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القاهرةـ  وكاالت: أكد رئيس 
قطاع الفنون التشكيلية في مصر 
واملتهم باالهمال في قضية زهرة 
اخلشخاش محسن شعالن أن 
هذه اللوحـــة »زبالة« وقيمتها 
في توقيع »فان غوغ«، وأضاف 
شعالن الذي قضى 60 يوما في 
السجن على ذمة القضية حسب 
ما نشرته »املصري اليوم« أن 
اللوحة هي فـــي النهاية منتج 
من فنان مثلي على أرض أخرى 
وهذه واحدة من آالف اللوحات 
التي أنتجها، وأنا سجنت وأنا 
أنتج، وأعمالي تسافر للخارج، 
وكنت أسأل نفسي »لو سرقت 

إحدى لوحاتي هل سيســـجن فنان مثلي أو له عشر قيمتي أنا 
في مجتمعي؟«، لن أجيب عن هذا الســـؤال لكن املقارنة كانت 
موجودة بداخلي، أنا مســـجون من أجل لوحة ضاعت، ال أقلل 

من قيمة اللوحة، هي قّيمة جدا 
ألن عليها توقيع فان غوغ، لكنها 
كلوحة »زبالة«، و»مش حلوة«، 
والفنانون يعرفون ذلك، وفاروق 
حسني صرح بأنها ليست أحلى 
أعمال الفنان الكبير، وهو صادق 
فيما يقول، أفضل لوحات فان 
املقاهـــي وأحذيته  غوغ هـــي 
املقطعـــة وســـريره »املهربد« 
البسيط ألنه كان بسيطا ومتعبا 
ومنهكا نفسيا، فهذا األقيم عنده 
وليس الورد، ما ميكن أن تأخذه 
من فنان فقير ومعدم هو سريره 
وحذاؤه، لكـــن هذا ال يقلل من 

اللوحة التي حتمل توقيعه.
وأوضح شعالن انه رسم في السجن اكثر من 50 لوحة من 
ضمنها واحدة رســـم فيها فان غوغ بجواره وهو يقول له: في 

بلدنا الفنان أغلى وأكثر قيمة من اللوحة.

لندنـ  د.ب.أ: من املقرر أن يشارك 
الشهير ميل غيبسون في  املمثل 
اجلزء الثاني من الفيلم الكوميدي 

»ذا هاجن أوفر«.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانيــــة امس إن غيبســــون 
)54 عامــــا( الذي يخوض معركة 
قضائية شرســــة ضــــد صديقته 
السابقة سيلعب دور أحد رسامي 

الوشم في بانكوك.
وقد بدأ بالفعل تصوير اجلزء 
الثاني من الفيلم وسيؤدى غيبسون 
دوره قبل انتقــــال التصوير إلى 

الشرق األقصى.
وقد حقق فيلم »ذا هاجن أوفر« جناحا كبيرا عام 2009 وشــــارك في 

متثيله برادلي كوبر وزاك جاليفاكنس.
وستشارك نفس مجموعة املمثلني في اجلزء الثاني من الفيلم.

.. والخرطوم تتهم جورج كلوني 
بإثارة التوتر في جنوب السودان

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: اتهم السودان املمثل األميركي جورج كلوني 
بإثارة التوتر في جنوب البالد من خالل حتذيره من وقوع حرب وإبادة 

جماعية في املنطقة بعد االستفتاء املرتقب في يناير املقبل.
وكان كلوني والناشط في مجال حقوق اإلنسان جون برينديرغاست 
قد نشرا مقاال في صحيفة »واشنطن بوست« قاال فيه إنه في حال أجري 
هذا االســــتفتاء بحرية »ستؤدي األصوات إلى إنشــــاء جنوب سودان 
مســــتقل غني بالنفط« وفي حال لم يتم ذلك ستستأنف احلرب املدمرة 
التي انتهت عام 2005 بني الشــــمال واجلنوب والتي أدت إلى مقتل 2.5 

مليون شخص.

اســــطنبول ـ د.ب.أ: يحاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حاليا 
تسجيل األحرف األولى من اسمه كعالمة جتارية.

وذكرت وكالة أنباء األناضول الرسمية أول من امس أن محامي أردوغان قدموا 
االوراق الالزمة إلى معهد براءات االختراع التركي لتسجيل األحرف األولى من اسمه 

»أر.تي.إي« وكذلك موقعه االلكتروني »أر تي إي.كوم.تي أر« كعالمة جتارية.
وأوضح محامي أردوغان في أوراق التقدمي أن العالمة التجارية ستســــتخدم 
في أغراض جتارية متنوعة مبا في ذلك منتجات القرطاسية واملنتجات اإلعالمية 

وكذلك في التعليم واإلعالم. ويعد أردوغان الذي يرأس حزب العدالة والتنمية ذو 
اجلذور االسالمية واحدا من أكثر السياسيني األتراك جناحا منذ عقود.

وأحرز أردوغان الذي يتمتع بالكاريزما منذ انتخابه عمدة السطنبول في 1994 
العديد من االنتصارات االنتخابية والسياسية.

والواقع أن اســــتخدام اسم أردوغان في األغراض التجارية لن يكون األول من 
نوعه في تركيا، إذ يوضع التوقيع الشــــهير ملؤســــس تركيا في العصر احلديث 

مصطفى كمال آتاتورك على العديد من املنتجات التي تباع في تركيا.

األحرف األولى من اسم »أردوغان«.. عالمة تجارية

فنانو الراب العرب ينطلقون في أغنياتهم من أشعار المعلقات
لندن ـ رويترز: شاركت مجموعة من 
فناني الهيب هوب العـــرب من منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا في حفل 

اقيم السبت املاضي في لندن.
مكان احلفل في العاصمة البريطانية 
كان مسرحا لعروض غنائية سابقة لنجوم 
مثل روبي وليامز وجورج مايكل حضرتها 

جماهير عريضة.
اال ان هذا العرض اقتصر على فنانني 
اعتادوا الغناء امام جماهير أصغر عددا 
لكنهم جنحـــوا في ان يجعلوا اجلمهور 
يرقـــص ويتفاعل مع إيقـــاع أغنياتهم 

العربية.
وأطلق على احلفل اســـم »التحالف 
الغنائـــي« وهو ثمرة تعاون بني فنانني 
انطلقوا في أغنياتهم من أشعار املعلقات 

التي تعود للقرن السادس امليالدي.
ونظمـــت احلفـــل داش للفنون التي 
أرادت االحتفاء بالهوية الفنية العربية عن 

طريق حتدي »األفكار املسبقة عن الثقافة 
العربية«. وداش للفنون منظمة مقرها 
لندن تســـعى الى تقدمي وصقل املواهب 
الفنية اجلديدة في املسرح واملوسيقى 
والرسم والرقص حملاولة تغيير نظرة 

الناس إلى العالم. 
ذكرت خديجة البناوي الشريكة في 
داش آرتـــس منظمة احلدث ان أشـــعار 
املعلقات ال تـــزال مرتبطة باملجتمع في 
العصـــر احلديث. وقالـــت قبل العرض 
»اشـــتغلنا على شعر املعلقات حيث ان 
هناك نقاط لقاء بني مغني الراب في العالم 
العربي وشـــعراء املعلقات الذين كانوا 
منبرا للمجتمع. واستغرق اإلعداد لهذا 
احلفل مـــن خديجة عامني كاملني التقت 
خاللهما بنحـــو 100 فنان اختارت منهم 
املغنني الذين شاركوا في هذا احلفل من 
اجلزائر واألراضي الفلسطينية ولبنان 
واألردن. وولد مغني الهيب هوب رباح 

دونكيشوت في اجلزائر وتربى فيها قبل ان 
يغادرها الى فرنسا وعمره 22 عاما. وقال 
رباح »في الهيب هوب العربي كل الناس 
حتكي نفس األشياء. كثير من احلزن.. من 
احلرب.. من كل شيء عشناه في اجلزائر.. 
فلسطني والقضية الفلسطينية.. احلرب 
اللبنانيـــة 2006 وكل احلروب من قبل. 
وكل منا يحـــاول ان يعبر على كل هذه 
األشياء في كلمات األغاني باالجنليزية«. 
وشـــارك في احلفل أيضا صوت نسائي 
ملغنية الهيب هوب الفلسطينية املقيمة 
في لندن شادية منصور. وأعربت شادية 
عن املها في ان يساهم احلفل في وضع 
الهيب هوب العربي على اخلريطة العاملية 
وإقامة اجلسور مع الغرب. وقالت »امتنى 
بعد هذه الليلة اجلمهـــور الغربي يبدأ 
يفهم أكثر شو الهيب هوب العربي فكل 
واحد عنده رسالته وامتنى ان نبني هذا 

اجلسر ويتطور هذا الشيء«. شادية منصور

لوس أجنيليسـ  وكاالت: ظهرت 
مغنية الراپ اإلجنليزية، ميا، السبت 
املاضي خالل حفـــل توزيع جوائز 
»ســـكرمي« بلوس اجنيليس، وهي 
النقـــاب أو »البرقع« كما  ترتـــدي 

يطلقون عليه في أوروبا.
الزي الـــذي اختارته ميا لم يكن 
تقليديا، فالنقاب كان ملونا ويحتوي 
على رسومات جعلت منه زيا معاصرا 

وأنيقا.
املواقع  واســـتنادا لعـــدد مـــن 
اإللكترونية، اختلف الكثيرون حول 
قيام ميا بارتداء ذلك الزي اإلسالمي 
املثير للجدل، إذ فسر البعض إقدامها 
على تلك اخلطوة برغبتها في إظهار 
مساوئ الزي وخطورة إخفاء وجه 
أي فرد أسفل قطعة من القماش، أما 
البعض اآلخر فرأى ارتداءها للنقاب 
فـــي حفل فني عام وســـيلة إلظهار 
العنصرية التي يتعامل بها الغرب 

مع املسلمني.

داعي عبداهلل إمام مثلي 
لتقوية »اإلسالم التقدمي« !

بروكسلـ  أ.ف.پ: شكلت االفكار التي يحملها االمام داعي عبداهلل، 
االميركي املثلي اجلنس، حافزا الستضافته في جولة أوروبية قادته 
الى بروكسل حيث يســـتعني به سياسيون اوروبيون لبناء شبكة 
»لالســـالم التقدمي«، كما تعتبره جماعـــة للمثليني العرب »صوتا 
بديال« لتأكيده ان »االفكار الســـيئة« عن املثلية »قادمة من الثقافة 

وليس من االسالم«.
وتثير اراء سيدني جونسن، الذي صار اسمه داعي عبداهلل بعد 
اسالمه، جدال واسعا. فالى جانب نشاطه القامة »مصاحلة« بني الهوية 
اجلنسية والدين، يدعو الى قبول »تفسيرات أخرى للقرآن« غير تلك 
التي يرى انها جاءت من تاثير السياسة والسلطة عبر التاريخ، االمر 
الذي حدا باحلكومة النرويجية الى اتخاذه مستشارا لها للتواصل 

مع املجتمع االسالمي وتأسيس »شبكة للمسلمني التقدميني«.
وفي حديث يقول داعي عبداهلل )56 عاما( انه تلقى في بداية حياته 
املهنية كإمام »تهديدات بالقتل«، معتبرا ان »التهديدات موجودة لكني 
ال اعيش حياتي في اخلوف«، قبل ان يضيف وهو يبتسم »أسمع من 
بعـــض الناس انني انقذت حياتهم، اذن ليس من املفروض ان اكون 

خائفا من انقاذ حياة اآلخرين«.
واالمام املثلي هو عضو في مؤسسة »املسلمني للقيم التقدمية«، 
والتي بدأت نشـــاطها في اميركا قبل اعالنها مؤسسة عاملية تهدف 
الى انشـــاء شبكات بني »املســـلمني التقدميني« في اوروبا والشرق 

االوسط.
لكن رغم ذلـــك، يتحفظ عبداهلل في احلديث عن نشـــاط له في 
املنطقـــة العربية، ويقول »انا اعمل هنا، في هذا الطرف من احمليط 
وهذا الطرف من الدميوقراطية«، مؤكدا انه لن يزور املنطقة العربية 
التـــي اقام فيها لفترة، ويعلق بتهكم »لن اضع راســـي على صحن 

واقدمه لهم كي يجنوا ويتصرفوا بغباء!.

داعي عبداهلل

المؤلف قام بتغيير االسم إلى »هما حبو بعض«

السلطات المصرية ترفض التصريح بإنتاج فيلم يصور 
عالقة حب بين نجل الرئيس وابنة زعيم المعارضة

.. وقناة تلفزيونية بريطانية ترفض وقف
 عرض فيلم عن اختطاف األمير هاري

القاهـــرة ـ يو.بي.آي: ذكرت 
صحيفة مصرية امس ان السلطات 
املصرية رفضت التصريح بإنتاج 
فيلم تدور أحداثه حول عالقة حب 
بني جنل رئيس اجلمهورية وابنة 

زعيم املعارضة في مصر.
وأوضحت صحيفة »املصري 
اليوم« املستقلة ان هيئة الرقابة 
علـــى املصنفـــات الفنية بررت 
رفضها لسيناريو الفيلم بدعوى 
انه يحمل »دعاية سياســـية ال 
تتناســـب مع الوضع السياسي 

القائم«.
الى ان  وأشـــارت الصحيفة 
هذه هي املرة الثانية التي ترفض 
فيها الهيئة برئاسة سيد خطاب 
سيناريو فيلم »هما حبو بعض« 
للسيناريست يوسف معاطي، 
مذكرة بأنه مت رفض الفيلم نفسه 
حتت عنوان »ابن الرئيس« خالل 

أبو شـــادي لهيئة  رئاسة علي 
الرقابة وكان من املقرر أن يقوم 

ببطولته محمد عادل إمام.
و تـــدور أحداث الفيلم حول 
عالقة حب تنشأ بني ابن رئيس 
اجلمهورية وابنة رئيس املعارضة، 
وقد رفضته الرقابة أثناء تولي 
علي أبو شـــادي رئاستها وأعاد 
السيناريســـت يوسف معاطي 
تقدميه مرة أخرى حتت عنوان 
»هما حبو بعض« بعد أن أجرى 
بعـــض التعديالت منها حتويل 
شخصية الرئيس إلى شخصية 
رئيس الوزراء لكن الرقابة رفضته 

مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن رئيس 
هيئـــة الرقابة علـــى املصنفات 
الفنية سيد خطاب قوله ان قرار 
الفيلم »يحمل  الرفض جاء الن 
قدرا كبيرا من الصراخ والدعاية 

السياســـية التي ال تتناسب مع 
الوضع السياسي القائم«.

وأضاف خطاب »ال يجب أن 
ندخل الفن فـــي عملية الدعاية 
السياســـية ألن هـــذه احملاولة 
ضد الفن بشكل عام وأنا لست 
ضد إنتاج هذا الفيلم لكن ليس 
اآلن على أن جترى عليه بعض 
التعديالت، وأعتقـــد أن مؤلف 
الفيلم يتفهم ذلك بشـــكل جيد 
التعديالت  وســـيقوم بإجـــراء 
الالزمة ألننا ضـــد عملية املنع 

بشكل عام«.
ونفى خطاب ما تردد بأن هناك 
جهات أمنيـــة كانت وراء رفض 
السيناريو وقال إن »سيناريو 
الفيلم لم يخرج من باب الرقابة 
حتى اآلن إلى أي جهة سواء أمنية 
أو غيرها والرفض جاء بشـــكل 

كامل من قبل الرقباء فقط«.

لندنـ  يو.بي.آي: رفضت القناة 
البريطانية  التلفزيونية  الرابعة 
طلب مسؤول عسكري بارز وقف 
عرض فيلم عن اختطاف األمير 
هاري املصنف الثالث في ترتيب 
واليــــة العرش في أفغانســــتان 

وقررت املضي قدما في عرضه.
وقالــــت صحيفــــة »ديلــــي 
اكسبريس« امس إن رئيس أركان 
الدفاع املارشال جوك ستيراب طلب 
من القنــــاة الرابعة وقف عرض 

الفيلــــم الذي يصــــور ما يحدث 
لألمير الشــــاب بعد اختطافه من 
قبل حركة طالبان أثناء خدماته 
مع القوات البريطانية على خط 

املواجهة في أفغانستان.
وأضافت أن املارشال ستيراب 
القناة  إلى رئيس  وجه رســــالة 
الرابعة اللورد بيرنز شــــدد فيها 
على أن عرض الفيلم »ســــيثير 
كرب عائالت اجلنود البريطانيني 
وميكن أن يقوض معنويات القوات 

املسلحة في أفغانستان«.
فيما أكد متحدث باسم وزارة 
الدفاع أن الرسالة »وجهها رئيس 
األركان بشــــكل خاص وسيكون 
من غير املناســــب التعليق على 

مضمونها«.
ونسبت الصحيفة إلى متحدثة 
باسم القناة الرابعة التلفزيونية 
قولها »إن الفيلم ســــيتم عرضه 
كما كان مقررا من قبل اخلميس 

املقبل«.

سحب لوحتين يظهر فيهما العلم اإلسرائيلي
من معرض بالمركز الثقافي الفرنسي في دمشق

االنهيار يهدد 200 موقع أثري في العالم
واشـــنطن ـ يو.بي.آي: ذكر 
تقرير جديد أن 12 موقعا تاريخيا 
حول العالم مهددة بالتالشـــي 

بسبب اإلهمال وسوء اإلدارة.
وأفادت شبكة »سي ان ان« 
األميركيـــة أن تقريـــرا أصدره 
»صندوق التـــراث العاملي« في 
سان فرانسيسكو حدد قرابة 200 
النامية  الدول  موقع تراثي في 
بأنها في خطر وشدد على أن 12 
منها مهددة بالدمار غير القابل 
لإلصالح. ومن بني هذه املواقع 
األكثر عرضة للخطر 3 في الشرق 

األوسط وهي نينوى في العراق 
وقصر هشـــام بفلسطني وآني 
بتركيا. وتعود مدينة آني األثرية 
القريبة من احلدود التركية مع 
أرمينيا إلى القرن احلادي عشر 
وعرفت »مبدينة األلف كنيسة« 
فيما األبنية املتبقية فيها مهددة 
باالنهيار. وقال مدير »صندوق 
التراث العاملـــي« جيف موغان 
للشبكة »رمبا أن آني هي إحدى 
املواقع األولى العشرة في العالم« 
وأضاف أنها تأثرت »مبستنقع 
سياســـي« بسبب موقعها على 

احلدود بني بلدين ليس بينهما 
عالقات ديبلوماسية.

أما نينوى القريبة من املوصل 
في شـــمال العـــراق فقد كانت 
عاصمة اإلمبراطورية األشورية 
من العام 705 وحتى العام 612 
قبل امليالد. لكـــن مورغان قال 
إنهـــا حاليا مهـــددة ليس فقط 
بســـبب الصراع في العراق بل 
بســـبب تنظيمـــات التخطيط 
املتراخية التي أدت إلى تغطية 
40% من املواقع األثرية باملباني 

املعاصرة.

إحدي اللوحات التي مت سحبها                )أ.ف.پ(

دمشـــقـ  أ.ف.پ: ســـحبت 
لوحتـــان للرســـام النرويجي 
هاكون غولفـــاغ يظهر فيهما 
العلم اإلسرائيلي من معرض 
يقام في املركز الثقافي الفرنسي 

في دمشق.
وافتتح املعرض الذي يحمل 
اسم »األرض املقدسة« اخلميس، 
ويدور حول الهجوم اإلسرائيلي 
على قطاع غزة في ديسمبر 2008. 
واعتبر بيان صادر عن املركز 
الثقافي الفرنســـي ان املعرض 
»حتية يوجهها الفنان إلى أطفال 

غزة في خضم احلرب«.
التشـــكيلي  الفنان  وصرح 
املقيم في اوســـلو  غولفانـــغ 
لوكالة فرانس برس عبر البريد 
االلكتروني »لقد اكتشـــفنا ان 
لوحتـــني من املعـــرض ميثل 
العلم االسرائيلي جزءا منهما 
قد ســـحبتا من املعرض دون 
استشـــارة الفنـــان او محافظ 
الســـفارة  املعـــرض او حتى 

النرويجية )في دمشق(«.
وأوضح الفنان ان »السفارة 
الفرنسية اتصلت بنا لتعلمنا 
بأنها اتخذت هذا القرار بنفسها«، 
مشـــيرا الى ان »سبب )سحب 
اللوحتني( يعود الى شـــكوى 
تلقتها من طالب املركز املستائني 

من رؤية العلم اإلسرائيلي«.
واضاف »لقد شاهد مسؤولو 
املركز اللوحـــات قبل عرضها 
بوقت طويل كما انهم شاركوني 
جميع مراحـــل إقامة املعرض 
ووافقوا علـــى كل مرحلة قبل 

االفتتاح«.

ميل غيبسون يشارك في الجزء 
الثاني من فيلم »ذا هانج أوفر«

ميل غيبسون

صحتك

ڤيتامين »ب 12« يقلل من 
خطر اإلصابة بمرض الزهايمر

لندن � كونا: أظهرت دراس��ة حديثة نش��رت 
نتائجها امس ان نقص مستويات ڤيتامني »ب 12« 

قد يعزز احتمال االصابة مبرض الزهامير.
وأوضح��ت الدراس��ة الت��ي نش��رتها مجلة 
»نيورولوج��ي« الطبي��ة املتخصصة في أمراض 
اجلهاز العصبي ان الڤيتامني »ب 12« يخفض نسبة 
احلمض األميني »هوموسايتني« املرتبط باملرض 
الذي عادة ما يصيب املسنني بسبب تراجع نسبة 

الڤيتامني لديهم السيما النباتيني منهم.
واعتمدت الدراسة التي استمرت على مدى سبع 
سنوات في نتائجها على فحص عينات دم من 271 
شخصا تتراوح أعمارهم بني 65 و79 عاما ممن 
لم يصابوا مبرض الزهامير او أي عرض آخر من 

أعراض ضمور الدماغ.
وتبني للباحثني ان أي ارتفاع طفيف لنس��بة 
تركيز احلمض األميني »هوموسايتني« في الدم 
ترفع احتمال االصابة بالزهامير بواقع 16% فيما 
تتراجع نسبة اخلطورة بواقع 2% في كل اختبار 

يرتفع فيه معدل ڤيتامني »ب 12« في الدم.
ولم تتأثر النتائج بعوامل العمر واجلنس والتعليم 
والتدخني وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة اجلسم 

الذي يقيس الطول والوزن.
وش��دد الباحثون على اهمية اجراء دراسات 
اضافية للتعرف الى وظائف ڤيتامني »ب 12« وعالقته 

باالصابة مبرض الزهامير. 

محسن شعالن: لوحة زهرة الخشخاش.. »زبالة ومش حلوة«!

طالب مصريون يحتجون على تحرش ضباط أمن بطالبات الجامعة 
القاهرة ـ رويترز: احتشد مئات الطالب 
على مقربة من مقر وزارة التعليم العالي 
بالقاهرة يوم االثنني املاضي للتعبير عن 
غضبهم من اعتداء مزعوم على طالبة تنتمي 
جلماعة االخوان املسلمني تدعى سمية أشرف. 
ويزعم ان الطالبة تعرضت العتداء من قوات 
األمن عند بوابة احدى اجلامعات في مصر، 
وأعرب احملتجون الذين كان غالبيتهم من 
الطالب عن قلقهم مـــن وجود قوات األمن 

وسلطتها في اجلامعات.
وحمل احملتجون الفتات ورددوا هتافات 

منها »حرس..حرس..حرس ليه. جامعتنا 
سجن وال أيه؟« و»ضربوا اخواتنا في الكلية.. 

قوم يا مصري قول كفاية«.
ووسط حشد من أفراد قوات األمن طالب 
الطالب بإخالء اجلامعات من قوات األمن.

وقالت طالبة في كلية الصيدلة بجامعة 
عني شـــمس تدعى هدى »واهلل انا باحس 
باحتـــالل. انا باحس ان انـــا محاصرة في 
كل وقت«. وقال عبدالرحمن فارس منسق 
االحتجاج »املطلب األول طرد حرس اجلامعة 
بره خارج البـــاب وفتح باب التحقيق في 

أســـرع وقت مع الضباط املتورطني بشكل 
رئيسي، النقيب عمرو عبدالعظيم املتورط 
في االعتداء على ســـمية.. وده في جامعة 
الزقازيق.. والضابط محمد احلمبولي في 
جامعة الفيوم اللي حترش ببنت من بنات 
اجلامعة«. وذكر كثير من املشـــاركني في 
االحتجاج انهم يشعرون بأنهم مستهدفون 
من احلرس اجلامعي. ودعا احملتجون إلى 
احترام الطـــالب وطالبوا احلكومة باتخاذ 
إجراء بخصـــوص دور احلرس اجلامعي 
ومبحاكمة املشاركني في االعتداء املزعوم.

ميا ترتدي النقاب

.. ومغنية »الراپ« ميا ترتدي النقاب


