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احلكومة املصرية توقع العقد 

النهائي ألرض توشكى

سليمان في التحقيقات: معلش
كنت ناسي امتالكي

»30 مليون جنيه وشقة في باريس«!!

االستعانة بطائرات حربية لنقل 
أسئلة امتحانات الثانوية العامة

رئيس املوساد األسبق: مصر 
ستخوض حربًا ضد إسرائيل قريبًا

أصغر معتقل يكشف خفايا 
التعذيب في عهد مبارك

الظهور األول لهالة سرحان
بني ترحيب وسخرية

نقل العادلي وجرانة واملغربي
من سجن املزرعة إلى ليمان طره

ساويرس: مصر كانت قبطية منذ 
»20 قرنًا« وأمتنى خسارة »اإلخوان«

إلهام شاهني توافق على تخفيض 
أجور الفنانني وتنتخب عمرو موسى

مصرع مذيعة بقناة »25« عقب 
إعداد حلقة خاصة عن خالد سعيد

أبو النجا: هناك شبه بني مصر ودول 
أميركا الالتينية في الدميوقراطية

داود أوغلو يدعو شباب
ثورة 25 يناير إلى الصبر

القاهرةـ  رويترز: وقعت احلكومة املصرية امس عقدا نهائيا 
لتســــوية النزاع على أرض توشكى املخصصة لشركة اململكة 

القابضة للتنمية السعودية اململوكة لألمير الوليد بن طالل.
وقال وزير الزراعة املصــــري أمين فريد أبو حديد امس إن 
»العقد اجلديد ينص على استغالل شركة اململكة 25 ألف فدان 
منها عشرة آالف فدان متليك و15 ألف فدان بنظام حق االنتفاع 
ملدة ثالث سنوات تنتهي بالتملك بعد الزراعة«. وأضاف »العقد 

يشمل انه في حالة اخلالف يحق اللجوء للتحكيم الدولي«.
وبتوقيع العقد اجلديد تســــترد احلكومة املصرية 75 ألف 

فدان من االرض التي كان تتملكها شركة اململكة.

واجه جهاز الكسب غير املشروع محمد إبراهيم سليمان 
وزير اإلسكان األسبق بوجود رصيد مالي في أحد البنوك 
األوروبية باســـمه مبا قيمتـــه »30 مليون جنيه مصري« 
بجانب امتالكه لشـــقة في العاصمة الفرنســـية »باريس« 
وذلك في ضوء معلومات وردت للجهاز، واعترف سليمانـ  
حسب موقع »محيط«ـ  مبلكيته 
للرصيد والشقة، مشيرا إلى انه 
قد نسي ذكرهما في التحقيقات 
الســـابقة التـــي أجريـــت معه 
وكان قد أنكر حينها وجود أي 
ملكيات له خارج مصر موضحا 
النسيان والسهو كانا وراء  ان 

عدم ذكرهما.
يذكر أن سليمان سبق ان صدر 
ضده قرار باحلبس 15 يوما على 
ذمة التحقيقات التي يجريها معه 

بدأت وزارة التربية والتعليم في مصر االستعدادات لبدء جهاز الكسب غير املشروع.
امتحانات الثانوية العامة السبت املقبل مبشاركة نحو  700 

ألف طالب وطالبة من املرحلتني األولى والثانية.
وصرح د.أحمد موسي وزير التربية والتعليم لـ »األهرام« 
بأنه مت البدء في تنفيذ جميع اإلجراءات األمنية بالتنسيق مع 
القوات املسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن الطائرات احلربية 
بـــدأت امس في نقل أوراق االمتحانات للمواد الثالث األولى 

إلى احملافظات واملدن النائية.
وأوضح موسى أن سيارات الدورية للشرطة العسكرية 
والداخلية سوف تنقل األوراق من املطارات احلربية إلى مراكز 
التوزيع بأقرب محافظة لها، حيث يتم تخزينها داخل خزائن 
حديدية محكمة الغلق محاطة بأســـوار حديدية، ولن تفتح 
حقائب األسئلة التي تضم املظاريف املغلقة بالشمع األحمر 

إال في صباح يوم كل امتحان مبوجب محضر رسمي.

ذكرت صحيفة »املصريون« املصرية حتذير رئيس جهاز 
املخابرات اإلســـرائيلية )املوساد( األسبق داني ياتوم »من 
اندالع حرب إقليمية بـــني كل من مصر وتركيا واألردن من 
ناحية وإسرائيل، من ناحية أخرى بعد سبتمبر املقبل، املوعد 
احملدد لتوجه الفلسطينيني لألمم املتحدة للمطالبة باعتراف 

دولي بدولة فلسطينية مستقلة«.
وأعرب ياتوم الذي كان يتحـــدث أمام مؤمتر بأكادميية 
»نتنيا« اإلســـرائيلي مســـاء األحد عن اعتقاده بأنه »وفي 
أعقاب املصادقة املتوقعة لألمم على الدولة الفلسطينية في 
سبتمبر املقبل سيتوجه الفلســـطينيون إلى كل من مصر 

وتركيا واألردن للمطالبة بحماية دولتهم الوليدة«.

استضاف برنامج محطة مصر الذي يقدمه اإلعالمي معتز 
مطر على »مودرن حرية« امين بدوي أصغر معتقل في مصر 
الـــذي مت القبض عليه وهو في الصف الســـادس االبتدائي 
بتهمة قلب نظام احلكم وقضى 12 عاما في املعتقل وتعرض 

جلميع انواع التعذيب.
كما استضاف البرنامج املواطن محمد سيد بخيت وهو 
أحـــد الذين تعرضوا لتلفيق التهـــم والتعذيب الذي اصابه 
بالشلل الرباعي وروى مأساة إنسانية مروعة كشفت خبايا 

التعذيب في عهد مبارك.

أثار عرض أولى حلقات برنامج »ناس بوك« الذي تقدمه هالة 
سرحان على »روتانا مصرية«، جدال واسعا راوح بني الترحيب 
والسخرية. علما بأنه الظهور األول لإلعالمية املصرية بعد غياب 
ســــنوات. وتزامنت احللقة األولى مع ذكرى وفاة الشاب خالد 
ســــعيد الذي تناولته سرحان في احللقة. وتباينت اآلراء على 
الصفحة الرسمية للبرنامج على فيس بوك، إذ انطلقت التعليقات 
التي تهنئها بالعودة إلى الشاشــــة. واعتبر بعضهم أنها عودة 
قوية في حني انتقد آخرون احللقة معتبرين البرنامج تقليديا 

وضعيفا، لم يكن بالقوة التي كان ينتظرها كثيرون.

متنى رجل األعمال املصري جنيب ساويرس ان يرى مصر 
دولة مدنية خاصة بعد ان ظهرت قوى متطرفة استولت على 
ثورة 25 يناير »مثل ظهور الشيخ يسري البدري في ميدان 
التحريرـ  على حد قولهـ  واتضح ذلك من خالل تكوين جلنة 
الدستور التي ضمت أكثر من عضو ينتمون جلماعة االخوان 

املسلمني باإلضافة الى انتشار ظاهرة السلفيني«.
ونفى ساويرس في برنامج مباشر مع اإلعالمي اللبناني 
مرسال سالم ان تكون لديه مطامع في رئاسة حزبه أو الترشح 
ملنصب رئيس اجلمهورية وهدفه فقط استقرار مصر التي 
كانت بدايتها قبطية ويجب أال تكون مصر بعد 20 قرنا دولة 

دينية »لن نسمح بأن تكون مصر مثل إيران«.
وأبدى جنيب احترامه للدين اإلسالمي وأكد قربه له ونفى 
ان تكون وجهة نظره حول اإلخوان املســـلمني هي ذاتها عن 
اإلســـالم »حتى انني لم أهاجم اإلخوان وكل ما ذكرته فقط 
هو أن اإلخوان ارتضوا الدميوقراطية في مصر لذا فعليهم 
قبول اآلخر« ومتنى ساويرس صراحة خسارة االخوان في 
االنتخابات القادمة وبرر ذلك بتفريقهم بني املسلم والقبطي 

واملرأة والرجل«.

قالت الفنانة إلهام شاهني انها سوف تنتخب عمرو موسى 
رئيسا ملصر، حيث أوضحت ان موسى ميتلك جتربة سياسية 
عميقة وطويلة، ولكن قالت اذا ظهر مرشح آخر فمن املمكن ان 
تغير رأيها. وطلبت إلهام ـ حسب »أخبار مصر« ـ من الرئيس 
القادم أن يكون يحب مصر ويخلص لها ويشعر مبشاكل الشعب، 
ويجــــب ان يعرف كل كبيرة وصغيرة وأال يعمل حتت ضغط، 
وال حلساب فئة بعينها، كما يجب أن يدرس قراراته جيدا وأن 
يكون حاســــما مبا يخدم مصالح وأهداف الشعب. وعن رأيها 
في ســــير محاكمات رموز النظام الســــابق، قالت »طول الوقت 
في صالح القضية نفســــها، فالبد من دراســــة القضايا إلصدار 
حكم صحيح، والقضاء معذور يجب أن يأخذ وقته حتى يتخذ 
القرار الســــليم«. ووافقت إلهام شاهني على اآلراء التي تطالب 
بتخفيــــض اجور الفنانني، وقالت »يجــــب على كل الفنانني أن 
يوافقوا على ذلك خصوصا بالنسبة لألعمال التي يقوم بإنتاجها 
التليفزيون احلكومي وذلك من اجل مصر وحتى نقف من جديد 

على أرجلنا«.

لقيت اإلعالمية نهلة مصطفى، مذيعة برنامج »كل يوم« 
الذي يذاع علـــى قناة »25« التي انطلقت منذ أيام فقط، إثر 
حادث مروري أليم مبحافظة االســـكندرية عقب إعداد حلقة 

خاصة من البرنامج مع والدة الشهيد خالد سعيد.
كانت الفقيدة قد طلبت من فريـــق العمل أن ينتظروها 
حتـــى تأخذ صورة أخيرة، وكأنها ذاهبـــة إلى قدرها حيث 
صدمتها سيارة مسرعة وهي تعبر الشارع عائدة إلى سيارة 

فريق العمل.

القاهـــرةـ  أ.ش.أ: أكدت وزيرة التعــاون الدولــي فايــزة 
أبو النجا أن هناك أوجه تشابه بني مصر وبعض دول أميركا 
الالتينية مثل شيلي والبرازيل إضافة إلى دول آسيوية مثل 
اندونيسيا فيما يتعلق بآليات إرساء الدميوقراطية، موضحة 
أن الدميوقراطية في مصر ليست شيئا مستحدثا حيث كانت 
موجودة قبل ثورة 1952. وقالت أبو النجا، في ختام أعمال 
املنتدى الدولي حول مسارات التحوالت الدميوقراطية: خبرات 
دولية ودروس مستفادة »: إن هناك شكوكا وعدم ارتياح في 

املرحلة االنتقالية في مصر«.

كونياـ  أ.ش.أ: دعا وزير خارجية تركيا أحمد داود اوغلو 
شباب ثورة اخلامس والعشرين من يناير إلى التحلي بالصبر 

واالستعداد خلوض عملية حتول دميوقراطية طويلة.
وحث داود اوغلو الذي التقى مجموعة من ممثلي شباب 
الثـــورة، يزورون تركيا حاليا، علـــى هامش أحد مؤمتراته 
الشعبية في مدينة كونيا، بوسط تركيا امس االول استعدادا 
لالنتخابات البرملانية التي ســـتجرى هنا يوم األحد املقبل، 
الشباب املصري على العمل اجلاد وبذل اجلهد من أجل حتقيق 

مطالب ثورة الشعب املصري.

محمد إبراهيم سليمان

حرب أكتوبر 1973.
واعتقل املغربي سنة 1979، 
ثم أدرج اسمه في قائمة املتهمني 
السادات  أنور  الرئيس  باغتيال 
ســـنة 1981 في الوقت الذي كان 
بالســـجن منذ حوالي سنتني، 
وحكم عليه باألشـــغال الشاقة 
املؤبدة فيما عرف بقضية اجلهاد 
الكبرى، ثم حكم عليه مرة أخرى 
بالسجن ثالث سنوات إضافية 
في قضيـــة الهروب الكبير التي 
قام بها عصـــام القمري ومحمد 
األســـواني رغم عدم مشاركته 
في الهروب. ثم حكم عليه للمرة 
الثالثة بالسجن 25 سنة إضافية 
بتهمة التخطيط ضد نظام احلكم 

وهو داخل السجن.

الســـادات في فيلم »السادات«. 
وقدمت أيضا شخصية سوزان 
مبارك في املسلسل اإلذاعي »سيرة 
البعض  ومسيرة«. لذلك يراها 
األنسب لتقدمي هذه الشخصية.

بينما رفضت نادية اجلندي 
تقدمي شخصية سوزان مبارك 
في أي عمـــل، معربة عن عدم 
اســـتعدادها لهذا األمر. وكان 
نشـــطاء على »فيـــس بوك« 
أطلقوا مجموعة تطالب نادية 
اجلندي بتقدمي فيلم جتســـد 
فيه شخصية سوزان مبارك. 
بل اختاروا اسما للشريط هو 

»امرأة باعت مصر«.

جلنة طبية لبيان مدى خطورة 
حالته، وجاء تقرير اللجنة بأحقية 

والده في اإلفراج عنه.
وأضاف محمـــد أنهم علموا 
بقـــرار اإلفراج صبـــاح االثنني، 
فتوجهوا إلى سجن طرة حيث 
يقضي والده عقوبته، ومت اإلفراج 
عنه في متام الســـاعة اخلامسة 
مســـاء، ثم توجهوا به إلى قسم 
شرطة عني شمسـ  محل إقامتهم 
ـ وذلك إلنهاء بعض اإلجراءات 
القانونية، ليعود إلى بيته بعد 

غياب دام 31 سنة.
جدير بالذكر أن املغربي كان 
ينتمي إلى جماعة اجلهاد، وكان 
ضابط احتياط سابق باملخابرات 
احلربية املصرية، وشـــارك في 

في فيلم »ليلة سقوط الرئيس« 
الساعات األخيرة  الذي يتناول 
قبل تنحي مبـــارك. وقد أكدت 
الفنانـــة أنها ال متانع في تقدمي 
عمل يجســـد شـــخصية سيدة 
مصر األولى سابقا، وخصوصا 
أن هناك شـــبها كبيـــرا بينهما، 
لكنها اشترطت أيضا أن يكون 
الســـيناريو قويا وليس مجرد 

استغالل للحدث.
اللواتي  الفنانـــات  أما ثالث 
ارتبط اســـمهن بســـوزان فهي 
ميرفت أمني التي تستهويها تقدمي 
هذه النوعية من الشـــخصيات. 
إذ قدمت قبال شـــخصية جيهان 

القاهرةـ  دار اإلعالم العربية: 
أفرجت السلطات املصرية امس 
االول عن »نبيل محمد عبداملجيد 
املغربي« أقدم سجني سياسي في 
املنتمي جلماعة اجلهاد،  مصر« 
والبالغ من العمر 70 عاما. ومت 
اإلفراج عن املغربـــي بعد قرار 
النائـــب العام بوقـــف األحكام 
الصادرة ضـــده والتي تبلغ في 

مجملها 53 عاما.
وقال محمـــد املغربي، االبن 
األكبر ألقدم ســـجني سياسي لـ 
»العربية.نت« إن والده كان يعاني 
من عدة أمراض خطيرة أقعدته عن 
احلركة، وبناء عليه تقدم بأكثر 
من طلب إلى النائب العام لإلفراج 
الصحي عن والده، ومت تشكيل 

انضمت نبيلة عبيد إلى قائمة 
الفنانات اللواتي رشحن لتجسيد 
شخصية سوزان مبارك. وقد أبدت 
رغبتها في تقدمي هذه الشخصية 

في فيلم سينمائي.
وفـــي الوقـــت الـــذي رفض 
فيه عدد من الفنانات جتســـيد 
املثيرة للجدل،  هذه الشخصية 
أكدت نبيلـــة بأنها ال متانع من 
تأديتها بشرط تقدمي أسرار تلك 

الشخصية بكل ما حتتويه.
ولبلبة أيضا أبدت رغبتها في 
الرئيس  تقدمي شخصية زوجة 
السابق حسني مبارك  املصري 
بعدما تردد ترشيحها لتجسيدها 

نبيل املغربي اعتقل عام 1979 

سوزان مبارك

عاد إلى بيته بعد غياب 31 عامًا

اإلفراج عن »املغربي«.. أقدم سجني سياسي في مصر

سوزان مبارك من تكون؟

..و حواس يكشف تفاصيل مؤامرتها لنهب آثار مصر
فجـــرت احملامية رضا غنيم 
مفاجأة في برنامج محطة مصر 
الذي يقدمـــه اإلعالمـــي معتز 
مطر، عندما قدمت شهادة حية 
في مداخلـــة هاتفية بقولها انها 
حضرت مناقشـــة ســـاخنة في 
مجلس الشـــعب قال فيها زاهي 
حواس ان ذهب الفراعنة واآلثار 

النادرة تذهب لقصر الرئاسة بناء 
على تعليمات الهامن »ســـوزان 

مبارك«.
وتدخل زكريا عزمي موبخا 
حواس ألن يردد هذا الكالم امام 
النواب كما تدخل فتحي سرور في 
املناقشة وعنف حواس الذي صمم 
على كالمه قائال »اللي بيسألني 

عن ذهب مراكب الشمس يروح 
يدور عليه في قصر الرئاسة«.

وقالت غنيم ان قانون اآلثار 
األخير مت إعداده للتستر على هذه 
اجلرائم وتقنني عمليات االستيالء 
على اثار مصر التي كانت تقوم 
بها سوزان مبارك وبعض كبار 
املسؤولني. كان برنامج محطة 

مصر قد انفرد بنص مكاملة دارت 
بني فاروق حسني وحواس يطلب 
فيها األول من الثاني عدم اإلعالن 
عن فتـــح أي مقبرة جديدة قبل 
اعـــالم الهامن بذلك. كما كشـــف 
د.عبدالرحمـــن العايـــدي فـــي 
البرنامج عـــن وجود قطع أثار 

نادرة في قصر الرئاسة.

على رأسهم الرئيس السابق وعدد من الوزراء ورجال األعمال

مصر تطالب 120 دولة رسميًا
بتتبع ثروات 150 مسؤواًل من نظام مبارك

عمرو موسى يناقش مشاكل املصريني باخلارج
في زيارة لفرنسا اليوم

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: يبدأ عمرو 
موســــى األمــــني العــــام جلامعة 
العربية واملرشح احملتمل  الدول 
النتخابــــات رئاســــة اجلمهورية 
زيارة اليوم إلى فرنســــا تستمر 
ثالثة أيام يلتقي خاللها ممثلني عن 
اجلاليات املصرية في أوروبا، كما 
تتضمن الزيارة أيضا لقاء مبمثلي 
اجلالية املصرية في مارســــيليا 
جنوب فرنسا حيث تتم مناقشة 
العديد من املوضوعات التي تهم 
املصريني في اخلارج وعلى رأسها 
قضية التصويت خالل االنتخابات 

املقبلة.
وقال موسى في مؤمتر صحافي 
عقده بالقاهرة امـــس االول إنه 
يشـــجع كل ما يربط املصريني 
بوطنهـــم األم وســـيقوم خالل 
زيارته لفرنسا مبناقشة مطالب 
املصريني املغتربني وعلى رأسها 
التصويت في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة، خصوصا في ضوء ما مت 
اإلعالن عنه من أن تلك االنتخابات 
ستجرى اعتمادا على بطاقة الرقم 

القومي.
وشدد على أن املصريني في 
اخلارج جزء مـــن الوطن لديهم 
مشاكلهم ومطالبهم ويجب على 
اجلميع ان ينصت لتك املشاكل 
ويســـعى للتعامل معهـــا، وأنه 

ال ميكن مطلقـــا جتاهل مطالب 
املصريني في اخلارج وفي الداخل 
أيضا، فاملواطنـــة تفرض على 
اجلميع احترام املواطن املصري 

سواء داخل البالد أو خارجها.
وردا على سؤال حول توقعاته 
بالنسبة ملسارات الثورات العربية 
املقبلة، قال موسى  الفترة  خالل 
إن التغيير في العالم العربي قادم 
وسيكون شامال، وإن هذا التغيير 
سيكون ـ وفقا لوصفه ـ سنة في 
العالم العربي والشــــرق األوسط 
بأكملــــه، والقضية كلها مســــألة 
وقت فقط، موضحــــا في الوقت 
نفســــه بالقول: »ليس شرطا أن 
يكــــون التغيير منطيــــا، أي عبر 

الثورات«.
وأشـــار إلى أن التغيير رمبا 
يأتي عبر احلكومات القائمة إذا 
قامت بتعديل سياساتها للتجاوب 
مع طموحات وآمال مواطنيها في 
احلرية واحلياة الكرمية، أو أن 
يأتي عبر الثورات كما حدث في 
بلدان عربية مثل تونس ومصر 
إذا استمرت احلكومات في مقاومة 
التجاوب مع  التغيير ورفـــض 

طموحات الشعوب.
وحول موقفه كمرشح رئاسي 
محتمل من اتفاقية السالم املصرية 
ـ اإلســـرائيلية، قال موســـى إن 

العالقات بني إســـرائيل ومجمل 
الدول العربيـــة حتكمها مبادرة 
السالم العربية التي ترهن إقامة 
عالقات سالم بني الدول العربية 
وإسرائيل إذا انسحبت إسرائيل 
حلـــدود 4 يونيـــو 1967، وان 
العالقات بني مصر وإســـرائيل 
حتكمها معاهدة السالم املصرية 
ـ اإلســـرائيلية بشـــرط احترام 

إسرائيل للمعاهدة.
وحـــول رأيه فـــي اتفاقيات 
تصدير الغاز املصري إلسرائيل، 
قال عمرو موسى إن هذه االتفاقيات 
اقتصادية باألساس يحكمها العقد 
الطرفني، والكثيرون  املبرم بني 
يرون هناك ظلمـــا فيما يتعلق 
بتسعير الغاز املصري مما يشير 
الى عدم وجود توازن في العقد،  
وإذا كان هـــذا صحيحا فان تلك 
االتفاقيات يتعني إعادة النظر فيها، 
وهو أمر مرهون بشروط العقد 
نفسه وقدرة الطرف املصري على 
إثبات الغنب والظلم فيما يتعلق 

مبوضوع األسعار.
وردا على سؤال بشأن ما أعلن 
مؤخرا حـــول وجود مخططات 
تســـتهدف تقســـيم مصر لعدة 
دويالت، قال موســـى إن هناك 
أخطـــارا عديدة تتعـــرض لها 
مصر وإذا كانت تلك املخططات 

صحيحة فانه على ثقة في ان أحدا 
لن ينجح في تقســـيم مصر ألن 
املجتمع املصري يتمتع بنسيج 
متشـــابك ومتداخـــل ويتواجد 
النوبيون بكثافة في االسكندرية 
وتنتشـــر القبائـــل العربية في 
مختلف محافظات مصر، ويتداخل 
املسيحيون مع املسلمني بحيث 
يصير من الصعوبة أن تصل تلك 

املخططات الى غايتها.
ووصف عمرو موسى املرشح 
احملتمل في انتخابات الرئاسة تلك 
املخططـــات بأنها تفكير مريض 
ليس لـــه أى نصيب أو إمكانية 

للتنفيذ.
وحول االتهامات التي ترددت 
بشأن وجود متويل أجنبي لبعض 
املرشحني من اخلارج، قال موسى 
ان هذا األمر ال يعنيه، وال يعتقد 
انه هو املعنـــي بتلك االتهامات، 
رافضا ان تتم استثارة الرأي العام 
مبثل تلـــك االتهامات أو توجيه 
أسئلة للرد عليها ملجرد ان يكون 
هناك احتمال ان تطول املرء تلك 

االتهامات من قريب أو بعيد.
وقال: إنني أقول ما أريد حني 
يكون من الـــالزم أن أقول ذلك، 
وال أعتقد انه من املهم في الوقت 
احلالي التعليـــق على مثل تلك 

االتهامات.

وجتاوبت 27 دولة أوروبية 
وحتفظت على أموال 19 شخصا 
من القائمة، كما جمدت سويسرا 
أموال بعض  وكندا وتونـــس 
املتهمني، الذين أرسلت طلبات 

إنابة بشأنهم.
وبادر النائب العام املستشار 
عبداملجيـــد محمـــود بتكليف 
الدرندلي  املستشـــار هشـــام 
احملامي العـــام األول ورئيس 
مكتب التعاون الدولي باتخاذ 
القانونيـــة نحو  اإلجـــراءات 
التـــي بينها  مخاطبـــة الدول 
تعاون مع مصر في رد األموال 
من خالل حكم قضائي واتخذ 
النائب العام الطريق القانوني 
الدولي السترداد تلك األموال.

الرئيس السابق حسني مبارك 
وعائلته، وأحمد نظيف رئيس 
الـــوزراء األســـبق وزوجته، 
وحبيب العادلي وزير الداخلية، 
األســـبق وعائلته، وأحمد عز 
وزوجاته وجنله، وأحمد املغربي 
وعائلته، ويوسف بطرس غالي 
ورشيد محمد رشيد ومجدي 
راسخ، وحسني سالم، وياسني 
منصور، وسامح فهمي، ومنير 

ثابت، وأنس الفقي.
ايطاليا  وأخطرت كل مـــن 
وهولندا والســـويد والتشيك 
احلكومة املصرية بأن إجراءات 
الفحص والتحريات أثبتت عدم 
وجود أموال لديها أو ممتلكات 

لهؤالء األشخاص.

دبـــيـ  العربية.نـــت: طلبت 
مصر رسميا من 120 دولة حول 
العالم   تتبع ثروات 150 شخصا 
من املسؤولني السابقني في النظام 
السابق ورجال أعمال، حيث شمل 
طلب التتبع الثـــروات املنقولة 
واألسهم والسندات والعقارات، 
وذلك بغـــرض جتميدها ومنع 

التصرف فيها.
وذكرت صحيفة »األهرام« 
امـــس، أن الواليـــات املتحدة 
األميركية لم جتمد أي أرصدة أو 
أموال ألي مسؤول مصري، بينما 
حتفظ االحتاد األوروبي على 19 
شخصا فقط من القائمة الرسمية 

التي تضم 150 مسؤوال.
وجاء على رأس هذه القائمة 

حسني مبارك

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلن منصور عيسوي وزير الداخلية أن 
قطاع مصلحة الســـجون نقل كال من اللواء حبيب العادلي 
وزير الداخلية األسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، 
وأحمد املغربي وزير اإلسكان السابق من سجن املزرعة إلى 

ليمان طره.
وأوضح عيسويـ  في تصريحات له على هامش االحتفال 
بتخريج دفعـــة جديدة من املجندين درجة أولى امس مبقر 
اإلدارة العامة ملعاهد أمناء الشـــرطة ـ أنه مت نقل املذكورين 
وفقا للوائح وتعليمات السجون التي تقضى بضرورة قضاء 

جزء من العقوبة املشددة داخل أحد الليمانات.
وكانت محكمة جنايات اجليزة برئاسة املستشار محمدي 
قنصوة قد قضت بحبس العادلي 12 عاما إلدانته بغســـيل 
األموال والتربح دون وجه حق، كما قضت بالسجن املشدد 

خمس سنوات لكل من جرانة واملغربي.

صورة أرشيفية جتمع املغربي وجرانة وعز خالل إحدى جلسات محاكمتهم


