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قالت السيدة جيهان السادات، 
قرينة الرئيس الراحل انور السادات 
انها غير نادمة على سقوط نظام 
الرئيس مبارك. وقالت خالل حديثها 
املطول للصحافي يانيف خليلي، 
مراسل صحيفة يديعوت احرونوت 
في لن����دن انها تؤمن بأن الرئيس 
الس����ابق محمد حسني مبارك لم 
يس����تطع ملء الفراغ الذي خلفه 
السادات في مصر. وقالت ان اختيار 
السادات الرئيس مبارك خلالفته 
كان خطأ كبيرا و»خازوق« ابتليت 
به مصر، خاصة انه ال يتمتع بنفس 
املميزات او الصفات التي كان يتمتع 
بها السادات، والتي تؤهله لقيادة 

دولة كبيرة بحجم مصر.
الى ذلك وفي واقعة قد تكون 
مقصودة الشاعة الفوضى بامليدان، 
قام مجموعة م����ن البلطجية في 
س����اعة متأخرة من مس����اء امس 
االول بتمزيق مالبس احدى الفتيات 
في محاولة الغتصابها في ميدان 
التحرير وس����ط القاهرة. وعندما 
حاول ش����باب الثورة الدفاع عن 
الفتاة ق����ام ثمانية من البلطجية 
بإشهار االسلحة البيضاء واحدثوا 
اصابات بعدد منهم. وأكد ش����هود 
عيان ان البلطجية الذين احدثوا 
هذا الذعر الذوا بالفرار فور مشاهدة 

رجال القوات املسلحة.

القاهرة � د.ب.أ: ايدت محكمة استئناف القاهرة 
امس قرار النائب العام املصري عبداملجيد محمود 
بالتحفظ على اموال الرئيس السابق حسني مبارك، 
وزوجته سوزان صالح ثابت، وجنليه عالء وجمال 
وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة اجلمال، واوالدهما 
القصر. يشمل القرار جميع االموال املنقولة والعقارية 
والنقدية واالسهم والسندات ومختلف االوراق املالية. 
الى ذلك رفع ثالثة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
القاهرة دعوى قضائية امام محكمة القضاء االداري 

مبجلس الدولة ضد قرار مجل����س جامعة القاهرة 
برئاسة د.حسام كامل رئيس اجلامعة ملنح الدكتوراه 
الفخرية في اآلداب لس����وزان مبارك حرم الرئيس 
الس����ابق، وطالبت الدعوى بالغاء قرار منح درجة 
الدكتوراه. واكدت عريضة الدعوى بحسب جريدة 
»البشاير« املصرية ان قرار جامعة القاهرة قد اصابه 
اكثر من عوار ومنها االنتهاك الصارخ ملبدأ استقالل 
اجلامعة والتعارض مع اس����تحقاقات من متنح لهم 

احلقوق والواجبات هذه الدرجات الفخرية.

شيكاغو � أ.ف.پ: نفت 
مقدمة البرامج األميركية 
اوبرا وينفري معلومات 
نشرت في مصر مفادها 
انه����ا س����تقدم حلقة من 
برنامجها مباش����رة من 
ميدان التحرير في القاهرة. 
وكتبت أش����هر مقدمات 

التلفزيونية األميركية  البرام����ج 

عل����ى خدم����ة »تويتر« 
للمدونات الصغيرة »أنا 
طريحة الفراش بس����بب 
االنفلون����زا من����ذ حفل 
توزيع االوسكار، سمعت 
اني س����أقدم برنامجا من 
القاهرة، هذا غير صحيح، 
ليس لدي اي مشروع بهذا 

اخلصوص«.

تع���رض����ت 
كل م����ن الفنانة 
يسرا وصديقتها 
إيناس  املخرجة 
الدغيدي ملوقف 
مح����رج خ����الل 
وجودهم����ا في 
حي����ث  لن����دن 

تعرضتا لهجوم عنيف وصل الى 
حد التطاول عليهما باأليدي.

وف����ور عودة يس����را وإيناس 
من لندن ح����اوال اخفاء االمر عن 
وسائل االعالم اال ان احد املصريني 
املوجودين في لندن كشف ما حدث 
فور عودته الى مصر حيث كانت 

اجلالية املصرية 
لن����دن قد  ف����ي 
اقام����ت حف����ال 
كبيرا لالحتفال 
بنج����اح الثورة 
وما ان علمت كل 
من يسرا وايناس 
بهذا احلفل حتى 
قررتا االشتراك فيه. وعندما توجهت 
كل من يسرا وايناس الدغيدي الى 
تلك الس����احة واقتربتا لتهنئتهم 
واالنضم����ام اليهم حتى تعرضتا 
لهجوم شديد وحاد ودارت بينهم 
مشادة كالمية حادة وصلت الى حد 

التطاول باأليدي عليهما.

مصر: تأجيل محاكمة العادلي لـ 2 أبريل وأنباء عن تجميد جهاز »أمن الدولة« 
الجيش إخلى مقّري أمن الدولة في القاهرة واإلسكندرية واعتقل عددًا من الضباط لحرقهم بعض الملفات

)أ.پ(قوات اجليش تسترجع ملفات أمن الدولة من املعتصمني في اإلسكندرية الذين منعوا ضباط اجلهاز من إتالفها مساء أمس األول        )أ.پ( األمن مينع حشود اجلماهير من الوصول للعربة التي تقل العادلي  

القاه����رة � وكاالت: بع����د 
محاصرة املتظاهرين ملقرين ألمن 
الدولة في اإلسكندرية والقاهرة 
ووقوع إصابات من احملتجني بعد 
إطالق النار عليهم من داخل مقر 
أمن الدولة باإلسكندرية، أفادت 
الس����لطات املصرية  أنباء بأن 
قررت جتميد عمل جهاز مباحث 
أمن الدولة حلني إعادة هيكلته 
الق����رار األول حلكومة  ليكون 
رئيس الوزراء املكلف د.عصام 

شرف. 
في املقابل، نفى مصدر أمني 
رفيع املستوى هذه األنباء قائال 
ف����ي تصريحات خاصة لوكالة 
أنباء الشرق األوسط إن وزارة 
الداخلية ل����م جتمد أمن الدول 
بل تقوم حاليا بدراسة عاجلة 
إلع����ادة هيكلة اجلهاز وحتديد 
اختصاصات����ه وأهدافه وآليات 
العمل بداخله، وفقا ملا شهدته 
البالد من متغيرات في املرحلة 

املاضية.
وأضاف املص���در أن إعادة 
هيكلة اجلهاز تستهدف احداث 
تغيي���را جذريا ف���ي االهداف 
والسياس���ات واالختصاصات 
مبا يحقق املساهمة في حتقيق 
األم���ن القوم���ي للحفاظ على 
سالمة الشعب، والتأكيد على 
ضمانات املس���اواة بني جميع 

املواطنني.
أنباء الشرق  وذكرت وكالة 
االوسط أن عددا من املتظاهرين 
قاموا الليلة قبل املاضية باقتحام 
مبنى أمن الدولة في االسكندرية 
رغم خضوعه حلراسة القوات 
املسلحة منذ بدء االحتجاجات 

الشهر قبل املاضي.
وأضاف����ت أن املتظاهري����ن 
متكنوا من احراق 4 س����يارات 
وحتطيم 6 س����يارات للشرطة 
كانت تقف حول البناية املكونة 

من ثالثة طوابق.

واش����ارت الى تدخل رجال 
القوات املسلحة لفض املتظاهرين 
العناص����ر باملبنى من  وتأمني 
الذين قاموا  بطش املتظاهرين 
مبح����اوالت حتطيم واتالف ما 
تقع علي����ه أيديهم موضحة أن 
قوات اجليش التي هرعت الى 
الرمل  الكائ����ن مبنطقة  املبنى 
باالسكندرية أطلقت اعيرة نارية 
في الهواء لتفريق املتظاهرين.

في نفس السياق، قال شهود 
عي����ان إن مئ����ات املتظاهرين 
احتش����دوا أمام مقر جهاز أمن 
الرئيس����ي مبحافظة  الدول����ة 
السادس من أكتوبر للمطالبة 
بح����ل اجله����از والتحفظ على 

املستندات املوجودة بداخله.
وقال ش����اهد عيان إن مئات 
األش����خاص تظاهروا أمام مقر 
أمن الدولة الرئيسي باحملافظة 
والواقع في حي الش����يخ زايد، 
وذلك في ظل محاولة الضباط 

املوجودين داخل املقر حرق عدد 
كبير من امللفات التي يعتقد أنها 
رمبا حتتوي عل����ى معلومات 

»حتمل إدانة مستقبلية لهم«.
وأضاف أن املتظاهرين اوقفوا 
عددا كبيرا من السيارات التي متر 
من أمام املبنى ودعوا ركابها إلى 

املشاركة في املظاهرات.
وفيما أخلى اجليش املصري 
امس مبنى »جهاز مباحث أمن 
الدولة« مبحافظة االسكندرية، 
أمر النائب العام، املستشار د.عبد 
املجيد محمود، بتشكيل فريق من 
أعضاء النيابة العامة للتحقيق 
في هذه األحداث وأفادت أنباء 
عن اعتقال اجلي����ش عددا من 
ضباط أمن الدولة في االسكندرية 

والقاهرة عقب هذه األحداث.
إلى ذلك، وقف وزير الداخلية 
املصري السابق حبيب العادلي 
أمس في قفص االتهام في أول 
محاكمة جتري لوزير من عهد 

الرئيس املصري السابق حسني 
مبارك.

وواجه العادلي الذي اعتبر 
أكثر وزراء الداخلية بطشا في 
مصر خالل السنوات املاضية 
تهما تتعلق بالتربح وغس����يل 
األموال في حني انه يواجه تهما 
يجري التحقيق معه بش����أنها 
تتعلق بقتل متظاهرين وفتح 
السجون لهروب مجرمني وكذلك 
انهيار منظومة األمن أثناء الثورة 

التي أطاحت مببارك.
ولم يستغرق وقوف العادلي 
في القفص إال دقائق حيث قرر 
رئيس احملكمة القاضي محمدي 
إلى  قنصوة تأجي����ل احملاكمة 
الثان����ي من أبري����ل املقبل بناء 
على طلب الدفاع لالطالع وتقدمي 

املستندات.
وس����رمحت احملكمة للدفاع 
ومل����ن يرغ����ب م����ن احملام����ني 
بتصوير مستندات الدعوى مع 

استمرار حبس العادلي على ذمة 
القضية.

ومت نش����ر قوات كبيرة من 
الشرطة وجنود من اجليش في 
الشوارع املؤدية إلى مبنى قاعة 
احملكمة التي مت نقلها إلى منطقة 
نائية خارج القاهرة حتسبا من 
تظاهرات يقوم بها مجموعة من 
الناشطني تطالب بالقصاص من 

العادلي.
ومتكن املئ����ات من التظاهر 
بالقرب م����ن احملكمة مطالبني 
الفس����اد والفاسدين  مبحاكمة 
وعلى رأسهم مبارك الذي شهدت 
بناية احملكمة أمس أيضا جلسة 
لنظر منعه من السفر والتحفظ 

على أمواله.
إلى قاعة  العادل����ي  ووصل 
محكمة مبنطقة القاهرة اجلديدة 
وسط حراسة أمنية مشددة حمته 
من اقتراب اجلماهير احلاشدة 

من الفتك به.

أبو الغيط ومرعي ووجدي أبرز المغادرين 
من التشكيل الوزاري المرتقب

الحكومة تؤدي اليمين الدستورية نهاية األسبوع الجاري

موسى يتقدم حملة مبدئية لسباق الرئاسة
الديبلوماس����ي  � رويترز: حتدث  القاهرة 
املصري املخضرم عمرو موسى عن السياسة 
والعدالة االجتماعية عندما تقدم حلملة دعائية 
متهيدية لس����باق الرئاسة في مصر بسلسلة 
مقابالت صحافية وضعته في مقدمة املرشحني 
للمنصب. وموس����ى )74 عاما( الذي يش����غل 
منصب األمني العام جلامعة الدول العربية هو 
ابرز الشخصيات التي أعلنت حتى اآلن عزمها 

الترشح للمنص

ب الذي خال بعد اإلطاحة بالرئيس مبارك 
في 11 فبراير بعد ثالثة عقود في السلطة.

وأظهر اس����تطالع على املوقع االلكتروني 
لصحيفة »األه����رام« املصرية على االنترنت 
أمس األول تفوق موسى بفارق كبير على محمد 
البرادعي احلائز جائزة »نوبل« واملدير السابق 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في اح����دث مقابالت����ه والت����ي بثتها قناة 
»العربية« أمس األول أكد عمرو موس����ى، أنه 

سيلتزم مبعاهدة الس����الم املوقعة بني مصر 
وإسرائيل واملبادرة العربية للسالم، في حالة 
وصوله ملنصب الرئاسة، وأقر بوجود خالفات 
مع إيران، ولكن هذا اخلالف ميكن التعامل معه 

من خالل احلوار وليس القطيعة. 
من جانبه نفى مؤسس حزب الغد املصري 
أمين نور أمس ما تردد على موقعي التواصل 
االجتماعي »فيس ب����وك« و»تويتر« عن عدم 

ترشحه للرئاسة.

نور ينفي ما تردد عن عدم ترشحه

القاهرة ـ أحمد صبري ووكاالت 
تعقد حكومة تسيير األعمال 
برئاسة د.عصام شرف رئيس 
مجلس الوزراء أول اجتماعاتها 
بع���د تش���كيلها اجلديد في 
نهاية األسبوع اجلاري بعد 
أداء اليمني الدس���تورية أمام 
املشير حسني طنطاوي رئيس 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
حيث يس���تعرض االجتماع 
عودة احلالة الطبيعية، ودفع 
عجلة االقتصاد وتوفير السلع 
األساس���ية وحتقي���ق األمن 

للمواطن.

مشاورات حكومية

وأوضح د.مجدي راضي 
املتحدث الرسمي باسم مجلس 
الوزراء أن د.عصام ش���رف 
بدأ مهامه امس مبقر مجلس 
الوزراء بإجراء مش���اورات 
ح���ول أعض���اء احلكوم���ة 
اجلديدة، حيث اس���تقبل كال 
من د.عمرو عزت سالمة وزير 
البحث العلمي، ود.أحمد جمال 
الدين وزي���ر التعليم العالي 
والتربية والتعليم ود.سمير 
رضوان وزير املالية، بحضور 

د.يحيى اجلمل نائب رئيس 
الوزراء الذي من املتوقع أن 
يحتفظ مبنصبه في احلكومة 

اجلديدة.
وقال املتحدث إن مشاورات 
تش���كيل احلكومة اجلديدة 
سيستغرق عدة أيام، وستتم 
الش���فافية، ثم تعرض  بكل 
على املجلس األعلى للقوات 

املسلحة.
 وصرحت مصادر مطلعة
ب���أن احلكومة  ل���� »األنباء« 
 11 اجلديدة ستش���هد خروج 
وزيرا من حكومة شفيق هم 
أحمد أبوالغيط وزير اخلارجية، 
واملستش���ار مم���دوح مرعي 
العدل، ود.سيد مشعل  وزير 
وزير الدولة لإلنتاج احلربي، 
ود.ماجد جورج وزير الدولة 
لشؤون البيئة، ود.حسن يونس 
وزير الكهرباء، ود.زاهي حواس 
وزير اآلثار، وم.محمود لطيف 
وزير البترول، ومحمود وجدي 
وزير الداخلية، ومحمد الصاوي 
وزير الثقافة، وإسماعيل فهمي 
وزير القوى العاملة، ود.حسني 
العطف���ي وزير املوارد املائية 

والري.

إيناس الدغيدي يسرا

اوبرا وينفري

جيهان السادات

د.أحمد فتحي سرور

محمود وجديممدوح مرعيأحمد أبو الغيط

علقة ساخنة ليسرا والدغيدي في لندن

أحمد فؤاد نجم يرفض االستحمام
ويتبرأ من إلهام الحشيش لشِعره 

القرضاوي: على الحكام العرب أن 
يسمعوا لشعوبهم قبل أن يزحفوا عليهم

محمود عبدالعزيز: الثورة بريئة
من اعتذاري عن »الملك«

أوبرا وينفري تنفي نيتها
تصوير حلقة من ميدان التحرير

نفى الفنان الكبير محمود عبدالعزيز وجود أي عالقة بني اعتذاره عن 
مسلسل »امللك« الذي كان من املقرر ان يطل به على جمهوره في رمضان 
املقبل وثورة الش����باب التي شهدتها مصر. عبدالعزيز أكد انه طلب من 
مؤلف املسلس����ل فتحي اجلندي قبل اشتعال املظاهرات بفترة ضرورة 
إجراء بعض التعديالت على السيناريو إال انه تأخر في إجرائها فأدرك 

انه من الصعب اللحاق بعرض املسلسل على شاشة رمضان املقبل.

إطالق سراح عمرو البحيري
ڤيديو لبسمة وأبو النجا وآسر

أكد الشاعر املصري احمد فؤاد جنم انه ال توجد اي عالقة بني كتابته 
للشعر وتناول احلشيش، مشيرا الى انه تزوج 8 مرات حتى اآلن، وانه 
ال يحب االستحمام، كما انه عانى من التبول الالارادي خالل طفولته في 
امللجأ. وشدد على ان الفنانة املصرية سعاد حسني قتلت ولم تنتحر، 
خاصة انه حتدث معها قبل 48 ساعة من وفاتها وكانت راغبة في العودة 
للفن وللمسرح، مشيرا الى ان الرئيس السابق انور السادات ادخله السجن 
الختالفه معه ورفضه معاهدة كامب ديڤيد. وش����دد على انه لم يهاجم 
رجال الشرطة، وامنا النظام الذي حولهم الى وحوش وفاسدين مشيرا 

الى ان والده كان ضابط شرطة، وان اعز اصدقائه ضباط شرطة.

أكد د.يوس����ف القرضاوي رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ان 
ثورة الش����عب الليبي على العقيد معمر القذافي ستنتصر رغم ما لديه 
من أسلحة، مشيرا إلى ان القذافي الطاغية انتهى ولم يعد له بقاء. ودعا 
القرضاوي أبناء عمر املختار وقبائل ليبيا وقادة اجليش الى ان ينضموا 
للثائرين مثلما فعل قادة اجليشني التونسي واملصري وذلك حتى يعيدوا 
ليبيا الى حقيقتها العربية واإلسالمية. ودعا في خطبة اجلمعة احلكام 
الذين تقول لهم ش����عوبهم ال إلى ان يسمعوا لصوتهم قبل ان يزحفوا 
إليهم ويدوسوا عليهم، مؤكدا ان الثورات جميعها ستنتصر حتى ان كان 
ميلك احلكام اجليش واألسلحة فان الثورات حتما سيكتب لها النجاح 

ألنها صوت الشعوب التي تكون هي أقوى من احلكام دائما.

القاهرة: استمرارا في مساندتهم شباب الثورة طالب الفنانون بسمة، 
وخالد ابوالنجا وآس����ر ياس����ني في ڤيديو االفراج عن جميع املعتقلني 
السياسيني منذ بداية الثورة حتى اآلن، ومن بينهم الناشط عمرو البحيري 

الذي قبض عليه من امام مجلس الشعب فجر يوم 26 فبراير.

النائب العام يفتح 
ملفات الفساد الرياضي

»الشرطة« تريد 
االنسحاب من الدوري

بدء سحب الجوازات 
الديبلوماسية ألعضاء 

البرلمان المنحل

القاه��رة � أ.ف.پ: س��اهمت 
ثورة الشباب في مصر في وضع 
ملف��ات الفس��اد الرياض��ي على 

طاولة النائب العام.
ال��ى  الش��باب  ث��ورة  وأدت 
بدء الع��د التنازلي بالنس��بة الى 
الفس��اد الرياضي ورفعت عباءة 
التسشتر عنه ونبشت ملفاته من 
القبور وإعادتها الى طاولة النائب 
العام الذي اص��در بالغات طالت 
العديد من الشخصيات الرياضية 

والعاملني في املجال الرياضي.
ويأتي رئيس الن��ادي االهلي 
محمد اس��ماعيل الشهير بحسن 
حمدي في املقدمة وبعده محمود 
رئيس  بعدهما  ويأت��ي  اخلطيب. 
املجلس القومي للرياضة حس��ن 
املصري  االحت��اد  ورئيس  صقر 

لكرة القدم سمير زاهر.
كما اس��تدعت نياب��ة االموال 
العامة رئيس��ي الزمالك الس��ابق 
مم��دوح عب��اس واحلال��ي جالل 

ابراهيم.

القاهرة � العربية: جنح رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاهر في اقناع املس����ؤولني في 
احتاد الشرطة احد فرق الدوري 
املصري والتابع لوزارة الداخلية 
املصرية بتأجيل قرار االنسحاب 
من املسابقة حلني وضوح املوقف 
النهائي ملصير بطولة الدوري هذا 
املوسم. جاء هذا بعد ان طلبت 
قيادات احتاد الشرطة من زاهر 
املوافقة على طلبهم باالنسحاب 
من ال����دوري احمللي، خوفا من 
املوت وهربا بالالعبني من مالحقة 

اجلماهير لهم.

ب���دأت  � د.ب.أ:  القاه���رة 
الدولي  القاهرة  سلطات مطار 
أمس األول في تنفيذ تعليمات 
صدرت بسحب جوازات السفر 
واخلاص���ة  الديبلوماس���ية 
املمنوح���ة لرؤس���اء ووكالء 
الش���عب  وأعضاء مجلس���ي 
والشورى املنحلني عند سفرهم 

او وصولهم من اخلارج.

جيهان: مبارك »خازوق« السادات لمصر!

محكمة تؤيد قرار تجميد أموال مبارك وعائلته

سرور: ال يشرفني أن أكون رئيساً لمجلس مزور!

شفيق: زارني مواطنون ليشكروني

بعد سقوط النظام السابق بدأت القوى 
املختلفة في مصر بفتح ملفات قدمية على 
جميع االصعدة لرموز هذا النظام ومؤخرا 
شهدت هذه امللفات توجيه اتهامات من 
جانب عبدالرحي����م عمرو نائب رئيس 
حزب الغد »أمين نور« إلى د.أحمد فتحي 
س����رور رئيس مجلس الشعب السابق 
تتضمن قيام سرور بوضع املادة 67 من 
الدستور ومشاركته في تزوير انتخابات 
مجلس الشعب األخيرة. وفي هذا الصدد 

نفى فتحي سرور مشاركته في تزوير 
االنتخابات، وأشار الى انتقاده االنتخابات 
االخيرة ملجلس الشعب حينها مطالبا 
بضرورة عدم بقاء نائب مزيف أو مزور 
وطالب حينها حسب ما ذكر بضرورة 
تنفيذ أحكام القضاء وقرارات محكمة 
النقض الصادرة ضد االنتخابات، وأكد 
حينها اعالنه عن استقالته في حالة عدم 
تنفيذ هذه االحكام قائال: »أنا ال يشرفني 

أن أكون رئيسا ملجلس مزور«.

بعد رحيل أحمد ش���فيق وتقدميه الستقالته 
من منصب���ه ووردت معلومات حول توجه عدد 
من املواطنني إلى منزل ش���فيق، وفي هذا الصدد 
أكد الفريق أحمد ش���فيق رئيس الوزراء املصري 
الس���ابق خالل مداخلة هاتفية لبرنامج »احلياة 

الي���وم« املذاع على فضائي���ة »احلياة« ان هناك 
مجموعة من الشباب املصري قاموا بزيارته في 
منزله لتقدمي الشكر له على ما قدمه في فترة خدمته 
من اجنازات، واشار شفيق الى ان الزيارة التي قام 

بها هؤالء كانت خير ختام وتكرمي له.

بلطجية يحاولون اغتصاب فتاة في ميدان التحرير

دعوى لتجريد سوزان من الدكتوراه الفخرية


