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حسني سالم 
اجتمع مع ضباط 
من االستخبارات 

اإلسرائيلية في لندن 
وطالبهم بضرورة 

مساعدته في إنقاذ 
مبارك وإال..

عنصر من املخابرات 
البريطانية قال 

حلسني سالم بعد 
اطالعه على خطة 

تهريب مبارك: هذه 
لعبة أطفال

تفاصيل محاولة تهريب »املوساد« الفاشلة لـ»مبارك« اجلمعة املاضية
وبالفعل ص����ارت اجلماهير 
املتحمس����ة صوب املستش����فى 
وراحوا يهتفون ض����د مبارك، 
وف����ي اللحظ����ة املتف����ق عليها 
أقنعوا احملتش����دين بضرورة 
اقتحام املستشفى وكان الطاقم 
املدرب ف����ي الصفوف األولى إال 
أن فرق احلراسة املصرية كانت 
قد ركبت منذ أيام قليلة دعامات 
فوالذية على البوابة الرئيسية 
للمستشفى، وهو األمر الذي أفشل 

املخطط بأكمله.
وأوضحت الصحيفة أن اخلطة 
كما وضعت كانت تعتمد على كسر 
البوابة وبعدها سيصعد الفريق 
اإلس����رائيلي إلى غرفة الرئيس 
املخلوع عن طريق رسم »كروكي« 
لها ذكرت ب����ه جميع التفاصيل 
التضاريس  وأنهم تدربوا علي 
من خالل صور التقطت من هاتف 
جوال لم يحدد صاحبة غير أنه 
من املرجح بحس����ب الصحيفة 
التقاط تل����ك الصور عن طريق 
س����وزان مبارك زوجة الرئيس 
نفس����ها أثناء إقامتها معه التي 
يتضح أيض����ا أنها كانت دائمة 
التحدث والتش����اور مع حسني 
سالم عبر هاتف كان قد حتدث 
منه »مبارك« من قبل مع املوساد 
اإلسرائيلي ونتنياهو وعدد من 
السياس����يني بالعالم في فبراير 
املاضي. وعقب التوصل إلى مبارك 
كان من املفترض أنهم سيبدلون 
ثيابه ويلبسونه »باروكة« وفي 
الفوضى التي كانوا سينشرونها 
باملستشفي عبر إطالق األعيرة 
النارية، من ثم كانوا سينقلونه 
ملنطقة مكش����وفة خارج شرم 
الشيخ وهي املنطقة التي حتصل 
فيها شركة الطيران اإلسرائيلية 
على تصاريح السياحة العادية 
حيث تنقل عادة سياحا أجانب 
من وإل����ى إيالت اإلس����رائيلية 
وبعدها كانوا سيهربون مبارك 
إلى إسرائيل متهيدا لنقله خارجها 
بواسطة عالقات صديقه حسني 

سالم. 

مقرها مدينة إيالت اإلسرائيلية 
تؤجر الطائرات ألغراض السياحة، 
وقام بعدها بنزع العالمات املميزة 
لها ودفع للشركة املالكة مبلغ 650 
ألف دوالر على أساس أنه يتم 
ضمنيا دفع تأمني على الطائرة 

في حالة فقدانها.
وفي ذات الوقت، أقنعه ضباط 
املوساد اإلس����رائيلي التابعون 
لطاقم حراسته بأنهم حصلوا على 
الدعم من املوساد حيث أصبح 
شريكا على حد تعبيرهم له في 
تنفيذها، وفي املقابل دفع سالم 
لهم مبلغ 3 ماليني دوالر أميركي 
وضعت في حسابات بأسمائهم 
في بنوك بريطانية نظير تنفيذ 

وإدارة العملية.
وأردفت الصحيفة أنه في يوم 
اخلمي����س 26 مايو طار بالفعل 
عدد من عمالء املوساد يتبعون 
فرقة سالم إلى شرم الشيخ وكان 
عددهم س����بعة أشخاص، حيث 
اتصل س����الم بإدارة منتجعاته 
في شرم الشيخ من خالل خط 
تلفون دول����ي بريطاني وطلب 
منهم مساعدة مجموعة سياح 
أجانب تريد النزول في املدينة 
بغرض السياحة، وهم لم يكونوا 

على علم بالعملية.
ووفرت إدارة املنتجعات سيارة 
مستأجرة للطاقم، وبطريقة أو 
بأخرى وفر حسني سالم مسدسات 
خفيفة لهم تسلموها أمام جامع 
حسني سالم بشرم الشيخ قبل 

صالة اجلمعة املاضية.
ووفقا ل� »روزاليوسف«، فإن 
إثارة  اخلطة كانت ترتكز على 
اجلماهير ممن يصلون باملسجد، 
وتش����ير املعلومات التي عزتها 
الصحيفة إلى مصادرها اخلاصة، 
إلى أن فريق التنفيذ كان يتكلم 
اللغة العربية باللهجة املصرية 
بطالقة وأنه����م أقنعوا املصلني 
بضرورة الذهاب إلى مستشفى 
شرم الشيخ حيث يقبع مبارك 
عقب صالة اجلمع����ة للتظاهر 

واملطالبة بإعدامه.

جناح تفوق ال����� 85%، وفقا ملا 
أقنعوا به حسني سالم.

وقالت الصحيفة: إن س����الم 
أج����رى اتص����اال بعنص����ر في 
املخابرات البريطانية يعد صديقا 
له منذ أعوام طويلة وأطلعه على 
العملية وطلب رأيه الشخصي 
غير أن الرجل أخبره بأنها مجرد 
»لع����ب أطف����ال«، ونصحه بأن 
يص����رف النظر عن ذلك اخليال 
ي����ؤدي لكارثة  أن  حيث ميكن 
تتسبب في تدهور العالقات بني 
مصر وإسرائيل ورمبا بريطانيا 
ضمني����ا ألن العملية خطط لها 
عل����ى أرض بريطانية على حد 

تعبير الرجل لسالم.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن 
الضابط البريطاني سلم تفاصيل 
اخلطة ملصادر بريطانية وبشكل 
أو بآخر انتقل����ت املعلومة إلى 
القاهرة ولكنها وصلت متأخرة 
5 س����اعات عن املوع����د احملدد 
لتنفيذ العملي����ة وهو ما يؤكد 
سالمة املوقف املصري مع عدم 
القبض عل����ى مجموعة التنفيذ 

ظهر اجلمعة.
وتابعت الصحيفة أن حسني 
سالم بدأ في تنفيذ اخلطة ضاربا 
عرض احلائط بنصيحة صديقه 
البريطاني، حيث قام باستئجار 
طائرة عمودية »هليكوبتر« عن 
طريق ش����ركة طائرات عمودية 

القاه����رة: كش����فت صحيفة 
»روزاليوس����ف« املصرية امس 
عن تفاصيل ما قالت إنها »محاولة 
لتهريب الرئيس املخلوع حسني 
مبارك« يوم اجلمعة املاضية من 
الدولي  مستشفى شرم الشيخ 

إلى إسرائيل.
أن  وأوضح����ت الصحيف����ة 
وقائ����ع عملي����ة التهريب بدأت 
األس����بوع املاضي عق����ب لقاء 
جمع رج����ل األعم����ال املصري 
الهارب حسني سالم مع عدد من 
ضباط االستخبارات اإلسرائيلية 
»املوساد« في لندن، وطالبهم سالم 
بضرورة مس����اعدته في »إنقاذ 
مبارك« من محبسه مبستشفى 
شرم الشيخ الدولي، مبررا ذلك 
بأن القضية ستكش����ف أسرارا 
خطيرة وأن إس����رائيل ستنال 
جزءا منها إال أن الضباط حينها 

لم يعطوه ردا قاطعا.
وتابعت الصحيفة أن سالم 
أقنع ضباط املوس����اد بالعملية 
بعدما أكد لهم أنه ميتلك العناصر 
املدربة عل����ى تنفيذها، ومن ثم 
أعطى الضب����اط خطة متكاملة 
لتنفي����ذ العملية بدق����ة والتي 
استشار في إعدادها طاقم حراسته 
الش����خصي املكون من ضباط 
س����ابقني في املوساد وكان على 
رأس مستشاريه ضابط برتبة 

عقيد يدعى »روني«.
وأضاف���ت الصحيف���ة أن 
الضباط أقنعوا سالم باخلطة 
وأكدوا له أنه���ا قابلة للتنفيذ 
على أرض الواقع، نظرا ألنهم 
س���يطلبون من بعض عمالء 
املوساد العاملني في أوروبا حاليا 
التوجه إلى شرم الشيخ لتنفيذ 
اخلطة، وذلك بعد حتديد يوم 
اجلمع���ة املاضي عقب الصالة 

موعدا لتهريب مبارك.
وكانت اخلطة معتمدة على 
اختراق مستشفى شرم الشيخ 
أثناء جتمع املواطنني أمامها وهو 
ما سيحدث فوضى متكن القائمني 
على اخلطة من تنفيذها بنسبة 

حسني سالم حسني مبارك

النيابة املصرية: حالة مبارك ال تسمح بنقله إلى سجن »طره«

سوزان مبارك زوّرت أوراق شراء »قصر العروبة«

ماذا دار في احلوار السري بني عادل إمام ومبارك والقذافي؟

القاهرة ـ د.ب.أ: أوصت اللجنة املكلفة من قبل 
النائب العام املصري بإعادة توقيع الكشف الطبي 

على الرئيس السابق محمد حسني مبارك لبيان 
حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى مستشفى 

السجن ومعاينة مستشفى سجن طره لبيان 
مدى صالحيته، أوصت بعدم نقل مبارك خارج 

مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت احلالي. 
وذكر املتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان امس 

أن اللجنة »انتهت بعد اطالعها على أوراق العالج 
وإعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى 

سجن طره إلى عدم نقل املريض خارج مستشفى 
شرم الشيخ الدولي في الوقت احلالي وتعيني طاقم 

طبي متخصص لإلشراف على عالجه«. وأضاف 
أن »مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه احلالي 
غير مؤهل النتقال مريض في حالة حرجة وغير 

مستقرة«.

القاهرة: ذكرت تقارير صحافية أن سوزان ثابت 
زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، زورت في 

أوراق رسمية تتعلق مبلكيتها لبعض القصور.
وكشفت التقارير الصحافية أن سوزان ثابت اشترت 

قصر »العروبة« مبصر اجلديدة، بأموالها اخلاصة، 
وأن القصر ال يتبع رئاسة اجلمهورية كما هو 

معروف ومشاع لدى العامة، وترجع وقائع القضية 
إلى رغبة سوزان في شراء القصر من شركة »فالي 

لالستثمار العقاري«، املالكة له، وعندما علمت بوجود 
رئيس مجلس إدارة الشركة في الواليات املتحدة 
األميركية أرسلت له طائرة خاصة إلجباره على 
العودة للقاهرة، والبيع بالثمن الذي حددته هي. 
وأوضحت التقارير أن قرينة رئيس اجلمهورية 

السابق اشترت القصر مببلغ 4 ماليني و300 ألف 
جنيه، رغم أن ثمن األرض وحدها 50 مليون جنيه، إال 
أن صاحب القصر لم ميلك االعتراض، وجلأت سوزان 

إلى التزوير في عقد بيع القصر، حيث استخرجت 
بطاقة رسمية جديدة كتبت فيها اسمها »سوزان 

صالح مصطفى« فقط، دون اإلشارة إلى لقب العائلة 
»ثابت«، حتى ال يكتشف أحد ذلك. والستحكام األمر 

في التزوير كتبت أنها »غير متزوجة« رغم كونها 
متزوجة من الرئيس مبارك في ذلك الوقت بالتأكيد، 
وختمتها بأنها ذكرت في البطاقة الرسمية أنها »ربة 
منزل« وال تعمل، وأن عنوان سكنها ومحل إقامتها 

هو »16 شارع إسماعيل رمزي«، وهو العنوان القدمي 
لها وللرئيس مبارك.

نشرت صحيفة مصرية نص حوار سري زعمت 
أنه دار بني الفنان عادل إمام والرئيس السابق محمد 

حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي، حول 
مسرحية الزعيم التي قدمها إمام أمامهما. وطبقا 
لصحيفة »عني« القاهرية« دار بني مبارك وعادل 

والقذافي، خالل زيارة األخير ملصر، التي طلب فيها 
أن يشاهد مسرحية »الزعيم«، وهو ما حققه مبارك 

على الفور حيث أمر بإحضار عادل وفريق عمل 
املسرحية إلى قصر الرئاسة فورا لعرض املسرحية. 

ونشر موقع مؤسسة »جود نيوز« عن الصحيفة 
ان القذافي أبدى استياءه من املسرحية مبررا ذلك 
بأنها تظهر الرؤساء العرب بشكل غير الئق، إال أن 

عادل إمام قال بلباقة شديدة للرئيسني: »أحداث 
املسرحية تدور في بلد أقرب إلى أميركا الالتينية 

فنحن لدينا أبطال وليس ديكتاتوريون«.هذا الرد كان 
كفيال بتهدئة القذافي، إال أن مبارك شدد على عادل 
أن يبقى األمر سرا، وطلب منه أن ينبه على جميع 

املشاركني باملسرحية بعدم إفشاء هذا السر.

»عوفر«: إسرائيل استخدمت سفننا »ألغراض قومية« عندما رست مبوانئ إيرانية

)أ.پ( طائرة برلني احلكومية تنتظر في مطار برلني السماح لها باملرور فوق األجواء اإليرانية  

طه����ران � وكاالت: اعلن رامني 
مهنبراست املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية امس ان »مشكلة 
تقنية« أخرت لفترة وجيزة حتليق 
طائرة املستشارة األملانية انغيال 
ميركل في األجواء اإليرانية، بحسب 
ما نقلت وكال����ة االنباء اإليرانية 

الرسمية.
وقال مهنبراست »ان املشكلة 
التي حصلت بالنسبة الى حتليق 
طائرة املستشارة األملانية انغيال 
ميركل في األجواء اإليرانية ناجمة 
فقط عن مسالة تقنية متت تسويتها 
على الفور، ومتكنت الطائرة من 
متابع����ة طريقه����ا«. وأضاف »ان 
االذونات الضرورية اعطيت لعبور 
طائرة املستشارة األملانية املجال 
اجلوي اإليراني وقد مت إبالغ سفارة 

أملانيا بذلك«.

التي  ومنعت طائرة مي����ركل 
كان من املتوقع وصولها امس الى 
نيودلهي، من التحليق في األجواء 
اإليرانية ليال، كما اعلن املتحدث 
باسمها س����تيفن س����يبرت على 
موقع تويتر للتواصل االجتماعي. 
واستدعت وزارة اخلارجية األملانية 
السفير اإليراني لديها لالحتجاج 
على رفض بالده السماح لطائرة 
املستشارة بالتحليق في أجوائها. 
وأشار السفير علي رضا شيخ عطار 
الى »اس����باب تقنية � تنظيمية« 
وراء املنع، بحسب الوزارة األملانية. 
وبحسب برلني، فإن إيران رفضت 
الطائرة بعد ان  السماح بتحليق 
كانت سمحت بذلك في وقت سابق 
»فيما يعتبر مخالفة غير مسبوقة 

في املمارسات الدولية«.
إلى ذلك، أكدت شركة االخوان 

برسو سفن الش����ركة في مينائي 
بندر عباس وخرج اإليرانيون 13 
مرة منذ العام 2002 وحتى العام 

.2010
وأثار نفي نتنياهو غضبا كبيرا 
في شركة االخوان عوفر كونه جاء 
في أعقاب انتقادات شديدة وجهها 
سياسيون إسرائيليون للشركة.

السابق  لكن رئيس املوس����اد 
مائير داغان صرح بأن »التعامل مع 
قضية االخوان مبالغ فيه وخارج 
عن سياقه« وامتنع عن التعقيب 
على نفي نتنياهو وهو ما اعتبرته 
»يديعوت أحرونوت« بأنه تلميح 
إلى أن الشركة قدمت خدمات سرية 

إلسرائيل.
ورفضت شركة االخوان عوفر 
التعقيب بشكل رسمي على القضية 
لكن مصدرا فيها قال إن »نتنياهو 

عوفر اإلسرائيلية للمالحة البحرية 
أن دولة إسرائيل استخدمت سفنها 
»ألغراض قومية« عندما رست في 
موانئ إيرانية بينما كشف النقاب 
امس عن أن 8 سفن تابعة لشركة 
أخرى متتلكها عائلة عوفر رست 
في إيران وكانت املرة األخيرة في 

العام احلالي.
ونقل����ت صحيف����ة »يديعوت 
أحرونوت« عن مصدر في شركة 
االخ����وان عوفر قول����ه إن »دولة 
إسرائيل استخدمت أكثر من مرة 
ش����ركة االخوان عوف����ر ألغراض 
قومية ولذلك ف����إن نفي نتنياهو 

لم يكن صحيحا«.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام����ني نتنياهو ق����د نفى أمس 
االول أقوال مقربني من الش����ركة 
بأن احلكومة اإلسرائيلية سمحت 

تخل����ى عن الش����ركة التي قدمت 
مساعدات كبيرة إلسرائيل«.

وأردف املصدر قائال إن »العبد 
نفذ مهمته وبإمكان العبد أن يذهب« 
وأوضح أن����ه »عندما كانت دولة 
إس����رائيل بحاجة إلى مس����اعدة 
االخوان عوفر عرفت ملن تتوجه 
بينما اآلن يديرون لهم ظهرهم«.

إلى ذلك، توفي الناشط املعارض 
اإليراني ع����زة اهلل صحابي أمس 
مبستشفى في طهران إثر إصابته 
بسكتة دماغية، عن عمر يناهز 81 
عاما، حس����بما ذكرت وكالة أنباء 

اجلمهورية اإلسالمية )ايرنا(.
ول����د صحابي ع����ام 1930 في 
طهران، وحذا حذو والده يد اهلل 
صحابي الذي أس����س جماعة »يد 
اهلل« القومي����ة الدينية املعارضة 

للنظام الديني احلاكم في إيران.

أحد الضباط يعدّ الشاي ألحمد عز في طره

القاهرة � س����ي.إن.إن: في محاولة للترويج 
السياحي في مصر، قرر شاب مصري مصارعة 
أس����د حتى يقتله أمام أهرامات اجليزة يوم 25 
يونيو املقبل، كما احتمى مسجل خطر بأسد من 
مطاردة الشرطة املصرية له. ففي مدينة املنصورة 
التابعة حملافظة الدقهلية قرر السيد العيسوي 
)26 سنة( أن يحقق حلمه مبصارعة أسد حتى 
املوت داخل حلبة حديدية في ذلك اليوم، لترويج 
الس����ياحة في مصر. وقال السيد العيسوي، إنه 
سيصارع أس����دا حتى يقتله داخل احللبة، وأنه 
قام بشراء أسد مببلغ 25 ألف جنيه )نحو 4 آالف 
دوالر( ويزن 280 كيلوغراما من الغابات األفريقية، 
من أجل هذا الهدف، وأنه انتهى من إعداد القفص 
احلديدي. أضاف العيسوي أنه سيتدرب مع األسد 
م����ن خارج القفص، وأن التدري����ب الذهني لهذه 
احملاولة يستغرق أكثر من خمس ساعات يومية 
متواصلة ويضع أكثر من تصور لوجوده داخل 
احللبة. وحول وجود فرص للفشل في محاولته 
قال »انه سوف سيستخدم دروعا حديدية وخنجرا 
في قدمه لصد هجمات األسد وأنه ينوي قتل األسد 
بيده، وأنه تقدم بطلب لوزارة الداخلية للموافقة 

على إقامة العرض باألهرامات حتى يكون احلدث 
عامليا وحتقيق الهدف منه بالترويج للس����ياحة 

خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير.
على اجلانب اآلخر، فقد ش����لت املفاجأة عددا 
من أفراد األم����ن املصري، حينما ذهبوا للقبض 
على أحد البلطجية، بع����د تقدمي أكثر من بالغ 
ض����ده من أهالي إحدى ق����رى محافظة الغربية 
»في دلتا مصر« وفوجئوا بخروج أس����د أطلقه 
عليه����م دنيا حمدان، املطلوب على ذمة عدد من 
القضايا. كانت قوة من مديرية أمن الغربية، قد 
ذهب����ت لقرية »كفر عصام« التابعة ملركز طنطا 
مبحافظة الغربية، إللقاء القبض على املس����جل 
خط����ر دنيا حمدان، بعد تلقيه����م أكثر من بالغ 
ضده من أهالي القرية، يتهمونه بفرض إتاوات 
عليهم، وبيع املخدرات في شوارع القرية، وقطع 

الطريق بالبلطجة.
عندما وصلت قوة الشرطة ملنزل املتهم، فوجئوا 
بخروج األسد عليهم، ويهاجمهم مما دفع عددا من 
أفراد الشرطة للقفز من الدور الثاني للمنزل، في 
حني جنح بعض أفراد الش����رطة في التعامل مع 

األسد بإطالق 200 طلقة رصاص عليه وقتله.

 انتش���ر عل���ى موقع���ي
ال� »فيس بوك« و»اليوتيوب« 
مقطع ڤيدي���و مت تصويره 
مبوبايل يظه���ر فيه أحمد 
الس���ابق  التنظيم  عز أمني 
باحلزب الوطني واحملبوس 
حاليا على ذمة التحقيقات في 
سجن طره، مبالبس احلبس 
االحتياطي البيضاء كما يظهر 
أحد الضباط وهو يعد له كوبا 
من الشاي أثناء التحقيقات 

مقطع الفيديو كما انتشر على موقعي ال� »فيس بوك« و»اليوتيوب« معه. 

شاب يصارع أسداً ومسجل خطر يحتمي بآخر

مصدر عسكري يقر بإخضاع محتجات لـ »فحوص عذرية«

رجل أعمال مصري كبير يقلد »ستراوس - كان« في نيويورك

س���ي.ان.ان: أقر مس���ؤول 
عسكري بارز في مصر بإخضاع 
محتجات اعتقلن إبان ثورة 25 
يناير، إلى »فحوصات عذرية« 
إجبارية، وذلك في أول تأكيد 
رس���مي بعد نفي الس���لطات 
العسكرية، التي تتولى تسيير 
شؤون البالد بعد رحيل الرئيس 
السابق، حسني مبارك، للمزاعم 
التي طالبت منظمة »أمنستي« 
في وق���ت س���ابق بالتحقيق 

فيها.
ودافع اجلنرال، الذي رفض 

كشف هويته، في معرض تأكيده 
للفحوصات، عن اخلطوة قائال: 
»هؤالء الفتيات أقمن في مخيمات 
االعتصام إلى جانب احملتجني 
الذك���ور في مي���دان التحرير 
حيث عثرنا على قنابل حارقة 

)مولوتوف( ومخدرات«.
مضيفا أن فحوص العذرية 
أجريت كخطوة احترازية حتى 
ال تزعم احملتجات في وقت الحق 
تعرضهن لالغتصاب من قبل 

السلطات املصرية.
وقال: »ال نري���د أن يدعني 

أنهن تعرضن  في وقت الحق 
لتحرشات جنسية أو االغتصاب، 
لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن 

عذراوات من البداية«.
وتناقض تصريحات املصدر 
ما أدلى به الرائد، عمرو إمام، 
ونفى فيه ما ورد بتقرير منظمة 
العفو الدولية »أمنس���تي« في 
م���ارس، عن مزاع���م إخضاع 
محتجات معتقالت ل� »فحوص 

عذرية إجبارية«.
وحينه���ا أكد إم���ام اعتقال 
17 امرأة بيد أن���ه نفى مزاعم 

أو  للتعذي���ب  تعرضه���ن 
لفحوصات العذرية. ووصفت 
سلوى حسني، 20 عاما وتعمل 
مصففة للشعر، وهي واحدة من 
اللواتي ورد ذكر أسمائهن في 
تقرير »أمنستي«، تفاصيل قيام 
جنود بالزي العسكري بتقييدها 
إلى أرضية »املتحف املصري، 
وصفعها على الوجه وتعريضها 
من ثم للصعق بالكهرباء وسبها 
ب� »العاهرة«. وأضافت قائلة: 
أرادوا تلقيننا درس���ا وجعلنا 

نشعر بأنه ال كرامة لنا«.

وقالت إنها اقتيدت، و16 فتاة 
أخرى، إلى سجن عسكري في 
»هيكستب«، وأجبرت، مع عدد 
آخر من احملتجزات للخضوع 
»لفحوص���ات لعذريتهن« قام 

بها رجل.
وقالت إنهن انصعن ألوامر 
محتجزيهن بعد تهديدهن باملزيد 
من الصعق بالكهرباء، مضيفة: 
»كنت على وشك انهيار عصبي.. 
كان عدد من اجلنود يقف خلفنا 
يراقب ظهر السرير.. أعتقد أنهم 

وقفوا هناك كشهود«.

الفارق األساسي بني الفرنسي 
دوميني���ك س���تراوس - كان 
واملصري م��حمد ع��بدالسالم 
عم���ر هو 12 عاما اذ ان االول 
لم يتج���اوز 62 م��ن العمر اما 
الثاني فقد بلغ 74 ع���اما، وثمة 
فوارق أخرى من���ها مث��ال ان 
»ستراوس كان« كان مصرف���يا 
عامليا اليزال في ذروة ع���مله 
ام���ا  ارتكاب جري���مته  خالل 
الى  عمر فقد تقاعد وحت���ول 
عالم »البزنس« مبا جناه من 
ثروة كبيرة خالل عمله كمدير 
الذي  عام لبنك االس���كندرية 

نيوي���ورك ان الواقعة حدثت 
مساء االحد. وشرح مدير شرطة 
مانهاتن ب���ول براون ما حدث 
في تصريحات الجهزة االعالم 
االميركية ان استجواب عاملة 
النظافة اوضح ان الشكوى جدية 
وان هناك »بعض االدلة« تشير 
ارتكاب اجلرمية.  الى احتمال 
واشار براون الى ان استجواب 
عمر س���يبدأ فورا بعد توجيه 
اتهام رسمي له باحتجاز العاملة 
رغم ارادته���ا واالعتداء عليها 

جنسيا.
واشنطن ـ احمد عبداهلل  ٭

يع���د واحدا من اكب���ر البنوك 
املصرية.

اما اوجه التشابه بني االثنني 
فانها ظهرت بصورة واضحة 
مع اعتقال عمر في فندق »بيار« 
الشهير في نيويورك في مانهاتن 
امل��اضي بعد  االثن���ني  صباح 
اتهامه باالعتداء اجلنسي على 
عامل���ة التنظيف ف���ي الفندق 
خالل قيامها بعملها في غرفته 
ثم احتجازه���ا لبعض الوقت 
عل���ى الرغم من اصرارها على 

ترك الغرفة.
وقال تقرير للش���رطة في  م��حمد ع��بدالسالم عم���ر

طهران لبرلني احملتجة: مشكلة تقنية أخرت حتليق طائرة ميركل في أجوائنا

اعتقل بتهمة االعتداء اجلنسي على عاملة في فندق

في أول تأكيد رسمي بعد نفي السلطات العسكرية


