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فضائح العادلي تتواصل: تزوج 10 مرات في 10 سنوات
 وكان يستعين بمدلكات روسيات كل صباح

القاه���رة � وكاالت: كش���فت 
أن  الداخلية  ب���وزارة  مص���ادر 
الداخلية األس���بق حبيب  وزير 
الس���نوات  العادلي تفرغ خالل 
العش���ر األخيرة للزواج. وقالت 
املصادر ان العادلي تزوج خالل 
هذه السنوات 10 مرات منهن احدى 
قريبات سوزان مبارك وآخرهن 
فت���اة لبنانية عمره���ا 29 عاما.
وكشفت املصادر ان العادلي كان 
يستعني مبدلكتني روسيتني كانتا 
تشتركان في تدليك جسد الوزير 
صباح كل ي���وم داخل جاكوزي 
بن���ادي الش���رطة.واضافت كان 
العادلي يتوجه الى نادي الشرطة 
في ساعات مبكرة من صباح كل 
ال���ى اجلمانيزيوم  يوم ويدخل 
ملمارس���ة بع���ض الرياضات ثم 
يتوجه الى اجلاكوزي حيث تقوم 
الروس���يتان بتدليكه  املدلكتان 
وبعدها يتناول عصير البرتقال 
ويتوجه الى الوزارة او الى مكتبه 
مببنى امن الدولة مبدينة نصر.
وكشفت املصادر � وفق صحيفة 
الوفد � ان العادلي ترك الوزارة في 
يد وجدي صالح مساعد الوزير 
لش���ؤون الضباط لك���ي يديرها 

نيابة عنه.
وأكدت املصادر ان العادلي ابلغ 
اللواء احمد رمزي مساعد الوزير 
لألمن املركزي في مساء يوم 28 
الرصاص  يناير املاضي بإطالق 
على املتظاهرين. وقالت املصادر: 
العادلي قال لرمزي اضربوا العيال 
دي بالن���ار ودي اوامر الرئيس 
مبارك نفسه، وعلق رمزي قائال 

حاضر يا افندم.
واضافت املص���ادر ان كثيرا 
من الضباط رفضوا اطالق النار 

على املتظاهرين واتفقوا على ترك 
مواقعهم مرددين عبارة »العادلي 

باعنا«.
وكشف عدد من الضباط وأفراد 
الش���رطة احملبوس���ني على ذمة 
الدولة،  امن  قضية حرق ملفات 
عن مفاجآت في التحقيقات، حيث 
اعترف بعضهم بحرق وإعدام ملفات 
بأوامر من قياداتهم في جهاز امن 
الدولة.واشار احملبوسون واغلبهم 
من افراد الشرطة وضباط برتب 
صغيرة ال���ى ان عمليات احلرق 
بدأت منذ يوم السبت املاضي، وان 
كل قي���ادات اجهزة االمن غادروا 
املبنى منذ يوم االحد ولم يحضروا 

اليه مرة ثانية.
وفجر املتهمون مفاجأة خالل 

التحقيقات حينما اكدوا ان عمليات 
االعدام كانت تتم مللفات محددة 
دون غيرها موضحني ان امللفات 
الت���ي كان مطلوب���ا اعدامها كان 
مدونا عليها اس���ماء مس���ؤولني 
سابقني كبار مثل صفوت الشريف 
رئيس مجلس الشورى املنحل، 
وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس 
اجلمهورية السابق، وحسني سالم 
رجل اعمال وعاطف عبيد رئيس 
الوزراء االسبق وجمال عبدالعزيز 

سكرتير رئيس اجلمهورية.
وقد انكر عدد آخر من الضباط 
في التحقيقات اعدام اي اوراق او 
ملفات وقالوا انهم فوجئوا بهجوم 
االهالي عليه���م اثناء عملهم في 
جهاز امن الدولة، مما اضطرهم الى 
الهروب وترك االجهزة مبا فيها، 
وارجع الضباط عثور النيابة على 
مخلفات ملفات ممزقة على االرض 
داخل اجلهاز الى ان املس���ؤولني 
اعتادوا التخلص من تلك االوراق 
سنويا، وقالوا انه اجراء طبيعي، 
خاصة ان كل امللفات موجودة على 
عدد من السيديهات ومحفوظة في 
أماكن يعلمها رئيس اجلهاز السابق 

اللواء حسن عبدالرحمن.
وأكدت »املص���ري اليوم« ان 
هناك حتقيق���ات جتري اآلن مع 
عدد آخر من الضباط بينهم لواء 
وافراد الشرطة الذين مت القبض 

عليهم في اماكن متفرقة.
في سياق متصل، اكد ائتالف 
الثورة في صفحته على ال� »فيس 
بوك« ان مجموعة من البلطجية من 
منطقة السيدة زينب كانوا السبب 
في احداث منشية ناصر وما تالها 
من اطالق نار وس���قوط ضحايا 
بني املس���لمني واالقباط.واشار 
االئتالف الى ان هناك معلومات 
مؤكدة بأن من قام بعمليات القتل 
والترويع يوم الثالثاء في املقطم 
ومدينة نصر ه���م مجموعة من 
البلطجي���ة املعروف���ني مبنطقة 
الس���يدة زينب وحتديدا منطقة 
بركة الفيل وعلى رأسهم املسجل 
خطر »طارق معتوق« واملعروف 
بعالقاته وتبعيته العضاء احلزب 
الوطني في املنطقة.وترددت أنباء 
عن قيام فتحي سرور شخصيا 
بتجنيدهم الثارة االحداث واطالق 
شرارة الفتنة الطائفية، في غضون 
ذلك أمر احملامي العام األول لنيابة 
األموال العامة العليا املستشار علي 
الهواري أمس األول بتجديد حبس 
وزير اإلعالم السابق أنس الفقي 
ورئيس احتاد اإلذاعة والتلفزيون 
السابق أسامة الشيخ ملدة 15 يوما 

على ذمة التحقيقات.
الى ذلك نفت اللجنة القومية 
لتقصي احلقائق برئاسة املستشار 
عادل قورة رئيس مجلس القضاء 
االعلى السابق صحة ما نشرته 
جريدة »املص���ري اليوم« حول 
تورط صحيف���ة قومية في نقل 
كسر الرخام واجلرانيت الى ميدان 
التحرير ي���وم »موقعة اجلمل« 
وقالت انه لم يصدر عنها بيانات 
خاصة بذلك سواء للمصري اليوم 

او جلريدة أخرى.

ائت�اف الث�ورة يته�م فتحي س�رور بتدبي�ر أح�داث الفتن�ة الطائفية
صفوت الشريف المتهم األول في مقتل سعاد حسنيتجدي�د حبس أن�س الفق�ي والش�يخ 15 يومًا عل�ى ذم�ة التحقيقات

هناء سمري.. مذيعة مبارك التي طردها الثوار
ارتبط ظهور اسم املذيعة هناء سمري وشهرتها 
مبؤسسة الرئاسة وبالرئيس املخلوع حسني مبارك، 
حي��ث عملت كمندوبة لقطاع االخبار مبؤسس��ة 
الرئاسة على مدار 14 عاما متتالية جتولت فيها مع 
الرئيس السابق في كل زياراته الداخلية واخلارجية، 
وكانت صوت النظام السابق على شاشة التلفزيون 
املصري، ث��م غادرت قصر الرئاس��ة فجأة دون 
س��ابق انذار تاركة وراءها العديد من الش��ائعات 
الت��ي لم تنته حتى بع��د التحاقها بالعمل في قناة 
احملور وتقدميها برنامج 48 ساعة باالشتراك مع 

الصحافي سيد علي.
نال الثنائي السمري وعلي القسط االكبر من 
الهج��وم من قب��ل ثوار 25 يناير بعد ان س��ّخرا 
برنامجهما ملهاجمة الثورة، والتش��كيك في نوايا 

واهداف الش��باب الذي قام بها، بل وصل االمر بهما الستئجار احدى 
الفتيات ادعت انها من منظمي ثورة 25 يناير، وانها تلقت تدريبات في 
امي��ركا على قلب نظام احلكم مقابل بعض املال، وهو ما مت اكتش��افه 

فيما بعد.
ومن ثم حتولت احملطة ورئيسها واملذيعون بها، وبالطبع في مقدمتهم 
هناء س��مري، مائة وثمانني درج��ة بعد جناح الثورة في ازاحة رئيس 
اجلمهورية ونظامه من احلكم، لتش��يد بالثورة وبشبابها وبشهدائها 
وباالجنازات الكبيرة التي حققتها، وهو ما لم يقبله املشاهدون ووصل 

رفضهم الى درجة اتصال النجم احمد عيد بالبرنامج 
متهما مقدميه بالك��ذب والنفاق، وقال لهما انهما 
مدينان باالعتذار لكل شعب مصر الن شكلهما اصبح 

سيئا للغاية، ثم اغلق الهاتف في وجهيهما.
وامام حالة الرفض الشعبي لهناء سمري وسيد 
علي ولبرنامجهما 48 س��اعة، لم جتد ادارة القناة 
مفرا من وقف البرنامج واالس��تغناء عنه، وعلى 
الرغم من عدم اعالن احملطة ذلك وجلوئها لتبرير 
التوقف باجراء تعديالت في الديكور، اال ان انتهاء 
الوقت الذي اعلنته ادارة احملطة وهو اسبوعان دون 
ع��ودة البرنامج أكد للجميع تضحية احملطة بهما 
وتقدميهما ككبش فداء لصاحب احملطة املعروف 
مبواقفه العدائية للثورة واملؤيدة للحزب الوطني 

والنظام البائد.
وما يؤكد ذلك خروج هناء س��مري لتؤك��د انها هي التي رفضت 
االستمرار في العمل في القناة وانها تفضل الرجوع للتلفزيون املصري 
الذي بدأت فيه مشوارها املهني مرة اخرى، خاصة بعدما رأت زميلها 
في البرنام��ج ينقلب عليها هو اآلخر ويؤكد في تصريحات صحافية 
انه لن يعمل معها ولن تظهر معه في الفترة املقبلة مرة اخرى السباب 
مهنية، بل يقول ان الفترة التي امضتها في رئاسة اجلمهورية كمندوبة 
للتلفزيون املصري ملدة 14 عاما جعلت الرأي العام ينظر اليها على انها 

واحدة من »رجال الرئيس«.

يبدو ان االيام القليلة القادمة ستكشف عن لغز 
رحيل الفنانة س��عاد حسني بعدما كشفت العديد 
من التقارير عن تورط صفوت الشريف امني عام 
احلزب الوطني ورئيس مجلس الشورى السابق، في 
مقتلها وليس انتحارها كما يعتقد البعض.وكشفت 
تقارير ومعلومات صدرت بصحيفة »األنباء الدولية« 
ان صفوت الش��ريف الذي بدأ حيات��ه داخل احد 
االجهزة السياس��ية من خالل قيام��ه بدور تقدمي 
الفتيات والفنانات الى املسؤولني الكبار سواء كانوا 
مصريني او اجانب او عربا وكان دوره يقوم على 

اختيار الفنانات وتصويرهن في اوضاع جنس��ية 
كاملة وتهديدهن بتلك الشرائط في حالة ما اذا رفضن 
تنفيذ االوامر.وتؤكد املعلومات ان الفنانة سعاد حسني 
هددت قبل وفاتها بكتابة مذكراتها وتسجيلها في 
حلقات الحدى القنوات  التلفزيونية العربية ما جعل 
قصة انتحارها مشكوكا فيها ويبدو انها قتلت ولم 
تنتحر وكشفت حتقيقات حديثة بسكوتلنديار عن 
ظهور اس��م صفوت الشريف وزيارته املكررة الى 
لندن قبل مقتل س��عاد حسني واشارت التحريات 

صفوت الشريفالى تورطه الكامل في مقتلها.

حبيب العادلي

هناء سمري

حسام حسن

هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران

حسام حسن: تظاهرت تأييدًا لمبارك
 حرصًا على االستقرار ورفضًا إلهانة الرموز

يحيى الفخراني يدعو المسلمين باغ للنائب العام: ابن نظيف قتل ابنة ليلى غفران
واألقباط بمصر لنبذ الفتنة

فنانتان فرنسيتان
 في جولة من ميدان 

التحرير حتى مدينة األقصر

علم مصر.. نجم بورصة برلين للسياحة عام 2011

أحداث 25 يناير في معرض باألوبرا اليوم
ولجان شعبية في األسواق للسيطرة على األسعار

القاهرة � وكاالت: تبدأ أنشطة معرض 
»س���جل يا زمان.. ثورة مص���ر.. صور 
للتاريخ« اليوم والذي يس���تمر اسبوعا 
بالقاعة الرئيسية للفنون التشكيلية بدار 
االوبرا املصرية، ويقام مبناس���بة مرور 
ش���هر على تنحي الرئيس السابق محمد 
حس���ني مبارك ويعرض احداث الثورة 
يوما بيوم بالصوت والصورة ومبا ميكن 
االجيال اجلديدة من االحاطة بتلك االحداث 
التاريخية املهم���ة والتي لم تتم االحاطة 
بها من مصادر اخرى.الى ذلك قام عدد من 
الناشطني الشباب في مصر بفرض رقابة 
شعبية على اس���واق مصر املختلفة من 
خالل فكرة اطلقها الناشط الشاب حسام 
عبداهلل بتكوين جماعة اطلقت على نفسها 
اسم »نبض السوق« واستقت املجموعة 
االسم من اهدافها في مراقبة جميع اسواق 
مصر مبختلف اش���كالها وان���ذار التجار 
الظروف  الغشاشني والذين يس���تغلون 
ويرفعون االس���عار واحملتكرين للسلع، 
وفي سياق آخر استحوذ علم مصر بألوانه 
الثالثة على اهتمامات املشاركني في بورصة 
برلني املنعقدة حاليا في دورتها اخلامسة 
واالربعني العام احلالي، حيث تنافست كل 
الشركات السياحية والفنادق على ابرازه 
على املطبوعات اخلاص���ة بها وتوزيعه 
على الزائرين كما تصدرت صورته التي 
حتمل ختم )25 يناي���ر( كل املطبوعات 

واللوحات االعالنية.
ومنذ الساعات األولى الفتتاح بورصة 
برلني اصبح علم مصر »الرمز الذي يفخر 

به كل مصري في أي مكان« أكثر توزيعا 
وبرز ذلك جليا ف���ي االقبال الكبير على 

اجلناح املصري للحصول عليه.

دعا الفنان املصري يحيى الفخراني املسلمني واملسيحيني 
في مصر لعدم االجنرار وراء الفتنة الطائفية التي يقف وراءها 

جهات وأطراف ال حتب اخلير للبلد بعد ثورة 25 يناير.
وأكد ضرورة بداية حركة اإلصالح السياسي سريعا حتى 
تتحقق آمال املصريني في اختيار رئيس عادل، وانتخاب برملان 

قوي يحقق العدالة االجتماعية.
وقال الفخراني في مقابلة مع قناة »درمي« الفضائية: على 
املسلمني واملس���يحيني حتكيم العقل وتقدمي مصلحة الوطن 
وعدم االجنرار وراء الفتنة الطائفية ونبذها في هذه الظروف 
الصعب���ة التي متر بها البالد، خاص���ة ان ثورة 25 يناير لم 

حتقق أهدافها بعد.
وأضاف: هناك بعض اجلهات في الداخل أو اخلارج تسعى 
الحداث هذه الفتنة من اجل حتقيق مصالح خاصة بها، لذلك 
يجب ان نقف ضدها ونس���عى إلى افشال مخططاتها ونعمل 

على ما يفيد الصالح العام خاصة اننا أبناء وطن واحد.

األقصر � د.ب.أ: قامت الفنانتان 
الفرنسيتان »ناعومي  التشكيليتان 
كوكيل رنسكي« و»ليزا مارتني« بجولة 
فنية رصدتا خاللها بريشتيهما مشاهد 
من ثورة 25 يناير في ميدان التحرير 
وس��ط العاصمة املصري��ة القاهرة 
وامتدت رحلتهما الفنية لتتبع صور 
ومشاهد الثورة املصرية من ميدان 
التحري��ر حتى ميدان س��يدي أبو 
احلجاج األقصري في مدينة األقصر 

جنوب مصر.
وقدمت »ناعومي كوكيل رنسكي« 
و»ليزا مارتني« إلى مصر في األيام 
األولى للثورة دون أدنى خوف من 
الظروف األمنية التي متر بها مصر 
وذلك في إطار اتفاقية التعاون املشترك 
الفنون بستراسبورغ  أكادميية  بني 
الفرنس��ية وكلية الفنون في مدينة 

األقصر.
الفرنس��يتان  الفنانتان  وقضت 
أياما في ميدان التحرير برفقة الفنان 
التش��كيلي املصري د.عمار أبوبكر 
رس��متا خاللها عديدا من اللوحات 
الفني��ة التي ترصد وت��ؤرخ للثورة 

املصرية بعيون فرنسية.
وتقول ليزا مارتني إن أكثر مشهد 
لفت انتباهها وأثار مشاعرها هو حماية 
املسيحيني للمسلمني أثناء الصالة في 
يوم جمعة الرحيل وحماية املسلمني 
للمس��يحيني في ق��داس األحد كما 
شدني تسلق الشبان ألعمدة اإلنارة 
ووضع العلم املصري أعالها وكأنهم 

يريدون االرتفاع مبصر عاليا.

هنود يستلهمون ثورة مصر في تنظيم 
مسيرة مليونية إلقامة والية مستقلة

أحداث العالم العربي تسيطر 
على شعراء »مهرجان اآلداب« في دبي

نيودلهي � أ.ش.أ: استلهم متظاهرون هنود امس 
ثورة شباب مصر ونظموا مسيرة مليونية من أجل 
اقامة والية مستقلة لمدينة »تيالنجانا« الواقعة 

بجنوب الهند والتي تتبع والية أندرابراديش.
وتحس���با لوقوع أحداث عنف خالل المسيرة 
المليونية ألغت سلطات السكك الحديدية الهندية 
47 قطارا من مختلف انحاء والية أندرابراديش بين 

مدينتي تيالنجانا وحيدر آباد عاصمة الوالية.

وكانت مظاهرات دامية قد انطلقت خالل عام 2009 
للمطالبة باقامة والية مستقلة ل� »تيالنجانا« قد أدت 
الى إغالق مدينة حيدر آباد عاصمة التكنولوجيا 
الهندية ووقوع قتلى واصابات، وأضطر أكثر من 
80 عضوا بالمجلس التشريعي لوالية أندرابراديش 
الى تقديم استقالة جماعية من أجل الضغط على 
الحكومة المركزية إلج���راء انتخابات مبكرة في 

الوالية.

دب����ي � أ.ف.پ: رمت القضايا 
العربية واألح����داث اجلارية في 
أكثر من مكان في املنطقة بظاللها 
أمس األول على احتفالية »شعر 
العالم« الت����ي افتتحت »مهرجان 
طيران اإلمارات لآلداب« في دبي.

وقدم شعراء من الصني وأميركا 
وبريطانيا واإلم����ارات قصائدهم 
بتوطئ����ة تتحدث عن دور األدب،  
والشعر خصوصا في نقل »أصداء 

األصوات التي ال متوت«.
وقال الشاعر والناشط السياسي 
الصيني يانغ ليان، جلمهور دبي 
الذي احتش����د في مبنى ذي طابع 

هندس����ي تراثي في منطقة املمزر 
»من املفارقة ذلك الشبه الكبير بني 
االحساس الشعري الصيني وذلك 
املوجود عند العرب. حتى ان كلمة 

شعر تعني بالصينية )شيء(«.
وأضاف »جمعتني بالش����اعر 
أدونيس اخيرا احتفالية شعرية 
واحدة، قرأ فيها قصيدة بالعربية 
عن اطالق النار على جماهير تطالب 
بحقوقها املدنية والسياسية، وقد 
جتاوب معه اجلمهور وصفق له 

طويال.
في واق����ع األم����ر، كانت هذه 
القصي����دة قصيدت����ي وقد متت 

ترجمتها الى العربية، في إشارة 
الى توحد القضايا اإلنسانية التي 

يعبر عنها الشعر في كل مكان.
وألقى يانغ مجموعة من قصائده 
من بينها »القتل« التي تستحضر 
قمع املتظاهرين الشباب املطالبني 
بالدميوقراطية في ساحة تيانامنني 
في العاصم����ة الصينية بكني في 
العام 1989.وتفاعل اجلمهور العربي 
مع قصيدة الشاعر الصيني الذي 
يعيش في املهجر، في لندن، منذ 
ذلك احل����ني، بفعل متاثل معانيها 
مع ما حدث في تونس ومصر ثم 

في ليبيا.

القاهرة � أ.ش.أ: أكد حسام حسن 
املدير الفني للفريق األول لكرة القدم 
بنادي الزمالك أن الفريق يستعد 
بجدية ملباراة األفريقي التونسي 
في دور ال� 32 لبطولة دوري رابطة 
األبطال األفريقي،وعن موقفه من 
األحداث السياس����ية األخيرة، أكد 
حس����ام حس����ن أن خروج����ه في 
تظاهرات ملس����اندة بقاء الرئيس 
السابق حسني مبارك حتى نهاية 
فترة واليته كان بهدف حرصه على 
استقرار البالد ولرفضه إهانة رموز 
هذا البلد.وقال حسام حسن »كنا 
في كينيا ملواجهة س����تارز عندما 

انطلقت تل����ك األحداث، واجلميع 
تابع املوقف من خالل وسائل اإلعالم 
الكينية التي أكدت وجود أحداث 

شغب في مصر.
 وبعثة الفريق في كينيا كانت 
قلقة عل����ى أهله����ا وعندما عدنا 
للقاهرة مكثنا في املطار أكثر من 
10 ساعات قبل مغادرته بسبب حظر 
التجول«. وأوضح حسام حسن 
أنه كان يريد االستقرار في مصر 
البالد  التي شهدتها  بعد األحداث 
مثله مث����ل باقي املصريني، وتابع 
»كنا مع استقرار مصر وليس مع 

الرئيس بشخصه«.

تقدم احمد ش���حاتة محامي 
املتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة 
ليلى غف���ران وصديقتها نادين 
ببالغ جديد الى املستشار محمود 
عبداملجيد النائب العام يطالب فيه 
باعادة التحقيقات في القضية التي 
اثارت جدال واسعا مبصر متهما 
ابن رئيس وزراء مصر االسبق 
احمد نظيف بالتحريض على قتل 

املجني عليهما.
وفي تصريح خاص، اكد محامي 
املتهم محمود العيسوي انه جاء 
بنص بالغه: انتشار مقطع ڤيديو 
على مواق���ع االنترنت لصحافي 
مغربي يؤكد انه التقى بالفنانة 
ليلى غف���ران باملغرب بعد وفاة 
ابنته���ا والتي تربط���ه بها صلة 

صداقة، حيث دار بينهما حديث 
اعترفت فيه الفنانة ليلى غفران 
له بان الشاب الذي اعلنت الشرطة 

املصرية القبض عليه ألنه مرتكب 
احلادث ليس هو وان القاتل هو 
اب���ن رئي���س وزراء مصر احمد 
نظيف وانها استأذنت حكومتها 
لالفصاح عن اسم القاتل فحذروها 
من ذلك حت���ى ال تهدد العالقات 
� املغربية، وانها تلقت  املصرية 
عدة اتصاالت من مسؤولني كبار 
مبصر يحذرونها من سوء عاقبتها 
في حال التحدث مع احد عن اسم 
القاتل احلقيقي، واقسم الصحافي 
في الڤيديو بان ليلى غفران اكدت 
ل���ه ان ابنتها كان���ت على عالقة 
صداقة بخال���د نظيف وانه قبل 
احلادث بأس���بوع اجرى اتصاال 
هاتفيا لها وهددها بالقتل في حال 

رفضها العودة اليه من جديد.

»الشعب يريد إسقاط النسوان«
قام عدد من احملسوبني على التيار السلفي باالعتداء على مظاهرة نسائية 
في ميدان التحرير مبناس��بة يوم املرأة العاملي، وهتف بعضهم بحسب 

جريدة »القدس العربي« اللندنية »الشعب يريد إسقاط النسوان«.
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