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 موســـكو ـ أ.ش.أ: عبر ميخائيل غورباتشـــوف آخر رؤساء االحتاد 
السوفييتي السابق امس األول عن رأيه بشأن األحداث األخيرة في الشرق 
األوســـط والوطن العربي، معتبرا أن االحتجاجات الشعبية في الشرق 
األوسط وأفريقيا لم تكن منظمة،  وإمنا اندلعت وفقا لسياق التغير في 
العالم املعاصر. ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن غورباتشوف 
قوله في مؤمتر صحافي عقده في موســـكو إنه تأمل كثيرا فيما يشهده 
الشرق األوسط في اآلونة األخيرة، مضيفا «إنني أعتقد أن هذه التطورات 

اندلعت دون أن يخطط ويحضر لها أحد». وشدد غورباتشوف قائال «إن 
العالم يتغير، وان تلك العمليات يجب أن يتم دراستها وتفسيرها وفقا ملا 
يحدث في أوروبا والعالم». وأشار إلى أن سكان الشرق األوسط يريدون 
«التخلـــص من الفقر والتخلف» وفقا لتعبيره، مضيفا «أنني أعتقد أنه 
من املهم للغاية أن تتخذ الدول األوروبية واألميركيون موقفا مســـؤوال 
إزاء مـــا يحدث»، معبرا عن رأيه «بأنه يعتقد أن منظمة األمم املتحدة قد 

تتدخل ملعاجلة الوضع الناشئ في املنطقة». 

 غورباتشوف: االضطرابات في الشرق األوسط وأفريقيا لم تكن منظمة 

 حكومة شفيق «المعدلة» أمام المجلس العسكري.. و«اإلخوان» ترفضها 
 القاهرةـ  وكاالت: سلم رئيس 
الوزراء املؤقت د.أحمد شفيق، 
القائمة النهائية بأعضاء حكومته 
بعد التعديل، إلى املجلس األعلى 

للقوات املسلحة.
  وكشـــف د.يحيـــى اجلمل، 
املرشـــح ملنصب نائب رئيس 
الوزراء، في احلكومة «املعدلة» 
أن التشكيل تضمن ضم وزارتي 
التربية والتعليم والتعليم العالي 
في وزارة واحدة يتوالها وزير 
التعليم األسبق، أحمد جمال الدين 
موسى، وعودة عمرو عزت سالمة 
لوزارة البحث العلمي، ومحمد 
الصاوي للثقافـــة وجورجيت 
قلليني للمصريني في اخلارج، 
وكل من إبراهيم صالح ومحمود 
لطيف، الرئيس احلالي للشركة 
القابضة للغاز والبترول، ومنير 
فخري عبدالنور للسياحة وجودة 
عبداخلالق للضمان االجتماعي 
أبوالغيـــط للخارجية،  وأحمد 

وإلغاء وزارة اإلعالم.
  وتضمن التشكيل تولي هاني 
سري الدين، وزارة التجارة، لكنه 
أعلن أنه اعتذر عن املنصب، دون 
إبداء أسباب، وكشفت مصادر 
عن ترشيح د.صفوت النحاس 
لوزارة التنمية اإلدارية والقوى 

العاملة.
  وأعلنـــت جماعـــة اإلخوان 

املسلمني رفضها التشكيل اجلديد، 
وطالبت حكومة شفيق بالتنحي، 
وتشكيل حكومة تكنوقراط تعبر 

مبصر املرحلة احلالية.
  فـــي املقابـــل، دعـــا «احتاد 
شـــباب الثورة» إلى مظاهرات 
مليونية يـــوم اجلمعة املقبل، 
في ذكرى مرور شهر على بدء 
الثـــورة، وأصدر االحتاد بيانا، 
يسمي تلك املظاهرات بـ «جمعة 
االستمرار» إلسقاط بقايا النظام 
ومواجهة رموز الفســـاد الذين 
مازالوا يواصلـــون أعمالهم ما 

يهدد بإجهاض الثورة.
  وكانت إحدى حركات الثورة 
دعت إلـــى مظاهـــرة مليونية 
أمس الثالثاء، غير أن «اللجنة 
التنســـيقية جلماهير ثورة ٢٥ 
ينايـــر» أعلنت رفضهـــا تلك 

الدعوة.
  في غضون ذلك، عقدت مساء 
األحد املاضي، أول جلســـة بني 
عدد من ضباط الشرطة وممثلني 
عن شـــباب الثوار، في محاولة 
لطي صفحة األحـــداث الدامية 
التي أسفرت عن سقوط مئات 
القتلى والشـــهداء والضحايا، 
وخالل اللقاء أدى ضباط الشرطة 
التحية العسكرية ألرواح شهداء 
الثورة، وطالب د.مصطفى النجار 
بإقصاء عدد من قيادات الداخلية 

ومحاكمتهـــم فيما أبدى ضباط 
الشـــرطة تضامنهم مع مطالب 
الشـــعب فيما يتعلق بتطوير 

الداخلية وأسلوب عملها.
    في سياق آخر، طلب وزير 
املالية د.سمير رضوان أمس من 
بريطانيا تعزيز مطالب بالده 
بـ«االعفاء عن ديونها لدى االحتاد 
أو على األقل االعفاء  األوروبي 
من فوائدها» مؤكدا العمل على 
استعادة النمو السريع لالقتصاد 

املصري.
  وأوضح رضوان في تصريح 
صحافي أنه طلب ذلك من وزير 
التجارة واالستثمار البريطاني 
اللـــورد ســـتيفن جرين خالل 
اجتماعه مع الوزير البريطاني 
والوفد املرافق املؤلف من ١٥ من 
كبار رجال األعمال العاملني في 
القطاعات االقتصادية املختلفة 

وكذلك نظم التعليم واالدارة.
  ودعا رضوان في هذا االطار 
مجتمع األعمال البريطاني الى 
زيادة استثماراتهم في السوق 
املصرية مؤكدا استمرار احلكومة 
املصرية في تنفيذ اإلصالحات 
االقتصادية التي بدأتها مصر منذ 
عام ٢٠٠٤ والتي أسهمت في زيادة 
معـــدالت النمو االقتصادي الى 
أكثر من ٧٪ قبيل األزمة املالية 
العاملية مع مراعاة جانب العدالة 

االجتماعية.
  مـــن جهتـــه أكـــد الوزيـــر 
البريطاني ثقـــة حكومة بالده 
فـــي ســـرعة اســـتعادة مصر 
استقرارها السياسي واالقتصادي 

وأمانها.
   واشار الى أن هناك تفكيرا 
جديا في التوسع في االستفادة 
من العمالة املصرية املاهرة في 
استثمارات ومشروعات الشركات 
البريطانية فور استقرار األوضاع 

في مصر.

   لن نمد يدنا ألحد 

  على صعيـــد متصل، التقى 
وزير اخلارجية املصري أحمد 
أبو الغيط مســـؤولة السياسة 
اخلارجية باالحتـــاد األوروبي 
كاثرين أشـــتون صباح أمس 
بالقاهرة، حيث تركز االجتماع 
على بحث التطورات في الساحة 
املصرية، وأبعاد ثورة ٢٥ يناير 

املاضي.
  وذكر ابو الغيط أن احلكومة 
النتائج  املصرية «تـــدرس كل 
واألضرار التي حدثت لالقتصاد 
املصري وكيـــف ميكن لالحتاد 
األوروبي والقوى الدولية األخرى 
املســـاهمة في تعزيزه وتدعيم 
منحه فرصة للنمو مرة أخرى مع 
تركيز واضح على حتقيق فرص 

عمالة للمجتمع املصري وفتح 
الســـياحة مرة أخرى واحلفاظ 
علـــى املزيد من االســـتثمارات 

احلالية».
الوزير للمسؤولة    وأوضح 
األوروبية أن الشـــعب املصري 
«يتمتع بقدر هائل من الكرامة 
الوطنية وإننا في مصر نبغي 
الدعم من االحتاد األوروبي وأن 
يقف معنا املجتمع الدولي ولكننا 
ال نطلب مـــن احد وال مند يدنا 

إلى أحد».
  من جانبها، عبرت املسؤولة 
االوروبية عن تقديرها للشعب 
املصري مشيرة إلى أنه مت بحث 
كيفية مســـاندتها في املستقبل 
للوصول إلى الدميوقراطية وكذلك 
املتطلبـــات االقتصادية ملصر 
مؤكدة على ان األمر متروك ملصر 
واملصريني لتحديد مستقبلهم 
وان تبحث القضايا االقتصادية 
التي تواجهها. وشددت على أن 
االحتاد األوروبي يساند مصر 
«ولكن على املصريني أن يحددوا 

مستقبلهم واحتياجاتهم».
  وقالت أشـــتون إن االحتاد 
األوروبي ســـيرد فورا على أي 
طلب من اجلانب املصري حيث 
يتم التأكد من وجود كل املوارد 
واخلبراء املطلوبني ملســـاندة 

الشعب املصري. 

 أحمد زويل يفكر في الترشح للرئاسة

 البلتاجي ينفي ادعاءات وائل غنيم
  

  نفى د.محمد البلتاجي عضو ائتالف احلفاظ على ثورة ٢٥ يناير، 
ما تناقله عدد من وسائل اإلعالم احمللية والدولية، بأن حرس د.يوسف 
القرضــــاوي منعوا وائل غنيم من صعود املنصة للحديث في جمعة 

النصر. وأكد البلتاجي ان هذا اخلبر عار عن الصحة.
  وأوضح البلتاجي ان وائل غنيم حضر الى املنصة يوم اجلمعة بعد 
الســــاعة الثالثة عصرا، أي بعد مغادرة د.القرضاوي مليدان التحرير 
بأكثر من ســــاعة ونصف الســــاعة، وبالتالي فــــإن احلديث عن منع 
حرس القرضاوي له هو حديث عار متاما عن الصحة، فضال عن ان 
د.القرضاوي لم يصطحب معه حرسا من األساس الى ميدان التحرير. 
وأشار البلتاجي الى انه تقابل مع وائل غنيم لدى وصوله بالقرب من 
املنصة ورحب به، وأكد له سعادتهم مبشاركته وبحديثه للجماهير 
من املنصة، خاصة ان وسائل اإلعالم قد ذكرت ان غنيم من الرافضني 
للمشاركة في مليونية اجلمعة، مضيفا انه طلب منه االنتظار لدقائق، 
ألن املنصة كانت مزدحمة بالراغبني في احلديث من الشخصيات العامة 
الى احلد الذي يهدد املنصة بالســــقوط مبن عليها، موضحا انه طلب 

من اجلميع االنتظار حتى ينزل البعض ويصعد آخرون. 

 أب مصري يسمي مولودته «فيس بوك»
  

  دبيـ  العربية نت: أطلق رجل مصري على مولودته اجلديدة اسم 
«فيس بوك» تيمنا بالدور الذي لعبه موقع التواصل االجتماعي «فيس 
بوك» على االنترنت في الثورة املصرية. واعتبر الشاب جمال إبراهيم 
وهو في العشرينيات من العمر، انه بهذه الطريقة يعبر عن فرحته 
باجنازات ثورة ٢٥ يناير والنجاح في تنحي الرئيس السابق محمد 
حسني مبارك، بحسب ما ذكرته صحيفة «االهرام» املصرية. وحصل 
ابراهيم على عدد من التهاني والتبريكات من قبل جيرانه والشباب 

الذين يقطنون احلي نفسه، باإلضافة إلى الهدايا وغيرها. 

 شقيقة اللواء البطران تتهم العادلي
   بإصدار تعليمات لقتله

  
  القاهرةـ  وكاالت: اتهمت د.منال البطران شـــقيقة الشهيد اللواء 
محمد البطران، رئيس مباحث قطاع السجون السابق بالفيوم، اللواء 
حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق بإصدار تعليمات بقتل شقيقها 
يوم ٢٩ يناير املاضي. وقالت منال ان شقيقها تلقى أوامر من وزارة 
الداخلية، بفتح أبواب السجون وإطالق سراح جميع املتهمني، لكنه 
رفض تنفيذ االوامر وتصدى لعمليات التخريب وخروج املسجونني 
في ٢٧ يناير. وأضافت: انه عقب وصوله الى ابواب السجن في ٢٩، 
يناير فوجئ بحراس برج املراقبة يطلقون النيران عليه، حتى لقي 
مصرعـــه، وأكدت في بالغها ان اللـــواء البطران رفض تنفيذ أوامر 
العادلي خوفا على املصريني واالسر البسيطة واالنفالت األمني. من 
جهة أخرى، نشرت صحف مصرية وثيقة زواج رجل االعمال الهارب 
أشرف السعد من االعالمية إلهام شرشر مطلقته والزوجة احلالية 
للواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، اضافة الى نسخة من 
تقرير املدعي العام االشتراكي السابق حول ثروة وأصول السعد. 

 الثورة المصرية تتفاعل 
  في األوساط الرياضية األوروبية

  
  دبيـ  العربية نت: مازالت أصداء الثورة املصرية تتفاعل مع مؤيديها 
حول العالــــم، لتصل الى املالعب الكروية االوروبية، حيث تغنى بها 
جنوم الكرة العاملية، بينما شارك املشجعون االسبان والطليان املصريني 

فرحتهم وعبروا عن سعادتهم على طريقتهم اخلاصة.
  وكان برشــــلونة الذي ميلك قاعدة جماهيرية واسعة في االوساط 
املصرية والعربية على حد ســــواء جنم الشــــباك في مساندة الثورة 
املصرية، فبعد وقوف العبيه دقيقة حدادا على ضحايا الثورة املصرية 
في مباراته ضد سبورتينغ خيخون في الدوري احمللي، عادت اجلماهير 
الكاتالونية لترفع االعالم املصرية في املدرجات أثناء مباراة برشلونة 
واتليتك بلباو في الدوري االسباني. وفي املرحلة املاضية من الدوري 
االسباني وحتديدا االحد ٢٠١١/٢/٢٠ رفعت اجلماهير الكتالونية، العلم 
املصري خالل لقاء فريقها مع أتلتيك بلباو الذي انتهى بفوز برشلونة 
بهدفي فيا وميســــي. وفي ايطاليا حمل مشجعو امليالن علم مصر في 
املدرجات خالل مبــــاراة ميالن وكييڤو. كما أكد جنم البرتغال وريال 
مدريد كريستيانو رونالدو ان الثورة املصرية كانت تشغله حيث كان 
يتابعها باســــتمرار هو وزوجته. أما جنم مانشستر يونايتد والعبه 
املخضرم ريو فيردناند فقد ساند الثورة املصرية، وقال ان املصريني 

يسعون الى تغيير اجلحيم الذي يعيشون فيه. 

 قال العالم د.احمد زويل ان املسؤولية الوطنية 
ــه، جعلته يدخل في مرحلة  ــاة االن على عاتق امللق
التفكير في الترشح النتخابات الرئاسة املقبلة، واكد 
ــدق املاريوت، نظمتها جمعية  زويل في ندوة بفن
ــرورة ان يعتمد الرئيس القادم  «عصر العلم» ض
ــؤون  حلكم مصر على املنهج العلمي في ادارة ش
البالد مثلما فعلت اسرائيل عندما ارادت ان يكون 

العالم اينشتاين رئيسا لها عند تأسيسها. واضاف 
زويل ان العلم هو االمل في نهضة مصر، مشيرا 
ــعبية قامت من خالل الوسائل  الى ان الثورة الش
التكنولوجية. وفي رد على سؤال عن حالة انعدام 
الثقة التي انتابت الشباب جتاه الرموز السياسية، 
قال زويل: «يجب فرز هذه الرموز املوجودة ومدى 

مصداقيتها». 

 مصر تطالب االتحاد األوروبي بإعفائها من الديون أو فوائدها وشباب ٢٥ يناير يدعون لمسيرة مليونية في جمعة االستمرار بعد غد 

 الرئيس املصري السابق حسني مبارك 

 مؤمتر صحافي مشترك لوزير اخلارجية املصري أحمد أبو الغيط ومسؤولة السياسة اخلارجية باالحتاد األوروبي كاثرين أشتون بالقاهرة 

 محمد ابو تريكة  خالد يوسف 

 ٥٤٩ مدرسة تحمل أسماء عائلة مبارك.. وراتبه الرسمي ٢٤ ألف جنيه
 القاهــــرة ـ وكاالت: أكد اللواء ممدوح شــــاهني عضو املجلس األعلى 
للقوات املسلحة لبرنامج العاشرة مساء على فضائية درمي امس األول 

انه ال قيود على حتويل مبارك واسرته للمحاكمة.
  واضافـ  بحسب الوفد املصريةـ  ان الدليل هو قرار النائب العام بفرض 
احلظر على حسابات مبارك واسرته في البنوك املصرية واألجنبية، وهو 

اجراء احترازي متهيدا التخاذ القرار النهائي من محكمة اجلنايات.
  وردا على سؤال لإلعالمية منى الشاذلي اذا كان هناك احتمال لتحويل 
الرئيس الســــابق الى محكمة اجلنايات، اكد شاهني ان هذا وارد وان كل 
من تســــبب في اي اعتداء على املصريني في ممتلكاتهم او ارواحهم لن 
يفلت من احملاكمة. في سياق آخر، أكد املستشار تيمور مصطفى كامل 
رئيــــس هيئة النيابة اإلدارية ان راتب رئيس الدولة األساســــي ١٢ الف 
جنيه ويحصل على مثلهم حوافز وبدالت، وهذا ما سيحاسب عليه في 

اقرار الذمة املالية باإلضافة الى املخصصات املالية االخرى.
  واضــــاف رئيس هيئة النيابة االدارية خالل حلقة من برنامج مصر 
النهاردة الذي اذيع مساء امس األول ان عدد بالغات الفساد وصلت الى 
١٠٠٠ بــــالغ منذ يوم ٢٥ يناير، خاصة يوم ١٣ و١٤ فبراير اغلبها قضايا 
تتعلق بإساءة استخدام الســــلطة في قطاعات الدولة املختلفة، مؤكدا 
ان الفساد عبارة عن انحراف في التشريعات اي انه قام بشكل قانوني 

لوجود عيوب في القوانني شارك في سنها رجال األعمال لصاحلهم.
  من جهة أخرى، كشفت وزارة التعليم املصرية ان هناك ٥٤٩ مدرسة 
حتمل اسم عائلة الرئيس، ٣٨٨ منها ملبارك و١٦٠ لزوجته سوزان ومدرسة 
واحدة باســــم ابنه جمال، وتســــتند هذه االحصائية الى بيانات موقع 

التعليــــم والتدريب املهني وبقية املدارس موزعة على بقية احملافظات، 
باالضافة الى مدرسة تابعة إلدارة البساتني حتمل اسم «جمال مبارك» 

و١٦٠ مدرسة لسوزان مبارك.
  أما عدد املدارس التي حتمل أســــماء الرؤساء الثالثة الراحلني محمد 
جنيب وجمال عبدالناصر وانور السادات فإنه يبلغ ٣١٤ مدرسة. وتدور 

اآلن تساؤالت عن مصير اسماء هذه املدارس خالل الفترة القادمة.
  من جانبه، دعا كمال مغيث اخلبير التعليمي الى حذف اســــم مبارك 
وعائلته من املدارس، واستبدالها بأسماء شهداء ثورة ٢٥ يناير او اسماء 
وطنية كبيرة تســــتحق التكرمي بدال من ان تكون اسماء املستبدين في 
واجهة املدارس، ألن هذا ينعكس على الطالب داخل املدرسة، فال ميكن ان 
ينشأ طالب بشكل سليم من ارض النفاق التي اسسها النظام السابق.

  كما يقول د.احمد حجي االستاذ بكلية التربية جامعة حلوان: «لألسف 
كل شــــيء اخذ اسم مبارك وصفته، حتى ان مصر كان يطلق عليها في 
عهده (مصر مبارك) ود.حسني كامل بهاء الدين كان السبب الرئيسي في 
اطالق اسم مبارك على اكبر عدد ممكن من املدارس بحكم انه اكثر وزير 
تعليم اســــتمر في املنصب كما اصدر سلسلة كتب اطلق عليها «مبارك 
والتعليــــم». بدوره، يرى د.محمد املهدي اســــتاذ علــــم النفس بجامعة 
االزهــــر، ان ما فعله الرئيس وعائلته في املدارس هو نفســــه ما فعلوه 
في كل اوجه احلياة، لكــــن االرقام التي حتدد اعداد املدارس التي اطلق 
عليها اسماء مبارك وعائلته والفرق بينها وبني عدد املدارس التي اطلق 
عليها اسماء رؤساء مصر محمد جنيب وعبدالناصر والسادات يكشف 

حقيقة ما جرى خالل ٣٠ عاما. 

الوزارة الذي يضم كل اسماء املدارس على مستوى اجلمهورية، وعلى 
مدار ٣٠ عاما قضاها الرئيس السابق حسني مبارك على كرسي احلكم مت 
اطالق اسمه على ٣١ مدرسة في القاهرة و١٩ باملنوفية و٥ باالسكندرية 
عالوة على ٥٧ مدرسة حتمل اســــم «مبارك كول» وهي متخصصة في 

 الجيش: تحويل الرئيس السابق للمحاكمة وارد 

 عودة المذيعات المحجبات 
  إلى التلفزيون المصري

  
  القاهرة ـ وكاالت: قرر اســـامة الشيخ رئيس احتاد االذاعة 
والتلفزيون عـــودة املذيعات احملجبات للعمل التلفزيوني من 

جديد بعد أعوام من استبعادهن.
  وكان انس الفقي وزير االعالم السابق قد استبعد وجودهن 
كما ان اسامة الشيخ كان يرفض تواجدهن متاما وصرح بذلك 
في اكثـــر من لقــــاء تلفزيوني ان احملجبـــة مكانهــا املنزل ال 
العمل االعالمي امام الكاميرات، الن املشاهد يرغب في احلصول 
على املعلومة وال يرغــــب في مشـــاهـــدة رمز ديني يحمـــل 

معلومــة.
  وخرج اسامة الشيخ بعد الغاء وزارة االعالم وصرح بحق 

ظهور املذيعات احملجبات على شاشات التلفزيون. 

 خالد يوسف يقترح مباراة خيرية بين األهلي والزمالك.. وأبوتريكة:  شعرت بأنني قزم أمام الثوار

 الوزراء الثالثة يريدون «تلفزيون» و«ريسيفر»
  وعز يطلب «سيراميك» لزنزانته!

 االتحاد المصري للكرة يزيل صور مبارك ويقبل استقالة حسام

 القاهـــرة ـ وكاالت: على الرغم من ان 
سجن «مزرعة طرة» يوصف لدى العامة 
بأنه سجن املشـــاهير والنجوم والكبار، 
ويتناقـــل املواطنون روايات عن طبيعة 
احلياة فيه، فإنه بدا غير مريح للوزراء 
السابقني حبيب العادلي واحمد املغربي 
وزهير جرانة، ومعهم رجل االعمال وامني 
التنظيم احمد عز، بعد نقلهم اليه محبوسني 

احتياطيا على ذمة التحقيقات.
  وعلمت «املصري اليوم» ان االربعة جلسوا 
مع مأمور السجن، وطلبوا منه توفير ريسيفر 
واجهزة تلفزيون في زنازينهم، لكن ادارة 
السجن رفضت االستجابة لهم، وحسب تأكيد 
مصادر فإن الوزراء الثالثة كانوا في حالة 
معنوية طيبة، علــــى عكس احمد عز الذي 

وصف املصدر حالته باالكتئاب الشديد.

  ولم تتوقــــف املطالب عند الريســــيفر 
والتفزيون، اذ طلب احمد عز «سيراميك» 
الرضية زنزانته، لكن ادارة السجن رفضت 
طلبه ايضا ورد عليه احد املســــؤولني «ملا 
نحب نعمل.. هنعمل احنا» وخالل اجللسة 
نفســــها كان العادلي يجلس واضعا ساقا 
على االخرى، ودخل فــــي وصلة مزح مع 

املأمور. 

 القاهرةـ  وكاالت: اقترح املخرج 
املصري خالد يوسف إقامة مباراة 
وديــــة في كرة القــــدم بني فريقي 
االهلي والزمالك واالســــتفادة من 
شــــعبية الفريقني من خالل هذه 
املباراة وذلــــك بتخصيص ريعها 
الثــــورة املصرية  إلعانة ضحايا 
بشــــرط أن جتري املبــــاراة دون 

تدخالت أمنية أو تنظيم أمني.
  من جهة أخرى أزال احتاد كرة 
القدم املصري، برئاسة سمير زاهر، 
صور الرئيس املصري الســــابق 
حســــني مبارك، من جميع غرف 
االحتاد التي كانت حتتل فيها موقع 

الصدارة.
  ورفض اعضــــاء مجلس إدارة 
االحتاد التعليــــق على قرار إزالة 

صور مبارك من مبنى االحتاد.
  وأصدر مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم بيانا أكــــد فيه أنه ليس له 

وتكليفه بإعادة تشكيل اللجنة.
الالعب  أكد  أخــــرى،    من جهة 
الدولي املصــــري محمد أبوتريكة 
صانع ألعاب فريق االهلي، أنه شعر 
اليوم األخير  خالل مشاركته في 
بثورة ٢٥ يناير بأنه قزم للغاية 
الشــــباب  الثوار من  أمام عمالقة 
الذين كانوا يقومون بعمل بطولي 
خارق، مشيرا الى انه ايد الثورة 
منذ البداية، وفكر في املشاركة فيها 
متنكرا، لكنــــه اعترف في الوقت 
نفسه بتأخره في املشاركة، وإعالن 

تأييده للثوار.
  وقال أبو تريكة ـ في حوار مع 
مجلة «االهلي» ـ «شعرت بلحظة 
ال ميكنني أن أصفها عندما نزلت 
ميدان التحرير، كل ما ميكنني أن 
أقوله انني شعرت بأنني أقوم بعمل 
عظيــــم، وأكيد هذا هو أعظم عمل 

شاركت فيه خالل حياتي». 

عالقة باألحداث السياسية الدائرة 
حاليا في مصر وانه مهتم بالنشاط 
الكروي فقط. على اجلانب اآلخر، 
وافق مجلــــس إدارة االحتاد على 
قبول استقالة رئيس جلنة احلكام 
الرئيسية، محمد حسام، من منصبه 

بعد تعرضه الحتجاجات من جانب 
بعض احلكام، والتي وصفها حسام 
بأنها «مؤامرة ونوع من الفساد». 
وقرر احتــــاد الكرة اختيار احلكم 
الدولي الســــابق عصــــام صيام، 
رئيسا للجنة احلكام لنهاية املوسم 

 ياخور: سأكشف «الفساد السياسي» 
  في مصر بعمل فني  

ـ د.ب.أ: كشـــف   أبوظبي 
املمثل السوري باسم ياخور 
أنه يستعد للمشـــاركة في 
مسلسل مصري يتناول قضايا 

الفساد السياسي في مصر.
  وقال ان املسلســـل يحمل 
اسم «املرافعة» للمؤلف تامر 

عبداملنعم.
  واوضح «هنـــاك احتمال 
كبير أن أجســـد الشخصية 
الرئيســـية، وهي شخصية 
رجل اعمال له نفوذ وسلطة 
صنـــع امبراطورية ماليـــة، 
وتوغل في احلياة السياسيـــة 
املصريـــة، غيـــر ان حياته 
تنقلـــب رأســـا على عقـــب 
بعـــد تورطه في مقتل فنانة 

شهيــرة».
  ونفى «ياخور» األنبـــاء 
التـــي ترددت عبر وســـائل 

الى  اعـــالم بأنــــه أســــــاء 
املمثلـــة املصريــــــــة غادة 
عبــدالـــــرازق أو نـــدم على 
املشـــاركــــة في مسلسلهـــا 
االخيـــر «زهرة وأزواجهــا 

اخلمســة». 

 باسم ياخور 


