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شيخ األزهر د.أحمد الطيب

خبير جنائي: االنفالت األمني مخطط له منذ عام

العادلي: مبارك أمرني بقتل ثوار 25 يناير
القتالية داخل جهاز  التشكيالت 
الشرطة املسؤولة عن حماية البالد 
وحماية النيابة العامة والسجون 
والبنوك وكل مؤسسات الدولة، 
ووصف ه���ذا النوع من اجلرائم 
بجرائ���م ذوي الياقات البيضاء، 
وهي اجلرائم املعدة سلفا وأطلق 

عليها اسم التفريغ األمني.
إل���ى ذل���ك، أف���ادت مصادر 
ديبلوماسية أوروبية بأن االحتاد 
األوروبي سيجمد أصول الرئيس 
املصري الس���ابق حسني مبارك 
و18 شخصا من نظامه، مبن فيهم 

زوجته وولداه.
القائمة  ان  وقال ديبلوماسي 
تش���مل مبارك وزوجته سوزان 
وولديه عالء وجمال وزوجتيهما، 
فضال عن شخصيات رئيسية في 
النظام السابق مثل وزير الداخلية 
األسبق حبيب العادلي ومسؤول 

في احلزب احلاكم.
وقالت املصادر انه من املتوقع 
ان ترف���ع العقوبات � التي أقرها 
مبعوثون من االحتاد الذي يضم 
27 دولة � ليتم التوقيع عليها من 
قبل اجتماع وزراء اخلارجية في 

بروكسل االثنني املقبل.
وتأتي هذه اخلطوة بعد صدور 
حكم احملكمة اجلنائية في القاهرة 
الذي أيد قرار جتميد أصول مبارك 

وعائلته.

إلى ذلك، ح���ذر اللواء رفعت 
عبداحلمي���د، اخلبي���ر اجلنائي 
املصري م���ن أن ذي���ول النظام 
السابق مازالت متواجدة وتعمل 
بنش���اط، لذلك البد من ان يكون 
هن���اك حرص من ه���ذه الدوائر 
النشطة ضد مصلحة مصر، وعلى 
صعيد التحقيقات اجلارية مع وزير 
الداخلية األسبق حبيب العادلي 
توقع ان يحكم عليه باإلعدام امام 
محكمة اجلنايات رميا بالرصاص 
لتورطه في التضامن والتحريض 
على أعمال القتل العمد واقتران 

ذلك بتعمد الفوضى في البالد.
وفجر عبداحلميد مفاجأة من 
العيار الثقيل، حيث كش���ف عن 
ان هذه اجلرائم منظمة بل ومعدة 
س���لفا قبل عام من حدوث ثورة 
الشباب، حيث كانت هذه اخلطة 
س���يتم تنفيذها اذا فش���ل ملف 
التوريث، ووضعت هذه اخلطة 
على اس���اس قائمة تشتمل على 
التفريغ األمني ثم االنفالت األمني 
ثم انتشار البلطجية، ويعقب ذلك 
قتل الش���باب، واستنكر تنصل 
العادلي من املسؤولية، متسائال: 
كيف لوزير الداخلية ومسؤوليته 
حماية الدولة من الداخل ال يحمي 
البالد، ويقول املتظاهرون عددهم 
اكثر من الق���وات، ولذلك قرروا 
االنسحاب؟ متس���ائال ايضا عن 

اللواء  � وكاالت: قال  القاهرة 
حبيب العادل���ي وزير الداخلية 
احملبوس انه لن يكون كبش فداء 
للقيادات السياسية التي وجهت 
إليه تعليمات بقتل املتظاهرين.

وأكد العادل���ي في حتقيقات 
النياب���ة ام���س األول ان ق���رار 
التعدي على املتظاهرين لم يكن 
قرارا منفردا به وحده وإمنا هو 
قرار عدد من القيادات السياسية 
وعلى رأسهم الرئيس مبارك الذي 
طلب فض االحتجاجات بأي طريقة 
وبأي شكل من األشكال حتى لو 

كان بالقتل.
ووجهت النيابة للواء حبيب 
العادلي وزير الداخلية األسبق 4 
تهم في التحقيقات التي جتريها 
معه ف���ي وقائع قتل املتظاهرين 

وهي:
االشتراك في قتل املتظاهرين 

عمدا وباالشتراك مع آخرين.
الشروع في القتل للثوار العزل 
رميا بالرصاص وبوس���ائل غير 

مشروعة.
إحل���اق أض���رار باملمتلكات 
العامة واخلاصة واإلضرار باملركز 
االقتصادي للبالد، إحداث فراغ 
أمني وإش���اعة الفوضى وتكدير 
األمن والس���لم الع���ام وترويع 
املواطن���ني وتعري���ض حياتهم 

للخطر.

حسني مبارك

االحتاد األوروبي
يجمد أصول

الرئيس السابق
و18 من نظامه

عن أمله في أن يكون لألزهر 
وعلمائ���ه دور كبير في تلك 
املرحلة التي تعيشها مصر وأن 
يظل منارة للعالم الوسطي 
العالم اإلسالمي  املعتدل في 
كل���ه. ورفض ش���يخ األزهر 
سيطرة أي جماعة دينية مهما 
كانت على احلياة الدينية في 
املواطن من  مصر قائال: »ان 
حقه أن يعرف احلقيقة وأن 
يتعلم الدين املعتدل الوسطي 
من مصادره الش���رعية دون 

أي تدخل«.

فقط بل في العالم اإلسالمي 
وحتى ال يكون هناك أي تدخل 
باملال أو بالتزييف أو التزوير 
لذلك املنصب وأضاف أنه مدرج 
في تطوير األزهر إعادة تشكيل 
هيئة كبار العلماء لتضم علماء 
من مصر والعالم اإلس���المي 
لتكون تهيئة النتخاب شيخ 

األزهر.
وأكد الطيب أنه ال يعارض 
مطلقا ان يكون منصب شيخ 
األزه���ر باالنتخاب ولكن من 
هيئة لكب���ار العلماء، معربا 

القاهرة � كونا: جدد شيخ 
األزهر أحم���د الطيب موقفه 
بشأن ضرورة أن يكون شيخ 
األزه���ر منتخبا م���ن جانب 
هيئة لكب���ار العلماء وليس 

من مواطنني عاديني.
وقال الطيب في تصريحات 
صحافية عق���ب اجتماع مع 
رئيس الوزراء املصري عصام 
شرف أمس انه يتعني انتخاب 
شيخ األزهر من جانب هيئة 
لكبار العلماء نظرا حلساسية 
ووقار املنصب ليس في مصر 

الطيب يجدد موقفه بشأن انتخاب
شيخ األزهر من هيئة كبار العلماء

بلطجية يعتدون على فريق فيلم 
لتصويره مشاهد في املسجد

عمرو واكد: اتهامي بالتطبيع 
مؤامرة من نظام مبارك

جيهان فاضل تتعرض
ملوقف محرج بسبب »سيجارتها«

يسرا: يوسف شاهني تنبأ مبا 
يحدث حاليًا في مصر

الثورات تهدد 50 ألف
مطرب وموسيقي بالتشرد

مهاجموا مخزن األقصر األثري 
مسلحون خدروا احلراس 

تعرضت أسرة الفيلم املصري »جدو حبيبي« لهجوم من 
بعض البلطجية أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم داخل مسجد 
عمر مكرم حيث دخلت مجموعة من الشباب أثناء التصوير، 
وطلبوا من املخرج وقف التصوير بدعوى انه يصور مشاهد 

غير الئقة، وانه ال يصلح ان يجري التصوير في املسجد.
وذكرت صحيفة »اخلليج« االماراتية ان املخرج علي ادريس 
شرح لهم طبيعة املش���هد وانه مشهد عزاء وال يتضمن اي 
لقطات غير الئقة، غير انهم لم يلتفتوا الى حديثه، وقالوا: 
»ده حرام« وكسروا الكاميرات واملعدات واخرجوا فريق عمل 

الفيلم من ابطال وفنيني خارج املسجد.

ق���ال الفنان املصري عمرو واك���د: إن االتهامات املوجهة 
إليه بالتطبيع مع إسرائيل كانت مؤامرة من نظام الرئيس 

السابق حسني مبارك.
وفي حني أكد أن إسرائيل قلقة مما تشهده البلدان العربية 
من ثورات وانتفاضات ش���عبية، فإنه متنى تقدمي عمل عن 

ثورة 25 يناير.
وأوضح واك���د في حوار مع 
صحيفة »الش���رق األوس���ط« 
اللندنية ام���س األول ان اتهامه 
بالتطبيع مع اسرائيل كان مؤامرة 
من النظام السابق، مشيرا الى انه 
عندما كان يشارك في عمل عاملي 
فوجئ اثن���اء التصوير بوجود 
ممثلة اسرائيلية، ولم يكن لديه 
فرصة لالنسحاب بسبب الشرط 

اجلزائي الباهظ في العقد.
ولفت الى ان االعالم املصري 
املوجه من النظام تناول اخلبر 
بشكل مستفز ومس���يء، حيث ارادوا ان يبلغوا رسالة الى 
العال���م مفادها ان الفنانني املصري���ني يتعاملون مع الكيان 

الصهيوني ويؤيدون التطبيع.

تعرضت املمثلة املصرية جيهان فاضل النتقادات واسعة 
أثناء مشاركتها في ندوة التعديالت الدستورية التي نظمتها 
س���اقية عبداملنعم الصاوي بوس���ط القاهرة حيث فوجئ 
حضور الندوة بان جيهان ال تتوقف عن التدخني علما بان 
التدخني ممنوع متاما في ساقية الصاوي وحينما طالبوها 
باطفاء س���يجارتها رفضت ولم تلتفت لصيحاتهم فما كان 
منهم اال ان اتوا لها باملسؤولني الذين اجبروها على اطفاء 

سيجارتها.

أعربت املمثلة املصرية يس���را عن أسفها حلالة الفوضى 
التي تتعرض لها بعض املؤسسات في مصر حاليا، وقالت 
في تصريحات خاصة ملراس���ل »النش���رة« في القاهرة: إن 
املخرج املصري الراحل يوسف شاهني تنبأ قبل وفاته بأقل 
من عام بكل هذه الفوضى وله���ذا قدم فيلمه »هي فوضى« 
الذي عرض لكثير من األحداث 
التي تقع في الوقت احلالي على 

ارض مصر.
اجلدير ذكره ان املخرج خالد 
يوسف شارك في إخراج الفيلم، 
وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن 
وبطولة منة شلبي وخالد صالح 

ويوسف الشريف.

حذر محسن جابر � رئيس جمعية منتجي الكاسيت في 
مصر � من كارثة تهدد صناعة الكاسيت، التي تضم اكثر من 
50 ألف مطرب وموسيقي وشاعر وموظف بالفشل والتشرد، 
إذا استمرت فوضى القرصنة واألحداث التي تشهدها البالد 

العربية من ثورات واحتجاجات.
وقال جاب���ر: »قررت عدم طرح أي ألبوم���ات منذ بداية 
العام، مبررا ذل���ك بأن طرح ألبومات في ظل األزمة القائمة 
يعتبر مغامرة أقرب الى االنتحار«، بحسب تصريحاته ملجلة 

»سيدتي« في عددها الصادر هذا األسبوع.
وأش���ار الى ان حفالت »الاليف« التي كانت تعتبر طوق 
النجاة ملواجهة خسائر السوق، توقفت هي األخرى، وأصبحت 
الشركات تتعرض خلسائر باجلملة منذ بداية العام، حيث 
اضطرت بعض شركات االنتاج الى إغالق أبوابها وتسريح 
موظفيها هربا من اخلسائر املتتالية التي تالحقهم، بعد ان 

صاروا ينتقلون من مأزق الى آخر.

القاهرة � أ.ش.أ: صرح املش���رف العام على آثار األقصر 
منصور بريك لوكالة أنباء الشرق األوسط بأن الهجوم الذي 
نفذته عصابة من املسلحني أمس على مخزن البعثة األثرية 
اخلاصة بحفائز معبد أمنحتب الثاني مبنطقة البر الغربي 
مبحافظة األقصر خدرت حراسه وقامت بتوثيقهم باحلبال، 
وقامت بتحطيم باب املخزن وسرقة نصف متثال إلله احلرب 

سخمت، وأحد متاثيل اآللهة الفرعونية من اجلرانيت.

عمرو واكد

يسرا


