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قالت الراقص����ة املصرية دينا 
إنها تعيش في رعب خشية بطش 
البلطجية بس����بب حالة االنفالت 
األمني التي يعاني منها الش����ارع 
املصري مع غياب التواجد الشرطي 
عقب أحداث الثورة، ولكن ذلك لم 
مينعها من االع����راب عن امنيتها 

بالوصول ملنزلة أم الشهيد.
وقال����ت دينا »أري����د أن أتقدم 
بالتعازي ألسر الشهداء الذين فقدوا 
في ثورة 25 يناير، ولكنهم يجب 
ان يفخروا بأبنائهم، النني لو كنت 
مكانه����م لكنت أكثر األمهات فخرا 

على وجه األرض »بحسب مجلة أخبار النجوم امس االول«.
واضاف����ت دينا »كنت من املؤيدين له����ذه الثورة، ومنذ أول يوم لها 
وسعيدة جدا بالتغيير، ولكنني في شدة خوفي على ابني وعلى مستقبله 
في ظل الظروف احلالية التي نعيش����ها، فهو يدرس في اخلارج وكنت 

حزينة لوجوده هناك، لكني اآلن اشعر بقليل من األمان«.

ويكيليكس مصر: مالبس حريمي بمكتب العادلي لزوم »الفرفشة«.. و10 زيجات للمفتي!
الثاني قبل العقد بحس���ب زعم 

الوثيقة.
ونسبت الوثيقة إلى حفيدة 
شلتوت قولها ألمن الدولة إنها 
علم���ت من املفتي خ���الل فترة 
زواجهما تكرار زواجه من سيدات 
أخريات )عدد 10 زيجات( إال أنها 
رفضت ذكر أي من تلك احلاالت، 
كما نفت مرافقتها للمفتي في أي 

جوالت خارج البالد.
م���ن جانبه، ناش���د املجلس 
األعلى للقوات املسلحة في بيان 
له جميع املواطنني بتس���ليم ما 
بحوزته���م م���ن وثائق تخص 
أمن الدولة إلى القوات املسلحة 
فورا، وذلك التخاذ ما يناس���بها 
من إج���راءات وعدم تداولها في 
وسائل اإلعالم، وذلك في نطاق 
املس���ؤولية الوطني���ة ومنع���ا 
للمس���اءلة القانونية، حيث ان 
هذه الوثائق ق���د حتتوي على 
بعض القضايا التي قد تعرض 

أمن الوطن وأفراده للخطر.
الى ذلك، كلف عصام شرف 
رئيس ال���وزراء املصري اللواء 
منصور العيسوي بتولي حقيبة 
وزارة الداخلية في احلكومة التي 

يقوم بتشكيلها حاليا.
في نفس السياق، ذكر موقع 
إلكترون���ي، يوصف بأنه مقرب 
من االس���تخبارات اإلسرائيلية 
امس، أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما أوفد وزير دفاعه روبرت 
غيتس في مهمة طارئة للقاهرة، 
إثر اقتحام مئات احملتجني ملقرات 
جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة 
واستيالئهم على ملفات سرية 

للغاية.
وق���ال موقع »ديب���كا فايل« 
اإللكتروني ان سقوط مقرات أمن 
الدولة في محافظة االسكندرية 
شمال القاهرة ومحافظة السادس 
من أكتوبر واملقر الرئيسي مبدينة 
نصر أتاح اطالع عناصر وصفت 
بأنها »مناهضة للواليات املتحدة 
القادة  على ملفات س���رية لكل 
السياس���يني والعس���كريني في 

مصر«.
وذكر التقرير أن تلك امللفات لم 
تكن متاحة في املاضي إال لرئيس 
االس���تخبارات املصري السابق 
عمر س���ليمان وذلك قبل اندالع 

»ثورة 25 يناير«.

نتيجة طالقها من زوجها الثاني 
ووفاة شقيقها.

التقري���ر أن حفيدة  وادعى 
شلتوت عقدت قرانها على جمعة 
مبسكنها الكائن بجاردن سيتي 
وشهد عليه كل من خالها وعمها 
دون أن يطلع املأذون الذي كان 
برفقة املفتي على وثيقة طالقها 

باحلياة اخلاصة للدكتور علي 
جمعة، مفتي الديار املصرية والتي 
تزعم ارتباط د.جمعة بالعديد من 
أنه  النسائية، وادعت  العالقات 
يتردد عنه في نطاق ضيق تعدد 

زيجاته بصورة سرية.
وزعم���ت الوثيق���ة أن جهاز 
مباحث أمن الدولة عقد لقاء مع 

دهشة الشباب الذين قاموا بتفقدها 
وتصويرها، خصوصا أنها ملحقة 
مبكتب���ه في مقر جه���از مرعب 
يتناقل عنه املصريون قصصا 
مرعبة من التعذيب واملالحقات 

والتجسس على غرف النوم.
الكاميرا س���ريرا  وأظه���رت 
لش���خصني مفروش���ا جي���دا، 

إحدى الس���يدات التي سبق لها 
الزواج م���ن جمعة وهي حفيدة 
املرحوم الشيخ شلتوت، وتدعى 
مها عبدالفتاح شلتوت، حيث نقل 
املفتي تربطه بأسرتها  أن  عنها 
صلة صداق���ة قدمية مما دفعها 
لالتصال به أوائل عام 2003 نظرا 
ملرورها بظروف نفسية سيئة 

و»برنس« رجالي يخص العادلي 
بجوار »البرنس« النسائي الذي 
علق عليه احد الثوار بأنه »لزوم 
الفرفش���ة« وكانا معلقني داخل 

خزانة مالبس كبيرة.
وكانت آخر هذه الوثائق تلك 
التي نش���رتها صحيفة »اليوم 
الس���ابع« اإللكترونية وتتعلق 

مكتب وزير الداخلية الس���ابق 
حبي���ب العادلي مبق���ر مباحث 
أم���ن الدولة الرئيس���ي مبدينة 
نص���ر في العاصم���ة املصرية، 
الذين  عثر عليه���ا املتظاهرون 

اقتحموا املقر.
أثار وجود غرفة النوم املجهزة 
كامال بجوار غرفة لالجتماعات، 

القاهرة � وكاالت: لو عايز نذيع 
قول ذيع، لعل هذه هي املالحظة 
األبرز فيما تشهده مصر هذه األيام 
في أعقاب جناح ثورة 25 يناير 
وتغيير نظ���ام احلكم في مصر 
ومالحقة وزير الداخلية األسبق 
حبيب العادلي وما ترتب عليه 
من حرق أكثر من 12 مقرا ملباحث 
القاهرة  الدولة مبحافظات  أمن 
واجليزة واإلس���كندرية بأيدي 

الضباط.
األمر الذي يطرح مائة سؤال 
حول طبيعة الوثائق املراد حرقها 
وطبيعة امللفات التي من مصلحة 
مسؤولي الداخلية وأمن الدولة 
حجبها عن الرأي العام خصوصا 
بعد تس���ريب عدد منها يحمل 
اتهام���ات خطيرة ضد أصحابها 
مبن فيهم وزير الداخلية السابق 

نفسه.
الوثائ���ق  فعل���ى طريق���ة 
اعتاد موقع  الت���ي  الفضائحية 
»ويكليكس« نشرها مؤخرا، بتنا 
نستيقظ كل يوم على وقع وثيقة 
حتمل اتهامات ضد مسؤول هنا 
أو هناك، بل ويبيع أشخاص على 
أرصفة شوارع القاهرة وثائق أمن 
الدولة وتتضمن أسماء ملشاهير 
من إعالميني وصحافيني وغيرهم 
بسعر جنيهني مصريني للوثيقة 
أق���ل من نصف  الواح���دة، أي 

دوالر.
ونتيجة إلحراق أو محاوالت 
الوثائق اخلطيرة  إتالف ه���ذه 
في مقار أجهزة أمن الدولة على 
مس���توى اجلمهورية قام آالف 
الث���وار باقتحام مق���رات جهاز 
مباحث أم���ن الدولة مبحافظات 
أكتوب���ر، والقاه���رة، واجليزة، 
واإلسكندرية، وجنوب سيناء، 
وقنا، ومرس���ى علم وشال تني 
والعديد م���ن محافظات صعيد 
مصر ولقد ح���رص املقتحمون 
أوال على تأمني امللفات اخلاصة 
باجلهاز، والتي فضحت النظام 
وأوضحت كيفي���ة إدارة األمور 

في البالد.
وفي املقر الرئيسي جلهاز أمن 
الدولة مبدينة نصر بالقاهرة، عثر 
املتظاهرون بعد اقتحامهم له، على 
غرفة نوم وحمام فاخر وجاكوزي 
و»برن���س« نس���ائي وشاش���ة 
تلفزيون 42 بوصة وثالجة في 

الوثيقة تباع بـ 2 جنيه على الرصيف.. وأوباما يوفد غيتس للقاهرة خشية تسرب تقارير سرية.. والجيش يناشد المواطنين تسليمه الوثائق التي بحوزتهم

صورة مركبة للمتظاهرين وهم يدخلون مقار جهاز امن الدولة في القاهرة واالسكندرية و6 اكتوبر وبرفقتهم القوات املسلحة بعد محاولة احراق الكثير من امللفات املهمة من قبل رجال الشرطة  )أ.پ ـ أ.ف.پ ـ رويترز(

حسن يوسف يعتذر لشباب الثورة 
ويكشف حقيقة تصريح كنتاكي

هيفاء تتهم الدول العربية
 بعدم مساندة الثورة المصرية

اتهام 45 شخصًا في زيمبابوي بالخيانة العظمى 
لمشاهدتهم ڤيديو عن الثورة المصرية

إنقاذ »العميد« من الموت المحقق في مصر الجديدة

أغاني أم كلثوم تلهب حماس ثوار موريتانيا

هراري � أ.ش.أ: وجهت السلطات في زميبابوي 
تهمة اخليانة العظمى ل� 45 ناشطا سياسيا وقدمتهم 
للمحاكمة بعد مشاهدتهم خالل اجتماع ملنظمتهم 
اليسارية مقاطع تلفزيونية تتضمن مشاهد من 

الثورة املصرية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق اإلنسان روزالني 
هانزي أمس األول في تصريح لوكالة أنباء أفريقيا 
أن الناش���طني اللذين يحاكمون حاليا كان قد مت 
إلقاء القبض عليهم أثناء اجتماع مت خالله عرض 
مشاهد من الثورتني املصرية والتونسية أعقبته 
مناقشة لتلك املشاهد التي ال تختلف عما شاهده 

جمهور املواطنني.
وأضاف���ت: »مت توجيه تهمة اخليانة العظمى 
ل� 45 ناشطا من بينهم محامون وطلبة جامعات 
وأعضاء بالنقابات العمالية بالتآمر لإلطاحة بنظام 
الرئيس روبرت موجابي من خالل تنظيم حركات 
احتجاجية واسعة النطاق على غرار ما حدث في 

كل من مصر وتونس«.
وأش���ارت إلى أن محاكمة هؤالء الناش���طني 
ستستأنف اليوم لالستماع لرد النيابة على الدفوع 
التي قدمها محامو املتهمني ورفضوا فيها جميع 

االتهامات املوجهة إليهم.

أش���ار الكابنت حسام حسن 
امللقب ب� »العميد« املدير الفني 
لنادي الزمالك الى انه تعرض 
حلادث من 4 ش���باب يقودون 
اثناء توجهه  دراجات بخارية 
وطارق س���ليمان لقيادة املران 
في ميت عقبة امام نادي اجلالء، 

مبصر اجلديدة.
انه سمع  واضاف حس���ام 
صوت طلق���ات نارية وفوجئ 
بأربعة ش���باب عل���ى دراجات 
بخارية يطاردون سيارة سليمان 
مما اس���فر عن حتط���م زجاج 
السيارة وكاد االمر يتطور لوال 

تدخل الشرطة العسكرية التي جنحت في القبض 
على الشباب االربعة وإجبارهم على توقيع تعهد 

بعدم التعرض لهما مرة اخرى.
وكان ابراهيم حس���ن مدير الكرة بالزمالك قد 

نفى ما تردد حول تعرض توأمه 
وطارق س���ليمان املدرب العام 
العتداءات من قبل بعض شباب 

ثورة 25 يناير.
إلى ذلك، جدد رئيس االحتاد 
املصري لكرة القدم سمير زاهر 
مطالب���ه بضرورة اس���تئناف 
بطولة الدوري املمتاز، والتراجع 
عن فكرة إلغائها هذا املوس���م، 
لتجنب اخلسائر املالية الكبيرة 
التي قد تتكبدها االندية في حالة 
البطولة. وكشف سمير  إلغاء 
زاهر في تصريحات ل� »سي ان 
ان بالعربية« انه اجتمع مؤخرا 
مع وزير الداخلية اللواء محمود وجدي قبل إقالته 
ورئيس املجلس القومي للرياضة حس���ن صقر 
ملناقشة مستقبل كرة القدم في مصر، خالل املوسم 

احلالي وإمكانية استئناف بطولة الدوري.

نواكشوط � أ.ش.أ: تشكل املوسيقى في موريتانيا »اوكسجني« 
ال ميكن للموريتاني أن يعيش بدونه.

وفيما يوظف ثوار اخلامس والعشرين من فبراير في موريتانيا 
أغنية املطربة الراحلة أم كلثوم »أنا الشعب ال أعرف املستحيل..« 
التي اختارها شباب الفيس بوك لتصدح بها مكبرات الصوت، على 
مكان نشاطاتهم وتزلزل إيقاعاتها شارع جمال عبدالناصر في قلب 
العاصمة املوريتانية فقد اختار انصار الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
الرد على شباب الفيس بوك مبهرجان غنائي قدم خالله املوسيقار 

املوريتاني الكبير محمد ولد امليداح اغاني اطربت اجلماهير.
ولد امليداح الذي كان مرفوقا مبطربني آخرين وظف امس االول 
الط���رب في مواجهة ش���باب الفيس بوك وق���دم من خالل مقاطع 
موسيقية معبرة دعوة لرفض العنف ومحاكاة اآلخرين، معتبرا 
أن موريتانيا ليس���ت تونس او مصر ألن الرئيس املوريتاني لم 

ميض على انتخابه سوى سنتني ال أزيد.

اعتذر الفنان حسن يوسف عن انه اساء فهم شباب ثورة 25 يناير 
واوضح حقيقة تصريحه عن وجبات الكنتاكي، نافيا عن نفسه تهمة 
النفاق، مشيرا الى انه استبدل مشاهد احتاد الطلبة في مسلسله اجلديد 
»عائلة كرامة« مبشاهد للثورة. وقدم يوسف اعتذاره الى شباب ثورة 
25 يناير بعدما قال في تصريحات س����ابقة انه يخش����ى من التيارات 
واالجندات اخلارجية ان تستغل التظاهرات في اغراء الشباب بأشياء 
تافهة. وتبرأ يوسف من تصريحات نسبت إليه حتى يتم وضعه في 

القائمة السوداء للفنانني املعارضني للثورة.
وخ����ص بالذكر التصريحات التي نقلت على لس����انه وهي اتهامه 
الشباب باحلصول على وجبات كنتاكي لقلب نظام احلكم. اخيرا اقترح 
الفنان املصري ان يكون هناك عمل فني نرصد فيه الغدر الذي تعرض 
له شهداء الثورة على أيدي معدومي الضمير حتى نستطيع ان نخلد 

ذكرى هؤالء الذين ماتوا من اجل الوطن وجنفف دموع اهلهم.

أكدت الفنانة هيفاء وهبي ان كل الدول العربية لم تقف بجوار 
مصر اثناء ثورة 25 يناي���ر، موضحة ان بعضها أظهرت اجلانب 
الس���يئ لها، وعبرت عن حال املواطنني بسوء نية، لهذا نصحت 
املصريني بالترابط واالحتاد من أجل بلدهم. وأرجعت وهبي عدم 
غنائها للثورة الى انها ال حتب اس���تغالل موقف معني وتغني من 
أجله، مؤكدة انها تبحث عن كلمات تليق بلحن الثورة الذي عزفه 
ثوار التحرير بدماء الشهداء، وقالت أحب ان أغني من قلبي ملصر 
حلبي الشديد لها، بحسب صحيفة »املصري«. وتابعت ان من غنى 

للثورة في مصر ال يعني انه يحبها اكثر ممن لم يغن لها.
وعّبرت هيفاء وهبي عن حزنها الش���ديد على الشهداء، وتأملها 
من الدخالء عل���ى الثورة، متوجهة بالنصيحة لكل أم فقدت ابنها 
باألحداث األخيرة قائلة »ال حتزني ابنك لم ميت، فهو عريس زف 

مصر الى احلرية«.

الشابة دنيا  املمثلة  اعربت 
س���مير غ���امن عن س���عادتها 
باجن���ازات الثورة خاصة بعد 
تعيني عصام شرف رئيس وزراء 
بناء على اختيار الشعب. وكتبت 
دني���ا على صفحته���ا باملوقع 
االجتماعي الش���هير »تويتر«: 
مش قادرة احبس دموع الفرح، 
رئي���س وزراء بارادة مصرية 
ح���رة، ارفع رأس���ك فوق انت 
مصري، شكرا هلل، شكرا للثورة، 

شكرا للشهداء. 

حسن يوسف هيفاء وهبي

دنيا سمير غامن

ام كلثوم

حسام حسن

دينا

دنيا سمير غانم: شكرًا للثورة وللشهداء

جمهور الثورة عن أغنية حمادة هالل: آخر نكتة

حنان مطاوع: نظام »مبارك« 
دفعني للعمل وعمري 18 عامًا

الراقصة دينا: مرعوبة من البلطجية 
وأتمنى منزلة أم الشهيد

»األهرام«: النيابة فتحت ملفات تصدير الغاز إلسرائيل
مقتل مسلَمْين من أسرة واحدة في خالف حول عالقة مسيحي بمسلمة 

كشفت الفنانة املصرية الشابة حنان مطاوع انها اضطرت وهي في 
س����نة اولى جامعة الى العمل حتى ال تثقل على والدتها الفنانة سهير 
املرشدي التي كانت تتقاضى 300 جنيه كمعاش عن والدها الفنان الراحل 
كرم مطاوع، محملة نظام الرئيس السابق حسني مبارك املسؤولية عن 
حالة الفقر والتردي التي عاش����ها املصريون طيلة سنوات حكمه. إلى 
ذلك حول جمهور الثورة اغنية حمادة هالل »شهداء 25 يناير ماتوا في 
أحداث يناير« إلى آخر نكتة، على اعتبار ان الكل  يعلم هذه احلقيقة من 
دون أن يغنيه����ا هالل، هكذا جاء رد اجلمهور على االغنية التي صورت 

بعض لقطاتها في ميدان التحرير.

القاهرة � يو.بي.آي: ذك����رت صحيفة »االهرام« 
امس ان النيابة املصرية بدأت حتقيقات موس����عة 
بشأن ملف تصدير الغاز الطبيعي السرائيل املثير 
للجدل تش����مل وزير البترول السابق سامح فهمي. 
وقالت الصحيفة ان محققني استجوبوا فهمي بتهم 
تتعلق بإهدار املال العام عبر تعاقده مع دول اجنبية 
)اس����رائيل( لتصدير الغاز السائل لفترات طويلة 
وبأسعار اقل بكثير من اسعار السوق العاملية. الى 
ذلك، اكدت »االهرام« ان عجلة العدالة التي تدور بسرعة 

اآلن لالقتصاص من الفاسدين واملخربني دليل يؤكد 
جدية املجلس االعلى للقوات املس����لحة في القضاء 
على الفساد ومحاكمة رموزه مهما كانت شخصياتهم 
او مراكزهم السابقة. من جهة اخرى أسفر اشتباك 
مسلح وقع بني أفراد أسرة مسلمة بسبب عالقة بني 
شخص مسيحي وامرأة من األسرة في قرية صول 
مبركز اطفيح مبحافظة حلوان جنوب القاهرة عن 
وفاة رجلني من أفراد األسرة وإضرام النار أول من 

امس في كنيسة الشهيدين بالقرية.


