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القاهـــرة ـ وكاالت: اقام وزير الداخلية املصري اللواء حبيب العادلي دعوى 54
قضائية ضد احد اخلفراء التابعني لوزارة الداخلية السترداد 18 الف جنيه ارغمت 

احملكمة الوزارة على دفعها ألهل سيدة دهسها هذا اخلفير بسيارة شرطة.
القصة بدأت حسب »اليوم السابع« بحادث سيارة تسبب فيه خفير نظامي 
كان يقود سيارة شرطة، وصدم بها سيدة بطريق اخلطأ، مما أدى إلى إصابتها 
بالعديد من اإلصابات اخلطيرة مت نقلها على إثرها إلى مستشـــفى املنيا إال أنها 

كانت قد فارقت احلياة قبل أن تصل إليها.

ومت حبس اخلفير ستة أشهر، األمر الذي حدا بأسرة املجني عليها للثأر لفقيدتهم 
عن طريق إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية باعتبار أن اخلفير أحد موظفي 
جهاز الشـــرطة مطالبني بتعويض مالي قدره مائة ألف جنيه، لتقضي احملكمة 
بإلزام وزير الداخلية بسداد مبلغ 18 ألف جنيه تعويضا لورثة املجني عليها عما 
حلق بهم من أضرار. وبالفعل سدد وزير الداخلية املبلغ كامال إلى ورثة املجني 
عليها، ثم اقام دعوى قضائية ضد اخلفير السترداد املبلغ الذي دفعته الداخلية 

وحكمت له احملكمة بحقه في ارغام اخلفير على دفع مبلغ التعويض.

وزير الداخلية المصري يقاضي خفيرًا السترداد 18 ألف جنيه

»معاكسة« وزير خارجية مصر بعد منتصف الليل!!

إحالة عوض القرني للمحاكمة بتهمة غسيل أموال »اإلخوان«

وقالت وكالة أنباء الشـــرق األوسط املصرية 
الرســـمية انه وفقا لتحريات مباحث أمن الدولة 
فـــإن »تلك األموال مت جتميعهـــا لصالح اجلماعة 
من خالل جمع التبرعات خارج البالد ونظم هذه 
العملية املتهمون من األول حتى الرابع على هامش 
مؤمترات وندوات عقـــدت بالعاصمة البريطانية 
لندن حتت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول 

اإلسالمية«.

القاهرةـ  أ.ف.پ: أكد مصدر قضائي ان السعودي 
عوض محمد القرني و4 من كوادر اإلخوان املسلمني، 
سيحاكمون ابتداء من 14 يونيو املقبل أمام محكمة 
أمـــن الدولة العلياـ  طوارئ بتهمة غســـيل أموال 
ومتويـــل تنظيم محظور من خـــالل تبرعات يتم 

جمعها في اخلارج، خصوصا في بريطانيا.
وقال املصدر إن 3 من املتهمني سيحاكمون غيابيا 

ألنهم مقيمون خارج مصر.
وهؤالء الثالثة هم: القرني واملصريان إبراهيم 
منير أحمد مصطفى، ووجدي عبداحلميد غنيم. بينما 
سيمثل أمام احملكمة مصريان آخران هما، أشرف 
محمد عبداحلليم وهو طبيب وأمني عام مساعد نقابة 
األطباء، وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة 

إحدى شركات الصرافة العاملة في مصر.
وتعد جماعة اإلخوان احملظورة من أكبر حركات 

املعارضة في مصر وأكثرها تنظيما.
ووجهت النيابة إلى املتهمني الرابع واخلامس 
مصطفى وسليمان تهمة غسيل أموال قيمتها 2.8 
مليون يورو عن طريق حتويلها أكثر من مرة إلى 
حسابات مصرفية مختلفة قبل إمداد جماعة اإلخوان 
املســـلمني بها بهدف متويل أنشطتها التنظيمية، 

وفق املصدر نفسه.
كما وجهت النيابة للمتهمني األربعة )عبداحلليم 
وغنيـــم والقرني ومصطفى( تهمـــة إمداد جماعة 
اإلخوان مببلغ 4 ماليني جنيه إســـترليني لنفس 

الغرض.

أحد األرقام لصعيدية عمرها 66 عامًا

غيابيًا لوجوده خارج البالد

الوزير أحمد أبوالغيط

عوض القرني

ماجد املهندس رابح صقر

أحد ستادات جنوب أفريقيا

أحد أقارب الســــيدة كان يعبث 
الوزير  بهاتفها واتصل بهاتف 

على سبيل اخلطأ.
أما العامل فقال أثناء التحقيق 
معه إنه يعود من عمله كل يوم 
إلــــى حيث يقيم فــــي ضاحية 
العمرانيــــة املجاورة، موضحا 
أنه لم يقم بأي معاكسات عبر 
هاتفه. وعن تفســــيره لوجود 
أرقام مسجلة باسمه ترن على 
هاتف الوزير ليال، أقر أنه سبق 
واشترى عدة خطوط اتصاالت 
من موزع خطوط باســــتخدام 
بطاقة هويته الشــــخصية، ثم 
قام ببيعها آلخرين ال يعرفهم، 
وأن من ضمــــن هذه اخلطوط 
املتهم مبداومة االتصال  اخلط 

برقم الوزير أبوالغيط.
وقررت نيابة بوالق أبو العال 
السيدة والعامل،  إخالء سبيل 
واســــتكمال البحث عن جذور 

املشكلة وأسبابها.

باريسـ  أ.ش.أ: أعلن مصدر 
مالحي فرنسي امس إلغاء نحو 
30 رحلـــة جوية معظمها من 
مطـــارات باريس إلى شـــمال 
إيطاليـــا والبرتغال، بســـبب 

سحب ركام بركان آيسلندا.
ألغيت نحو 20 رحلة  كما 
جوية أخـــرى في مطار نيس 
ثالـــث أكبر مطارات فرنســـا 
معظمها كانت قادمة أو متوجهة 
إلى باريس ولندن وليڤربول 
وبرستول ودبلن وكوبنهاغن 
وجنيڤ، ما أدى إلى حالة من 
القلق نظرا ألن هذا األمر يأتي 
قبل 3 أيام فقـــط من افتتاح 
مهرجان كان السينمائي الدولي، 
حيث يعد مطار نيس األقرب 
ملدينة كان في جنوب فرنسا. 
كمـــا ألغي عدد مـــن الرحالت 
اجلويـــة في مطـــارات ليون 

وبوردو وتولوز.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة 
للطيران املدني في فرنسا قد 
أعلنت في وقت سابق اليوم ان 
الطيران تظل طبيعية  حركة 
اليوم في األجواء الفرنسية على 
الرغم من اقتراب سحب ركام 

بركان آيسلندا من جديد.

لها خط هاتف جوال لكي يطمئن 
أثناء عمله خارج  على والدته 
البالد، مشــــيرا إلى أن والدته 
ليست لديها أي خبرة بإدخال 
رقم أي هاتف إلى اجلهاز اجلوال، 
وأنــــه ال توجد أرقــــام مخزنة 
على جهازها ســــوى رقمه هو. 
وتعتقد السلطات املختصة أن 

دبيـ  العربية.نت: قدم مكتب 
وزير اخلارجية املصري أحمد 
أبوالغيــــط بالغا إلــــى النيابة 
العامة، يشكو فيه تلقي الوزير 
»معاكسات« هاتفية، من أرقام 
مجهولة، تطلبه بعد منتصف 

الليل.
التحريات أن أحد  وكشفت 
األرقام التي ازعجت الوزير يعود 
لســــيدة من الصعيد، تبلغ من 
العمر 66 عامــــا تدعى »ز« من 
مركز ملــــوي في صعيد مصر، 
الثاني فيخص رجال  الرقم  أما 
يدعى »إ« ويبلغ من العمر 33 
عاما ويعمل فــــي املجال الفني 
مبصنع يقع في مدينة السادس 

من أكتوبر بالقاهرة.
ونقلت صحيفة »الشــــرق 
األوســــط« امس عــــن مصادر 
التحقيقات أن السيدة ال جتيد 
القراءة وال الكتابة. وبســــؤال 
ابنها، قال إنه ســــبق واشترى 

بركان آيسلندا يكشر عن أنيابه من جديد

»جلسات وناسة mbc« بين سقوط عود صقر  وغترة المهندس!

إلغاء عدد من الرحالت بمطارات باريس ونيس وليون وبوردو

دبي ـ إم بي ســـي: اضطر 
الفنان ماجـــد املهندس خالل 
مشاركته في »جلسات وناسة«، 
التـــي تذيعهـــا »mbc«، الـــى 
االســـتعانة بأحد أفراد فريق 
الكورال املشـــارك باجللسات 
ليساعده في وضع »الغترة« 

فوق رأسه.
وحرص املهندس على ارتداء 
الزي السعودي ألول مرة منذ 
مهرجان اجلنادرية األخير، إال 
أنه ـ بحسب مجلة »سيدتي« 
ـ فشـــل مع مديـــر أعماله في 

وضعها.
وتناقلت هذه القصة أكثر من 
عشرة منتديات، ربط اعضاؤها 
بني هـــذا املوقف وحداثة عهد 
املهندس باجلنسية السعودية، 
ووضع هؤالء األعضاء صورا 
للمهندس بالزي السعودي من 

في متام الساعة 23:00 بتوقيت 
الســـعودية )20:00 بتوقيـــت 
جرينتـــش(، وتنبع من التراث 
وتعكس االجواء القدمية، وتسهم 
في اظهار واستعادة جانب من 

املوسيقى وااليقاعات التراثية.

ســـقوط العود اخلاص بالفنان 
رابح صقـــر في أثنـــاء مد يده 
ليلتقط كوبا من الشاي، كان قد 

طلبه.
واثارت هذه اللقطة ـ بحسب 
مجلـــة »ســـيدتي« ـ ضحك كل 

املتواجدين بكواليس »جلسات 
وناسة« خاصة أن صقر سارع 
إلى التقاط عـــوده ووضعه في 

حضنه وكأنه طفله.
وتعرض »جلســـات وناسة 
2001« علـــى »mbc1« كل اربعاء 

مهرجان »اجلنادرية«.
ولم يكن فشل ماجد املهندس 
في ضبط غترة الزي السعودي 
هو املوقف الطريف الوحيد الذي 
تضمنتـــه كواليس »جلســـات 
وناسة«، حيث كان ايضا موقف 

هل ُتفسد اإلباحية مونديال جنوب أفريقيا؟!

قناة فضائية للحزب الحاكم في مصر!
في تصريح هو األول من نوعه على الساحة اإلعالمية 
في مصر والذي نقلتـــه منتديات فضائية »اجلزيرة«، 
أعرب املديـــر التنفيذي الســـابق للقنوات املتخصصة 
لشـــبكة املجد الفضائية بدبي أحمد حامد والذي يقوم 
حاليا بإخـــراج العديد من البرامج على القنوات األكثر 
شـــهرة داخل وخارج مصر )احلـــوار، املجد، أزهري( 
باالضافة الى برنامج »ماريا معلوف« »بال رقيب« عن 
ضرورة ان تكـــون هناك قناة فضائية للحزب الوطني 
احلاكم في مصر لكي تكون منبرا حقيقيا للكوادر الفعالة 
في مصر وان تكون مرآة للجهـــد احلقيقي الذي يبذل 
في جميع األنشطة ومختلف األصعدة داخل محافظات 

مصر املختلفة.
وقال حامد ان القنـــوات املصرية املتعددة وبالرغم 
من كون ملكيتها تعود الى مصريني إال انهم ال ينقلون 

احلقيقة الى املشاهد املصري والعربي بوجه اخلصوص 
وامنـــا يعتمدون على فكـــرة »الفرقعة اإلعالمية« التي 
تترتب عليها أطر براجماتية نفعية على وجه اخلصوص 
ومن ثم جتني القناة الكثير من األموال التي تتدفق من 

شريان اإلعالنات الذي ال ينتهي.
ومن هنا انطلق حامد بفكرة ان يكون للحزب الوطني 
احلاكم في مصر قناة خاصـــة تتضمن اعالميني اكفاء 
وتخضع الشـــراف الوطنيني من أهـــل مصرـ  على حد 
قولـــه ـ اال انه رغب في ان تختلـــف كليا وجزئيا عن 
االعالم احلكومي الذي ال ميت بصلة الى االعالم احلقيقي 
ويفتقر الـــى التواصل احلقيقي مـــع اجلمهور خاصة 

داخل مصر.
وأكـــد حامد انـــه البـــد ان تصبغ القنـــاة اجلديدة 
بالصبغة الوطنية واال يقتصـــر متويلها على احلزب 

الوطني واحلكومة املصرية بل يشترك في اسهمها كل 
املصريني.

وأشار حامد الى العدد الكبير من رجال األعمال املصريني 
الذين ينخرطون وينتمون الى احلزب الوطني احلاكم 
في مصر وتســـاءل: ملاذا الى هـــذه اللحظة لم تراودهم 
هـــذه الفكرة من قبل؟ خاصة في ظل الســـقوط املريع 
لإلعالم احلكومي والذي جتلى بوضوح في احداث غزة 
األخيرة 2008 والتي تعرضت مصر خاللها ألبشع التهم 
والتي انطلقت معظمها من اإلعالم املختلف في املنطقة 
العربية، وظهر اإلعالم احلكومي املصري بصورة املعاق 
ولم يســـتطع ان يتحدث هذا االعالم عن الدور الفعال 
الذي كانت حتققه مصر ابـــان تلك الفترة والتي كانت 
تهدف الى ســـالمة وأمن الشعب الفلسطيني من خطر 

تكرار سيناريو التهجير.

من المتوقع حضور 400 ألف مشجع

مسابقة في التهام الطعام
أقيمت بســـنغافورة مسابقة اللتهام الطعام شـــارك فيها عدد كبير من أصحاب »النفس 

املفتوحة« الذين تبادروا الى التهام أكبر قدر من حبات الروبيان الصيني.
وقد فاز في املســـابقة األميركي جون تشستنت ويبدو في الصورة منتشيا بعد التهامه 
385 حبة روبيان متفوقا على األســـطورة الياباني كوباياشتي )ميني الصورة( بينما فازت 
جوليت لي باملركز الثاني والتهمت 160 حبة في 8 دقائق.     )أ.ف.پ(

ـ إيالف: مع  جوهانســــبرغ 
بدء العد التنازلي لبطولة كأس 
العالم التي ستنطلق بعد قرابة 
الشــــهر في جنوب افريقيا، بدأ 
يتــــم التحضير من اآلن لبعض 
الصناعات التي ينتظر أن حتظى 
برواج كبير خالل املونديال، وفي 
التي  مقدمتها صناعة اجلنس، 
يتوقع أن تخطف األضواء بشكل 
كبير، وأن حتظى بإقبال شديد من 
قبل مشجعي املنتخبات املشاركة، 
الذين سيتوافدون بأعداد كبيرة 
على البالد، وســــيبحثون بكل 
إلى  تأكيد عن متعة شخصية، 

جانب مؤازرتهم لفرقهم.
 ويبرز تقرير تنشره شبكة 
»سي بي إس نيوز« اإلخبارية 
األميركية، حول هذا الســــياق، 
تلك التحضيرات التي تســــتعد 
مــــن خاللهــــا اآلن اجلهات التي 
ينتظــــر أن تتربح من وراء هذا 
النشاط، الستقبال ذلك املوسم 

املونديالي.
وتنقــــل في هــــذا اإلطار عن 

سائقي ســــيارات األجرة الذين 
يعملون في تلــــك املنطقة التي 
تنتشــــر بها احلانــــات بإحدى 
الطويلــــة في كيب  الشــــوارع 
تــــاون، قولهم إنهــــم متأهبون 
القدم  الســــتقبال جماهير كرة 

املتوقــــع توافدها بأعداد كبيرة 
خالل شهر يونيو املقبل حلضور 
منافسات املونديال. وهي نفس 
التحضيرات التي تتخذها اآلن كل 
من املطاعم، والفنادق، ومصانع 
اجلعة، وبكل تأكيد، العاهرات، 

اللواتي يتحضرن الســــتقبال 
هذا املوسم االستثنائي. وتشير 
تقديرات خاصة بهيئة العقاقير 
املركزية في جنوب افريقيا إلى 
أن 40 ألف من العاملني بصناعة 
اجلنس سيتوافدون شيئا فشيئا 

علــــى البالد، كــــي يحضرون 
البطولة، وسيأتون من روسيا، 
والكونغو، ونيجيريا، لتلبية 
نطــــاق عريض مــــن األذواق 
لزوار يقدر عددهم بنحو 400 
ألف زائر، أغلبهم من الرجال، 
وكذلك لتلبية احتياجاتهم بعد 

املباريات.
وتنقل الشبكة األميركية في 
ختام حديثها عن سائق تاكسي 
يدعى، هنري أفريكا، 49 عاما، 
قوله: بعيدا عن املشاوير التي 
ألتقط من خاللها املسافرين من 
املطــــار، واجلوالت التي أقوم 
بها مع بعضهــــم إلى مصانع 
اخلمرة، أتوقع أن حتظى تلك 
 Bright( اجلولة التي تعرف بـ
Red Tour( بإقبال شــــديد من 
الكرة. وفي  جانب جماهيــــر 
مثل هذه اجلوالت، أقوم بنقل 
الزبائن مــــن حانة إلى أخرى 
طوال الليل، ومن ثم إحضارهم 
إلى فتاة ليل، وكل ذلك مقابل 

500 دوالر.


