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التحقيقات مع العادلي تكشف: أعّد خطة الفراغ األمني منذ عام وعممها في 27 يناير
»األهرام« تكشف أسرار رحلة صعوده إلى عرش »الداخلية«

حبيب العادلي

القاهرةـ  وكاالت: تواصل النيابة 
العامة في مصر حتقيقاتها مع وزير 
الداخلية األسبق، حبيب العادلي، 
ومســـاعديه األربعة عدلي فايد 
لألمن العام، وأحمد رمزي لألمن 
املركزي، وحسن عبدالرحمن ألمن 
الدولة، وإسماعيل الشاعر ألمن 
اتهامهم بارتكاب  فـــي  القاهرة، 
جرائم االشتراك بطريق االتفاق 
والتحريض واملساعدة في قتل 
املتظاهرين، واملقتـــرن بالقتل 
والشروع في قتل آخرين، وإحلاق 
الضرر اجلســـيم بأموال الدولة 

واجلهات التابعة لها.
وواجهت النيابة العادلي بأقوال 
مساعديه، حيث أصر الوزير على 
إلقاء االتهامات على عاتق مساعديه 
كما فعل في أولى جلسات التحقيق 
معه، إذ اتهم العادلي مساعديه لألمن 
العام وأمن الدولــــة برفع تقارير 
خاطئة ومضللة عن الوضع امليداني 
وعن أعداد املتظاهرين وحتركاتهم، 
كمــــا أصر على عــــدم إصداره أي 
تعليمات بإطالق الرصاص على 
املتظاهريــــن، وأنــــه عندمــــا قال 
ملساعديه تعاملوا مع الوضع لم 

يقل لهم اقتلوا املتظاهرين.
وتلقت النيابة معلومات أكدت أن 
العادلي ومسؤولني باحلزب الوطني 
كلفوا حسن عبدالرحمن، مدير أمن 
الدولة بإعداد خطة »الفراغ األمني« 
منذ أكثر من عام الستخدامها في 
حــــال تصاعد الرفض الشــــعبي 

لتوريث احلكم جلمال مبارك، ولكن 
العادلي اتخذ قرارا بتعميمها يوم 
27 يناير مع اشتداد املواجهات بني 
الشرطة واملتظاهرين في السويس، 
وتبني أن العادلــــي أمر بتعميمها 
على جميع مديريات األمن، وأنه 
اتصل ببعض مديري األمن ممن 
شهدت محافظاتهم استجابة كبيرة 
لدعــــوة تظاهرة 25 يناير، أمرهم 
بعدم التخاذل والوقوف بقوة ضد 

املتظاهرين.
وتبني من املعلومات أن حسن 
عبدالرحمن هــــو صاحب اقتراح 
نشر القناصة على أسطح العقارات 
للتعامل مع املتظاهرين إذا فشلت 
قوات األمن املركزي في ذلك، وأنه 
أمر رجاله في اجلهاز باملرور في 
الشــــوارع إلطالق الرصاص على 
املواطنني ليال إلرهابهم خالل أيام 
الثورة. كشفت »االهرام« املصرية 
عن اسرار رحلة حبيب العادلي الى 
عرش وزارة الداخلية مؤكدة انه لم 
يحلم قط الطالب حبيب إبراهيم 
العادلي وهــــو ينتظم في طابور 
عرض التخرج في كلية الشرطة 
دفعة يناير عام  1962  أنه ميكن أن 
يصبح مديرا ملباحث أمن الدولة   أو 
وزيرا للداخلية  ، حيث كان العادلي 
منطويا ،   منعزال إلى حد كبير عن 
زمالئه ،   وتخلف في بعض املواد 
بالسنة النهائية ،   فتأخر تخرجه 
ستة أشــــهر إلى دور يناير ،   ولم 
يكن تخلفه له أي تأثير على حياته 

العمليــــة ،   فالداخلية تفصل في 
التقدير بني عالم الدراســــة وعالم 

املمارسة . 
أولــــى املصادفات  وقد تكون 
املهمة في حياته هي انضمامه إلى 
املباحث العامة في عام  1965،   أي 
بعد تخرجه بثالت سنوات ونصف 
السنة ،   عمل خاللها في األمن العام ، 
  وال يعرف على وجه الدقة من الذي 

رشحه لالنضمام  .
العامة هي االســــم  واملباحث 
القدمي ملباحث أمن الدولة ،   والذي 
غير اسمها هو ممدوح سالم وزير 
الداخلية في عهــــد الرئيس أنور 
الســــادات ،   وقت حركة تصحيح  

15  مايو  1971 .
املهم أن حبيب العادلي التحق 
ضابطا في املباحث العامة ،   بالقسم 
العربي ،   وهو القسم الذي يتابع 
نشــــاط السياســــيني والالجئني 
والطلبة العرب في مصر ،   وأيضا 
يالحق نشاط املصريني في الدول 
العربية ،   النشاط املعادي للحكومة ، 
  سواء تنظيمات سرية هاربة أو 
أفراد معارضون علنيون أو ممولون 
في اخلفاء ألنشــــطة داخلية عن 

طريق التحويالت املالية .. الخ . 
وال يعد القسم العربي حسب 
تصنيــــف اجلهاز من األنشــــطة 
الرئيسية املهمة ، ألن أغلب العرب 
املوضوعــــني حتت املنظار هنا أو 
املصريــــني حتت املراقبــــة هناك 
تتابعهم أيضا أجهزة أخرى أعلى 

كفاءة ومقدرة واتصاالت . 
وعمــــل العادلي بهذا القســــم 
 17  عاما متواصــــال ، وتعرف على 
العربية ،  العديد من الشخصيات 
منهم سفراء وأمراء وشيوخ ..  ثم 
سافر إلى الكويت ديبلوماسيا في 
السفارة املصرية هناك ملدة ثالث 
ســــنوات ، ثم عاد مرة أخرى في 
النصف الثاني من الثمانينيات إلى 
جهاز أمن الدولة ، بالقسم العربي 

حتى أصبح رئيسه . 
في أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين حتديدا في صيف  1993، 

كان اللواء مصطفــــى عبد القادر 
يشغل منصب رئيس مباحث أمن 
الدولة ، وحبيــــب العادلى الرجل 
الرابع أو اخلامس في اجلهاز حسب 
األقدميــــات ، وجاء علــــى العادلي 
الدور ليرقى إلى منصب مســــاعد 
وزير الداخلية  . لم تكن له درجة 
في اجلهاز ولم يكن أمامه فرصه 
للصعود أبعد من نائب املدير ، ولم 
يكن مقبوال أن يخرج ضابط أمن 
الدولة صاحب الشنة والرنة من 
اجلهاز رأسا إلى املعاش قبل سن 
الســــتني ، فهذا ينتقص من الهيبة 

واملكانة والسمعة أمام مؤسسات 
الدولــــة والعامة معــــا ، فكان من 
التقاليد املرعية بصرامة أن يترقى 
إلى وظيفة أمنية أعلى في املسمى 

قبل خروجه من اخلدمة  .
كان اللواء حسن األلفي وقتها 
قد ترك منصبه محافظا ألسيوط 
وتولى وزارة الداخلية في إبريل 
 1993  خلفا لشــــيخ العرب اللواء 
محمد عبد احلليم موســــى ، وفي 
أول حركة تنقالت للشرطة خرج 
حبيب العادلي مســــاعدا للوزير 
مديرا ملنطقة القناة وسيناء ، وظيفة 
إشــــرافية بال مضمون ، أشبه مبا 
نقوله في منتديات القاهرة شلوت 
لفــــوق  . كان ميكن أن تصل رحلة 
الضابط حبيب إبراهيم العادلي إلى 
محطتها النهائية في منطقة سيناء 
حتى بلوغه سن املعاش في  1998 . 

لكن القدر لعب لعبته ..
لم يكن حسن األلفي مرتاحا إلى 
اللواء مصطفى عبدالقادر  وجود 
في مباحث أمن الدولة ، ألســــباب 
كثيرة ، ليست مهمة في موضوعنا 
اآلن ، فرقاه إلى مساعد أول وزير 
الداخلية لألمن االقتصادي ..  وأتى 
اللواء أحمد العادلي بدال منه ، وكان 
يتصور أن العادلي ســــيكون في 
منتهى الوالء له ، وطوع بنانه ورهن 
إشارته ، لكن اللواء أحمد سار في 
عكس االجتاه ، فهو شخصية قوية 
صارمة يحب أال ينحني أو ميشي 
في معية شخص أو ركاب أحد أو 

ضمن شلة الوزير  .
الداخلية  إلــــى  األلفي  وجــــاء 
القدمية داخل  العالقات  وجتددت 
الوزارة ، وتشكلت شلة عرفت باسم 
وزراء الداخلية اخلمســــة ، أي أن 
األلفي لم يحكم الداخلية مبفرده ، 
وإمنا كان يشاركه أربعة من وزراء 
الظل إذا جاز هــــذا التعبير ..  وقد 
أغلق بعضهم الشــــوارع احمليطة 
مبسكنه وأقام عليها املتاريس ، ولم 
يكن يتحرك ذهابا وإيابا دون ركب 

يضاهي ركب الوزير األول .
اللــــواء رءوف املناوي ..  الذي 
اخترع تعبيرا جديدا للغاية وهو 
اإلعالم األمني من باب تدليل إدارة 
العالقات العامة بالداخلية ، اســــم 
يناســــب طموحــــه واحالمه ، وما 
الذي مينع أن يكون خلفا لصفوت 
الشريف وزير اإلعالم حينذاك ، فمثل 
هذه املناصب ال تدوم ألصحابها إلى 
األبد؟ ، والبد أن تكون البدائل جاهزة 
ولها اتصاالت وعالقات قوية ، وقد 
صنع فعال وزارة إعالم ذات نفوذ .  
اللواء فاروق املقرحي .. وانشئت له 
إدارة عامة ملباحث تنفيذ األحكام ..  
اللواء رضا الغمري .. عديل الوزير 
وتولى اإلدارة العامة لشؤون مكتب 
الوزير .  اللواء عالء عباس ..  الذي 
عاد إلى اخلدمة في مكتب الوزير   
بعد استقالته بثالث سنوات. لكن 
محاوالت اإلطاحة بأحمد العادلي 

لم تخمد أو تهدأ قليال . 
فكان الســــؤال :  ومــــن البديل 

الذي ال يتعبنا وال يناطحنا رأسا 
برأس؟ ودارت ماكينة البحث في 
كل اجتاه ، وعن كل األسماء املتاحة ، 
حتى اهتدت إلى البقعة البعيدة في 

سيناء :  حبيب إبراهيم العادلي  .
لكن بقيت معضلة :  كيف نأتي 
مبســــاعد وزير يشــــغل وظيفة 
هامشــــية إلى أرفع جهاز أمن في 

الداخلية؟  
وكان احلل بسيطا للغاية :  ننقله 
إلى وظيفة مهمة يلمع فيها بضعة 
أشــــهر أوال؟   وبعد فشل محاولة 
اغتيال الرئيس مبارك بأربعة أشهر 
فقط ، وجد حبيب العادلي نفسه 
مديرا ألمن القاهرة  )العاصمة (، من 

الوظائف املهمة ألي ضابط .
كان أداء العادلي مثار سخرية 
من ضباط الداخلية احملترفني ، فمن 
نصيبه كانــــت انتخابات مجلس 
الشــــعب  1995، ومازالوا يذكرون 
له تصريحات إذاعية تفطس من 
الضحك مثل ومتكنت مديرية أمن 
القاهرة من ضبط سيارة محملة 
بكميــــات من الزلط واألســــمنت 
العملية  إفســــاد  الستخدامها في 
العناصر  االنتخابية من جانــــب 
املناهضــــة لكن ال الســــخرية وال 
التندر وال عربات االســــمنت وال 
قذف الزلط في االنتخابات عاقت 
إلى  العادلي عن الوصول  حبيب 
رئاسة أمن الدولة ..  بعد االطاحة 
بأحمد العادلــــي ومنها إلى عرش 

»الداخلية«.

أسرار مبارك تتوالى: يملك جنسية دولة عربية فاعلة.. وقصره يضم 400 غرفة نوم
حســـب د.بطرس غالي في كتابه 
»خمس سنوات في بيت من زجاج« 
فإن الرئيس السابق حسني مبارك كان 
مولعا دائما بالبذالت الفخمة، رغم انه 
كان يقول في بعض أحاديثه انه فالح 
ويحب احلياة البسيطة، كما سيفتقد 
مبارك املقر الرئاســـي في القاهرة أو 
قصر العروبة الذي يسميه مساعدوه 
قصر »اجلواهرجي« بسبب فخامته 

وسعته.

العهد الملكي

ولقـــد كان هذا القصـــر في العهد 
امللكي واحدا مـــن أعظم الفنادق في 
الشـــرق، وكان يدعى »هليوبوليس 
بـــاالس« ويضـــم 400 غرفـــة نوم، 
وسيفتقد مبارك اجليش العرمرم من 
احلراس والســـكرتارية واملساعدين 

واملوظفني الذين كانوا يعملون حتت 
إشرافه وامرة زكريا عزمي أمني رئاسة 
اجلمهورية، الذي جنح في »االستفراد 
بأذني الرئيس ومنع أي شخص من 
أن يبلغه بحاجة تزعله« حفاظا على 
صحته، ويبدو ان الرئيس كان مولعا 
أكثر مما يظن بكرة القدم إذ طلب من 
مساعديه تركيب شاشة ضخمة في 
غرفة نومه، ملشاهدة املباريات وهو 

يرتدي البيجاما حسب تقارير.

إعادته للحكم

وتناقلـــت مواقع علـــى االنترنت 
أمـــس أنباء عن محاولة انقالبية قام 
بها مقربون ملبارك إلعادته الى احلكم 
بحجة انه لم يوقع على أي ورقة تفيد 
بتنحيه، وان ما حدث في احلادي عشر 
من الشهر املاضي هو انقالب عسكري 

مدعوم من الواليات املتحدة، وكانت 
صحف اسرائيلية نقلت كالما مماثال عن 
مبارك في محادثة هاتفية مع العاهل 

السعودي عقب عودته من اخلارج.

أمن الدولة

ان املجلس األعلى  املواقع  وقالت 
للقوات املسلحة سمح للمتظاهرين 
باقتحام مقـــار أمن الدولـــة انتقاما 
للمحاولـــة االنقالبيـــة، وهو ما كان 
يلمح إليه رئيس احلكومة قبل يومني 
عندما أشار الى »أدلة على وجود ثورة 
مضادة« وقال مؤيدون للثورة ان نشر 
الفوضى والفتنة وانهيار الدولة وحده 
ميكـــن ان ينقذ مبـــارك وأعوانه من 
محاكمات ستنتهي بهم الى السجن، 
متوقعني ان تســـتمر القوى املضادة 

للثورة في عملها.

الى ذلك، أكدت معلومات ان الرئيس 
حســـني مبارك الذي جرى منعه من 
السفر مع عائلته الى اخلارج اتصل 
باملشـــير طنطاوي رئيس الســـلطة 
العسكرية املصرية محتجا بشدة على 
هذا القـــرار، وتقول معلومات عربية 
بحســـب جريدة الديار اللبنانية ان 
الرئيس مبارك ميلك جنسية عربية 
أخرى من دولة عربية فاعلة، وميكنه 
بواســـطة هذه اجلنســـية االنتقال 
 بطائرته اخلاصة من شـــرم الشيخ
العربية  الدولـــة  الـــى  مع عائلتـــه 

الفاعلة.

سوزان مبارك

في سياق متصل ذكرت صحيفة 
»األهرام« أمـــس ان النيابة املصرية 
حتقق في شكاوى حول حصول سوزان 

ثابت زوجة الرئيس املخلوع حسني 
مبارك على مجوهرات تعود ألفراد في 

العائلة امللكية.

قطعة أثرية

وذكرت الصحيفة ان نيابة األموال 
العامة باإلسكندرية استمعت الى إفادات 
بشأن حصول سوزان على قطعة أثرية 
الكرمية تخص  مرصعة باألحجـــار 
األميرة ســـميحة توفيق من األسرة 

املالكة السابقة.
وأضافت ان مقدمي البالغ اتهموا 
وزير الثقافة السابق فاروق حسني 
ووزير شـــؤون اآلثار السابق زاهي 
القطعـــة األثرية  حـــواس بإهـــداء 
لزوجة مبارك أثناء افتتاحها متحف 
املجوهرات امللكية في اإلســـكندرية 

العام املاضي.

شقيقا »ذكرى« يتهمان جمال مبارك بقتلهاالنيابة تحقق في حصول سيدة مصر األولى السابقة على مجوهرات ملكية
يبدو أن ســـقوط نظام مبارك 
سيفتح العديد من امللفات الغامضة 
لتتوالى اإلدعاءات، فقد ظهر على 
السطح مؤخرا ملف جديد، وهو من 
وراء مقتل املغنية الراحلة »ذكرى«؟ 
فقد نشـــر كل من توفيق وسيدة 
محمد الدالي شقيقا الراحلة ذكرى 
على صفحتها الرئيســـية على الـ 
»فيس بوك«، دعـــوة ورجاء لكل 
من ميلـــك معلومات تخص مقتل 
شقيقتهما ذكرى حيث إن تقارير 
الطب الشرعي جاءت غير مطابقة 
ملوقع األحداثـ  على حد تعبيرهما 
ـ فقد أشيع أن أمين السويدي زوج 
املغنية ذكـــرى قتلها حتت تأثير 
أثبتت عائلته  الكحول في حـــني 
أنـــه يعاني من قرحـــة في املعدة 
وبالتالي لـــم يكن مخمورا حلظة 
وقوع اجلرمية. أمـــا عن املفاجأة 
التي أطلقتها عائلة ذكرى، هي أنه 
حان الوقت لكشف غموض مقتلها، 
خاصة مع سقوط النظام الفاسد في 

كل من تونس ومصر، متهمني جمال 
مبارك بعينه بأنه كان ضلعا رئيسيا 
في مقتل ذكرى. وطلب الشقيقان من 
الصحافيني واحملامني مساعدتهما في 
الوصول إلى احلقيقة الغائبة، من 
خالل التواصل املباشر عبر البريد 
اإللكتروني والرقم اخللوي اخلاص 
بهما في حالة وجود أي معلومات 

تفيد في فتح القضية مجددا.

ذكرى

الزمر: سأستكمل مسيرتي 
السياسية وعهد مبارك لن يعود

مطالبة بإعادة مشاهد موشيه ديان 
المحذوفة من مسلسل مصري

زيناوي: مصر مستقرة وغير ودية 
معنا أفضل من غير مستقرة

اســـتقبال حاشـــد من أهالي قرية ناهيا لألخوين عبود وطارق 
الزمر احملكوم عليهما في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات 
حيث اســـتقبل أهل القرية عبود وطارق بعد مـــرور 30 عاما على 
محبسهما باألعيرة النارية والهتافات »مرحب مرحب باألبطال هما 
دول األحرار«.. »يا طارق قول لعبود جيش محمد ســـوف يعود«.. 

»يا أهالينا يا أهالينا الشيخ عبود رجع لينا«.
وقـــد أكد عبود الزمر، خالل كلمته التـــي ألقاها ألهل قريته، أنه 
سيستكمل مسيرته السياسية.. وردا على سؤاله بشأن تكوين حزب 
سياسي ميثل حركة اجلهاد أشار الى أنه لم يقرر ذلك بعد مشيدا بدور 

القوات املسلحة وموقفها من اإلفراج عن املعتقلني السياسيني.
ثم تتطرق الزمر ملا شهدته البالد في عهد الرئيس السابق مبارك 
من ظلم وفســـاد وان كان على يقني بأنه سيأتي اليوم الذي سيرفع 

فيه ذلك الظلم عن الشعب املصري.

كشـــف منتج املسلســـل املصري »عابد كرمان« عزمه مخاطبة 
اجلهات املســـؤولة خالل األيام املقبلة، من أجل فتح ملف العمل من 
جديد وإعادة املشاهد احملذوفة واخلاصة بشخصية »موشيه ديان«، 
وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق.  وقال هشام شعبان إن الشخصية، 
واجهت اعتراضا من جانب بعض أجهزة األمن املصرية بحجة عدم 
حصول أصحاب العمل على موافقتهم على وجود هذه الشخصية.

وانتهى األمر إلى حذف مشاهد موشيه ديان بالكامل، ما نتج عنه 
تشويه صورة العمل النهائية.

أديس أباباـ  أ.ش.أ: قال رئيس الوزراء االثيوبي ملس زيناوي ان 
بالده تخطط لتنفيذ عدد من املشـــروعات املهمة ومن بينها مشروع 
على نهر النيل وسيجري تدشينه في االسابيع القالئل املقبلة، مشيرا 
الى انه سيجري انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية قادرة على 

توليد 6 آالف ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وقال: »هناك شيء واضح للغاية ويتعني فهمه وهو ان تقويض 
اســـتقرار مصر ال ميكن ان يكون في صاحلنا وهو أسوأ سيناريو 

محتمل«.
وأضاف »نفضل كثيرا أن يكون لدينا مصر مستقرة وغير ودية، 

عن ان يكون لدينا مصر غير مستقرة« على حد قوله.

من ثمار ثورة 25 يناير: المذيعات 
المحجبات يعدن إلى التلفزيون المصري

منة شلبي تبرئ ثورة 25 يناير
من تعطيل »جامعة الدول العربية«

أشرف زكي: لم أرتكب مخالفات ومستعد للمساءلة

سعد الصغير: هأرشح نفسي للرئاسة 
وهعين أبوتريكة رئيسا للوزراء

هجوم على عفاف شعيب بسبب »الكباب«
الفنانة عفاف  تعرضـــت 
شـــعيب لهجوم حـــاد بعد 
تصريحاتهـــا عـــن الثـــورة 
املصرية والتـــي متثلت في 
عدم متكنها من احضار وجبات 
البيتزا والكباب ألبناء شقيقها 
بســـبب عدم االستقرار أثناء 

الثورة.
الشـــعبية  وبالرغـــم من 
والقبول التي حتظى به عفاف 
شعيب لدى اجلمهور املصري 

أنه بعد تصريحاتها هذه  إال 
العديد من االشـــخاص  دعا 
عبر موقع فيس بوك ملقاطعة 
اعمالها الفنية، ووضعها ضمن 
القائمة السوداء للفنانني اعداء 
الثورة. واســـتطاعت عفاف 
شـــعيب خـــالل حوارها مع 
قناة »احلياة« ان تثير استياء 
اجلمهور عن جدارة بسبب هذه 
التصريحـــات والتي وصفها 

الكثيرون بالسخيفة.

الظهور علـــى مختلف قنوات 
التلفزيون املصري، كما اعتبروه 

تصحيحا للمسار اإلعالمي.
وقالـــت اإلعالمية احملجبة 
ملياء فهمي عبداحلميد إن القرار 
انتصـــار للمذيعـــة احملجبة، 
مؤكدة مدى الظلم الذي تعرضن 
له طيلة سنوات املنع، مشيرة 
أيضا إلى أن اإلعالمية احملجبة 
شأنها شأن أي إعالمية أخرى 
تقوم بدور محوري في إدارة 
احلـــوار وتوضيح الرؤى بني 
ضيف البرنامج وبني املتفاعلني 
مـــن اجلمهور، وليســـت أقل 
كفاءة من غيرها، مشددة على 
أن الشاشـــة واجلمهـــور هما 

احلكم.

بالقرار، واعتبروه  اإلعالميني 
اعتـــذار ألكثر من 37  مبثابة 
مذيعة محجبة مت منعهن من 

القاهرةـ  دار اإلعالم العربية: 
فيما وصـــف بأنه إحدى ثمار 
ثورة 25 ينايـــر، وافق احتاد 
اإلذاعة والتلفزيون املصري على 
عودة املذيعات احملجبات إلى 
الظهور مجددا على شاشته بعد 

سنوات من الغياب القهري.
وكان رئيس االحتاد د.سامي 
الشريف، واملشرف عليه اللواء 
طارق مهدي، قد اتخذا القرار بعد 
أن تبناه رئيس قطاع القنوات 
اإلقليمية عادل معاطي، بالسماح 
للمذيعات احملجبات بالظهور 
البرامج  الشاشة وتقدمي  على 
دون حساسية، كما كان الوضع 
طيلة العشرين عاما املاضية.

العديد من  إلى ذلك، رحب 

رفضت الفنانة منة شــــلبي االستعانة بحراس 
شــــخصيني »بودي غارد« حلمايتها من البلطجية 

لثقتها الكبيرة في حماية رجال القوات املسلحة.
وتطرقت الفنانة آلخر مشاريعها الفنية حيث نفت 
تعطل تصوير فيلم »جامعة الدول العربية« نتيجة 
أحداث ثورة 25 ينايــــر املصرية. وفي تصريحات 
خاصة لـ »ام بي سي نت« أكدت الفنانة منه شلبي 
أن هناك الكثيرين من أصدقائها نصحوها باالستعانة 

ببودي غارد حلمايتها من البلطجية املنتشرين في 
عدد كبير من شــــوارع القاهرة، إال أنها رفضت هذه 
الفكرة على اإلطالق، مشيرة إلى أنها رغم تخوفها من 
أمور البلطجة التي يحدثها اخلارجون عن القانون 
إال أنها تفضل عدم اللجوء إلى احلراسات اخلاصة، 
لكونها غير معتادة على ذلك منذ أن دخلت الوسط 
الفني، وأنها ال حتبذ فكرة االستعانة بهم على الرغم 

من أنهم أحيانا كثيرة لهم ضرورة.

القاهرةـ  إيالف: قال د.أشرف زكي نقيب املمثلني 
املستقيل ان مقدمي البالغات ضده يتهمونه بأشياء 
مخالفة للحقيقة، مشيرا الى أن البالغات ال تعبر 
سوى عن تصفية حسابات قدمية، مؤكدا على أن 
كافة أوراق النقابة سليمة، وال توجد بها مخالفات، 

وكانت تتم مراجعتها بشكل دوري من قبل اجلهات 
الرقابية املنوط بها القيـــام بهذا الدور، ولم تبد 
يومـــا مالحظة عليها إال ومتت االســـتجابة لها، 
مشـــددا على أن لديه استعداد للمساءلة في حال 

ثبت عكس ذلك.

كشفت العديد من وثائق أمن الدولة التي حصل عليها املواطنون 
من املقرات املختلفة عن تعرض الالعب محمد أبوتريكة جنم النادي 

األهلي ومنتخب مصر ملراقبة يومية وساعة بساعة.
وبرزت في الوثائق اخلطيرة بحســـب موقع »ستاد األهلي« 
تقارير شـــبه يومية عن ابوتريكة وعن حتركاته وتســـجيالت 
ملكاملاته الهاتفية وحتمل كل شـــيء عنه وعـــن عالقاته بالناس 

وعن اهتماماته.

تبرأ املطرب الشـــعبي سعد الصغير من مهاجمته لكل من عمرو 
دياب وتامر حســـني بسبب مواقفهما مع الثورة املصرية، كما اعلن 
انه سيرشح نفسه لالنتخابات الرئاسية وسيعني حينها العب كرة 

القدم محمد ابوتريكة رئيسا للوزراء.
واضاف الصغير خالل برنامج »الوسط الفني« انه لم ينتقد أيا 
من الهضبة )دياب( أو جنم اجليل )تامر( بسبب موقفهما مع الثورة، 
مشـــيرا الى ان االخبار التي تداولتها الصحف واجلرائد التي حتمل 
على لســـانه انتقادات للمطربني هي اخبار غير صحيحة، مؤكدا انه 

يعتبرهما قدوة فنية له يسعى إلى الوصول ملكانتهما.
وعن موقفه جتاه الرئيس محمد حســـني مبارك، أكد ســـعد أنه 

يعتبر مبارك مثل والده وانه يرفض إهانته مهما كان األمر.

وثائق سرية تكشف:
أمن الدولة كان يراقب أبوتريكة

ملياء فهمي عبداحلميد

أبوتريكة

سعد الصغير

عفاف شعيب


