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مصر: العثور على 14 فتاة و25 شابًا في زنازين سرية بـ »عاصمة جهنم«
القاهرة ـ وكاالت: رغم أهمية الوثائق املصادرة 
من مقــــار أجهزة أمن الدولة فــــي مصر، فإن مئات 
املتظاهرين الذين اقتحموا تلك املقار على مستوى 
اجلمهورية كانوا مهمومني بشكل خاص بالبحث عن 
السجون السرية التي تردد طوال السنوات املاضية 
أنها تقع أسفلها، السيما مبنى أمن الدولة في شارع 
الفراعنة باإلسكندرية، واملبنى الرئيسي في مدينة 
نصر بالقاهرة.. وخالل اقتحام مقر اإلسكندرية والذي 
حمله ثوار 25 يناير مســــؤولية مقتل خالد سعيد، 
وهي احلادثة التي تعتبر املفجر األول للثورة، قال 
بعض املتظاهرين إنهم سمعوا استغاثات من حتت 
األرض، واستخرجوا سجينا مضى عليه 20 عاما في 
السرداب، لكن أحدا لم يستطع تأكيد ذلك حتى اآلن. 
وفي املقر الرئيسي ألمن الدولة والذي يقع في مدينة 
نصر بالقاهرة، حاول عشــــرات املقتحمني استراق 
السمع لعلهم يسمعون أصوات استغاثات من الزنازين 
السرية التي ســــمعوا عنها، والتي وصفها الناشط 
محمد الدريني في كتاب سماه »عاصمة جهنم« دون 
أن ينجح في حتديد مكانها بالضبط، ألنه كان يؤخذ 

إلى زنزانته معصوب العينني، حسب قوله.
وفي هذا املقر أيضا قال املقتحمون إنهم سمعوا 
االســــتغاثات، لكن هذه املرة وجــــدوا 14 فتاة و25 
شــــابا في زنازين ســــرية، كما أكد املستشار زكريا 
عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق في حديث 
لبرنامــــج 90 دقيقة بقناة »احملور« املصرية الليلة 

قبل املاضية.
الى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس 47 من ضباط 
وجنود الشرطة الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم 
بوقائع حرق مســــتندات مبقار مباحث أمن الدولة 

واتالف بعض أجهزة احلاسب اآللى بها.
وعلى صعيد »ويكيلكــــس مصر«، قالت وثائق 
منسوبة ألمن الدولة ومت تسريبها ليلة سقوط أمن 
الدولة ان االعالمية القديرة منى الشــــاذلي، والدها 

شيوعي قدمي وسبق اعتقاله ملدة اربع سنوات.
واشارت الوثائق الى ان منى الشاذلي تأثرت بنزعة 
والدها الشيوعية في تقدمي العاشرة مساء وانه مت 
التنبيه عليها من خالل صاحب احملطة التي تعمل بها 
وهو أحمد بهجت وانها استجابت بعدم الزج باسم 

األمن في القضايا التي تناقشها في برنامجها.
واشارت الوثائق الى ان الشاذلي 38 سنة اشترت 
مؤخرا ڤيال في مدينة 6 أكتوبر وانها تستخدم سيارة 

قناة »درمي« في جميع حتركاتها.
وفي نفس السياق قالت قناة »العربية« ان موقع 

»ويكيليكس« الشهير طالب بحسابه اخلاص على 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر« املصريني بعدم 
التفريط في االوراق واملستندات التي قام الضباط 
في مقار اجهزة أمن الدولة بفرمها خوفا من اقتحام 
الثوار واالستيالء عليها، واكد موقع » ويكيليكس« 
انه ميتلك اجهزة تستطيع اعادة جتميع املستندات 

من جديد.
وقد القت دعوة ويكيليكس استهجانا من جانب 
شــــباب »فيس بوك« حيث طالبوا بتسليم االوراق 
الى اجليش وعدم تســــليمها الي جهات اجنبية، او 

وسائل اعالم عربية وخارجية.
وطالبــــت بعض الصفحات علــــى »فيس بوك« 
بعدم االستجابة للدعوات اخلارجية بتسليم االوراق 
واملســــتندات الى جهات اجنبية حتت ستار اعادة 

هيكلتها مرة اخرى.
الى ذلك أصدرت احملكمة العسكرية العليا حكما 
بالســــجن املشدد الذي يتراوح بني 10 و 15 عاما مع 
مصادرة أسلحة بيضاء ضد بعض البلطجية حليازة 
وإحراز مفرقعات واستعمال القوة والعنف مع مكلفني 

بخدمة عمومية وحيازة وإحراز سالح أبيض.
الى ذلك أعلن املستشــــار عادل الســــعيد النائب 
العام املساعد واملتحدث الرسمي للنيابة العامة أن 
املعاينة التي أجراها فريق من محققي النيابة مليدان 
التحرير وأسطح عدد من البنايات املجاورة والقريبة 
من امليدان »في إطار حتقيقات النيابة بشأن حوادث 
التعدي علــــى املتظاهرين واالنفالت األمني منذ 25 
يناير وما تبعه« أسفرت عن ضبط كميات من أظرف 
الطلقات اخلرطوش والرصاص احلي التي مت إطالقها. 
وذكر املتحدث الرســــمي للنيابة العامة في بيان له 
أن فريقا آخــــر من محققي النيابــــة انتقل إلى مقر 
رئاسة قوات األمن املركزي على مستوى اجلمهورية، 
حيث مت ضبط الدفاتر والســــجالت اخلاصة بغرف 
عمليات األمن املركزي خالل األحداث األخيرة، وذلك 
للوقوف على البيانات واملعلومات املتعلقة بتحديد 
أماكن تواجد قوات األمن املركزي وأنواع األســــلحة 
والذخائر التي استعملت أثناء األحداث التي جرت 
مؤخرا. وكشف السعيد عن ضبط اسطوانة مدمجة 
)سي دي( مسجل عليها كل االتصاالت الهاتفية بني 
قادة وضباط األمن املركزي بشــــأن كيفية التعامل 
مع املتظاهرين، مشيرا إلى أن املعاينات التي أجراها 
محققو النيابة العامة للعديد من البنايات واألماكن 
جاءت في ضوء معلومات الشهود الذين أشاروا إلى 

إطالق األعيرة النارية عليهم أثناء التظاهرات.

حبس 47 من ضباط أمن الدولة التهامهم بحرق مستندات وإتالف حواسيب.. و»ويكيليكس األصلي« يطلب الوثائق المفرومة إلعادة تجميعها

مجدي اجلالد

تامر حسني

أمين نور عمرو الليثي

صورة من صفحة الـ »فيس بوك« املطالبة بحل احلزب الوطني الدميوقراطي

محامي الرئيس السابق: أقسم إن مبارك ال يملك جنيهًا واحدًا
وسيقاضي »الغارديان« و»سي.إن.إن« للتشهير!

من املفاجآت. وجادله عمرو اديب في تصريح ادلى به 
وزير خارجية سويسرا الذي جاء فيه ان بالده عثرت 
على ماليني من الدوالرات مودعة باسم مبارك، غير ان 
احملامي د.حمودة علــــق على ذلك قائال: انا تعلمت في 
اوروبا ومارست احملاماة في اوروبا، واعرف بالضبط 
قيود االفصاح في العمليات املصرفية، واعرف ايضا ان 
وزير خارجية سويسرا ال ميلك ان يدلي بهذا التصريح. 
رد عمرو: ان هذا التصريح نشرته »نيويورك تاميز«! فقال 

د.حمودة: اشك فيما نشرته الصحيفة االميركية.
من جانبه أعلن املستشار مرتضى منصور بشكل 
نهائي، رفضــــه قبول توكيل الرئيس الســــابق محمد 
حسني مبارك وأسرته للدفاع عنهم في قضية التحفظ 
على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، واملنتظر نظر ثاني 
جلســــاتها اليوم أمام الدائــــرة الرابعة جنايات جنوب 
القاهرة، واملنعقدة مبحكمة التجمع اخلامس بالقاهرة 

اجلديدة برئاسة املستشار مكرم عواد.
إلى ذلك، بدأ شــــباب مصريون حملــــة على موقع 
فيس بوك للتواصل االجتماعي امس بهدف حل احلزب 
الوطني الدميوقراطي الــــذي كان يحكم مصر في عهد 
الرئيس املخلوع حسني مبارك. وتأتي احلملة اجلديدة 
بعد يومني من انهيار جهاز أمن الدولة والذي كان حله 
مثلما هو حل احلزب الوطني أحد مطالب الثورة التي 
أطاحت مببارك. وقال الناشــــطون انهم يزمعون جمع 
مليون توقيع من أجل حل احلزب وجتميد نشاط أعضائه 
ومحاكمة مبارك وباقي املسؤولني فيه عن اجلرائم التي 
ارتكبوها. وأضافوا انهم استطاعوا في اليوم األول جمع 
20 ألف توقيع. كما طالب الناشــــطون بحظر مشاركة 

أعضاء احلزب في االنتخابات البرملانية املقبلة.
وحذروا مــــن ان رجال احلــــزب الوطني يحاولون 

العودة مرة أخرى الى الساحة السياسية.

قناة »سي.ان.ان« وصحيفة »الغارديان« البريطانية.
وقال د.حمــــودة: ان هذه االدعــــاءات الكاذبة بدأت 
بتقرير نشــــرته صحيفة »الغارديان« ثم بتقرير بثته 
»سي.ان.ان« وظهرت بعد ذلك مئات التقارير الداخلية 
واخلارجية. واضاف د.حمودة: انا قلت للرئيس وعائلته 
اذا كان موقفكم سليم فعليكم مبقاضاة كل هذه الصحف 
والفضائيات التي نشــــرت هذه االكاذيــــب، وقد وافق 
الرئيس الســــابق على هذا الرأي، وستشهدون الكثير 

القاهرة ـ وكاالت: اقســــم د.محمد حمودة، محامي 
الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ان الرئيس السابق 
ال ميلك جنيها واحدا داخل مصر او خارجها، وليست 
لديه عقارات او ممتلكات او اصول مالية باسمه داخل 
مصر او خارجها. جاء ذلك في حوار ســــاخن للمحامي 
د.حمودة مــــع االعالميني البارزين عمرو اديب ومحمد 

شردي على شاشة »القاهرة اليوم«.
وقال حمودة انه وافق على تولي الدفاع عن الرئيس 
السابق بالنسبة مللف فرض احلظر على امواله وممتلكاته 
ووضع لذلك اربعة شروط: الشرط االول يتعلق بالرئيس 
وعائلته، فقد طلب منهم اجابة صريحة: هل لديكم اموال 
في الداخل واخلارج كما تدعي اجهزة االعالم وكما جاء 
في البالغات املقدمة ضدكم؟ وجــــاءت االجابة بالنفي 
القاطع، وقد علق د.محمــــد حمودة على ذلك قائال: اذا 
ظهر غير ذلك فإني مضطر لالنسحاب، ألن ذلك سيفسد 

اخلطط الدفاعية التي سأتولى اعدادها.
الشروط الثالثة االخرى تتعلق بشروط احملاكمة ذاتها، 
انا مســــتعد للدفاع عن قضية حتقق بشروط العدالة، 
وحتاكم بشــــروط العدالة، وليس بضغوط سياسية 
او اعالمية، واال تتم احملاكمة وسط انفالت امني يهدد 
حياة املتقاضني، خاصة اننا نقدم اول رئيس جمهورية 
للمحاكمة، وان تبتعد احملاكمة متاما عن عيون االعالم 
واجلماهيــــر، وان يتوفر للمحامي الوقت الكافي )مهما 

طال الوقت( جلمع االدلة التي تفيد موكله.
واضاف د.حمودة انه نصح الرئيس وعائلته برفع 
قضايا سب وقذف وتشهير ضد كل الصحف والفضائيات 
التي حتدثت عن ثروة مبارك واتهمته في ذمته املالية 
وشككت في نزاهته وادعت انه تربح من منصبه كرئيس 
جلمهورية مصر العربية، واكد بيقني ال يقبل الشــــك: 
ستشهدون قريبا جدا سلسلة من الدعاوى القضائية ضد 

حملة على الـ »فيس بوك« لحّل »الوطني«.. ومرتضى منصور يرفض الدفاع عن مبارك

شريهان: عالء مبارك لم يطلب الزواج مني 
وأسرته لم تحاول قتلي

تامر حسني يبكي: »صعبت علّي نفسي«!
ميدان التحرير أللتقي بجمهوري 
من الشـــباب كما اعتدت وجها 
لوجه ودون حواجز، لكن ما حدث 
كان غريبا جدا، انا توجهت الى 
امليدان والتقيت هناك بعدد من 
الشباب وتكلمنا وبقيت لبعض 
الوقت الى ان وجدت من يقول 
في ميكروفون االذاعة التي اقيمت 
هناك ان تامر موجود ويريد ان 
يتكلم، وقتها وجدت بصراحة 
تصرفا غير دميوقراطي حيث 
ظهر فجأة مـــن يصرخ مطالبا 
مبنعي من الكالم ويتهمني بأنني 
ضد الثورة والتف حوله مجموعة 
من الشباب اخذوا يهتفون »بره.. 
بره«، فبكيت، وبصراحة شديدة 

»صعبت علي نفسي«.
وعن اتهامه انه تابع للنظام 
التغيير  انا مع  الســـابق، قال: 
وان كنت افضله سلميا، وليس 
معنى انـــي حتفظت على اهانة 
احد رموز مصر انني مع النظام، 
انا مع الناس، طوال عمري كنت 
منهم ومعهم وسأظل كذلك لالبد، 
فأنا لم اغن للرئيس وال تربطني 
عالقـــة صداقة بعـــالء وجمال 
ولم احيي حفالت للتلفزيون ا 
ملصري وال اتقاضى اجرا منهم، 
لذا فما دافعي ألكون مع النظام 

او مناصرا له؟

بإلغائها وخسرت مبلغا ضخما 
ألني شعرت بأن واجبي هو ان 
اكون في هذه اللحظة في بلدي 
الى جوار والدتـــي وجمهوري 

وبلدي.
واضاف حسني: عدت الجد 
البلد فـــي حالة فوضى عارمة، 
الزنازين،  مســـاجني غـــادروا 
الشـــرطة غائبة عن الشـــارع، 
الشباب يشكلون جلانا شعبية 
حلماية البيوت واالحياء، ما الذي 
تتوقعونه مني عندما اعود الجد 
البلد في هـــذه احلالة؟ بالطبع 
ظهرت القـــول تعالـــوا نعمل 
من اجل عـــودة االمان للبيوت 
واالستقرار للبلد، يعني لم اهاجم 
الشباب ولم اعاد الثورة، لكنني 
كنت »مرعوبا« من الواقع الذي 

اشاهده.
وتوضيحا ملوقف ذهابه الى 
التحرير، قال: سأحتدث  ميدان 
بصراحة، هناك من حذرني من 
التوجه الى هناك ومن اخبرني 
بـــأن جنوما كبـــارا رفضوا ان 
يذهبـــوا ويواجهوا الشـــباب، 
لكني كنت مصمما على توصيل 
وجهة نظري، وقلت لعل احدهم 
لم يشـــاهد البرنامـــج او انهم 
يريدونني الى جوارهم في هذه 
اللحظات احلرجة، فتوجهت الى 

االفضل لهم.
في السياق نفسه، قال تامر 
حسني »جنم اجليل«: »االعالم 
املصري ضللني«، في حواره مع 
جريدة »املصري اليوم« معتبرا 
نفسه ضحية لسوء تفاهم، وأكد 

انه ليس من رجال النظام.
وعن سؤاله عن تواجده خارج 
مصر مفضال احياء احلفالت عن 
الشباب ثورتهم، قال:  مشاركة 
كنت مرتبطا مبجموعة حفالت 
منذ اشهر، وعندما اندلعت االحداث 
كنت خارج مصر وكان من املمكن 
ان اواصل تقدمي حفالتي ببساطة 
وكأن شيئا لم يكن، لكنني قمت 

يبدو ان الفنان تامر حسني 
لم يجد ســـوى البكاء ليتخذه 
وســـيلة للدفاع عن موقفه من 
الثورة، حيث كشـــف االعالمي 
وائل االبراشي انه تلقى اتصاال 
هاتفيا من تامر حســـني وهو 
يبكي ويحـــاول تبرير موقفه 

من الثورة.
ووصف االبراشي حالة تامر 
حسني وقتها بأنه كان في أسوأ 
حاالته، وأوضح االعالمي الشهير 
خالل لقاء مفتوح اقيم في نادي 
يخت اجليزة ان تامر حســـني 
اكد له انه لم يقصد الدفاع عن 
مبارك ونظامه بل كان يقصد فقط 
الدفاع عن االستقرار، كما انه قد 
ضلل منذ البداية من قبل النظام 
السابق الذي طلب منه الذهاب الى 
ميدان التحرير لتهدئة الشباب 
اقناعهم ببقاء مبارك  ومحاولة 
حتى تنتهي مدته الرئاسية وان 
هذا يضمن االستقرار ويخرج 

مصر من ازمة انهيار محقق.
من جانبه، علق االبراشـــي 
مستنكرا حتول بعض الشخصيات 
املعروفـــة وخاصة النجوم من 
الى مؤيدين للثورة  معارضني 
والذي اوقعهم في حرج شديد، 
وأكد انهم لو ظلوا متمســـكني 
البداية لكان هذا  مبوقفهم منذ 

نفت الفنانـــة املصرية شـــريهان التقارير 
الصحافية التي نشرت في بعض الصحف واملواقع 
اإللكترونية التي روجت أنها كانت تنوي الزواج 
بعالء مبارك ابن الرئيس املصري السابق، األمر 
الذي لم تقبله أســـرة مبارك، وبسببه حاولت 
قتلها وإنهاء حياتها بتدبير حادث ســـقوط لها 

من الطابق السابع.
وقـــال جمال أنـــور مدير مكتب شـــريهان 
واملتحدث باســـمها: »من املعروف أن احلادث 
املـــروع الذي تعرضت له كان حادث ســـيارة 
على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وهو 
ما أصابها بإصابات بالغة في عمودها الفقري، 
وتلقت عالجها في مركز ســـموحة الطبي، ثم 
في باريس، ولم يكن حادث سقوط من الطابق 

السابع كما يدعي البعض«.
ورفض جمال أنور عمليات االستفزاز التي تتعرض لها النجمة 
شريهان من قبل بعض الصحف واملواقع التي تروج ألكاذيب بعيدة 
متاما عن الصحة، مشيرا إلى أن »احلادث الذي تعرضت له شريهان 

لم يكن له أي عالقة بأسرة الرئيس السابق«.
وأضافت أن حديثها مع اإلعالمي محمود ســـعد في برنامج 
»مصـــر النهـــاردة« كان بهدف أن يتركها تتحـــدث بحرية في 

مداخلتها في البرنامج، ليس عن عالء مبارك، 
بل عن أنس الفقي وزير اإلعالم املقال.

وأوضحت شريهان التي كانت إحدى جنمات 
التلفزيون املصري لســـنوات طويلة، أن ترويج 
شائعة ارتباطها بعالء مبارك في هذه الفترة كذب 
وافتراء، و»مصر اآلن أهم بكثير من احلديث عن 

مثل هذه األشياء«.
وأشار جمال أنور إلى أن انتشار تلك الشائعة 
بســـبب نزولها إلى ميدان التحرير ووقوفها مع 
الثوار وإعالنها مســـاندتها إياهـــم، ورغبتها في 

التبرع بدمائها للجرحى.
وقال شارحا: »أنا مثال عندما نزلت إلى ميدان 
التحرير، هل ألن أحدا من العائلة احلاكمة ضايقني 
أو ألن هناك ثأرا بيني وبينهم؟ أم من أجل إمياني 

بالثورة ومستقبل أوالدي وحال البلد؟«.
واستطرد: »إحساس شريهان بصفتها مواطنة ببلدها ومبستقبل 
بناتهـــا في مصـــر كان هو الهدف الذي نزلت مـــن أجله إلى ميدان 
التحرير«. وأضـــاف أنور: »احلديث عن أن نزولهـــا إلى التحرير 
بدافع ثأري من عائلة الرئيـــس، يقلل و»يتفه« من أهمية نزولها، 
فقد شـــاركت في الثورة مثلها مثل أي مواطنة مصرية، وحتدثت 

بحرقة أيضا للسبب ذاته«.

عمرو الليثي وأيمن نور ينفيان صحة وثيقة أمن الدولة
والجالد يتقدم ببالغ للنائب العام

صور وسيناريو مسلسل »الجماعة« 
ضمن الوثائق السرية ألمن الدولة

اعتقال أبوالعينين لدى محاولته الهرب بـ»النش«

عثر ناشــــطون مصريون، أثناء مداهمتهم مقر امن الدولة املصري، 
على صور خاصة وأوراق من سيناريو مسلسل »اجلماعة« الذي عرض 
في رمضان املاضي، وتعرض لقصة حياة حســــن البنا مؤسس جماعة 

اإلخوان املسلمني، وكتبه وحيد حامد.
ومتكن مواطنون وناشطون من إنقاذ هذه الصور واألوراق وغيرها، 
عندمــــا بدأ جهاز امن الدولة، امس، حملة منظمة للتخلص من الوثائق 

السرية املوجودة في مقاره مبحافظات مصر.
واعتبر ناشــــطون على موقع »فيس بــــوك«، الوثيقة دليال على ما 

سموه التشويه املتعمد جلماعة اإلخوان املسلمني في اإلعالم احلكومي 
أثناء فترة حكم حسني مبارك، وهي التهمة التي واجهها مؤلف املسلسل 

وحيد حامد طوال شهر رمضان املاضي عند عرضه.
وانتقد املعلقون على الصور اخلاصة باملسلســــل على موقع »فيس 
بوك«، تدخل امن الدولة حتى في مسلســــالت رمضان، حيث قال خالد 
عثمان: »لسنا بحاجة الى وثيقة لنعرف الغرض منه. طبعا دي معروفة 
من زمان. أصال اللي شاف مسلسل »اجلماعة« وقرأ أي حاجة عن حسن 

البنا هيعرف انهم بيتكلموا عن حد تاني خالص«.

ألقى خفر السواحل القبض على عضو مجلس الشعب السابق، 
رجل األعمـــال محمد أبوالعينني، أثناء محاولته الهرب مســـتخدما 

»النش« بالقرب من منطقة برج العرب.
يذكر ان املستشار احمد إدريس مستشار التحقيق، أرسل بحسب 
موقع »أخبار مصر« مذكرة الى اخلارجية ملخاطبة السلطات القضائية 
في عدد من دول العالم، مطالبا فيها بتجميد احلســـابات واألرصدة 
اخلاصة بكل من أمني أباظة وزير الزراعة الســـابق، ورجلي األعمال 
محمد ابوالعينني عضو مجلس الشعب السابق، وعمرو منسي رئيس 
مجلس إدارة شركة »براعم مصر« للتنمية والنظم الزراعية، وذلك 
حلني اتخاذ باقي إجراءات املساعدة القضائية إلمكان استعادة تلك 

األموال الى بلدها األصلي.
وتضمنت الئحة الدول التي طلب املستشار إدريس الى اخلارجية 
مخاطبتها بهذا الشـــأن دول: فرنســـا، اململكة املتحدة )بريطانيا(، 
سويســـرا، أملانيا، الواليات املتحدة األميركيـــة، االحتاد األوروبي، 
إمارة ليختنشتاين، اإلمارات العربية املتحدة، بلجيكا، هولندا، كندا، 
استراليا. وكان املستشار ادريس الذي يباشر التحقيق في بالغات 
مقدمة ضد هؤالء األشخاص الرتكابهم مخالفات أضرت باملال العام، 
وسهلت االستيالء عليه بغير وجه حق، قد قرر في وقت سابق منعهم 
من مغادرة البالد والتحفظ على أموالهم السائلة واملنقولة والعقارية، 

ومنعهم من إدارتها، هم وزوجاتهم وأوالدهم القصر.

القاهرة: تقدم اإلعالمي عمرو 
الليثي ببالغ الى النائب العام امس 
األول مطالبا بالتحقيق معه ومع 
د.أمين نــــور رئيس حزب »الغد« 
في صحة الواقعة التي مت تسريبها 
من جهاز أمن الدولة، والتي تفيد 
باعتذاره عن إجراء حوار مع نور 
رئيس حزب »الغد« في برنامجه 
»واحد من الناس« على قناة »درمي«، 
بعــــد ان طلب منه ذلــــك بدعوى 

انشغال البرنامج.
وقيل فــــي الوثيقة ان االعتذار 
يأتي في إطار العالقة اجليدة التي 
تربط اإلعالمي عمرو الليثي باإلدارة 
العامة ملباحث أمن الدولة باجليزة 
وتفهمه التوجهات العامة في هذا 
الشأن. وكّذب الليثي الواقعة جملة 
الواقعة  وتفصيال، مؤكدا ان هذه 
مفتعلة من قبل اجلهاز، وتهدف الى 
تشويه سمعته متهما رئيس اجلهاز 
اللواء حسن عبدالرحمن  السابق 
بافتعالها. مــــن جهته، قال نور لـ 
»إيالف« انه لم يطلب من الليثي 
إجراء أي حوار معه في البرنامج، 

في حقه ويسيء الى سمعته، حيث 
نشرت احملررة خبرا حتت عنوان 
»وثيقة: هشام طلعت أعطى ڤيال 
رشوة ملجدي اجلالد«. وقال اجلالد، 
في بالغه، ان احملررة قالت في اخلبر 
املزعوم انه مت العثور في مباحث 
امن الدولة على وثيقة تشير الى 
ان »طلعت« تنازل عن نصف ثمن 
»ڤيال« للجالد، وان »طلعت« كشف 
عن تلك التفاصيل بعد ان جتاهل 

مؤكدا ان الواقعة مفتعلة وتهدف 
الى اإلســــاءة لهما. إلى ذلك، تقدم 
مجدي اجلالد، رئيس حترير جريدة 
»املصري اليوم«، امس األول، ببالغ 
الى املستشار عبداملجيد محمود، 
النائب العــــام، اتهم فيه صحافية 
بجريدة »البشــــاير« اإللكترونية 
ورئيسي التحرير ومجلس اإلدارة 
ورجل األعمال هشام طلعت مصطفى 
بنشر خبر كاذب يعد سبا وقذفا 

»اجلالد« الرد على تلفونات شقيقته. 
وأشار البالغ الى ان املسؤولني عن 
اجلريدة نشروا الى جوار اخلبر 
صــــورة مــــن الوثيقــــة املزعومة 
املفترض انها مرسلة لرئيس جهاز 
امن الدولة للوقوف على مدى صحة 
ما بها من معلومات، ما يشير الى 
ان تلك املعلومات غير مؤكدة، إال 
ان احملــــررة كتبت اخلبر كحقيقة 

مؤكدة.

أكدت أنها تعرضت لحادث على الطريق الصحراوي

شريهان

»ويكيليكس مصر«: منى الشـاذلي أبوها شـيوعي قديم! 


