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»واشنطن تاميز« تزيل اخلبر بعد نشره.. وبكري يطالب باسترداد األموال

»جنايات اإلسكندرية« تصادر أمالك أبوالعينني

تؤيد البرادعي وتتمنى جتسيد والدة »خالد سعيد«

أحيا الليلة »دي جي« عربي فرحًا بالثورة املصرية

كيري يعلن جتميد 31.5 مليار دوالر 
من ثروة حسني مبارك في أميركا

بالغ للنائب العام يتهم جنل نظيف 
بقتل ابنة غفران وصديقتها

مرمي فخر الدين: سوزان مبارك »طرازان« 
وأنهت حكم زوجها بإهانة!

ملهى إسرائيلي يحتفل بسقوط نظام مبارك 

تصريحات السيناتور جون كيري 
وطلب بكري التحقيق مع الرئيس 
السابق بتهمة االثراء بطريق غير 
مش���روع والتزوير في إقرارات 
الذمة املالية عبر تقدمي معلومات 
م���زورة ومغلوطة ع���ن قصد، 
أموال الشعب  واالستيالء على 
املصري واإلض���رار باالقتصاد 
القوم���ي، كم���ا طال���ب اجلهات 
املختص���ة باتخ���اذ اإلجراءات 
الالزمة الس���تعادة تلك األموال 
واملمتلكات للش���عب املصري. 
إلى ذلك، حسمت أسرة الرئيس 
السابق مبارك صراع محاميهم 
التهم املوجهة  للدفاع عنهم في 
اليهم، حيث فوجئ موظفو الشهر 
العقاري بنويبع بالرئيس مبارك 
وجنليه ع���الء وجمال وزوجته 
سوزان مبارك بتقدمي بطاقاتهم 
الش���خصية للش���هر العقاري، 
وقاموا بعم���ل توكيالت لعادل 
سري صيام احملامي جنل رئيس 
القضاء األعلى ورئيس  مجلس 
النقض.وحمل توكيل  محكم���ة 
جمال مبارك رقم 186 ج وتوكيل 
عالء رقم 187 وتوكيل مبارك رقم 
188 ج، بينما حمل توكيل سوزان 
مبارك 189 وتوكيل هايدي زوجة 
عالء رقم 190 ج، بينما رفضت 
خديج���ة اجلمال حترير توكيال 
لسري صيام. وأكد شهود عيان 
انها لم تظهر في الشهر العقاري 

مع زوجها وأسرته.
واشنطن ـ احمد عبداهلل ووكاالت   ٭

اإلس���كندرية برئاسة املستشار 
عبداملطل���ب نص���ر وبعضوية 
املستشارين طارق صفي الدين 
وأحمد عبدالفتاح تأييد قرار نيابة 
االستئناف بالتحفظ على ممتلكات 
أبوالعينني رجل األعمال  محمد 
وصاحب شركات كليوباترا في 
االسكندرية وهو العقار املوجود 
مبنطقة األزاريطة والذي وجهت 
له فيه تهمة بناء عقار من دون 

ترخيص وإهدار املال العام.
وكان أبوالعين���ني قد عرض 
التنازل عن البرج للدولة مقابل 
عدم توجيه أي تهمة جديدة اليه، 
خاصة انه يحاكم حاليا في عدة 
قضايا تتعلق بنهب املال العام 

وأراضي الدولة.

وكانت سعيدة جدا وزغردت في 
التلفون، وكذلك الفنانة شادية 
كلمتني وكانت سعيدة بتنحي 
مبارك، ولكن نحن ال نتكلم في 

السياسة«.
ارتبط  التي  الفنانة  وقالت 
اس���مها بأفالم ثورة 23 يوليو 
مثل »رد قلبي«: »أنا س���عيدة 
جدا بالفنانني الذين شاركوا في 
الثورة، وكانوا في طليعة الثوار 
الثورات  ف���ي  كما كانوا دائما 

املصرية السابقة«.
وعن الرئيس املنتظر، قالت 
فخر الدين »أؤيد البرادعي جدا، 
وأيضا عمرو موسى فهو رجل 

يعرف احلق والعدل«.
الدين عن  وعب���رت فخ���ر 
أمنيتها أن تشارك في عمل عن 
الثورة، قائلة »سأكون فخورة 
لو قدمت دور والدة الشهيد خالد 

سعيد«.

الس���يناتور  ورفض مكتب 
كيري التعليق على اخلبر الذي 
نشر ثم ازيل بعد ذلك. وحتى اآلن 
لم تتضح التفصيالت احلقيقية 
التي حالت دون االبقاء على اخلبر 
في موقع الصحيفة وال االسباب 

التي ادت الى ازالته.
من جانبه، تق���دم مصطفى 
بك���ري رئيس حتري���ر جريدة 
»األسبوع« وعضو مجلس الشعب 
الس���ابق ببالغ إلى املستش���ار 
عاصم اجلوهري مساعد وزير 
العدل لشؤون جهاز الكسب غير 
املشروع، اتهم فيه الرئيس السابق 
حسني مبارك بجمع ثروات طائلة 
بطرق وأساليب غير مشروعة، 
األمر الذي كان من شأنه اإلضرار 

باملوقف املالي ملصر.
واستند بكري في بالغه إلى 

اضطرت صحيفة »واشنطن 
تاميز« الزالة خب���ر نقلت فيه 
الدميوقراطي  الس���يناتور  عن 
جون كيري ان الواليات املتحدة 
جمدت ث���روة الرئيس املصري 
السابق حسني مبارك املوجودة 
في الواليات املتحدة والتي تبلغ 

نحو 31.5 مليار دوالر.
وقال���ت الصحيفة في اخلبر 
الذي ازيل بعد قليل من نش���ره 
على موقعها االلكتروني انه علم 
بتجميد اصول مبارك التي بلغت 

هذا احلجم.
واك���د ان ذلك ميث���ل اجلزء 
االول من اصول الرئيس املصري 
فحسب، وازالت الصحيفة اخلبر 

ألسباب غير معروفة.
وعند االتصال لالستفس���ار 
عن االسباب التي دعت لذلك قال 
احملرر بن بيرب���وم »ليس لدي 
تعليق على ذلك. احيانا نضطر 
ال���ى ازالة تقارير من هذا النوع 
ألسباب متباينة« بيد ان بعض 
التقارير االولية التي نشرت في 
واشنطن اشارت الى ان الصحيفة 
تلقت مكامل���ة هاتفية من احدى 
ش���ركات العالقات العامة تهدد 
مبقاضاة الصحيفة واحملرر معا، 
كما تردد ان تلك الشركة وقعت 
مع اس���رة الرئيس مبارك عقدا 
لتحس���ني صورتها في االعالم 
العاملي ورمبا للدفاع عن مصالح 
االسرة التي تتعرض اآلن للتجميد 

في بلدان متفرقة.

املتهم  القاهرة: تقدم دف���اع 
في جرمية قتل هبة العقاد ابنة 
الفنانة ليلى غفران وصديقتها 
الى  الدي���ن ببالغ  نادين جمال 
النائب العام، اتهم فيه خالد جنل 
رئيس الوزراء املصري األسبق 
أحمد نظيف بالضلوع في قتل 
الدفاع وزير  اتهم  الفتاتني، كما 
الداخلية السابق حبيب العادلي 
و5 أعضاء بإدارة البحث اجلنائي 
مبحافظة الس���ادس من اكتوبر 
وعضوين بالنيابة العامة بتلفيق 
القضية للمتهم احلالي محمود 
العيس���اوي، وحمل البالغ رقم 
العام  النائب  4596 عرض على 

بتاريخ 16 اجلاري.
الى ذلك، قررت محكمة جنايات 

احتفل ملهى ليلي إسرائيلي 
في مدينة ياف���ا بتنحي الرئيس 
املصري حس���ني مبارك وجناح 
الثورة املصرية على أنغام عربية 
ق���ام بإعدادها موس���يقيا محمد 

اجلبالي، العامل بامللهى.
وقال اجلبالي معد موسيقى 
»الدي ج���ي« في ملهى لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية 
عن ليلة التنحي ف���ي 11 فبراير 
املاض���ي: »ش���هدت الليلة طاقة 
مجنون���ة، كل م���ا كان ينقصها 
أن يك���ون امللهى موج���ودا في 

القاهرة«.
وأعرب اجلبالي � معد املوسيقى 
بامللهى الذي لم يكشف عن اسمه 
� عن فخره مبعتقداته وآرائه في 
السياسة واملوسيقى أيضا، الفتا 
إلى أن س���عيه إلى تشغيل أغان 
عربية داخل امللهى اإلس���رائيلي 
يهدف إلى إلقاء الضوء على مشاكل 
األقلية العربية التي تقطن مدينة 
يافا حاليا، حي���ث تخضع 600 
عائلة خلطر التهجير من منازلهم، 
والتشرد في الشوارع، األمر الذي 
يؤدي إلى انقراض أعداد العرب في 

إسرائيل، خاصة في يافا.
وعادة ما تستقطب موسيقى 
اجلبال���ي العربية عددا من عرب 
إسرائيل ومحبي موسيقى الهيب 
هوب والس���ياح واإلسرائيليني 
في آن معا. بحس���ب الصحيفة 

اإلسرائيلية.
واعتبر املعد املوسيقي العربي 
أن الف���ن الراه���ن مرتبط كثيرا 
بالتطورات السياسية، مشيرا إلى 
أن فنانه املفضل هو اللبناني زياد 
حمدان، حيث قام بتصوير أغنية 

في شوارع اإلسكندرية. 

قالت الفنانة مرمي فخر الدين 
إنها تكن كراهية شديدة لسوزان 
مبارك زوجة الرئيس املصري 
السابق، واصفة إياها بأنها كانت 
عاملة فيها »طرازان«، وتسببت 

في نهاية مهينة لزوجها.
وأوضحت فخر الدين قائلة: 
»أنا ضد نظام مب���ارك، وكان 
يجب عليه أن يترك الس���لطة 
منذ سنوات، وأن يتنحى فورا 
مبجرد حدوث مظاهرات ميدان 
التحرير، لكنه ماطل وراوغ«، 
بحسب صحيفة »صوت األمة« 

الصادرة هذا األسبوع.
وأضافت »أنا بكره سوزان 
مبارك جدا، وأحب زوجة الرئيس 
السادات السيدة جيهان، فهي 
أفضل كثيرا منها، ألنها كانت 
وراء زوجها بعكس سوزان كانت 
في طريق وزوجها في طريق، 
وابنها جمال في طريق، وسوزان 

مبارك كانت عاملة فيها طرازان 
وعملت مدارس وضعت اسمها 

عليها«.
وعن أول من كلمها بعد جناح 
الثورة وسقوط مبارك، قالت 
»إميان ابنتي أول من كلمتني، 

حسني مبارك

ليلى غفران

مرمي فخر الدين

جون كيري

أحمد نظيف

سوزان مبارك

عائلة الرئيس السابق 
توكل شركة لتحسني 

صورتها

توكيالت أسرة 
مبارك للمحامي 
عادل سري صيام

على أنغام عربية 
قام بإعدادها موسيقيًا 

محمد اجلبالي

شباب »الثورة« يشاركون
غادة عادل »شبرا تي ڤي«

وافقت الفنانة غادة عادل على املشاركة في أولى جتاربها 
في أعمال السيت كوم من خالل مسلسل بعنوان »شبرا تي 
ڤي« من تأليف عمرو فهمي وإخراج بالل نصر وإنتاج محمد 
بندر، ويشارك في بطولته مدحت تيخة وهيثم محمد ومحمد 
نصر ومجموعة من ش���باب ث���ورة 25 يناير في أول ظهور 

درامي لهم توثيقا للواقع واحتفاء مبصداقية العمل. 
وتتناول أحداث السيت كوم قيام مجموعة من شباب شبرا 
بإطالق محطة فضائية تتحدث عن ش���باب املنطقة وعالقة 
العائ���الت ببعضها داخل املنطقة من���ذ قدمي األزل ووصوال 
إلى الثورة، حيث سيتم تسليط الضوء على حالة االنفالت 

األمني التي عاشتها شبرا في هذه اآلونة.

غادة عادل

ڤيديو آلثار املتحف املسروقة 
قاد »الداخلية« لإليقاع باجلناة

جلنة قضائية مصرية الستعادة 
األموال املهربة في اخلارج

كبير مفتشي »الذرية« السابق:
»الضبعة« آمنة من الزالزل 

القاهرة � د.ب.أ: يبحث جهاز الكسب غير املشروع املصري 
تش���كيل جلنة قضائية قانونية موسعة تضم هيئة قضايا 
الدول���ة وعددا من اخلبراء القانوني���ني املتخصصني يكون 
عملها الوحيد استعادة مليارات الدوالرات املهربة إلى اخلارج 
واملوجودة في حسابات الرئيس السابق وأفراد عائلته وعدد 
من كبار الوزراء ورجال األعمال املتهمني باالس���تيالء على 
املال الع���ام واإلضرار العمدي وتضخم ثرواتهم بطرق غير 

مشروعة.
وذكرت صحيفة األخب���ار املصرية امس أنه من املنتظر 
عرض تشكيل اللجنة على املجلس األعلى للقوات املسلحة 
إلصدار قرار بتشكيلها وحتديد مهمتها وهي استعادة أموال 

مصر التي مت نهبها وتهريبها إلى اخلارج.

قال د.إبراهيم العسيري، اخلبير النووي املصري، كبير 
املفتشني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، ان منطقة 
الضبعة املخطط إقام���ة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء 
بها آمنة متاما وبعيدة ع���ن منطقة البراكني والزالزل، التي 
تعرض لها أحد املفاعالت اليابانية، وأضاف العس���يري في 
تصريحات ل� »املصري اليوم« ان »الضبعة« خضعت لدراسات 
الزالزل والبراكني في فترات ما قبل امليالد وقت حريق مكتبة 
االسكندرية القدمية الى اآلن، وان دراسات التنبؤ باملستقبل 
اخلاصة باملنطقة أعدتها مكاتب دولية ومحلية ومعهد األرصاد 
اجلوية، وهيئة املس���احة اجليولوجي���ة وعدد من اخلبراء 

العامليني في مجال الزالزل، وأكدت انها آمنة متاما.

القاه���رة � أ.ش.أ: قاد تصوير ڤيدي���و )كليب( لآلثار 
املسروقة من املتحف املصري على شبكة املعلومات الدولية 
)اإلنترنت( عقب اقتحامه ي���وم 29 يناير املاضي أجهزة 
وزارة الداخلي���ة الى حتديد ش���خصية اجلناة وضبطهم 

واملسروقات.
وعلمت وكالة أنباء الش���رق األوسط أن البداية كانت 
عندما وردت معلومات ملدير اإلدارة العامة لشرطة السياحة 
واآلثار أكدتها التحريات الس���رية، مفادها وجود تصوير 
ڤيديو على ش���بكة املعلومات الدولية )اإلنترنت( يضم 
بعض القطع األثرية املسروقة من داخل املتحف املصري 
يوم 29 يناير املاضي ويعرض بيعها مقابل أعلى س���عر، 
وهي عبارة عن 7 متاثيل منها 5 متاثيل من البرونز، ومتثال 
من احلجر اجليري، وآخر من حجر »الشيفق«، باإلضافة 
إلى 5 قالدات منها قالدة ذهبي���ة والباقي من »الفيانس« 

والزجاج امللون.
وقد مت على الفور إعداد خطة بحث موس���عة ملالحقة 
اجلناة وضبطهم واملس���روقات فى أسرع وقت ممكن قبل 
توصلهم الى مشتر من خارج البالد، واعتمدت اخلطة على 
جتنيد أحد املصادر الس���رية من خارج البالد لفتح قناة 
حوار وتفاوض مع اجلناة والتظاهر برغبته فى شراء القطع 
األثرية املسروقة، وبالفعل قام املصدر باالتصال باجلناة 
عبر شبكة »اإلنترنت« والتفاوض معهم حول املبلغ حتى 
توصل إلمتام الصفقة مقابل 50 مليون دوالر، واتفق معهم 
على القدوم الى مصر إلمتام الصفقة وتسلم القطع األثرية، 

وحددوا ميدان »التحرير« كمكان إلمتام الصفقة.
وعق���ب تقنني اإلجراءات األمنية الالزمة، مت عمل كمني 
للجن���اة داخل امليدان وضبطهم وبحوزتهم املس���روقات 
حيث تبني أنهم ثالثة عاطلني، ومبواجهتهم مبا أس���فرت 
عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بس���رقة القطع 
األثرية من داخل املتحف يوم 29 يناير املاضي واستغاللهم 
حلالة االنفالت األمني التي شهدتها البالد في أعقاب ثورة 
25 يناي���ر. وقد مت اتخاذ جميع اإلجراءات األمنية الالزمة 

جتاه املتهمني وإخطار النيابة العامة ملباشرة التحقيق.

صورة ارشيفية الحد جدران املتحف

سمير زاهر

آسر والعاليلي: البد من دستور 
جديد وال للتغيير البطيء

اعلن فنانون مصريون رفضهم التعديالت الدستورية، 
واعتبروا ذلك التفافا على مطالب ثورة 25 يناير التي طالبت 
بدستور جديد للبالد، واعربوا بعد ان استطلعت »ام.بي.سي.

نت« آراءهم عن تأييدهم ملا اسموه ب� »التغيير البطيء«.
وقال الفنان الشاب آسر ياسني انه سيشارك في املظاهرات 
الرافضة للتعديالت الدستورية، فيما دعا الفنان عزت العاليلي 
جميع املواطنني والش���باب للمش���اركة في االستفتاء رغم 

انضمامه الى جبهة الرافضني.
وبنى الفنان العاليلي رفضه للتعديالت الدستورية على 
ما سماه ب� »العمل بدس���تور مرقع«، قائال: كيف ميكننا ان 
نعدل دستورا يحتوي على كل هذا الكم من الثغرات واقوم 

بإصالح 11 مادة فقط؟
واستدرك: افضل ان نأخذ وقتا لعمل دستور جديد، وفي 
خالل هذه املدة يتم تكوين احزاب جديدة، فال ميكن بعد هذا 

النجاح ان نعود الى 24 يناير واوضاع ما قبل الثورة.
ويلتمس العاليلي العذر ملن يوافقون على التعديل خشية 
منهم على اجهاض الثورة وتهديد مستقبل البلد، لكنه قال: 
عليهم ان يعلموا ان البطء في التغيير يعني االستقرار اكثر، 
وهي فرصة الصالح حياتنا االجتماعية والسياسية ورؤية 

ملصر داخليا وخارجيا ايضا.
وحول ان كان ينوي الذهاب يوم السبت املقبل لالدالء برأيه، 
اكد العاليلي انه سيقوم بذلك، لكنه ضد فكرة التحريض على 
ذلك، فهو يأمل ان يقوم كل شاب مبا يراه صحيحا من وجهة 

نظره، ويكفي ان الشباب استطاعوا القيام بالثورة.
واتفق معه في الرأي الفنان الشاب آسر ياسني الذي قرر 
النزول يوم الس���بت املقبل ليصوت ب� »ال«، مضيفا انه في 
حال مت تنظيم مظاهرات ضد التعديالت الدس���تورية فإنه 

سيشارك فيها ايضا.
وتساءل ياسني: كيف ميكننا ان نعدل من دستور مهترئ 
منذ 30 عاما ولم يصلح من نفسه ولم يحق حقوق االنسان 
واملواطنة؟ فهو دس���تور في حالة شيخوخة، باالضافة الى 
انه من مطالب الثورة دستور جديد والقيام بتعديله كانت 
محاولة من مبارك الرضاء الثوار والبقاء في احلكم، فلمصلحة 

من يتم تعديله اآلن؟

عزت العاليلي آسر ياسني

طلعت يوسف: »الشرطة« 
ضحية االحتقان الشعبي

زاهر يستعني بـ »بلطجية 
املالعب« للبقاء رئيسًا لالحتاد

القاه����رة � س����ي ان ان: أكد املدير الفن����ي لفريق احتاد 
الش����رطة، طلعت يوسف، أن فريقه لم يستفد من تبعيته 
جلهاز الش����رطة في الفترة الس����ابقة، كما يعتقد البعض، 
وأن الفري����ق دخل املربع الذهبي في املوس����مني املاضيني 
بس����بب نتائجه اإليجابية، وليس ملجاملة احلكام كما ردد 

البعض.
وقال يوسف ان فريقه تعرض 
للظلم طويال، بسبب اتهامه من 
قبل البعض بأنه يجامل من حكام 
البطولة، وهو أمر غير صحيح، 
وان الفريق الذي احتل على مدار 
املراكز األربعة  موس����مني أحد 
األولى في جدول املس����ابقة، ال 
ميكن أن يكون ق����د حقق ذلك 
باملجاملة فقط، وهذا فيه ظلم 

كبير لالعبني وللجهاز الفني.
الفني الحتاد  املدير  وتوقع 
الشرطة أن يواجه فريقه موقفا 

صعبا في بطولة الدوري بعد استئنافها من جديد، خاصة 
في ظل حالة االحتقان املوجودة لدى اجلماهير، معتبرا أن 
فريق الشرطة سيدفع ثمن هذا االحتقان، ولكنه متقبل هذا 
املوقف، ليثبت للجميع أن فريقه لم يكن يجامل من قبل، 

كما اتهمه البعض.

علمت »العربية.نت« أن رئيس االحتاد املصري سمير زاهر 
قام بابالغ أعضاء مجلس إدارة االحتاد بالتنسيق مع العناصر 
البارزة في روابط مشجعي أندية الدوري احمللي االسماعيلي 
واالحتاد السكندري واملصري، وهي املجموعة املعروف عنها 
القيام بأعمال بلطجة وشغب في املالعب املصرية، أن االحتاد 
اتخذ قرارا بتكوين رابطة حتت مسمى رابطة مشجعي املنتخب 
املصري، وسوف يخصص لها مكان ثابت في مقر اجلبالية تكون 
مهمتها مرافقة املنتخب املصري في سفرياته اخلارجية ومساندة 

احتاد الكرة ضد من يحاولون اإلطاحة باملجلس احلالي.
حيث أكد قادة روابط مشجعي هذه األندية ل� »العربية.نت« 
أن زاهر أبلغهم عبر أعضاء االحتاد بقرار املوافقة على تكوين 

رابطة للمنتخب يكونون هم قوامها الرئيسي.
جاء ذلك بعد علم رئيس االحتاد املصري مبخطط جماهيري 
يحركه مجموعة من رؤساء األندية واملعارضني ملجلس »اجلبالية« 
من أجل إزاحته عن منصبه، حيث كان هناك تفكير لدى العناصر 
البارزة من روابط مشجعي تلك األندية لتنظيم مظاهرة حاشدة 
باآلالف أمام مقر احتاد الكرة خالل األيام املقبلة تطالب بإسقاط 
زاه����ر، لكنه أحبط تلك املظاهرة مبش����روع الرابطة وأقنعهم 
بأنها س����وف تضمن لهم سفريات وهدايا مع املنتخب وميزات 

متعددة.

طلعت يوسف


