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قالت الفنانة اللبنانية ماجدة 
الروم����ي انها مع حق الش����عوب 
العربي����ة في ان تعي����ش بكرامة 
ف����ي وطنها وان تعبر عن ارادتها 
بكل حرية. وعن الثورة املصرية 
قالت ماجدة الرومي في تصريح 
لها على هامش مهرجان »موازين 
ايقاعات العالم« في دورته العاشرة 

بالعاصمة املغربية الرباط: 
وتابع����ت بحس����ب موق����ع 
»السينما«: ان جمال الثورة املصرية 
هو انها ثورة بيضاء ابهرت العالم 
اجمع، في كل شيء النها لم تعتمد 
على قوة السالح بل كان سالحها 

التكنولوجيا ووسائل االتصال.

القاهرة � ام.بي.سي. نت: قالت 
الفنانة تيس����ير فهمي ان محاولة 
التحرش الت����ي تعرضت لها في 
ميدان التحرير اثناء جمعة الغضب 
الثانية لم تكن بدافع اجلنس، وامنا 
محاولة الستفزازها من قبل احد 

البلطجية الفساد املظاهرة.
وعلق����ت تيس����ير فهمي على 
ما نش����رته صحف ومواقع حول 
محاولة التحرش في مظاهرة 27 
مايو 2011 بها قائلة ل� »ام.بي.سي.

نت« لست فتاة في عمر ال� 16 عاما 
حتى يتحرشوا بي، فأنا ست كبيرة 
ال جتدي مثل هذه التصرفات معي. 
الش����باب لقنوا هذا  ان  واضافت 
الشخص علقة ساخن، ودرسا لن 

ينساه طيلة حياته.

القاهرة � ام بي سي. نت: يستعد 
املطرب املصري عمرو دياب إلحياء 
أول حفل له بالقاهرة بعد ثورة 25 
يناير، وذلك باجلامعة األميركية 
اخلميس 2 يونيو املقبل، وأعلن 
ع����ن تبرعه بجزء من أجر احلفل 
للفقراء واألعمال اخليرية، ومن 
املقرر أن يصعد دياب على خشبة 
املسرح في التاسعة مساء ليقدم 

وصلة غنائية مدتها ساعتان.
وكش����ف منظم احلف����ل وليد 
منص����ور أنه متت طباعة 5 آالف 
تذكرة فقط حتى يخرج احلفل في 
أفضل صورة، ويتاح فقط لطالب 
اجلامع����ة األميركي����ة اصطحاب 
أصدقائهم، مشيرا إلى أنه مبجرد 
طرح التذاكر نفد معظمها، بحسب 

صحيفة »املصري اليوم« أمس.
كم����ا مت تأمني احلف����ل داخل 
التأمني  اجلامع����ة، وس����يقتصر 
اخلارجي على قوات من اجليش 
والش����رطة، مؤكدا أنه فضل عدم 
االستعانة بعدد من البودي غارد 
باستثناء املوجودين على جانبي 

املسرح.

ماجدة الرومي: 
الثورة املصرية 

أبهرت العالم

تيسير فهمي: 
التحرش بي ليس 
جنسيًا.. فأنا كبيرة

دياب يتبرع للفقراء 
بجزء من أجر أولى 
حفالته بعد الثورة

ماجدة الرومي

تيسير فهمي

عمرو دياب

حمدين صباحي: النظام السياسي 
الفرنسي هو األقرب ملصر

إخوان مصر: لن نفرض الشريعة

حميدة: العادلي دبر لي فضيحة 
الشذوذ لتدمير عالقتي بالقذافي

القاهرة � إيالف: قال النائب البرملاني الس���ابق واملرشح 
املتوقع النتخابات الرئاس���ة ف���ي مصر حمدين صباحي ان 
برنامجه االنتخابي قائم على االنتقال مبصر إلى دولة ذات 
اقتصاد قوي، مثلما فعل الرئيس البرازيلي السابق في بالده 
خالل 8 س���نوات، مؤكدا انه سيسعى إلى حتقيق استقالل 

القضاء والعدالة االجتماعية حال فوزه في االنتخابات.
كما أكد صباحي � في ح���واره مع »إيالف« � أنه يرى أن 
النظام الفرنسي هو األنسب للتطبيق في مصر، ألنه ال يجعل 
الرئيس بال صالحيات، وفي الوقت نفس���ه ال يخلق رئيسا 

ديكتاتوريا ينفرد باتخاذ القرارات.

اجلزيرة.نت: شدد حزب احلرية والعدالة املنبثق عن جماعة 
االخوان املس����لمني في مصر على ان اجلماعة ال تسعى لفرض 
تطبيق الشريعة االسالمية في البالد وانها تريد برملانا متنوعا 

بعد االنتخابات التي ينتظرها ان جترى في سبتمبر املقبل.
وقال محمد مرسي، رئيس احلزب الذي تشكل حديثا وسينافس 
في االنتخابات املقبلة، ان االخوان قرروا انشاء احلزب ملمارسة 
العمل السياسي املتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون 
احلزب مستقال عن اجلماعة في شؤونه املالية واالدارية وكذلك 
في مواقفه، واضاف: لكن احلزب واجلماعة يحمالن مش����روعا 

واحدا ولهما مرجعية واحدة هي املرجعية االسالمية.
ونفى مرسي ان تكون لدى اجلماعة رغبة في السيطرة على 
البرملان املقبل، وقال: ال نريد ابدا ان ننفرد بسلطة وال نريد ابدا 

ان نسيطر على برملان فليس هذا في مصلحة مصر.
ورفض مرس����ي مخاوف الليبراليني بشأن تهديد وضعية 
الدولة املدنية قائال: احلزب واجلماعة يدعوان الى الدولة املدنية 
والدولة االس����المية بالضرورة دولة مدنية والدولة املصرية 
دولة مدنية كما كان دستورها ومازال ينص على ان الشريعة 

االسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع.

إم.بي.سي.نت: أكد املطرب املصري علي حميدة أن مطربني 
كبارا وجنل الرئيس السابق عالء مبارك كانوا السبب في إقصائه 

من الساحة الفنية وتشويه سمعته بعد جناحه الكبير.
وأعلن الفنان � في الوقت نفسه � أنه تقدم ببالغ للنائب العام 
ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، يتهمه فيه بتلفيق 
فضيحة ممارسة الشذوذ في الطريق العام، بسبب عالقته القوية 

بالزعيم الليبي معمر القذافي.
 وقال على حميدة � في مقابلة مع برنامج »الوسط الفني« على 
قناة »الفراعني« الفضائية � »لم أكن أتوقع أن عالء مبارك سبب 
إبعادي عن الوسط الفني، حيث كنت أحبه ألنه كان يلعب كرة 
مع الفنانني، كما أنه كان يظهر في املالعب دائما، ودافع عن مصر 
في مباراة السودان الشهيرة أمام اجلزائر«. وأضاف »لقد لعبت 
مع����ه كرة مرة واحدة، وعرفت بعدها أن بعض املطربني الكبار 
الذين كانوا يلعبون مع عالء هم الذين طلبوا منه إقصائي من 
الساحة، وقالوا: انه من املستحيل أن يكون علي حميدة املطرب 
األول ف����ي مصر، وذلك بعد جناحي الكبير بعد أغنية لوالكي«. 
وأوضح املطرب املصري أن الشرطة قامت بتلفيق قضية فعل 
فاضح )شذوذ( في الطريق العام له مع صبي ميكانيكي، مشيرا 
إلى أن هذه التهمة ال تعقل، وكنت مازلت أمتلك أكثر من شقة، 

فكيف أعمل ذلك في الطريق العام؟

دبي � سي.إن.إن: »باسم يوسف شو« اسم برنامج بدأ يحظى 
باهتمام الكثيرين في فترة ما بعد الثورة، وأسباب ذلك تعددت 
فالبرنام���ج ال يبث على أي محطة تلفزيونية وامنا عبر قنوات 
يوتيوب،  كما ان مقدمه ليس بإعالمي شهير أو متمرس، وامنا 
طبيب جراح لدي���ه اهتمامات إعالمية قرر تفجيرها في مرحلة 
م���ا بعد ميدان التحرير. أما الس���بب األخير واألهم فهو اعتماد 
البرنامج على الس���خرية واالنتقاد املباشر، اي من دون حاجز 
اخلوف من اإلساءة، وفي الوقت نفسه دون القذف بأي من األطراف 
املذكور اسمها في احللقة. وللتعريف بالبرنامج كتب القائمون 
عليه على صفحتهم في »فيس بوك«: »برنامج مالوش أي الزمة 
لرصد التغطية اإلعالمية األمينة واحملترمة أليام الثورة، نحن 
نؤمن بالدميوقراطية والتعبير عن الرأي.. فمن حقك تقول رأيك، 
ومن حقنا ان احنا نتريق عليك، وألننا نؤمن بالتسامح وإعطاء 
فرصة اخرى لكل من أخطأ ولعب في دماغ الشعب، فنحن بدورنا 
على اس���تعداد للتس���امح معكم بس بعد ما نلعب في دماغكم 
احن���ا كمان، ولذلك الى كل من أخطأ في حق الش���عب املصري، 
بتضليله والضحك علي���ه، نهدي لكم هذا البرنامج ونتمنى ان 

يحوز غضبكم، وعلى اهلل حتسوا على دمكم«.

بثينة كامل تهاجم أنغام لوصف 
ترشحها للرئاسة بـ »االستفزازي«

باسم يوسف شو: 
السخرية من وحي الثورة

القاهرة � ام بي سي.نت: رفضت اإلعالمية بثينة كامل املرشحة 
احملتملة النتخابات الرئاس����ة املصري����ة، وصف املطربة أنغام 
ترش����حها بأنه استفزازي، وأنه ليس أوانه، بدعوى ان الثقافة 
املصرية ال تقبل ذلك. وتس����اءلت: »أين كانت أنغام وقت ثورة 
25 يناير حينما كنت مع الشباب في التحرير وسط الرصاص 
والقنابل ونحن ندافع عن أرواحنا باحلجارة بعد ان نكسرها من 
الرصيف؟!«. ودافعت بثينة كامل، في تصريح ل� »ام بي سي.نت«، 
عن ترش����حها بأنه واجهة مش����رفة أمام العالم »ان نظهر دولة 
متحضرة تسمح للمرأة بالترشح، حتى لو لم تفز بالرئاسة«. 
وقالت: »املرأة كان لها دور كبير في الثورة، سواء بالشهيدات 
الالت����ي بذلن أرواحهن من أجل مصر، او املش����اركة في اللجان 
الشعبية وفي التحرير وغيرها من املشاركات«، وهو ما جعلها 

تستنكر رأي أنغام، »خاصة انها لم تشارك في الثورة«.

أنغام بثينة كامل

أكد أن ثروة الرئيس السابق ال تتجاوز املليون دوالر

سجن محمد عودة وجتديد احتجاز رجب هالل لتورطهما في »موقعة اجلمل«

رحب بإعالن شركة كويتية إنتاج مسلسل وفيلم عن حياة والده

الديب: مبارك يحتاج للمساعدة في دخول دورة املياه 
ويعاني انتكاسة بسرطان القولون ومشاكل في القلب

حبس عالء مبارك 15 يومًا بتهمة الكسب غير املشروع

جنل حسن البنا يطالب بتعويض 10 ماليني جنيه عن »اجلماعة«

النازية تعود للظهور في مصر بعد ثورة 25 يناير

القاهرة � وكاالت: قبل أيام 
الذي  من املؤمت���ر الصحافي 
تعتزم شركة »املها« الكويتية 
الفني عقده، لإلعالن  لإلنتاج 
عن تفاصيل إنتاج مسلس���ل 
وفيل���م س���ينمائي عن قصة 
حياة مؤسس جماعة اإلخوان 
املسلمني حسن البنا، أكد أحمد 
سيف اإلسالم احملامي وجنل 
حسن البنا، ل� »العربية.نت« 
أمس األول، نيته رفع دعاوى 
قضائية جدي���دة ضد كل من 
وزي���ر اإلعالم الس���ابق أنس 
الفق���ي ورئيس احتاد اإلذاعة 
والتلفزيون أس���امة الش���يخ 
والسيناريس���ت وحيد حامد 
واحلكومة املصرية، للمطالبة 
بتعويض مببلغ 10 ماليني جنيه 
عن تعمدهم اإلس���اءة لوالده 
اإلمام ومحاولة تشويه صورته 

عن عمد من خالل مسلس���ل 
»اجلماعة«.

وأضاف ان املسلسل الذي 
عرضه التلفزيون املصري في 
شهر رمضان املاضي كان ملؤلف 
يساري الفكر وغير متعاطف مع 
التيار اإلسالمي، وكان الغرض 
منه تش���ويه صورة جماعة 
اإلخ���وان املس���لمني وصورة 

والده الراحل.
وقال سيف اإلسالم إنه لم 
يرفع الدعوى في عهد النظام 
السابق بسبب تعرض جماعة 
اإلخوان املسلمني حلصار أمني، 
معتب���را أن الظروف اآلن في 
مصر أصبحت مهيأة لرفع هذه 
الدعوى بعد أن استرد القضاء 
املصري استقالله -على حد 

قوله.
وأش���ار إلى ان هناك أحد 

احملامني املنتمني للتيار اإلسالمي 
سيتقدم ببالغ هو اآلخر ضد 
م.أسامة الشيخ رئيس احتاد 
اإلذاعة والتلفزيون الس���ابق 
واحملبوس حالي���ا على ذمة 
قضايا فساد إلهداره 24 مليون 
جنيه من امل���ال العام إلنتاج 

»اجلماعة«.
املقاب����ل، رحب جنل  ف����ي 
الذي  البنا باملسلسل والفيلم 
تقوم بإنتاجهما شركة »املها« 
الكويتية لإلنت����اج الفني عن 
والده، وقال إنه عمل قائم على 
حسن النوايا وجاء بناء على 
إعجاب بشخصية اإلمام الثرية 
تاريخيا، مؤكدا أنه س����يكون 

عمال حياديا.
إال أن س����يف اإلس����الم أكد 
أنه لم يطل����ع حتى اآلن على 
تفاصيل العملني الفنيني، وأنه 

سيقوم بالتنسيق مع الشركة 
الكويتية والقيادي اإلخواني 
محسن راضي املنسق اإلعالمي 

للمشروع الفني.
وأضاف أنه اش����ترط على 
الش����ركة مراجعة املعلومات 
ال����واردة بالعمل����ني، وأن يتم 
تصويره في األماكن التي حدثت 
بها األحداث احلقيقية، مؤكدا أنه 
يثق في الشركة الكويتية، نظرا 
إلنتاجها أعماال سابقة مبستوى 
جيد من حيث اإلنتاج والتصوير 
كمسلسل »احلسن واحلسني« 

و»عظماء اإلسالم«.
الثاني من  وع����ن اجل����زء 
الذي ينوي  مسلسل اجلماعة 
وحيد حامد كتابته، أوضح أن 
الظ����روف في مصر بعد ثورة 
يناير أصبحت مختلفة وقال إنه 
إذا حاول حامد تشويه صورة 

اإلمام مرة ثانية أو املس����اس 
بجماع����ة اإلخوان املس����لمني 
فسيقوم برفع دعاوى قضائية 

ثانية ضده.
على جانب آخر، أكد القيادي 
اإلخواني محسن راضي املشرف 
على املشروع وصاحب شركة 
»الرح����اب« لإلنتاج الفني، أن 
احلرية التي حتياها مصر اآلن 
جتعل الرأي العام هو صاحب 
االختي����ار األول وال يف����رض 
عليه عم����ل بعينه، كما حدث 

في مسلسل »اجلماعة«.
وقال ان املؤمتر الصحافي 
سوف يشهد مفاجآت وتفاصيل 
الفني  العم����ل  جديدة ح����ول 
املنتظر، حيث سيش����ارك في 
املؤمتر الصحافي أحمد سيف 
اإلسالم حس����ن البنا واملمثل 

السوري رشيد عساف.

القاهرة � إيالف: فجأة ومن 
دون مقدمات، فجر احد املصريني 
قنبلة في وجه العالم كله بإعالنه 
عن نيته تأسيس حزب نازي 
في أعقاب جناح ثورة 25 يناير 
في اإلطاحة بنظام حكم الرئيس 

حسني مبارك.
وأعاد إعالن تأسيس حزب 
نازي في مصر إلى األذهان شبح 
النازية التي تبناها أدولف هتلر 
ألملانيا، والفظائع التي أرتكبها 

ضد اإلنسانية. 
»إيالف« بحثت في القضية 
املثيرة للجدل، وحول ما إذا كان 
هناك من املصريني أو العرب من 
يؤمن بالنازية؟ وكانت املفاجأة 
انتشار العديد من الصفحات 

على موقع »فيس بوك« تتحدث 
عن النازية وتدعو إلى إحياء 
مبادئها عربيا، وهناك العديد من 
الشباب يؤمنون بها ويسعون 
إلى تكوين أحزاب سياسية غير 
أن املالحظة املهمة هي أن عدد 
عناصرها قليل جدا، يتراوح 
ما ب����ني العضو الواحد و230 
عضوا، لكنهم يرون أنهم مجرد 
نواة ستنبت ماليني األعضاء 

مع مرور الوقت.
»النازية املصرية« عنوان 
صفحة أسسها شخص يدعى 
أحمد احلمراوي منذ شهرين وال 
تضم أي أعضاء سواه ويبدو 
أنه يعمل فنانا تشكيليا حيث 
يضع صورته وهو يرسم إحدى 

اللوحات، وحاولت »إيالف« 
التواصل معه ملعرفة دوافعه 
وراء إنش����اء الصفحة، إال أنه 

لم يستجب.
النازي املصري«  »منظمة 
عن����وان صفح����ة أخرى على 
ب����وك« وتضم  موقع »فيس 
إلى  ثالث����ة أعض����اء، إضافة 
مؤسسها الذي آثر عدم كتابة 
أي����ة معلومات تكش����ف عن 

شخصيته. 
فإذا كانت الثورات العربية 
ق����د انطلقت من »فيس بوك« 
فإن النازية العربية ستنطلق 
منه أيضا، فاملجموعة األكثر 
نش����اطا على »في����س بوك«، 
وتس����تعد إلعالن أول حزب 

نازي في مص����ر، هي »حزب 
العم����ال الوطن����ي املص����ري 

اإلشتراكي«. 
ويض���م نحو 300 ناش���ط 
عل���ى »في���س ب���وك« أو في 
احلياة السياسية، وجميعهم 
م���ن الش���باب، واس���تطاعت 
»إيالف« الوصول إلى مؤسس 
احل���زب، ويدعى محيي الدين 
احلس���يني، ويبلغ من العمر 
20 عام���ا، وي���درس في كلية 
الشريعة والقانون في جامعة 
األزهر، وقال لنا إنه شارك في 
ثورة 25 يناير، وهتف بسقوط 
النظام احلاكم، وملا انتصرت 
الثورة على االستبداد فكر مليا 
في اخلطوة التالية، ووجد أن 

مصر تستحق أن تكون دولة 
عظم���ى، بعدما قام���ت بثورة 
عظمية، لم يش���هد العالم لها 

مثيال من قبل.
وأضاف أنه شعر أن اجلنس 
املصري عريق ونقي متاما مثل 
اجلنس األملاني، ومن ثم يجب 
أن يتبوأ مكانة عريقة بني األمم، 
بل يجب أن تكون مصر خالل 
املقبلة دولة عظمى،  املرحلة 
وعن مب����ادئ احلزب، أوضح 
احلسيني ل� »إيالف« أن احلزب 
يتشابه مع األحزاب السياسية 
األخرى فيما يخص التعاطي 
مع السياسة، لكنه يتميز عنها 
بأن لديه عقيدة، والعقيدة في 

رأيه أعلى من الدين.

� وكاالت: يش���عر  القاهرة 
الرئيس املصري السابق حسني 
مبارك ب� »احلزن البالغ واألسى« 
التهام���ه بإص���دار أوامر لقتل 
متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 
التي أجبرته على التنحي، كما أن 
حالته الصحية متدهورة، وفق 
ما كش���ف محاميه فريد الديب 
الذي صرح في حديث ل� »سي.
ان.ان« األحد املاضي بأن ثروة 
الس���ابق الشخصية  الرئيس 
ال تتعدى س���تة ماليني جنيه 
مصري، نافيا امتالكه ألرصدة 

باخلارج.
وقال الديب، في أول مقابلة 
يجريها منذ اس���تعانة عائلة 
ب���ه للدف���اع عنها في  مبارك 
ابريل املاضي، إن مبارك يعاني 
من مش���كلة خطيرة في القلب 
فضال عن انتكاس���ة بسرطان 

القولون.
وأوضح أن الرئيس املصري 
الس���ابق ال يتح���دث اال قليال 
ويكبت الكثير م���ن األلم، كما 

القاه����رة � أ.ش.أ: بدأ جهاز 
الكس����ب غير املش����روع أمس 
حتقيقاته مع عالء مبارك النجل 
األكبر للرئيس السابق حسني 
مبارك، بجانب استكمال التحقيق 
مع جمال مبارك، والذي س����بق 
للجه����از إصدار قرار بحبس����ه 
احتياطي����ا مل����دة 15 يوما على 
التحقيقات. ويواجه عالء  ذمة 
وجمال مبارك تهمة حتقيق كسب 
غير مشروع في ضوء تضخم 
ثرواتهما جراء استغاللهما للنفوذ 
الوظيفي لوالدهما كرئيس سابق 

للبالد.
وقد امر اجلهاز بحبس عالء 
15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة 
االشتراك مع والده وشقيقه جمال 
في حتقيق كسب غير مشروع.

وقال مصدر ان محققني من 
اجلهاز الذي يتبع وزارة العدل 
استجوبوا عالء وجمال ملدة تصل 
الى ست ساعات في سجن طرة 
بجنوب القاه����رة الذي ينزالن 
فيه عل����ى ذمة قضية جتمعهما 
مع والدهما ستحدد لها جلسة 
امام محكم����ة جنايات القاهرة. 
واضاف ان اجله����از اتهم عالء 
باستغالل نفوذ والده واالشتراك 
مع رئي����س هيئة س����وق املال 
السابق احمد سعد عبداللطيف 

من مش���اكل خطيرة في القلب 
ف���ي املعدة جراء  ومضاعفات 
اجلراحة الت���ي خضع لها في 

أملانيا العام املاضي«.
ويرقد الرئيس السابق في 
مستشفى شرم الشيخ الدولي 
منذ إصابته بأزمة قلبية منتصف 
أبريل املاض���ي، قبل قليل من 
صدور قرار م���ن النائب العام 
بحبسه ملدة 15 يوما، على ذمة 
التحقيقات، فيما اليزال الغموض 
يسيطر على إمكانية نقله إلى 
مستشفى سجن »مزرعة طره« 

في القاهرة.
يشار إلى أن محكمة مصرية 
قضت األحد املاضي على الرئيس 
الس���ابق بدفع ما مجموعه 90 
ملي���ون دوالر م���ن الغرامات، 
الوزراء  باالشتراك مع رئيس 
األس���بق أحمد نظيف ووزير 
الداخلية السابق حبيب العادلي 
بسبب قطع االتصاالت وخدمات 
انتفاضة 25  االنترنت خ���الل 

يناير.

الشخصية للرئيس السابق ال 
تتعدى ستة ماليني جنيه مصري 
)نحو مليون دوالر( »ادخارها 
من عمله على مدى 62 عاما«، 

على حد قوله.
كم���ا نف���ى امتالك���ه ألي 
موجودات أو أرصدة أخرى داخل 
أو خارج مصر، قائال »ال ميلك 
دوالرا واحدا في اخلارج«. وعقب 
ضاحكا على شائعات تلقي جنلي 
الرئيس السابق معاملة تفضيلية 
داخل سجن طره، حيث يقبعان 
بانتظار احملاكمة في عدة تهم 
تتعلق بالفساد، قائال »هذا ليس 
صحيحا.. يعامالن كأي سجاء 

آخرين«.
كما اس���تبعد نقل الرئيس 
مبارك إلى سجن طره بدعوى 
أن مستشفى املنشأة ليس مجهزا 
بوحدة عناية مركزية مالئمة.

مضيفا »بأمانة.. إنه )مبارك( 
في حالة صحية سيئة للغاية 
وبحاج���ة للمس���اعدة حت���ى 
لدخول احلمام، الرئيس يعاني 

أوضحت ف����ي تقاريرها وجود 
ثروات ضخمة لع����الء وجمال 
مبارك عل����ى نحو يفوق الدخل 
الش����رعي لهما ولوالدهما. في 
سياق مواز، قرر املستشار محمود 
السبروت رئيس هيئة التحقيق 
فى وقائع االعتداء على املتظاهرين 
السلميني مبيدان التحرير في 2 
فبراير املاضي، والتي اشتهرت 
ب� »موقعة اجلمل« جتديد حبس 
عضو مجلس الش����عب السابق 
رجب هالل حميدة ملدة 15 يوما 
على ذمة التحقيقات التي جتري 
معه مبعرفة قاضي التحقيق. كما 
قرر املستشار السبروت حبس 
عضو مجلس الش����عب السابق 
عن دائرة ش����برا اخليمة محمد 
عودة، بصفة احتياطية ملدة 15 
يوما لضلوعه في أعمال حتريض 
على ارت����كاب اعتداءات موقعة 
اجلمل. ونسب املستشار محمود 
السبروت إلى رجب هالل حميدة 
ومحمد عودة ته����م التحريض 
على قت����ل وإصابة املتظاهرين 
التحرير.  الس����لميني مبي����دان 
ويواجه حميدة وعودة تهم القيام 
بالتحريض واالتفاق واملساعدة 
على قتل والشروع في قتل عدد 
من املتظاهرين السلميني العزل 

يومي 2 و3 فبراير املاضي.

أنه ال يشاهد التلفزيون بأوامر 
طبية »لتجنيبه املزيد من األلم 

النفسي«.
وشرح الديب ان مبارك يشعر 
باحلزن البالغ واألس���ى »ألنه 
لم يتخيل مثل هذه االتهامات 
خصوصا أنه يعتقد أنها مجرد 

مزاعم«.
وأك���د احملامي أن مبارك لم 
يصدر أي تفويض الستخدام 
الق���وة أو الذخيرة احلية ضد 
املتظاهرين، من الذين احتشدوا 
عل���ى م���دى 18 يوم���ا مبيدان 
التحرير للمطالب���ة برحيله، 
مضيفا »مبارك أعرب عن أسفه 
وأمر بتشكيل جلنة للتحقيق 

في كيفية حدوث ذلك«.
الديب قائال »مازلنا  وعقب 
بحاجة ملعرفة من أطلق النار على 

رجال األمن أثناء الثورة«.
في هذا السياق، نفى الديب 
جمع مبارك وعائلته وأصدقائه 
ثروات على حس���اب الشعب 
املصري، الفت���ا إلى أن الثروة 

في حتقيق كسب غير مشروع 
نتيجة التالعب في اسهم احدى 
الشركات في البورصة. وهذه هي 
املرة االولى التي حقق فيها جهاز 
الكسب غير املشروع مع االبن 
االكبر ملبارك وكان حقق مع جمال 
مبارك وحبسه احتياطيا ايضا 
ملدة 15 يوما على ذمة التحقيق. 
وقال املصدر ان عالء وجمال »قدما 
تفاصيل بأموالهما في البنوك في 
اخلارج واالسهم والسندات التي 
ميلكانها في البورصة العاملية«. 
وكانت األجه����زة الرقابية وفي 
مقدمتها مباحث األموال العامة 
وهيئ����ة الرقاب����ة اإلداري����ة قد 

حسني مبارك

جمال مباركعالء مبارك

شاهيناز النجار 
تثبت براءة ذمتها 

املالية
القاهرة: قرر املستشار 

عاصم اجلوهري مساعد 
وزير العدل بجهاز الكسب 

غير املشروع صرف 
شاهيناز النجار زوجة رجل 
األعمال أحمد عز، من سرايا 

التحقيقات بعد أن تقدمت 
بـ 26 حافظة مستندات 

تؤكد براءة ذمتها املالية، وأن 
الثروة التي متتلكها سبق 
أن أثبتتها قبل زواجها من 
أحمد عز، بحسب صحيفة 

»اليوم السابع«. وقالت 
الصحيفة ان شاهيناز تقدمت 

بـ 26 مستندا عبارة عن 
عقود ملكية لبعض الشقق 

والڤيالت التي متتلكها، 
وكذلك حساباتها السرية 

داخل البنوك املصرية.


