوع 
غير صحيح ونأمل أال يتكرر. 
العلماء واملراجع  أن  وأضاف 

الدينيني مستاؤون من الكالم 
الذي قيل بحق تشاڤيز.

فــــي ســــياق آخــــر، أعلن 
الپنتاغــــون امــــس األول ان 
مقاتلة ايرانية من طراز اف-4 
فانتوم حاولت تعقب طائرة 
اميركية من دون طيار من طراز 
بريديتور »فوق املياه الدولية« 
في اخلليج، لكنها عدلت بعد 
وصــــول طائرتــــني حربيتني 

اميركيتني الى املنطقة.
وأوضح املتحدث باســــم 
الپنتاغون جــــورج ليتل ان 
»الطائرة االيرانية عادت ادراجها 

بعد تلقيها حتذيرا شــــفهيا« 
الطائرتــــني االميركيتني،  من 
مذكرا بأنه سبق في نوفمبر 
2012 ان اطلقت طائرة حربية 
النار علــــى طائرة  ايرانيــــة 
بــــدون طيار. وكان  اميركية 
املتحدث ذكر في وقت سابق ان 
»احدى الطائرتني االميركيتني 
استخدمت صاروخا حراريا 
لتحذير الطائرة االيرانية التي 
عدلت عندئذ عن املطاردة«، غير 
انه عاد وأوضح ان التحذير كان 
شفهيا. وحصلت هذه الوقائع 

الثالثاء املاضي.

عواصــــم ـ وكاالت: رفض 
امــــس  بحــــزم  الڤاتيــــكان 
إلى  التــــي وجهت  االتهامات 
البابا فرنسيس بالتواطؤ مع 
املجموعة العسكرية التي كانت 
حاكمة في األرجنتني، معتبرا 
انها »افتراء وتشهير«. وقال 
الڤاتيكان األب  الناطق باسم 
فيديريكو لومبــــاردي وهو 
يتلو بيانا رسميا انها حملة 
مصدرها »عناصر من اليسار 
املعادي لرجال الكنيسة ملهاجمة 
الكنيسة ويجب ان ترفض«. 
وأضــــاف انه لــــم توجه إليه 
يومــــا اتهامات ذات مصداقية 
واستجوبه القضاء األرجنتيني 

بصفته شــــخصا مطلعا على 
الوقائع لكنه لم يتهمه بشيء. 
وتابع األب لومباردي ان »في 
املقابل هناك أدلة على انه فعل 
الكثيــــر حلماية الناس خالل 
احلكــــم الديكتاتوري« ودعم 
طلبات اللصفح للكنيسة في 
االرجنتني ألنها لم تبذل جهودا 

كافية خالل تلك الفترة.
وعبــــر عن اســــفه حلملة 
معروفة جيدا تعود الى عدة 
سنوات ماضية من منشورات 
معروفة بتشــــهيرها برجال 
الدين. ومع انتخاب برغوليو 
عاد اجلدل حول موقف الكنيسة 
األرجنتينية خالل ســــنوات 

ـ 1983(  الديكتاتورية )1976 
استمع إليه القضاء في 2010 
بصفة شاهد في قضية سجن 

اثنني من اليسوعيني.
ويشتبه معارضو برغوليو 
في انه متورط في خطف اثنني 
اليســـوعيني  املبشـــرين  من 
اورالندو يوريو وفرانشيسكو 
خاليكس اللذين سجنا في 23 
مارس 1976 ثم تعرضا للتعذيب 
في املدرسة امليكانيكية للبحرية 
التي حتولت إلى مركز لالعتقال 
اشتهر بوحشيته، قبل ان يطلق 

سراحهما بعد 5 أشهر.
ودعم املبشران املعارضة 
للحكم الديكتاتوري وطردهما 

برغوليو باسم احلياد السياسي 
اليســــوعيني. وقال  جلمعية 
ان هدفه حينذاك كان حماية 
وحدة اليسوعيني. ومن أبرز 
متهمي برغوليو هوراســــيو 
فيربيتســــكي مؤلــــف كتاب 
»لعبة مزدوجــــة: االرجنتني 

الكاثوليكية والعسكرية«.
ويؤكــــد فيربيتســــكي ان 
لديه »خمس شهادات جديدة 
تؤكد دور برغوليو في القمع 
الذي كانت متارسه احلكومة 
العســــكرية داخل الكنيســــة 
الكاثوليكية التي يرأسها اليوم 
مبا في ذلك دوره في اختفاء 

كهنة«.

ـ يو.بي.آي: قال  كراكاس 
الرئيس  مــــادورو  نيكوالس 
املؤقت لڤنزويــــال ان الزعيم 
الراحــــل هوغو  الڤنزويلــــي 
تشــــاڤيز رمبا كان له يد في 
قرار املســــيح اختيــــار البابا 
اجلديد للكنيسة الكاثوليكية 

من اميركا الالتينية.
وقال مادورو في معرض 
للكتــــاب في كــــراكاس: نعلم 
ان قائدنا صعد الى الســــماء 
والتقى باملسيح وجها لوجه، 
هناك شيء ما اثر على اختيار 

البابا من اميــــركا اجلنوبية، 
شخص جديد وصل الى جوار 
املسيح وقال له: حسنا يبدو 
لنا انه حــــان الوقت الميركا 

اجلنوبية.
وقال مــــادورو عن معلمه 
الراحل »هو )تشــــاڤيز( رمبا 
يعقد ايضا جمعية دستورية 
فــــي اي حلظة  الســــماء  في 
لتغيير الكنيسة الكاثوليكية 
على االرض حتى يحكم شعب 

املسيح النقي العالم.
مــــن  ويبجــــل كثيــــرون 

الذي  فقراء ڤنزويال تشاڤيز 
توفي االســــبوع قبل املاضي 
البرامج  النفاقه السخي على 
االجتماعية وســــخريته من 

الرأسمالية الغربية.
اخــــرى، اعلن  من جهــــة 
مادورو ان تقييم العلماء االولي 
اشار الى وجود صعوبات في 

حتنيط جثة تشاڤيز.
ونقل التلفزيون الڤنزويلي 
عن مادورو قوله: اســــتقدمنا 
علماء رفيعني من االفضل في 
العالم، من روســــيا واملانيا، 

والتقييم العلمي االولي يشير 
الى انه سيكون من الصعب جدا 

حتنيط جثمان تشاڤيز.
واشار الى ان العلماء قالوا 
انه كان البد مــــن اتخاذ قرار 
بشأن حتنيط جثمان تشاڤيز 

في وقت ابكر.
وقال مــــادورو ان قرار او 
باالحرى اقتراح التحنيط كان 
ناجما عن احلب وقد طرح من 
قبل بعض القادة الذين زاروا 
البالد بعد رحيل تشاڤيز من 

دون تسميتهم.

القاهرة ـ وكاالت:  شــــهد 
التــــذكاري للجندي  النصب 
املجهول مبدينة نصر بالقاهرة 
الذين  تظاهر آالف املصريني 
طالبوا بإسقاط النظام وتسليم 
القوات املسلحة مسؤولية إدارة 

شؤون البالد.
حيــــث احتشــــد أكثر من 
خمسة آالف مواطن مبحيط 
التــــذكاري للجندي  النصب 
املجهول باملنطقــــة املعروفة 
باســــم »املنصة« في تظاهرة 
حملت شعار »مليونية الفرصة 
األخيرة« التي دعت اليها بعض 
القوى السياسية واالئتالفات 
الثورية والنشطاء السياسيون، 
مطالبني برحيل الرئيس محمد 
مرسي عن السلطة وتفويض 

اجليش إدارة البالد.
وقــــد أغلــــق املتظاهرون 
طريق النصر املقابل للمنصة 
الى  من االجتاهــــني املؤديني 
مناطق وسط العاصمة والى 
شــــمالها بواســــطة حواجز 
حديديــــة، وردد املتظاهرون 
الذين رفعوا علم مصر، هتافات 
من قبيل: »الشعب يريد اسقاط 
النظام«، و»اجليش والشعب 
يد واحــــدة«، و»عبدالناصر 
قالها زمان.. االخوان مالهمش 
أمان«، و»يسقط يسقط حكم 
املرشــــد«، محملــــني جماعة 
االخوان املســــلمني مسؤولية 

تردي األوضاع في البالد.
مبوازاة ذلك سادت حالة من 
الهدوء النسبي ميدان التحرير 
الذي شهد تواجدا محدودا، فيما 
استمر إغالق مداخل ومخارج 
أمام حركة السيارات  امليدان 
وانتشرت احلواجز احلديدية 
على مداخله، في الوقت الذي 
غابت اللجان الشعبية املكلفة 
بتأمني امليدان خالل الساعات 

األولى من تظاهرات أمس.
وكان تيار االستقالل الذي 
يضم في صفوفه ضمن قوى 
أخرى: »العسكريني املتقاعدين« 
وشباب ماسبيرو، و»مصر فوق 
اجلميع« و»األغلبية الصامتة«، 
الدميوقراطي  وحزب السالم 
قــــد أعلن عن مشــــاركته في 
»جمعة الفرصة األخيرة« من 
اجل دعم اجليش في مواجهة 

بغــــداد ـ وكاالت: تظاهر 
آالف العراقيــــني في عدد من 
محافظات البالد ذات األكثرية 
السنية باإلضافة الى مناطق 
في بغداد مجددين مطالبتهم 
باإلصالحات وإسقاط احلكومة 

والدستور.
وجــــرت التظاهــــرات في 
خمس محافظات هي نينوى 
واألنبار وديالى وصالح الدين 
وكركوك فضال عن أجزاء من 
بغداد. وتوافد املتظاهرون إلى 
ساحات االعتصام واملناطق 
احملددة إلقامة صلوات جمعة 
موحدة في جمعة جديدة اطلقوا 
عليها جمعــــة »نصرة اإلمام 

األعظم أبوحنيفة«.
وخطب األئمــــة مجددين 
املطالبــــة باإلســــراع بتلبية 
مطالب املتظاهرين أو إسقاط 

احلكومة والدستور.
ففي بغداد توافد عشرات 
اآلالف إلــــى جامع أبي حنيفة 
النعمان في حــــي األعظمية 
ألداء صالة اجلمعة واالحتجاج 
على سياسات حكومة رئيس 
الوزراء نوري املالكي، بحسب 
قناة اجلزيرة. وقال متظاهرون 
إن السلطات فرضت إجراءات 
أمنية مشــــددة في األعظمية 
ومحيطها ومنعت قوات األمن 
مصلني قادمني من مناطق أخرى 
في بغداد من الوصول ملسجد 
أبي حنيفة مما أدى إلى حدوث 
مناوشات بينهم، وأكد شهود 
مــــن املتظاهرين قيام  عيان 
قوات األمن مبحاولة تفريق 
احملتجني. وأكد اجتماع موسع 

ما وصفــــه بـ»أخونة الدولة« 
وللمطالبــــة بتولــــي القوات 

املسلحة احلكم.
وبالتوازي مع ذلك، توافد 
عدد من شباب جماعة االخوان 
املســـلمني من صبـــاح امس 
وقبيل صـــالة اجلمعة، على 
مقر املركز العام بهدف حمايته 
اعتـــداءات محتملة،  من أي 
بالتزامن مع التظاهرات التي 
دعا اليها عدد من شباب القوى 

السياسية.
وفى السياق نفسه، شددت 
قوات األمن املركزي تواجدها في 
محيط مقر املركز العام لإلخوان 
املسلمني، حيث تواجدت سيارتا 
أمن مركزي وسيارة إطفاء في 
املنطقة، وذلك عقب تقدم محامي 
اجلماعة عبداملنعم عبداملقصود 
ببالغ للنائب العام أمس األول، 
طلب فيه حماية مقر اجلماعة 
وإلقاء القبض على احملرضني 

على اختراقه.
وفي اإلسكندرية انطلق 
العشـــرات من ساحة مسجد 
إبراهيـــم عقب صالة  القائد 
الى قيادة  اجلمعة وتوجهوا 
العسكرية  الشمالية  املنطقة 
بشـــرق احملافظة للمطالبة 
بتولـــي القـــوات املســـلحة 
انتقاليـــة وإجراء  مرحلـــة 
انتخابات رئاسية مبكرة، حيث 
خرجت املســـيرة الى طريق 
الكورنيش وقام املشاركون 

بقطع جزئي للطريق حاملني 
األعالم املصرية والالفتات التي 
العبـــارات املناهضة  حتمل 

لألداء احلكومي.
وفي الوقت الذي ألقى فيه 
وزير األوقاف د.طلعت عفيفي 
خطبة اجلمعة مبسجد القائد 
ابراهيم والتي لم يتطرق فيها 
الى الشأن السياسي وركز على 
املبادئ اإلسالمية والعالقات 
بني املســــلمني والتراحم في 
املجتمع، شدد خطيب ميدان 
التحرير جمعة محمد علي، على 
ضرورة عدم استخدام عباءة 
الى األهداف  الدين للوصول 
السياسية، منتقدا طريقة وزارة 
الداخلية في التعامل مع املدنيني 
األبرياء في مدينة بورسعيد، 
رافضا وصفهم من قبل البعض 
بـ»البلطجية« ومؤكدا أنهم هم 
ثوار حقيقيون، ومحذرا مما 
وصفه بـ »حنني البعض الى 
املاضــــي«، معتبــــرا أنه تأكل 

للثورة املصرية.
وفي سياق متصل، سادت 
أجواء من الهدوء احلذر بعض 
مناطق ومحافظات اجلمهورية 
التي كان يتوقع ان تشهد خروج 
مظاهرات عقب صالة اجلمعة 
بعد ان شهدتها احداثا ساخنة 
على مدار االسبوع املاضي، فلم 
تشــــهد مدينة احمللة الكبرى 
أي مسيرات احتجاجية حتى 

اآلن. 

لشيوخ عشائر وعلماء دين 
وناشطني في ساحة االعتصام 
في الرمادي على سلمية حراكهم 
الشعبي، لكنهم أكدوا في الوقت 
نفســــه اســــتعدادهم للدفاع 
إذا ما تورطت  أنفســــهم  عن 
القوة  احلكومة في استخدام 
لفض االعتصامات. وفي ميدان 
احلق بســــامراء احتشد آالف 
العراقيني ألداء صالة اجلمعة، 
وحذر املتظاهرون احلكومة من 
عواقب تنفيذ تهديداتها بفض 
االعتصامات وتفريق املظاهرات 
بالقوة، ونــــددوا مبضايقات 
وحدات من اجليش وعرقلتها 

دخول املصلني إلى امليدان.
مــــن الناحيــــة األمنيــــة، 
اعلنت مصادر امنية واخرى 
طبيــــة عراقية مقتــــل اربعة 

من عناصر الصحوة، عندما 
هاجم مسلحون يرتدون بزات 
عسكرية منزل قيادي في هذه 
القوة التي تقاتل تنظيم القاعدة 
في محافظة ديالى شمال شرق 

بغداد امس. 
وقــــال مقدم في شــــرطة 
احملافظة ان »مسلحني يرتدون 
بزات عسكرية هاجموا منزل 
العجيلي قائد صحوة  خليل 
الوجيهيــــة شــــمال بعقوبة 
وقتلــــوه الى جانــــب اوالده 
اثنني  ان  الى  الثالثة« مشيرا 
من اوالده حــــاوال الهرب من 
املنــــزل لكنهم قتلوا في حقل 
مجاور للمنزل«. من جانبه، اكد 
طبيب من مستشفى بعقوبة 
العام تســــلم جثث الضحايا 

االربعة.

شباب اإلخوان 
يتوافدون على 

مقراتها حلمايتها 
من أي اعتداء

خطيب »ميدان 
التحرير«: ال الستغالل 

املشاعر الدينية 
للمواطنني في أهداف 

سياسية

أكــــد  ـ وكاالت:  القاهــــرة 
رئيس حزب املؤمتر والقيادي 
بجبهة اإلنقاذ عمرو موســــى 
أن »املعارضــــة املصرية أكثر 
تصميمــــا اآلن مــــن أي وقت 
مضى على مقاطعة االنتخابات 
الرئيس  النيابية بعد قيــــام 
محمد مرســــي بالطعن على 
قرار احملكمــــة اإلدارية العليا 

بتأجيل االنتخابات«.
 وأوضح موســـى خالل 
مقابلة مع وكالـــة »فرانس 
بـــرس« انه لم تكـــن هناك 
»محادثات جادة« مع الرئيس 
حـــول الطلبات األساســـية 
للمعارضة بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية، على الرغم من 
تأثير األزمة السياسية على 

اقتصاد البالد املترنح.
وأشار الى تعرض املعارضة 
لضغط قوي للمشــــاركة في 
االنتخابات، التي كان من املقرر 
عقدها الشهر املقبل، مؤكدا انه 
»كان ممكن أن يحدث هذا لو 
كان الرئيس قد امتثل للتأجيل 

الذي حكمت به احملكمة«.
وأفاد موسى بأن املعارضة 
تطالب بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية قبل أي انتخابات، ولكن 
الرئيس مرسي يصر على أنه 
ال غنى عــــن البرملان اجلديد 
الختيار اإلدارة اجلديدة، مشيرا 
الى انه »البد من حكومة وحدة 
وطنية ملواجهة املوقف وحتمل 
املسؤولية، املسؤولية اجلمعية، 

املسؤولية الوطنية«.

في غضون ذلــــك أعلنت 
جبهة اإلنقاذ الوطني بالسويس 
واجلمعيــــة الوطنية للتغير 
ونقابة احملامني بالســــويس 
رفضهم ملا تقوم به جماعات 
أنشــــاء  مــــن محاولة  دينية 
أمنيــــة جديدة تكون  أجهزة 
موازية لوزارة الداخلية وقوات 
الشــــرطة، وطالبت الشعب 
املصري بالتصدي ألي جهاز 
أمني جديد بحسب صحيفة 

»اليوم السابع«.
وكانت محافظة السويس 
قد شــــهدت حالة من الرفض 
الواسع ملا أعلنه عضو مجلس 
الشــــورى عن حزب »احلرية 
والعدالة« بالسويس عباس 
أنه يقترح انشاء  عبدالعزيز 

جهاز أمني يطلق عليه جهاز 
األمن املصري يكون تبعيته 

لرئاسة اجلمهورية.
وقال وكيل نقابة احملامني 
انه »ليس مقبوال  بالسويس 
على اإلطالق أنشاء أي جهاز 
لألمن تكون بديال عن الشرطة 
املصرية وأنــــه يجب أن يتم 
دعم الشــــرطة حتى تستعيد 
عافيتها وتقــــوم بعملها من 
أجل حتقيق األمن واألمان في 
البالد«، مؤكدا رفض الدعوات 
التي تظهــــر حاليا بإنشــــاء 
أمنيــــة جديدة تكون  أجهزة 
بديلة عن وزارة الداخلية أو 
رجال الشرطة، معتبرا ان أمرا 
كهذا يعد »عمال غير دستوري 

ومخالفا للقانون«.

القاهــــرة ـ وكاالت: دعــــا 
الرئيس املصري محمد مرسي 
قوات األمن املركزي إلى التنبه 
من شائعات ومخططات تهدف 

إلى شق صف أبناء مصر.
وقال مرسي في كلمة وجهها 
إلى قادة وأفراد األمن املركزي 
عقب أدائه صالة اجلمعة معهم 
الرئيسي مبنطقة  باملعسكر 
الدراسة بالقاهرة: »إن العملية 
السياسية في البالد حاليا هي 
الثالث، وان عبورنا  العبور 
االول كان في اكتوبر عام 1973، 
وكان للشرطة فيه دور مهم، 
 2011 فــــي 25 يناير  والثاني 
وكانــــت الشــــرطة ايضا في 
قلبــــه«، مؤكدا ان »الشــــعب 
املصري بكل مكوناته يقدر دور 
رجال قوات الشرطة بجميع 

قطاعاتها«.

الرئيس مرســــي  وأكــــد 
موجها حديثــــة لقوات األمن 
املركزي قائال: »أنتم والقوات 
املسلحة جناحا الوطن حلفظ 
امنه واستقراره، فأنتم وهم 
جناحــــا حمايــــة الوطن في 
داخله وخارجه«، مشيرا الى 
انه »جاء اليوم ليتعرف على 

مشاكلهم«.
وكان الرئيس محمد مرسي 
قد وجه، في ساعة متأخرة من 
مساء أمس األول، كلمة متلفزة 
إلى أهالي مدينة بورسعيد، 
أشار فيها إلى وجود حتقيقات 
جتري حاليا لضمان حقوق 
الشــــهداء، مؤكدا أن »أوالدنا 
واخواننا الذين ســــقطوا من 
اهالي بورسعيد او من الشرطة 
او اجليش، هم شهداء عند ربهم 

سواء قلنا ذلك ام ال«.

مواطنون في بورسعيد يحرقون البخور اتقاء 
للحسد بعد أن وصفهم مرسي بـ »الكسيبة«

القاهرة ـ يو.بي.أي: أحرق ظرفاء مبدينة بورسعيد 
أمس البخور أمام محال جتارية باملدينة خشية 

تعرضهم للحسد بعد ان وصفهم الرئيس د.محمد 
مرسي بأنهم »كسيبة وأصحاب رؤوس أموال«، حيث 
قام عدد من عمال محال جتارية بإحراق البخور أمام 
احملال اتقاء من شر احلسد بعد ان وصفهم د.مرسي 

في كلمته املتلفزة بأنهم »كسيبة« ويحصلون على 
مكاسب وأرباح كبيرة من أعمالهم وان نساء بورسعيد 

يعلقن الثوم على أبواب البيوت في اشارة الى حسن 
التدبير وعدم التبذير.


