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مصلحة الضرائب: الرئيس السابق ليس له ملف عن أي نشاط جتاري أو صناعي

االحتاد األوروبي يجّمد أرصدة مبارك
 و18 من نظامه بينهم زوجته وجناله

كيري: تصريحاتي عن ثروة مبارك »خطأ لفظي«

الكفراوي يترحم على أيام السادات ويلعن أيام مبارك

قرر االحتاد االوروبي امس 
جتميد ارصدة الرئيس املصري 
السابق حسني مبارك و18 من 

املقربني منه.
ووق���ع وزراء خارجي���ة 
االحتاد االوروبي اثناء اجتماع 
لهم في بروكس���ل على قرار 
فرض عقوب���ات على موارد 
ميتلكها اشخاص وصفهم بانهم 
»مسؤولون عن استغالل اموال 

الدولة املصرية«.
وتأتي ه���ذه اخلطوة بعد 
ان ايدت محكمة اجلنايات في 
التحفظ على  ق���رار  القاهرة 

اموال اسرة مبارك.
ان  وقال ديبلوماس���يون 
قائمة االحتاد االوروبي التي 
ستنشر في وقت الحق من هذا 
االس���بوع تضم اسم حسني 
مب���ارك، وزوجته س���وزان، 
وجنليه عالء وجمال مبارك 
وزوجتيهما، اضافة الى عدد 
من الش���خصيات البارزة في 
النظام الس���ابق م���ن بينهم 

القاهرة � أ.ش.أ: أكد السيناتور 
األميركي جون كيري رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية بالكونغرس 
األميركي أن التصريحات التي 
وردت على لسانه حول حجم 
السابق حسنى  الرئيس  ثروة 
مب���ارك في الوالي���ات املتحدة 
»خطأ لفظي«، وأنه مت اخللط 
بني مبارك والرئيس الليبي معمر 

القذافي.
وقال كيري إن قرار املطالبة 
بتجميد أموال الرئيس السابق 
وأسرته يعود للحكومة املصرية، 
وهو ليس قرار الواليات املتحدة، 
فهناك حكومة سيتم اختيارها 
القادمة في  عقب االنتخاب���ات 

وصف حسب اهلل الكفراوي 
وزي���ر اإلس���كان األس���بق، 
االنس���حاب املفاج���ئ لقوات 
الش���وارع يوم  الشرطة من 
اجلمع���ة 28 يناي���ر املاضي 
بأنه »خيانة عظمى« والبد ان 
يحاسب عليها كل املسؤولني 
ب���وزارة الداخلية وعقوبتها 
»الرجم باجلزم حتى املوت«.

وأكد في مقابلة مع اإلعالمي 
يسري فودة على فضائية »أون 
تي في«، ان قضايا الفس���اد 
البد ان تت���م مالحقتها، لكنه 
طال���ب بأال يك���ون ذلك على 
الدولة لدورها  حساب تأدية 
األساس���ي واملتمثل في خلق 
نظام دميوقراطي حر جديد 

يتوافق مع ثقافات العصر.

القاهرة - وكاالت: وجهت 
ابنة الرئيس املصري السابق 
أنور الس���ادات بالغا رسميا 
للنائب العام املصري اتهمت 
فيه الرئيس املصري السابق 
حس���ني مبارك بالتورط في 
اغتيال والدها يوم احتفاالت 

6 أكتوبر.
وذكرت صحيفة »األخبار« 
املصرية أن املستشار عبداملجيد 
محمود النائب العام تلقى بالغا 
من رقية أنور السادات تفيد 
فيه بأن لديها أدلة تثبت تورط 
مبارك في قتل والدها الرئيس 
الس���ابق أنور السادات، كما 
شمل البالغ طلب شهادة كل 
من الوزير السابق حسب اهلل 
الكفراوي وأبوالعز احلريري 
نائب رئي���س حزب التجمع.

وقالت رقية السادات في البالغ 
إن الغمة زالت، وهدأت الساحة، 
وانكش���ف الفساد، الذي كان 
على أشده سواء من الرئيس 
الس���ابق أو من أسرته أو من 
أكثرية وزرائه أو رجال األعمال 
الذين تربوا وترعرعوا في ظل 

حكمه.
واستندت ابنة السادات إلى 
ما قاله الوزير السابق حسب 
اهلل الكف���راوي وأي���ده فيه 
أبوالعز احلريري في املؤمتر 
الذي نظمه االئتالف الوطني من 
أجل الدميوقراطية باملنصورة،  

ورشيد محمد رشيد ومت اتخاذ 
الالزم���ة ضدهم  اخلط���وات 
وتصاحلوا وسددوا قرابة  6  

ماليني جنيه . 
  وقال حسبما ذكرت صحيفة 
»األهرام« انه يتم حاليا اعادة 
النظر في بعض مواد قانون 
الدخل بحيث  الضريبة على 
تس���مح مبحاسبة املتالعبني 

باراضي الدولة .
واكد احمد رفعت على ان 
املصلح���ة حققت  10  مليارات 
زيادة في حصيلة الضرائب 
حتى نهاي���ة فبراير املاضي   
مقارنة بنفس الفترة املماثلة 
من العام املاضي   موضحا ان 
املصلحة جنحت في حتصيل 
نح���و 79%  م���ن احلصيل���ة 
املستهدفة هذا العام واملقدرة 
بنح���و 180  مليار جنيه ، وكذا 
التزام املجتمع الضريبي بتقدمي 
97%  من اجمال���ي االقرارات 
الضريبية ، وهي مؤشرات تؤكد 

جناح املوسم الضريبي .

كلينتون خالل زيارتها األخيرة 
الى مصر، وسنبحث األمر في 
التي ستبذل  الواليات املتحدة 
قصارى جهدها ملساعدة االقتصاد 
املصري ألنه���ا تريد أن حتقق 

مصر النجاح.
وأعرب رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية بالكونغرس األميركي 
عن أمله في مترير مشروع القرار 
في الكونغرس في ميزانية هذا 
العام، رمبا على بداية سبتمبر 
القادم ورمبا قبل ذلك، مشيرا 
الى أن الصندوق سيبلغ حجمه 
حوالي 60 مليون دوالر، وسيركز 
عل���ى املش���روعات الصغيرة 

واملتوسطة.

1967 فق���د خرجت مظاهرات 
تطالب حينها بعودته، بينما 
انه بطل  الذي يقول  »مبارك 
احلرب والسالم وصنع لنفسه 
تاريخا خاصا خرج ش���عبه 
ليقول له: »ارحل ال نريدك«.

الكفراوي مبارك  ووصف 
بأنه وعلى العكس س���نوات 
حكم���ه األخي���رة »كان ف���ي 
بدايته رجل كويس كان يقول 
ليس هناك سيدة أولى وقال 
مقولته الشهيرة »الكفن ليس 
له جيوب«، لكنه � بحس���ب 
الكفراوي »أثبت���ت األيام ان 
ب���ل مليارات  الكفن له آالف 
اجلي���وب، فكفنك ي���ا مبارك 
أصبح له ملي���ارات املغارات 

واجليوب«.

في بالغه����ا، ان كل ذلك أكده 
أبوالعز احلريري نائب رئيس 
حزب التجمع في مؤمتر نظمه 
االئت����الف الوطن����ي من أجل 
الدميوقراطية باملنصورة قال 
فيه إن الرئيس السابق محمد 
حسني مبارك متهم بالضلوع 
في قتل الرئيس الراحل محمد 
أنور السادات، مطالبا بإعادة 
التحقيق مرة أخرى في حادث 
املنصة وكان ذلك بتاريخ 18 
مارس ونشر بتاريخ 19 مارس 
2011. وأنهت رقية الس����ادات 
بالغه����ا بقولها: تلك اجلرمية 
البشعة وهذا السلوك اإلجرامي 
الذي اقترفه الرئيس املخلوع 
التحقيق  مب����ارك يس����تحق 
الواقعة  فيه، وصوال إلثبات 
اإلجرامي����ة ونهاي����ة بتوقيع 
عقوب����ة اإلعدام عل����ى املبلغ 
أقوال  ضده األول بعد سماع 
الشاهدين حسب اهلل الكفراوي 
وزير اإلسكان األسبق، وأبوالعز 
احلريري نائب رئيس حزب 
التجمع وتقدميهما األدلة املؤيدة 
الرتكاب مبارك لواقعة اغتيال 
الرئيس والزعيم الراحل محمد 

أنور السادات.
والتمس���ت رقية السادات 
التحقيق في الواقعة وتقدمي 
مبارك للمحاكمة اجلنائية عن 
واقعة القتل مع سبق اإلصرار 

والترصد.

اما بالنسبة لنجليه فليس 
لهما ملفات ضريبية مستقلة   
ولكن لهما ملفات مشتركة مع 
مستثمرين وشركات مختلفة 
وهذه امللفات مت التحفظ عليها 
من قب���ل املصلح���ة واعادة 
فحصها وهي اآلن حتت تصرف 

النائب العام .
واكد رئيس املصلحة على 
انه بالنس���بة للش���خصيات 
العامة ورجال االعمال الذين 
يجري التحقي���ق معهم اآلن 
فقد مت التحفظ على ملفاتهم 
ومت اعادة فحصها ومن بينها 
ملفات كل من احمد عز وزهير 
جرانة واحمد املغربي ورشيد 
الى  محمد رش���يد باالضافة 
حبيب العادلي وزير الداخلية 
االسبق ، موضحا ان املصلحة 
قامت بالفع���ل العام املاضي 
برفع قضايا تهرب على اوالد 
صفوت الش���ريف واحمد عز 
اثناء عملهم  الوزراء  وبعض 
بالوزارة مثل محمد منصور 

إلنشاء صندوق للتمويل ملساعدة 
إقامة مش���روعات  ف���ي  مصر 
صغي���رة ومتوس���طة احلجم 
خللق املزي���د من فرص العمل 
حتى يسير االقتصاد املصري 
الى األمام خاصة أن االقتصاد 

املصري يعاني حاليا«.
املصري���ني  ان  وأض���اف: 
هم الذي���ن س���يقومون ببناء 
اقتصادهم بأيديهم، والس���ير 
به لالمام للخ���روج من األزمة 
احلالية، مشيرا إلى أنه استمع 
الى آراء املس���ؤولني املصريني 
حول ه���ذا املوض���وع، كما مت 
تقدمي تل���ك الرؤية الى وزيرة 
اخلارجي���ة األميركية هيالري 

بش���خصه«، بعكس سلفيه 
الرئيس���ني الراحل���ني جمال 
عبدالناصر وأنور الس���ادات 
اللذين أشاد بنزاهتهما على 

املستوى الشخصي.
وأضاف قائال: »أستغفر اهلل 
العظيم وأنا مشارف على املوت 
لم أكن أريد ان أحتدث عن ذلك، 
لكن لش���هادة احلق امام اهلل 
السادات  فالتاريخ سينصف 
الرجل الشريف نظيف األيدي 
الذي يعلم اهلل ان أوالده يكاد 
يعيشون وهناك من بناته من 
يس���تحققن اإلحسان ونفس 
الشيء جمال عبدالناصر من 
الشرفاء«. وأشار الى ما حصل 
عندما تنحى عبدالناصر عن 
احلكم في أعقاب نكسة يونيو 

وأكروباتها فسعد مأمون وضع 
يديه على كتف الكفراوي وقال 
له انبط���ح فانبطح، ويقول 
الكفراوي انه حني كان حتت 
الكراس���ي لقي كبير األمناء 
برئاس���ة اجلمهورية يتفجر 
الدم من س���اعده وكان حني 
ذلك كبير الديوان هو توفيق 
سعد الذي جذب الكفراوي قائال 
املنصة فيه���ا قنابل،  ويقول 
الكفراوي نهضت فإذا فايدة 
كامل تصرخ وتقول محمد مات 
يا كفراوي، وكانت تقصد بذلك 
زوجها النبوي اسماعيل وكان 
فوزي عبداحلافظ يرتدي نفس 
لون البدل���ة، فقال الكفراوي 
لها ده فوزي عبداحلافظ مش 

النبوي اسماعيل.
 واستطرد الكفراوي قائال: 
وجدته����م حاملني الس����ادات 
ويهرع����ون به وفي����ه الروح 
وصع����دوا للهليكوبتر وكان 
أبوغزال����ة وحس����ني مبارك 
مذهولني، يقول الكفراوي إنه 
بالتأكيد واليقني وسوف تثبت 
األيام أن املخطط لم يقف عند 
خالد اإلسالمبولي، ومعروف 
الرماة  أن اإلس����المبولي من 
واستمر، وأكد الكفراوي قائال: 
إن املوساد وحسني مبارك لهما 
مصلحة، ومبارك ش����ارك في 
قتل السادات بالتأكيد واأليام 
ستثبت ذلك، وأضافت رقية 

والذي نشر بإحدى الصحف 
القومية بتاريخ 19 مارس 2011 
بأن الرئيس املخلوع حسني 
مبارك متورط في قتل الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات.

وق���ال الوزي���ر الكفراوي 
إنه خالل الس���نوات املاضية 
جتمعت لديه معلومات كثيرة 
عن ح���ادث املنصة، وعن أن 
الس���ادات لم ميت برصاص 
خالد اإلسالمبولي بل إن هناك 
رصاصا من داخل املنصة، وأنه 
أي الكفراوي كان في الصف 
الثاني أو الصف الثالث، وكان 
يجلس خلف ظهره مباشرة 
القاهرة  سعد مأمون محافظ 
الكف���راوي  األس���بق، وكان 
يتابع بشغف حركة الطائرات 

وزير الداخلية السابق حبيب 
العادلي واحد املسؤولني في 

احلزب احلاكم السابق.
واكد الوزراء كذلك استعداد 
االحتاد االوروبي لدعم االنتقال 
السلمي واملنظم للسلطة الى 
حكومة مدني���ة دميوقراطية 
ف���ي مصر تس���تند الى حكم 
التام  القانون مع االحت���رام 
حلقوق االنس���ان واحلريات 
االساسية كما تعهدوا ب� »دعم 
اقتص���اد يعزز  جهود تامني 
التالح���م االجتماعي وي��دفع 

ال��نمو«.
إلى ذل���ك أكد احمد رفعت 
رئي���س مصلح���ة الضرائب 
السابق  الرئيس  أن  املصرية 
محمد حسني مبارك لم يكن 
له ملف ضريبي عن اي نشاط 
جتاري او صناعي او مهني ، 
وامنا كان يتم استقطاع ضرائب 
كسب العمل منه فقط وتورد 
العامة للدولة مثله  للخزانة 

مثل اي موظف عادي . 

مصر، وستحدد تلك احلكومة 
اختياراتها، وس���نحترم نحن 

ذلك.
جاءت تصريحات كيري عقب 
أم���س األول مع د.نبيل  لقائه 
العربي وزير اخلارجية حيث 
يقوم بزيارة إلى مصر تستمر 
يوما واحدا وتأتي في إطار جولة 

له باملنطقة.
وردا على سؤال حول إمكانية 
قيام الوالي���ات املتحدة بإلغاء 
بعض الديون على مصر،  قال 
كيري »لقد تقدمت مبش���روع 
قرار مع جون ماكني )املرش���ح 
اجلمهوري اخلاسر في انتخابات 
الرئاس���ة األميركية األخيرة( 

واتهم الكفراوي نظام مبارك 
ب� »العبث والفساد«، وقال ان 
»مصر كانت تخسر مليارات 
اكثر مما قالوا 6 مليارات كل 
عام بسبب »الفساد«، وعبر 
بسخرية »ال� 6 مليارات كان 
احمد عز »بتاع الدربوكة« بتاع 
احلديد والبيانوال كان بيسلك 
بها سنانه. وشغل الكفراوي 
منصب وزير اإلسكان ملدة 16 
عاما خالل الفترة بني سبتمبر 
1977 وحتى أكتوبر 1993، وقد 
الوزارة بناء على طلب  ترك 
منه، وإليه ينسب الفضل في 

إقامة املدن اجلديدة.
وطالت االتهامات بالفساد 
التي أطلقه���ا الكفراوي رأس 
الس���ابق »مب���ارك  النظ���ام 

حسني مبارك

معتز الدمرداش

جنالء فتحي 

جون كيري

حسب اهلل الكفراوي

رقية أنور الساداتأنور السادات

مستندة إلى أقوال وزير سابق

وصف االنسحاب املفاجئ لقوات الشرطة من الشوارع بأنه »خيانة عظمى« 

ابنة السادات تقّدم بالغًا ضد مبارك تتهمه فيه بقتل والدها

»اإلخوان« تستنكر االعتداء 
على البرادعي في املقطم

.. ومبادرة »إخوانية« للقاء يضم 
املرشد العام بشباب األقباط

منة فضالي: فّضلت الصمت
 في بداية الثورة

ليلى غفران: لم أتهم 
جنل أحمد نظيف بقتل ابنتي

القاهرة � أ.ش.أ: اس���تنكرت جماعة اإلخوان املسلمني في 
مصر أمس االعتداء الذي وقع ضد الدكتور محمد البرادعي 
املدير الس���ابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل قيامه 
باإلدالء بصوته في جلنة مدرسة الشيماء اإلعدادية في منطقة 
املقطم بالقاهرة أمس األول، مما حال دون قيامه بالتصويت 

في هذه املدرسة.
واس���تنكر د.العريان، عضو 
مكتب اإلرشاد واملتحدث اإلعالمي 
باسم جماعة اإلخوان املسلمني 
االعت���داء، معتبرا هذا التصرف 
تعديا على شخصية لها وزنها 
في احلياة السياس���ية املصرية 
وتصرفا غير مقبول جتاه مواطن 
من حقه الطبيعي أن يدلي برأيه 
في االستفتاء، س���واء اتفق مع 

اجلمهور أو اختلف.
القوات  العري���ان  وطال���ب 
املسلحة بفتح حتقيق في احلادث 

للوصول للمعتدين ومحاسبتهم على »فعلهم الذي تطاولوا 
فيه قوال وفع���ال على إحدى القامات السياس���ية املصرية، 
فضال عن كونه أحد املعلنني عن اعتزامهم خوض االنتخابات 

الرئاسية القادمة«.

القاهرة � أ.ش.أ: في أول مبادرة من نوعها، أطلق املرشد 
العام جلماعة اإلخوان املسلمني د.محمد بديع مبادرة وطنية 
تتضمن قيامه بإجراء لقاءات مباشرة مع الشباب املسيحي 
في مصر لتوضيح مواقف جماعة اإلخوان املس���لمني والرد 

على أي مخاوف ميكن أن يطرحها الشباب.
أعلن ذلك املتحدث الرس���مي 
باسم اجلماعة د.عصام العريان، 
وقال: » ان فضيلة املرشد طرح 
مبادرت���ه خالل اتص���ال هاتفي 
تلقاه من االنبا ش���نودة الثالث 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقسية بعد ظهر األحد استمر 
نحو ربع الساعة ردا على رسالة 
التهنئة التي بعث بها املرشد للبابا 
مبناسبة شفائه وعودته ساملا 

إلى أرض الوطن«.
وأضاف العريان ان االتصال 
الهاتفي بني فضيلة املرشد والبابا 

اتسم بالود الشديد ودار خالله حوار جيد للغاية حول شؤون 
الوطن وتخللته بعض الطرف والنكات.

وحول توقيت بدء تلك املبادرة، قال العريان إن الكرة اآلن 
في ملعب الشباب املسيحي، وسنكون جاهزين لتلبية الدعوة 
في أسرع وقت لتنفيذ املبادرة وعقد لقاءات بني املرشد العام 

لإلخوان املسلمني والشباب املسيحي املصري.
وكان املرشد العام لإلخوان املسلمني قد بعث السبت املاضي 
ببرقية تهنئة إلى االنبا ش���نودة الثالث، بابا اإلس���كندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية، للتهنئة بالشفاء، وعودة نيافته 

معافى إلى أرض الوطن.

دمشق: شنت الفنانة املصرية، منة فضالي، هجوما الذعا 
على الفنان���ني الذين اتخذوا مواق���ف ازدواجية من الثورة 
املصرية، ووصفتهم باملنافقني، مشيرة في الوقت نفسه إلى 
ضرورة اتخاذ الفنان ملوقف معني س���واء مع أو ضد كل ما 

يجري في املجتمع من أحداث، وإال يجب عليه الصمت.
ل�  الفنان���ة املصرية  وقالت 
»إيالف« إنها فضلت الصمت في 
بداية الثورة املصرية واالحتفاظ 
برأيها، مؤكدة انها لم تخرج من 
بيته���ا في ظل أج���واء اخلوف 

والرعب احمليطة بها آنذاك.
وأب���دت الفنان���ة املصري���ة 
ارتياحها لنتائج الثورة املصرية 
كونها كان���ت تري���د بالضبط 
الشباب فيها، وأشارت  انتصار 
إلى تشجيعها لهم ألنهم غيروا 
الكثير وكانت لديهم وجهة نظر 
استحقوا عليها االحترام، وإنها 

تفتخر بالش���باب املصري ووصفتهم باللهجة املص�رية 
بال� »جدعان«.

وأضافت فضالي ان النتيجة اإليجابية التي كانت تتمناها 
م���ن الثورة قد حصلت وهي تغيير النظام املصري، إال أنها 
عب���رت في نفس الوقت عن أس���فها للطريقة التي متت بها 
تنحية الرئيس حسني مبارك، الفتة إلى أنه يبقى أحد أهم 
أركان مصر وخدم البلد ألكثر من ثالثني عاما، وان البعض 
من زمالئها الفنانني قد أساؤوا للرئيس السابق، مؤكدة على 
انتباه الشعب املصري لضرورة احترام رموزهم كي يكسبوا 

احترام الشعوب األخرى. 

نفت املطربة املغربية ليلى غفران ان تكون قد اتهمت جنل 
رئيس الوزراء املصري السابق احمد نظيف بقتل ابنتها كما 

نقلت بعض املواقع االلكترونية عنها.
وقالت، في تصريحات ل� »ام.بي.س���ي.نت«: لم اقل هذه 

التصريحات، وال اعرف من نسبها لي.
واستخدم محامي املتهم بقتل 
ابنتها هذه التصريحات للمطالبة 
القضية، حيث قام  باعادة فتح 
بطباعته���ا وارفاقها مع عدد من 
البالغ  املس���تندات االخرى في 
الذي تقدم به امس للنائب العام 

املصري.
واستبعدت املطربة املغربية 
اتخاذ اي اجراء حيال هذا البالغ، 
مؤكدة ان هذه االوراق املطبوعة 
لن تغير شيئا في القضية، ألنها 
ليست مستندا رسميا، فضال عن 
ان م���ا تتضمنه من تصريحات 

لم يصدر عنها.

محمد البرادعي

د.محمد بديع

منة فضالي

أحمد نظيف

نفى مصدر مس���ؤول داخل 
قناة »احملور« انفصال اإلعالمي 
معتز الدمرداش عنها حتى اآلن، 
مبررا عدم ظه���وره في حلقتي 
أمس وأمس األول إلى خالف في 
وجه���ات النظر بينه وبني مالك 
القناة رجال األعمال حسن راتب، 
نافيا أن يكون اخلالف قد نشب 

منذ فترة طويلة كما تردد.
وقال املص���در ل� »إيالف« ان 
حس���ن راتب كان يرى أن على 
معتز الدمرداش الذهاب الى منزل 
عبود الزمر وتسجيل احللقة معه، 
وليس تكليف مراسل من مراسلي 
البرنامج بإجراء احلوار معه، في 
الوقت الذي رفض فيه الدمرداش 
ذلك ألنه يرى أن أي ضيف ال يأتي 
إلى القناة ال يقوم هو بالذهاب 
إليه، بل يتم إرس���ال املراسلني 

للتسجيل معه.
وتصاع���دت اخلالف���ات بني 
الطرفني مما دفع الدمرداش إلى 
إغالق هاتفه وع���دم الرد عليه 
الس���هلي،  وكذلك فعلت ريهام 
لرغبتهم���ا في عدم ال���رد على 
االستفسارات املتعلقة بأسباب 
ما حدث، فيم���ا يحاول عدد من 
إنهاء األزمة والصلح  الوسطاء 
بني راتب والدمرادش، والتزال 
هذه املفاوضات جارية، في حني 
لم يتقرر بعد ما إذا كان سيعود 

إلى البرنامج أم ال.

جن���الء  الفنان���ة  أعلن���ت 
التام للتعديالت  فتحي رفضها 
الدس���تورية، واش���ارت خالل 
مش���اركتها في االس���تفتاء الى 
انه���ا صوتت ب� »ال« للتعديالت 

الدستورية.
كما ادلت نبيلة عبيد بصوتها 
في االس���تفتاء على التعديالت 
الدس���تورية في جلنة مدرسة 
االورمان العسكرية وذلك على 
الرغم من اصابته���ا بنزلة برد 
شديدة اال انها اصرت على التوجه 

واالدالء بصوتها.
وقالت نبيلة عبيد انها صوتت 
ب���� »ال« ألنها ت���رى ان احلياة 
السياس���ية يجب ان تبنى على 
قاعدة جيدة، كما اعربت نبيلة 
عبي���د عن س���عادتها بايجابية 
الش���عب املصري واقباله على 
االستفتاء، الشعب املصري الذي 
دائما ما يفاج���ئ العالم بإقدامه 

وابداعه.

القاه���رة � رويترز: كش���ف 
تقري���ر حديث عن زيادة كبيرة 
في استخدام االنترنت مبصر في 

اعقاب ثورة 25 يناير.
ويق���ول التقرير الذي اعدته 
شركة »تكنو وايرلس« املصرية 
التس���ويق  ف���ي  املتخصص���ة 
الهاتف  االلكتروني وش���بكات 
احملمول ان���ه فضال عن الزيادة 
الكبيرة في عدد متصفحي الشبكة 
التواصل  ومس���تخدمي مواقع 
االجتماعي تغير منط اهتماماتهم 
مبحتوي���ات االنترن���ت. ولعب 
االنترنت بش���كل عام وموقعا 
فيس بوك وتويت���ر للتواصل 
االجتماعي بش���كل خاص دورا 
فاعال في االنتفاضة الش���عبية 

التي استمرت 18 يوما.

معتز لم يترك 
»احملور« ومختلف 

مع مالكها فقط

جنالء فتحي 
ونبيلة عبيد: 

»ال للتعديالت«

زيادة كبيرة في عدد 
مستخدمي اإلنترنت 

بعد ثورة 25 يناير


