
املعارضة السودانية تشرع في تدشني برنامج )املائة يوم( إلسقاط النظام
اخلرطوم ـ أ.ش.أ: شرع حتالف أحزاب املعارضة السودانية رسميا امس في تدشني برنامج 
)املائة يوم( إلسقاط النظام، بإقامة ليلة سياسية في دار حزب املؤمتر الشعبي مبنطقة )الكالكلة(، 
في وقت أكد فيه التحالف رفضه القاطع ألي اجتاه إلسقاط النظام عبر العمل املسلح. 
وأكد التحالف أن الليالي السياسية ستتوالى تباعا بعقد ليلة اليوم في دار احلزب الشيوعي 
مبنطقة )اجلريف( وأخرى يوم األربعاء املقبل في دار الشعبي مبنطقة الرياض، وتختتم الليالي 
بعقد ليلة يوم السبت املقبل في دار احلزب الشيوعي في بحري.
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عربية وعالمية
متقدماً بنحو 3 أضعاف على أقرب منافسيه احملافظني 

روحاني »اإلصالحي« يحسم املنافسة من اجلولة األولى ويخلف جناد
وكتبت صحيفة »جام جم« 
التابعة لالذاعة والتلفزيون 
الش���عب صنع ملحمة«  »ان 
فيما اش���ادت صحيفة ارمان 
االصالحية بهذا الشعب الذي 
»قام بعمله«. وقبل االعالن عن 
اولى النتائج، شكر روحاني 
في بيان انصاره الذين بذلوا 
جهودهم »لصنع هذه املعجزة«. 
واضاف ان »هذه املش���اركة 
والوحدة )ب���ني االصالحيني 
واملعتدلني( ستس���اعد ايران 

على سلوك طريق جديدة«.
ومس���اء امس األول طلب 
مندوبو س���تة مرشحني من 
انصاره���م »جتنب اي جتمع 
قب���ل االع���الن ع���ن النتائج 
الرس���مية«. ومتحور الرهان 
في نظر الفريق االصالحي على 
اجتذاب املمتنعني عن التصويت 
والذين اعربوا عن استيائهم 
من اعادة انتخاب احمدي جناد 
ثم اقسموا على أال يشاركوا 
في اي انتخاب���ات يعتبرون 
ان نتائجها معروفة مسبقا. 
وبالنسبة للمحافظني يتعلق 
األمر بإظهار ان الشعب يدعم 
النظام في مواجهة »أعدائه«. 
وعبرت أكثرية الناخبني عن 
الهاجس نفس���ه. وهو األزمة 
الت���ي تترجم  االقتصادي���ة 
بارتفاع نسبة البطالة وازدياد 
التضخم 30% وتراجع قيمة 
الريال حوالي 70%. وجنمت 
األزمة عن العقوبات الدولية 
التي فرضت على إيران بسبب 
البرنامج الن���ووي االيراني. 
وعلى رغم نفيها املتكرر، توجه 
الى ايران تهمة الس���عي الى 
حيازة السالح النووي حتت 
غطاء برنامج مدني. وسيكون 
الش���خصية  الرئيس املقبل 
الدولة مبوجب  ف���ي  الثانية 
الدس���تور اإليراني، لكنه لن 
يتمتع إال بقلي���ل من النفوذ 
على امللفات االستراتيجية مثل 
النووي املوضوع حتت السلطة 

املباشرة للمرشد األعلى.

واستفاد من انسحاب املرشح 
االصالحي الوحيد محمد رضا 
عارف، كما تلقى دعم الرئيسني 
السابقني املعتدل اكبر هاشمي 
رفسنجاني واالصالحي محمد 
خامتي. وكان روحاني املسؤول 
عن املفاوض���ات حول امللف 
الن���ووي ب���ني 2003 و2005 
إبان رئاسة االصالحي محمد 
خامتي )1997 � 2005(. وهو 
يدعو الى مزيد من املرونة في 
املفاوضات مع القوى العظمى 
لتخفيف العقوبات املفروضة 
عل���ى ايران والتي تس���ببت 
بأزم���ة اقتصادية حادة ومن 
أجل إنعاش االقتصاد. وخالل 
احلملة، املح الى امكان إجراء 
مفاوضات مباشرة مع الواليات 
املتحدة العدو التاريخي إليران، 

لتسوية األزمة النووية.
اما س���عيد جليلي عضو 
اجلن���اح املتش���دد للنظام، 
ومحمد باقر قاليباف فيرفضان 
تقدمي أي »تنازل« عمال باخلط 
املتشدد للمرشد األعلى علي 

خامنئي.
وكان اقبال الناخبني كثيفا 
امس األول بحسب السلطات 
احمللية فيما عبرت الصحف 
االيرانية مبعظمها عن ارتياحها 

للتصويت الكثيف.

أدلوا أمس االول، بأصواتهم 
الختيار الرئيس اإليراني ال� 11، 
باإلضافة إلى اختيار ممثليهم 
في مجال���س البلدات واملدن، 
حيث جتاوزت نسبة تصويت 

ال� %70.
يذكر أن عدد الناخبني في 
إيران يقارب ال� 50.5 مليون 
ش���خص، بينهم 1.6 مليون 
ش���خص ينتخب���ون للمرة 

األولى.
وأوضح املتحدث باس���م 
مجلس تش���خيص مصلحة 
النظ���ام الذي يش���رف على 
عمليات التصويت انه لم يتبلغ 
بأي مخالفات. من جانبه، قال 
آية  املرش���د األعلى اإليراني 
إن  اهلل علي خامنئ���ي امس 
االنتخابات الرئاسية تصويت 
عل���ى الثقة ف���ي اجلمهورية 
اإلسالمية بصرف النظر عن 

نتيجتها.
وأضاف على حسابه الرسمي 
على تويتر »التصويت ألي من 
املرشحني تصويت للجمهورية 
اإلسالمية وتصويت على الثقة 

في النظام«.
واعتمد حسن روحاني )64 
عاما( املفتاح كشعار يفترض 
ان يفتح باب احللول امام إيران 
وكذل���ك اللون البنفس���جي. 

عواصم وكاالت: حس����م  
رجل الدين االيراني اإلصالحي 
حس����ن روحان����ي نتيج����ة 
االنتخابات الرئاسية ملصلحته 
من اجلولة األولى وفاز على 
منافسيه احملافظني ال� 5 من 
اجلولة األولى ليصبح الرئيس 
اإليراني خلفا حملمود أحمدي 

جناد.
 وبحسب النتائج الرسمية 
التي أعلنه���ا وزير الداخلية 
محم���د مصطفى جن���ار فإن 
نس���بة املش���اركة جتاوزت 
الناخبني وبلغ عدد  72% من 
املصوتني 35 مليونا، وحصل 
روحاني على ما يزيد على 18 
مليون صوت أي أكثر من %50 
من األصوات متجاوزا بثالثة 
أضعاف أقرب املنافسني وهو 
محمد باقر قليباف الذي حصل 
على 6 مالي���ني صوت ويليه 

سعيد جليلي ب� 4 ماليني.
ويحظى روحاني البالغ 64 
عاما بدعم معسكر االصالحيني 
ويدعو الى املرونة في املباحثات 
الكب���رى بهدف  الق���وى  مع 
العقوبات املفروضة  تخفيف 
على طهران والتي تس���ببت 
بازم���ة اقتصادي���ة خطيرة. 
ويرفض سعيد جليلي ومحمد 
باقر قاليباف اي »تنازل« ازاء 
الغ���رب. وكان روحاني امني 
س���ر املجلس األعل���ى لألمن 
ب���ني 1989 و2005  القوم���ي 
ابان واليتي الرئيس احملافظ 
املعتدل األسبق اكبر هاشمي 
 )1997 � رفس���نجاني )1989 
السابق  والرئيس االصالحي 
محمد خامتي )1997 � 2005(. 
ويحتاج املرشح للفوز مبنصب 
الرئاس���ة من الدورة األولى، 
بحسب الدستور اإليراني، إلى 
احلصول على نس���بة %50.1 
من األصوات، وإذا لم يحصل، 
فإن دورة ثانية ستنظم في 21 
يونيو اجلاري لتحديد هوية 

الرئيس اجلديد.
وكان مالي���ني الناخب���ني 

)أ.ب( صورة أرشيفية حلسن روحاني وسط أنصاره أثناء احلملة االنتخابية 

»فاينانشال تاميز«: االقتصاد يتصدر مخاوف الشعب اإليراني

قتلى وجرحى في هجوم صاروخي على معسكر »مجاهدي خلق« 

لندن - أ.ش.أ: ذكرت صحيفة الفاينانشال 
تاميز البريطانية امس ان الشعب االيراني 

يريد رئيسا قويا يستطيع التغلب على 
املشكالت االقتصادية التي استفحلت نتيجة 
العقوبات الدولية املفروضة على طهران اثر 

برنامجها النووى املثير للجدل.
 واوضحت الصحيفة في تقرير اوردته على 

موقعها االلكترونى ان ماليني االيرانيني ذهبوا 
الى مراكز االقتراع الختيار خليفة الرئيس 
محمود احمدى جناد الذي حكم ايران ملدة 

ثمانية اعوام وأثار عداوة خطيرة مع الغرب 
بتحديه العقوبات ومواصلة برنامجه النووى.

واضافت الصحيفة انه بالنسبة للعديد من 
االيرانيني تتمحور املتطلبات الرئيسية في 

اعادة احياء االقتصاد املتدهور والعزلة الدولية 
التي تخيم على دولتهم.

ونقلت الصحيفة عن مواطن ايرانى قوله » 
اشعر بالضيق عندما افكر في حال الدولة 

سياسيا وامنيا واقتصاديا «، ونقلت عن اخر 
قوله »نريد رئيسا قادر على التعامل مع العالم 

اخلارجى بصورة ديبلوماسية ويستطيع 
اصالح االقتصاد املتدهور«.

وتابعت الصحيفة انه منذ العام املاضى 
اي عندما قامت الواليات املتحدة واالحتاد 

االوروبى بتشديد العقوبات املالية على ايران، 
تدهور االقتصاد االيرانى بشكل سريع 

حيث يسجل التضخم اآلن ما يزيد على %30 
وانخفضت قيمة العملة االيرانية )الريال( 

للغاية.
واشارت الصحيفة الى ان املشهد االنتخابي 

بأسره مت تشكيله بإرادة مجلس صيانة 
الدستور حيث أصبح أمام الناخبني خمسة 
مرشحني متشددين ومرشح واحد معتدل 
وهو املشهد الذي حتاول من خالله قيادات 

مجلس صيانة الدستور جتنب موجة 
من االحتجاجات التي شهدتها البالد بعد 
االنتخابات الرئاسية السابقة عام 2009.

ورأت الصحيفة ان املرشح حسن روحاني 
ميثل خيارا جيدا بالنسبة لبعض الناخبني، 
حيث حصل على املزيد من الدعم الشعبي 
مستفيدا من االستبعادات التي قامت بها 

جلنة االنتخابات في اللحظات األخيرة لبعض 
املرشحني، األمر الذي جعل روحاني اخليار 

األوحد ملن تقول إنهم »املعتدلون«.

بغداد - ا.ف.پ: سقط عدد من القتلى 
واجلرحى امس في هجوم صاروخي عنيف 
على معسكر منظمة مجاهدي خلق االيرانية 

قرب مطار بغداد.
وقالت املتحدثة باسم االمم املتحدة اليان 

نبعة »اؤكد حدوث هجوم دام« ضد معسكر 
ليبرتي. واضافت »ليس لدينا حصيلة في 
الوقت احلالي للضحايا، لكن الهجوم اوقع 

قتلى وجرحى«.
واكد ضابط عراقي برتبة عقيد في الشرطة 
طلب عدم ذكر اسمه سقوط ثالثة قتلى و11 

مصابا في حصيلة اولية، مشيرا الى ان »ست 
قذائف هاون سقطت على املعسكر«.

وهجوم امس هو الثاني منذ مطلع العام 

احلالي، حيث قتل ستة معارضني في هجوم 
مماثل في فبراير املاضي.

بدوره، قال شهريار كيا املتحدث باسم 
املنظمة في بغداد ، إن »الهجوم وقع حوالي 

الساعة 30.1 بالتوقيت احمللي )10، 30 تغ( 
وخلف حرائق وعددا من القتلى واجلرحى«.
واضاف »لقد قلنا مرارا وتكرارا ان معسكر 
ليبرتي غير آمن وارسلنا رسالة الى االمني 

العام لالمم املتحدة بان كي مون طالبناه 
بضرورة العودة الى معسكر اشرف«.

ومعسكر ليبرتي الكائن في قاعدة عسكرية 
اميركية سابقة قريبة من بغداد يؤوي نحو 

ثالثة آالف من املعارضني االيرانيني في 
منظمة مجاهدي خلق.

خامنئي: االنتخابات 
الرئاسية انتصار 

للجمهورية 
اإلسالمية

اجليش املصري يعتزم نشر قواته
 قبل احتجاجات 30 يونيو

أبوالفتوح يقرر املشاركة في تظاهرات
 30 يونيو.. إلجراء انتخابات رئاسية مصرية مبكرة

مصر في مراحل متقدمة من مراجعة 
خطة اإلصالح مع صندوق النقد

تأجيل احملاكمة في قضية خلية مدينة نصر
وشقيق الظواهري حضر ملؤازرة املتهمني

القاهرة � رويترز: قالت صحيفة اجلمهورية 
املصرية امس إن اجليش لن يسمح مبمارسة 
العنف أثناء االحتجاجات التي يعتزم معارضو 
الرئي���س محمد مرس���ي تنظيمه���ا يوم 30 
يونيو الذي يوافق الذكرى األولى لتنصيب 

الرئيس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله 
»عناص���ر التأمني التابعة للقوات املس���لحة 
والشرطة العسكرية ستنتشر في جميع الطرق 
الرئيسية وعلى احملاور وفي مداخل ومخارج 
القاه���رة واحملافظات فجر يوم اخلميس 28 
يونيو لتأمني املرافق احليوية واملنشآت العامة 
دون أن يكون لها عالقة مباشرة باملتظاهرين 

في حال أن تكون املظاهرات سلمية«.
وأضاف املصدر »لس���نا م���ع طرف ضد 
طرف...القوات املسلحة على مسافة واحدة 
من كل القوى السياسية املتظاهرة واملتظاهر 

ضدها«.
وتتهم املعارضة مرسي وجماعة اإلخوان 
املسلمني التي ينتمي إليها بالسعي للهيمنة 
على مصر وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة إلنهاء فترة واليته التي تبلغ مدتها أربعة 
أعوام. ويعتزم أنصار مرسي من اإلسالميني 
اخلروج إلى الشوارع يوم اجلمعة لتنظيم ما 

وصفوها مبظاهرة لنبذ العنف.
ومن املتوقع أن تكون احتجاجات 30 يونيو 

األكبر في شوارع مصر منذ 25 يناير املاضي، 
يوم الذكرى الثانية لالنتفاضة التي أطاحت 
بالرئيس السابق حسني مبارك والذي حتولت 
فيه احتجاجات مناوئة ملرسي إلى أعمال عنف 

استمرت أياما.
ويحث بعض معارضي مرس���ي اجليش 
على اإلطاحة بالرئيس من السلطة على غرار 
التدخل الذي أدى إلى سقوط مبارك في انتفاضة 
عام 2011. وملح اجليش إلى نيته االبتعاد عن 

الشؤون السياسية.
وقال وزير الدفاع املص���ري الفريق أول 
عبد الفتاح السيسي الشهر املاضي »مفيش 
حد هيشيل حد« مضيفا أن اجليش ليس هو 

احلل للمشاكل السياسية في مصر.
ونقلت صحيف���ة اجلمهورية عن املصدر 
العس���كري قوله إن القوات املسلحة »لديها 
القدرة على التعامل مع أي تطور للموقف بكل 
اآلليات بداية من فرض حظر التجوال وانتهاء 
باألحكام العرفية، خاصة إذا ما خرجت األمور 
عن السيطرة وتعدت اخلطوط احلمراء التي 
تهدد األمن القومي املصري«. ويتهم اإلسالميون 
املعارضة بالسعي وراء إزاحة رئيس منتخب 

بوسائل غير دميوقراطية.
وتقول املعارضة التي تشكل معظمها أحزابا 
ليبرالية ويس���ارية إن مرسي خالف وعوده 

مبمارسة احلكم عبر توافق وطني.

القاه���رة � أ.ش.أ: أعلن حزب مصر القوية 
بزعامة املرشح الرئاسي السابق د.عبداملنعم 
أبوالفتوح مش���اركته في فعاليات تظاهرات 
يوم 30 اجل���اري الداعية إلج���راء انتخابات 
رئاس���ية مبكرة، مع التأكيد على سلمية تلك 

الفعاليات.
وذكر بيان للح���زب صدر امس أن الهيئة 
العليا حلزب مصر القوية عقدت اجتماعا الليلة 

قبل املاضية وقررت املشاركة في الفعاليات مع 
التأكيد على أهمية التواصل مع جميع القوى 

السياسية حلل األزمة التي متر بها البالد.
وأش���ار البيان إلى أن الهيئة العليا حلزب 
مصر القوية خ���الل االجتماع طالبت رئيس 
اجلمهورية د.محمد مرسى بتحمل املسؤولية 
وعدم التباطؤ في االستجابة ملا وصفته مبطالب 

الشعب املشروعة، حسبما ذكر البيان.

أبوظبي � رويترز: قال محافظ البنك املركزي 
املصري امس إن احلكومة بلغت مراحل متقدمة 
من مراجعة برنامج اإلصالح االقتصادي مع 
صندوق النقد الدولي قبل احلصول على قرض 

بقيمة 4.8 مليارات دوالر.
وبدأت مصر قبل عامني مفاوضات بش���أن 
القرض الذي حتتاجه إلعادة االستقرار للمالية 
العامة وملي���زان املدفوعات لكن جرى تأجيل 
املوافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات 

السياسية وعدم التزام
احلكومة باتخاذ إجراءات تقشف.

وقال هشام رامز للصحافيني عقب اجتماع 
حملافظي البن���وك املركزية في أبوظبي امس 
»صندوق النق���د الدولي يراجع مع احلكومة 
األرقام املتعلقة بالبرنام���ج وهم في مراحل 

متقدمة من مراجعة كل
األرقام«. وأض���اف أنه لم يطرأ أي تغيير 

على اخلطة أو مبلغ القرض.
وق���ال »البرنامج كم���ا وضعته احلكومة 
املصرية واملبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه 

هو 4.8 مليارات دوالر«.
وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد 
النتهاء املفاوضات، وإنه على حسب علمه ال 
توجد مفاوضات مع دول أخرى حلصول مصر 
على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع 

لدى البنك املركزي.
كانت نعمت شفيق العضو املنتدب لصندوق 
النقد الدولي قالت ل� »رويترز« الشهر املاضي إن 
الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض 
مع مصر قبل االنتخابات البرملانية أو بعدها 

لكن األمر بيد احلكومة.
كان صندوق النقد قال في نشره التوقعات 
اإلقليمية التي نشرت في مايو املاضي إنه يتوقع 
اتساع عجز املوازنة املصرية ليصل إلى %11.3 

من الناجت احمللي اإلجمالي في السنة املالية التي 
تنتهي في يوني���و وهو أكبر عجز منذ 2002 

باملقارنة مع 10.7% في العام املاضي.
وقال رامز إن احتياطيات النقد األجنبي لدى 
البنك املركزي تبلغ 16 مليار دوالر. وارتفعت 
االحتياطيات للمرة الثانية في مايو  بدعم من 

وديعة قطرية.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان راضيا 
عن املس���توى احلالي لالحتياطيات قال رامز 
»سأكون س���عيدا عندما ترتفع االحتياطيات 

بفضل االقتصاد وليس بدعم من الودائع«.
وأودعت قطر ثالثة ملي���ارات دوالر لدى 
البنك املركزي في التاس���ع من مايو لكن بعد 
ذلك بأسبوعني طرح البنك نحو 800 مليون 
دوالر في عطاء اس���تثنائي للعملة الصعبة 

لتمويل واردات استراتيجية.
وقال رامز »تدخلنا املباشر بطرح عطاءات 
ف���ي ابريل وماي���و كان لهما أث���ر كبير على 

التضخم«.
وفي رد على س���ؤال ما إذا كانت قد خففت 
الضغوط على البنك املركزي لتضييق السياسة 
النقدية قال »ميكن أن ترى من األرقام أن معدل 
التضخم أصبح أفضل« لكنه امتنع عن اإلدالء 

بأي توقعات للتضخم.
وارتفع معدل التضخم املصري إلى 8.2 % 
في عام حتى مايو املاضي بفعل ارتفاع أسعار 

الغذاء وتراجع اجلنيه.
وبسؤاله عن احتمال إعالن شركة إم.اس.

سي.آي ملؤشرات األسواق بشأن احتمال استبعاد 
مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي لألسواق الناشئة 
الذي يس���تخدمه كثير من مديري الصناديق 
الدولية بس���بب صعوبة حتويل املستثمرين 
األجانب لألم���وال إلى خارج البالد، قال رامز 

»إنهم يتحدثون عن وفرة النقد األجنبي«.

القاه���رة � أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات 
القاهرة امس، تأجيل محاكمة 26 متهما في 
قضية خلية مدينة نصر اإلرهابية، إلى جلسة 

20 أغسطس املقبل.
وجاء قرار التأجيل الس���تدعاء أمني عام 
املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، بناء على 
طلب هيئة الدفاع عن املتهمني، وذلك لسماع 
شهادته ومناقشته في شأن »مشروعية اجلهاد 
في س���ورية«، حيث كان املتهمون قد قالوا 
إنهم »كانوا يساعدون الشعب السوري في 
جهاده ضد نظام بشار األسد، وأنهم لم ينتووا 
على اإلطالق إجراء أي عمليات إرهابية داخل 

األراضي املصرية«.
وحددت احملكمة اجللسات خالل الفترة 
من 3 إلى 9 يوليو املقبل، لتمكني هيئة الدفاع 
عن املتهمني من االط���الع على األحراز، مع 

استمرار حبس املتهمني احتياطيا على ذمة 
القضية.

يذكر أن احملاكمة تضم 17 متهما محبوسا 
بصفة احتياطية على ذمة القضية، و9 متهمني 
آخرين هاربني، ونسبت النيابة لهم جميعا 
أنهم أسس���وا على خ���الف القانون جماعة 
تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على 
العامة  الدولة والسلطات  تكفير مؤسسات 
ووجوب اجلهاد ضد العاملني بها باستخدام 
القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات 

وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وحضر جلسة االمس محمد الظواهري، 
شقيق د.أمين الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، 
وجل���س إلى جوار قفص االته���ام آخذا في 
تبادل احلديث مع املتهم���ني والتلويح لهم 

ملؤازرتهم.

السادات رئيسًا لـ»اإلصالح 
والتنمية« ألربع سنوات جدد

تأجيل طعون مبارك ونظيف 
والعادلي في قضية 

»قطع االتصاالت« ألول يوليو

القاهرة � أ.ش.أ: مت اختيار النائب السابق 
محمد أنور الس���ادات رئيسا حلزب اإلصالح 
والتنمية لفترة رئاسية جديدة ملدة أربع سنوات، 
جاء هذا خالل اجلمعية العمومية التي انعقدت 
مبقر احلزب اول من امس، وبحسب بيان للحزب 
صدر امس مت أيضا انتخاب م.عالء عبد النبي 
نائبا لرئيس احلزب رئيس املجمع االنتخابي 
ود.عبد اهلل حلمي نائبا لرئيس احلزب رئيس 
حكومة الظل، ود.مصطفى عوض أمينا عاما 
للح���زب وكل من  منال زعزوع ومحمد فوزي 
نائبني األمني العام وأحمد متولي رئيسا ملجلس 

حكماء احلزب وسامي أبو زيد نائبا له.

القاه���رة � أ.ش.أ: أجلت احملكمة اإلدارية 
العليا برئاسة املستشار غبريال عبداملالك 
رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون املقدمة 
من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس 
الوزراء األسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية 
األسبق حبيب العادلي، على احلكم الصادر 
بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 
مليون جنيه )90 مليون دوالر( لصالح الدولة 
إثر األضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات 
إبان  االتصاالت احملمولة وشبكة اإلنترنت 
الثورة، وذلك إلى جلس���ة أول يوليو املقبل 

لالطالع وتقدمي املستندات.
وكانت محكمة القضاء اإلداري »أول درجة« 
برئاسة املستشار حمدي ياسني، قد سبق لها 
أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 
بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير 
العادل���ي ورئيس الوزراء  داخليته حبيب 
األسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية 
قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر 
األضرار التي تس���ببوا فيها بقطع خدمات 
إبان  االتصاالت احملمولة وشبكة اإلنترنت 

الثورة.
وقامت محكم���ة القضاء اإلداري بتوزيع 
مبلغ التعويض بني مبارك والعادلي ونظيف 
فيما بينهما، على أن يتحمل العادلي النصيب 
األكبر من مبلغ التعويض املقرر بأن يدفع 300 
مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك 
بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف 
مببلغ 40 مليون جنيه، واشترطت احملكمة أن 
يقوم الثالثة بدفع املبلغ من أموالهم الشخصية 

اخلاصة لصالح اخلزانة العامة للدولة.


