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تقدم وائ���ل خاطر محامي 
املجني عليهم في وقائع النصب 
التي تعرضوا لها من ش���قيقة 
الفنان عامر منيب ببالغ عاجل 
ال���ى النائب العام املستش���ار 
اتهم فيه  عبداملجيد محم���ود 
العادلي وزير  اللواء حبي���ب 
الداخلي��ة الس���ابق بأنه وراء 
تهري��ب امينة محمد بديع محمد 
فوزي منيب وش���هرتها امينة 
الراحلة  الفنانة  منيب حفيدة 
ماري منيب وش���قيقة املطرب 
الشهير عامر منيب واملطلوبة 
للتنفيذ عليها في احكام قضائية 
في تهم نص���ب بلغت جملتها 
12 سنة بعد اس���تيالئها على 
13 مليون جنيه من ضحاياها 

واختبأت في مكان مجهول.
ويق�����ول وائ�����ل خاط��ر 
محام��ي الضحاي��ا في تصريح 
جلريدة »البش���اير« املصرية 
البداية كان��ت مع احد الضحايا 
وهو مهن���دس اتص��االت وقد 
تعرض لواقع�����ة نص��ب من 
املتهمة اثن���اء تواجده��ا بدبي 
انه���ا مفوض��ة  حيث ادع���ت 
من احلكوم���ة القطرية لبي��ع 
حصتها في الغاز املسال والتي 
استطاعت ان حتصل منه على 

مبلغ 680.000 دوالر.
ويضيف وائل خاطر تقدمت 
بطل���ب للنائب الع���ام بوضع 

مهجورة مبدينة الشروق وبعد 
ذلك توجهنا الى مدير امن حلوان 
الذي ارسلنا الى مفتش املباحث 
ورئيس مباحث قسم الشروق 
وقتها املقدم سامح اجلزار والذي 
كلف اثنني من امناء الش���رطة 

اس���مها على قوائم املمنوعني 
من السفر وصدر لي قرار في 
شهر ديسمبر املاضي فتوجهت 
ال���ى وزارة الداخلية باالحكام 
الص���ادرة ضده���ا لضبطه���ا 
حيث كانت تختبئ داخل ڤيلال 

ان يقوموا بعمل حتريات على 
الڤيلال واملقيم���ني فيها فثبت 
لديهم انها تقيم بالڤيلال فحاول 
امناء الشرطة ضبطها فهربت 

من الباب اخللفي.
وملا علم رئي���س املباحث 
مبحاولة قيام امناء الش���رطة 
الذين ارس���لهم معنا بضبطها 
وبخهم وبعدها فوجئنا بقرار 
اس���تثنائي يص���در من وزير 
الداخلية حبيب العادلي بنقل 
مفتش املباحث ورئيس مباحث 
قسم الشروق لنكتشف بعد ذلك 
ان وزير الداخلية االسبق حسن 
االلفي صهر الفنان عامر منيب 
ابنة  األلفي  املتزوج من اميان 
شقيق حسن االلفي وان هناك 
توصيات بعدم ضبط شقيقة 
الفنان الهاربة لنكتشف ان وراء 
تهريبها لواء شرطة بالداخلية 
فتقدمت بب���الغ للنائب العام 
لسرعة ضبطها اال انها الزالت 
تختفي في مكان مجهول حتى 
اآلن ووصلت لدينا معلومات 
تفيد بأنها تستعد للهرب من 
مصر بجواز سفر مزور فلجأت 
للنائ���ب العام للبح���ث عنها 
وصدور ق���رار مبحاكمة وزير 
الداخلية االسبق لوقوفه حائال 
دون ضبطها وطلبت من النائب 
العام توزيع صورها على منافذ 

مداخل ومخارج القاهرة.

عمرو مصطفى يتهم تامر حسني بإثارة الفتنة
وصحيفة أميركية تعتبر انهيار »نجم الجيل« أحد مكاسب الثورة

الشباب واملدونني املصريني.
وش���ددت الصحيفة على 
ان موقف حس���ني من الثورة 
البداية وظه���وره على  ف���ي 
شاش���ة التلفزي���ون املصري 
ليدعو احملتج���ني الى العودة 
الى منازله���م واحترام مكانة 
الرئيس مبارك هما السبب وراء 
معاملتهم ل���ه بتلك الطريقة، 
فضال عن عدم تقبلهم االعتذار 

الذي قدمه لهم.
من ناحية اخرى، اش���ارت 
الصحيفة الى ان تامر حسني 
يعتبر احد اهم املغنني في مصر، 
ويتمتع بشعبية واسعة وكان 
من املق���رر ان يحيي عددا من 
احلفالت في الواليات املتحدة 
االس���بوع احلالي لكنه الغى 
جولته بسبب االحداث اجلارية 

في مصر.

دافع عن املطرب الشاب بشدة، 
مشيرا الى انه كان يعتقد انه 
يعمل ش���يئا يخدم الش���عب 

املصري.
وشدد عمرو مصطفى، الذي 
ظل يبكي طوال املقابلة، على 
انه يعيش حالة نفسية سيئة 
للغاية خوفا على بلده وابنته 
التي تعاني من مرض نفسي 
منذ هذه االحداث، مشيرا الى 
ان ابنته عاشت احداثا صعبة 
وسط اطالق النيران واحداث 

البلطجة التي وقعت.
الى ذلك، نش���رت صحيفة 
»دايلي نيوز« االميركية امس 
ما تع���رض له جن���م اجليل 
اثناء زيارته للثوار في ميدان 
التحرير معتبرة ان احد مكاسب 
الثورة هو انهيار جنومية تامر 
حسني وذلك اعتمادا على بعض 

القاه���رة � وكاالت: اته���م 
امللحن واملطرب عمرو مصطفى 
مواطنه تامر حس���ني باثارة 
الفتنة في مصر بعدما اعلن ان 
احلكومة املصرية طلبت منه 
تهدئ���ة املتظاهرين في ميدان 
التحرير واقناعهم بالعودة الى 
منازله���م، بينما دافع املخرج 
محمد دياب عن املطرب الذي 
رافقه في امليدان وشدد على ان 
تامر مت خداعه من قبل احلكومة 
ولم يكن يعي ثورة الشباب.

وأب���دى مصطف���ى ودياب 
تخوفهم���ا مما ستس���فر عنه 
االيام املقبلة في ميدان التحرير، 
وحذرا من حدوث تصعيد في 
»جمعة التح���دي« من جانب 
املتظاهرين في حال استمرار 
االوضاع كما هي وعدم حتقيق 

نتائج ملموسة على االرض.
وقال مصطفى � في مقابلة 
النهاردة«  مع برنامج »مصر 
على القناة الثانية بالتلفزيون 
املصري اول من امس � »ما فعله 
التحرير غير  تامر في ميدان 
مسؤول، وخروجه على الهواء 
واعالنه ان احلكومة ضغطت 
عليه حتى يقول تصريحات 
مؤيدة للنظام من شأنه ان يثير 

الفتنة في البالد«.
لكن دياب، الذي رافق تامر 
في ميدان التحرير ولم يستطع 
من���ع املتظاهرين من اهانته، 

عمرو مصطفىتامر حسني

طلعت زكريا يتهم متظاهري »التحرير«
بممارسة الجنس وتعاطي المخدرات!

طلعت زكريا

ماجدة

القاه���رة � وكاالت: ش���ب 
خالف حاد بني مشاهدي قناة 
»م���ودرن ك���ورة« وحتديدا 
برنامج »الكورة مع شوبير« 
الذي يقدم���ه االعالمي احمد 
شوبير وضيفه الفنان املصري 
طلعت زكريا، حيث دار احلديث 
حول ث���ورة 25 يناير، حيث 
بدأ طلعت زكريا كالمه باعالن 
احترامه للثورة، لكنه قال كالما 
استفز املش���اهدين بقوله: ان 
ميدان التحرير اصبح ب��ؤرة 
ل�ل�مخ���درات واجلنس، وان 
الشباب املوجود هناك يفعل 
ذلك مستغال حالة احلياد التي 

يلتزمها اجليش املصري!
وبحس���ب »بوابة االهرام« 
ع�ن�دم�ا فت�ح شوب���ير املجال 
لل��م��داخ�����الت التلفزيونية 
تل��قى ط��لعت زكريا سيال من 
الهج���وم عليه، وحتدث م�عه 
الكثير من الش���باب املشارك 
وات�ه�موه ب���أنه تابع للنظام، 
وان عالقت���ه بال��رئ��يس هي 
التي حتكم كالمه، بل ان احدهم 
بالغ في الهج���وم عليه للحد 
ال���ذي قال فيه ان تعاطفه مع 
النظام نابع م���ن ان الرئيس 
عاجله على نفقة الدولة، مشيرا 

الى ان عالجه هذا لم يكن على 
نفقة الرئيس ب���ل على نفقة 

الشعب.
ورغ���م محاولة ش���وبير 
الهجوم  التخفيف من ح���دة 
مبحاول���ة انتزاع اعتراف من 
طلعت زكري���ا بأنه اخطأ في 
التعبير، لكن زكريا لم يتراجع 
عن موقفه، مما دعا اجلمهور 
الى استمرار الهجوم عليه على 
الرغم من دخول بعض املداخالت 
التي حاولت ان تقف الى جوار 
زكريا اال انهم تعرضوا للهجوم 

عليهم ايضا.

ماجدة ترفض إهانة حسني مبارك
ف���ي مداخل���ة هاتفية 
لبرنام���ج »احلقيقة« مع 
اإلعالمي وائل اإلبراش���ي 
بقناة »درمي 2« وبصوت 
الفنانة  ثائ���ر، حتدث���ت 
ماج���دة الصباحي معلنة 
رفضها للطريقة املسيئة 
البعض  التي يتحدث بها 
ضد الرئيس محمد حسني 
انه  الى  مبارك، مش���يرة 
رئيس ألكبر دولة باملنطقة، 
وجنح في احلفاظ على بلده 
من اخلوض في احلروب، 
وال يجوز تناسي اجنازاته 
التي قدمها طوال 30 عاما 
في خدم���ة البلد والوطن 
العربي، حتى وان كان قد 
أخطأ، مشددة على ضرورة 
احلفاظ على كرامة الرئيس 
التي هي بكل تأكيد كرامة 

املصريني جميعا.

عامر منيب

اتهام العادلي بتهريب أخت الفنان عامر منيب من السجن
بعد استيالئها على 13 مليون جنيه من ضحاياها

القاهرة � وكاالت: انتهى الفنان االماراتي 
حسني اجلسمي من تصوير احدث اغنياته 
بعنوان »أهل كايرو 2« والتي يهديها الى 
شعب مصر في ظل االحداث التي تشهدها 
البالد ف���ي الوق��ت احلال��ي، وتش���ك��ل 
االغن��ية اجل��زء الثان��ي واملكمل الغنية 
تتر مسلس���ل »أهل كايرو« والتي حققت 
جناح���ا جماهيريا كبيرا عند عرضها في 

رمضان املاضي.
ويقوم بتصوي���ر االغنية حتت ادارة 
املخ���رج احمد املهدي، وه���ي من كلمات 
الش���اعر امين بهجت قمر واحلان محمد 
يحيى وتوزيع توما، ومن املقرر عرضها 
على القنوات الفضائية خالل األيام القليلة 

املقبلة.
الى ذلك وتعبيرا عن مدى حبها وعشقها 

للبلد الذي اسهم كثيرا في حتقيق الشهرة 
والشعبية اجلارفة لها، تبدأ الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم خالل األيام القليلة املقبلة 
في تسجيل اغنية حتمل مشاعرها ملصر 
وللمصريني حتت اسم »وحشاني يا مصر 
موت« وهي األغنية التي متت كتابة كلماتها 
من���ذ نحو عام، لكن لم تس���نح الفرصة 

لالنتهاء منها وتقدميها بالشكل الالئق.

الجسمي ونانسي عجرم يهديان أغنيتين لمصر

نانسي عجرم حسني اجلسمي

وائل غنيم رمز »ثورة الفيس بوك« 
يؤكد أنه ال يطمح ألي دور سياسي

القاه����رة � أ.ف.پ: أك����د وائل 
غنيم الذي أصبح رمزا لالنتفاضة 
الرئيس املصري  الش����عبية ضد 
حسني مبارك منذ اعتقاله في بداية 
التظاهرات، في رسالة على موقع 
تويتر للمدونات القصيرة انه لن 
ميارس اي نشاط سياسي بعد ان 

حتقق حركة االحتجاج اهدافها.
وكان الش����اب الثالثيني الذي 
يش����غل منصب مدير تس����ويق 
خدمات العمالء في »غوغل« الشرق 
األوسط وشمال افريقيا اعتقل ملدة 
12 يوما لدى جه����از مباحث امن 
الدولة. وكشف لدى خروجه انه 
صاحب صفحة »كلنا خالد سعيد« 
على موقع في����س بوك للتواصل 

االجتماعي.
وخالد سعيد هو الشاب الذي 

ضرب����ه عناصر األمن حتى املوت 
بعد اقتياده من مقهى لالنترنت في 

االسكندرية الصيف املاضي.
وقال وائ����ل على موقع تويتر 
»اعد كل مصري بأنني س����أعود 
الى حياتي العادية ولن أش����ارك 
في اي عمل سياسي بعد ان يحقق 

املصريون حلمهم«.
وكان وائل غنيم، املقيم في دبي 
حيث مقر عمله، عاد الى القاهرة 
حيث شارك في اولى التظاهرات 
احلاشدة التي تطالب منذ اكثر من 

15 يوما بسقوط النظام.
وروى انه خالل االثنى عش����ر 
يوم����ا التي قضاها ف����ي االعتقال 
كان »معصوب العينني« ويخضع 
الستجوابات مستمرة ملعرفة ما اذا 

كان »عميال« لقوى اجنبية.

وائل غنيم

عال غامن

عال غانم تفكر في الهروب
لمحاولة »اإلخوان« اختطاف الثورة

أشرف زكي يستقيل من نقابة الممثلين

حمدي قنديل: اإلعالميون والصحافيون 
بدأوا يتنفسون روح الثورة

� وكاالت: طالبت  القاه���رة 
املمثل���ة عال غ���امن املتظاهرين 
املوجودين بالتحرير بالرحيل، 
الستئناف احلياة بشكل طبيعي، 
مشيرة الى انها فكرت في السفر 
خارج مصر بس���ببهم. وقالت 
عال غامن: »انقسم الناس حول 
املظاهرات ما بني مؤيد ومعارض، 
وبعد مساندتنا لثورة الشباب، 
فوجئنا مبن يريد خطفها مثل 
بعض التيارات كجماعة اإلخوان 
املس���لمني في ظل انهيار البلد، 
وللمرة األولى في حياتي أفكر 
في مسألة السفر خارج مصر، 
لتده���ور األحوال هنا بش���كل 
غير مسبوق«، حسب صحيفة 
البلد  »الدس���تور«. وتابع���ت: 
يتم تسليمه لإلخوان، وكل ما 
أخشاه ان نكون مثل أفغانستان 
أو إيران، ووقتها سنلف رأسنا 
بالعقال وسيفرض النقاب على 
النساء ونعيش في هذا العالم 
الباه���ر، لذا ينبغ���ي ان نحكم 
عقلنا في ه���ذا الوقت، فكل من 
جمع املال سيصرفه اآلن، وهذا 

ملصلحة من؟
اجلم���ال  معرك���ة  وع���ن 
واألحصنة، قالت عال: »لم تكن 
أس���طوال كبيرا كم���ا صورها 
البع���ض، إمنا تعد على أصابع 
اليد، وأغل���ب القتلى كانوا من 
أصحابها، ألن مئات اآلالف في 
ميدان التحرير قاموا بقتلهم ألنهم 
أقلية، وكلنا نعرف ان هناك من 
تعاطف مع الرئيس بعد خطابه 

وخرج في الشوارع مدافعا عنه، 
وعلى رأس���هم املستفيدون من 
السياحة بنزلة السمان، وهؤالء 
ليست لديهم وسيلة مواصالت 
س���وى اجلمال واخليول وهي 
أدواته���م، وصوره���ا اإلع���الم 
اخلارجي بأنه���ا حرب أهلية«. 
وتابعت: فالناس خرجت تدافع 
عن لقمة عيش���ها ألن نس���بة 

الفن���ادق صفر  االش���غال في 
والبورصة انهارت، وهناك موارد 
ومص���ادر رزق كثيرة توقفت، 
واجلميع يسترضي املتظاهرين 
في التحرير دون جدوى. وأشارت 
عال الى انه���ا تتمنى ان تختار 
رئيس بلدها بنفسها، وعدم فرض 
نائب الرئيس عليها، كما حدث 

طوال تاريخ مصر.

القاهرة � وكاالت: قدم د.اشرف 
زكي استقالته من نقابة املمثلني، 
وذلك ف���ور علمه بإصدار بيان 
الفنانني يطالبون  من عدد من 
النقاب���ة ملوقفه  برحيله م���ن 
الشباب في ميدان  جتاه ثورة 

التحرير.
وكان من املق���رر ان تخرج 
الفنانني من امام  مس���يرة من 
النقابة تطال���ب برحيله وكان 
سوف يشارك فيها كل من وقع 
على البيان الذي يرفض متثيل 
النقابة والنقيب ملوقف الفنانني 
املصريني منهم اس���ر ياس���ني 

وبسمة وخالد ابو النجا وخالد 
الصاوي وعم���رو واكد واحمد 
ف���واز وجيهان  عيد وصبري 
فاضل ونهى العمروسي ويسرا 
اللوزي وفرح يوسف ومنى هال 
وزكي فطني عبدالوهاب وعمرو 

عابد.
كما وقع عليه املخرجون داود 
عبدالسيد وعلي بدرخان وخالد 
يوسف وهالة خليل واحمد ماهر 
ابو عوف  العدل ومرمي  وكرمي 
وكاملة ابو ذكري ومحمد دياب 
واحمد عبداهلل واملؤلفني تامر 

حبيب وخالد دياب.

قال االعالمي حم����دي قنديل 
ان االعالمي����ني في مص����ر بدأوا 
يتنفسون روح الثورة، واضاف 
قنديل ف����ي مداخلة م����ع محطة 
»اجلزيرة« الفضائية امس االول 
انه بعد ان عش����نا اسبوعني في 
دعارة اعالمية مارستها الصحف 
التي تدعى بالقومية ووس����ائل 
االعالم املتبوعة للدولة بدأ بعض 
االعالميني والصحافيني يغيرون 

من اجتاهاتهم.
واش����ار الى ان هناك جماعة 
يطلق عليها »جماعة لكن« اي الذين 
ميتدحون الثورة ويعلنون تبنيهم 

ملطالب الشباب، اال انهم سرعان ما 
يعودون ليقولوا لكن البلد وحالها 
والتخريب واالقتصاد واالستقرار 
وغيرها من اشياء من هذا القبيل، 
واكد قنديل هن����اك حتول حدث 
في تناول وسائل االعالم التابعة 
للدول����ة، للثورة حتى ان جريدة 
االهرام بدأت تطلق على االحداث 
لقب »ثورة« وبدأ رؤساء حترير 
القومية احملس����وبون  الصحف 
النظ����ام يغيرون م����ن كتاباتهم 
بعد ان اخذ النظام في التهاوي، 
فضال عن عدد من االعالميني الذين 
يعملون في اعالم احلكومة مازالوا 

متمسكني مبيثاق الشرف االعالمي 
والتغطية املهنية السليمة، اضافة 
البعض يحاول استعادة  ان  الى 
بعض املصداقية حلجز مكان ما 

بعد الثورة.
وحتدث قنديل عن تظاهرات 
الصحافيني امام النقابة ومطالب 
اقامة النقي����ب مكرم محمد احمد 
وتظاهر صحافي����ي االهرام امام 

مؤسسة االهرام.
وقال حمدي قنديل ان املشهد 
االعالمي الرسمي قبيح جدا، اال ان 
هناك حتوال نوعا ما في التغطية 

االعالمية الحداث الثورة.

أشرف زكي


