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تامر حسني يغني لشهداء ثورة 25 يناير

بعد تأييده لمبارك
القاهرةـ  ام بي سي نت: نعى املطرب الشاب 
تامر حسني شـــهداء ثورة شباب مصر، التي 
فجروها يـــوم 25 يناير، حيث قدم أغنية من 
كلماته وتأليفه، أذيعت امس األول بالصوت فقط 

عبر قناته الرسمية مبوقع الـ »يو تيوب«.
األغنية حتمل اسم »شهداء 25«، ويقول فيها: 
»قوم نحكي حكاية الرجولة والكرامة وشهامة 
الســـنني.. إخواتي حبايبي اللي راحوا واللي 
ضحوا علشان تعيش ماليني.. يا رب صبر كل 
أم وأب على الفراق.. طمن قلوبهم إنهم عندك 
أغلى خلـــق اهلل.. والدك يا مصر الصغيرين 
اللي دخلوا التاريخ في يومني.. طيبوا اجلراح 

جراح السنني.. شهداء 25«.
وتباينت ردود أفعال اجلمهور حول األغنية، 
ففيما أشـــاد بها البعض ووصـــف كلماتها بـ 
»املؤثرة«، اعتبرها البعض اآلخر محاولة من 
تامر الكتساب شعبية فقدها بعد تصريحاته 
للتلفزيون املصري، التـــي أعلن فيها تأييده 

للرئيس املصري محمد حسني مبارك.
وقالت احدى املعجبات: »كالم جميل ومؤثر.. 

ربنا يصبر أهاليهم يا رب«.
بينما أبدى آخر حماسا شديدا لألغنية، وقال 
مخاطبا تامـــر: »أيوه كده يا تامر ربنا ينصر 
الثورة.. وعلى فكرة انا كنت عارف انك قولت 
انك مع الريـــس غصب عنك.. أرجوك يا تامر 

خليك داميا مع الثورة، ومع الشعب«.
وعلى النقيض ربطت »الفراشة« بني هذه 
األغنية وتصريح تامر للتلفزيون املصري، الذي 
أيد فيه الرئيس مبارك، وطلب من املتظاهرين 

القاهـــرة ـ وكاالت: في مداخلـــة هاتفية بأحد 
البرامج التلفزيونية انهمرت دموع الفنان محمد فؤاد 
بغزارة، وهو يطالب املعتصمني في التحرير بإنهاء 
اعتصامهم وحقن الدماء، واحلفاظ على مصر من 
البالد واألنظمة التي حتاول تدميرها وتسعى خلرابها 
وقال فؤاد في مداخلته الهاتفية: ان اخاه األكبر فقد 
حياته وهو يدافع عن تراب الوطن الفلسطيني، لذا 
فهو من اكثر الرجال شعورا بقيمة الرئيس محمد 
حسني مبارك، الذي دافع عن مصر والبالد العربية 
عندما طرد العدو الصهيوني من بالدنا في حرب 
73، رافضا تعديهم على تراب وطننا ومخططاتهم 
التي كانت تهدف الى تخريب البلد واالعتداء على 
نسائنا واخواتنا. وأنهى الفنان محمد فؤاد الذي 
رفض تلقيبه بالفنان، متمسكا بلقب املواطن محمد 
فؤاد، مداخلته الهاتفية بأنه على اســـتعداد كامل 
للذهاب الى ميدان التحرير لتقبيل قدم كل متظاهر 
هناك، لكي يعي املخطط اخلارجي الذي يهدف الى 
تفريق الدول العربية وتدميرها من الداخل، مؤكدا 
انه سامح الشعب اجلزائري بعد موقعة ام درمان 
في السودان، مشـــيرا الى انه اقتنع بعد ما حدث 
في مصر بأن ما حدث في الســـودان كانت تقوده 

اصابع خارجية وليست جزائرية.

القاهـــرة ـ وكاالت: علـــى الرغم من انتهاء 
الفنانة باســـكال مشعالني من تصوير كليب 
أغنيتها املنفردة اجلديـــدة »عم تهددني بدك 
تطلقني« من اخراج فادي حداد، اال انها قررت 
تأجيل عرضها في الوقت الراهن بسبب االوضاع 
واالزمـــات االليمة التي متر بها مصر احلبيبة 
وتضامنا مع الشعب املصري واملتظاهرين في 
ميدان التحرير وايضا االحداث التي جرت في 

تونس العزيزة.
وقد كان من املتوقع عـــرض الكليب على 
شاشات الفضائيات العربية لكن قرار تأجيل 
عرض الكليـــب واالغنية املنفردة الى ان تهدأ 
وتســـتقر االوضاع في مصـــر وتونس وان 
يعم الســـالم والهدوء في جميع انحاء الوطن 

العربي.

العودة الى منازلهم.
وكان تامر قد قال ـ في مداخلة هاتفية مع 
التلفزيون املصري عصر األربعاء املاضي ـ ان 
التغير الذي طالب به الشـــباب حدث بالفعل، 
لذلك وجب عليهم الرحيل إلنهاء األزمة وعودة 

األمن.
وأضاف الفنان الشاب: »بقول للشباب دمكوا 
مرحش هدر، دمكوا مرحش هدر، التغيير حصل 

وانتوا األمل«.

تامر حسني

محمد فؤاد

باسكال مشعالني

فيس بوك.. تويتر.. يوتيو ب صرخة إلكترونية شعبية 

تاريخه، املرة األولى كانت وقت 
االحتجاجات اإليرانية، والثانية 
كانــــت مؤخرا خــــالل املظاهرات 
انقسمت  األخيرة في مصر، فقد 
أنواع املشاركات على تويتر إلى 
قســــمني: إخبارية، ومشــــاركات 

داعمة.
فاإلخبارية غطت األخبار التي 
ترد من الداخل املصري، حتى وإن 
كانت خدمــــة اإلنترنت مقطوعة 
الوقــــت، خصوصا أن  لبعــــض 
مؤسسات عاملية مثل غوغل مثال 
أطلقت خدمة اتصال هاتفي يتم 
حتويل رسائلها إلى رسائل تويتر 

.egypt # حتمل عالمة
أمــــا املعنويــــة، والتي كانت 
بكميــــات كبيــــرة، فقــــد وردت 
مــــن أنحاء مختلفة مــــن العالم، 
ملســــاندة املصريني في مطالبهم 

وصمودهم.
املشاركات عبر تويتر بلغت 
حدا ال ميكن متابعته بشكل دقيق 
حلظة بلحظة، فخالل ثانية واحدة، 
يبلغ عدد املشاركات التي حتمل 
إشــــارة # egypt أكثــــر من 500 
مشاركة، وهو ما أدى إلى جتميد 

خدمة تويتر من وقت آلخر.

عامــــا. كما أن حركات مثل حركة 
السادس من أبريل بدأت عبر الـ 
»فيس بوك«، فقد أسسها الشابان 
أحمد ماهر وأحمد صالح، ملساندة 
العمال في احمللة الكبرى، ودعوتهم 
للخروج في مظاهرة يوم السادس 

من أبريل املاضي.
وهناك أيضا صفحات حملت 
أســــماء بعض املصريــــني الذين 
ســــقطوا ضحايا، كصفحة »كلنا 
خالد سعيد«، الذي مت تعذيبه على 
يد اثنني من رجال الشرطة، وتوفي 

على إثر ذلك.
وفيــــس بوك لم يكــــن منبرا 
للمصريني فحسب في الدعوة إلى 
تظاهراتهم، بل اتســــعت الدائرة 
لتشــــمل عددا من الدول العربية 
كاألردن، التــــي أطلقت صفحات 
تدعــــو إلى يوم غضب أردني في 
الرابع من فبراير اجلاري، إضافة 
إلى صفحة أخرى حتمل عنوان 

»احلملة األردنية للتغيير«.
ســــورية أيضا لم تكن بعيدة 
عن استخدام الفيس بوك إلطالق 
نداءات شبابية تدعو للتغيير في 

سورية.
وملع جنم تويتــــر مرتني في 

دبيـ  سي.ان.ان: في ستينيات 
الفيلســــوف  القرن املاضي، قال 
الكنــــدي مارشــــال ماكلوهان إن 
الرســــالة«، وهي  »الوسيلة هي 
مقولة عارضها كثيرون، بحجة 
أن األداة التي يصنعها اإلنسان ال 
ميكنها أن حتدد الرسالة التي يرغب 
في تقدميها، لذا كانت هذه املقولة 
واحدة من املقوالت التي أثارت جدال 
كبيرا خصوصا في مجال الدراسات 
االجتماعية واإلعالمية. 1واليوم، 
مع بــــروز دور وســــائل اإلعالم 
االجتماعي في حياتنا كمستخدمني 
يوميني ألجهزة الكمبيوتر وشبكة 
اإلنترنت، عادت مقولة ماكلوهان 
لتطبع ذات التساؤل في أذهاننا: 
هل باتت صفحــــات الفيس بوك 
وتويتر ويوتيوب هي الرسالة التي 
يرسلها الشباب العرب هذه األيام 
للتعبير عن مواكبتهم للحداثة، 
وفي نفس الوقت رصد ما ميرون 
به من ظروف صعبة من الناحية 
االقتصادية واالجتماعية والنفسية 

وحتى السياسية؟
اآلراء اختلفت بشأن هذا األمر، 
إال أن ما اتفق عليــــه الكثير من 
مستخدمي املواقع االجتماعية هو 
ضــــرورة انتهاز فرصة وجودها 
لنشــــر رسائل بني شباب آخرين 
تزيد من وعيهــــم بقضايا قد لم 
التقليدية  تتمكن وسائل اإلعالم 

من معاجلتها.
خالل األسابيع املاضية، الحظنا 
تلــــك الصفحات  تزايــــدا ألعداد 
االجتماعية التي تنادي باخلروج 
في مظاهرة أو اعتصام أو حتى 
جتمع شبابي مصغر، ولعل مصر 
هي املثال األفضل لذلك، فالكثير من 
املجموعات أعلمت املشتركني فيها 
بضرورة اخلروج يوم اخلامس 
والعشرين من يناير، للتعبير عن 
رفضهم الستمرار الوضع في مصر 
كما عهده الشعب منذ نحو ثالثني 

محمد فؤاد: أبوس رجل كل واحد
في التحرير إلنهاء االعتصام

باسكال مشعالني تؤجل عرض أغنيتها
تضامنًا مع المتظاهرين في التحرير

مرتضى منصور: البرادعي سيحتكم إلى صناديق 
الويسكي بدل صناديق االنتخابات!

منى زكي تنضم للمتظاهرين وتطالب بالتغيير فورًا
وشيرين عبدالوهاب ال تتدخل في السياسة

إيقاف صحافية ادعت تلقيها تدريبات لقلب نظام الحكم

الذين وقعوا  الفنانني  من ضمن 
على بيان رسمي من فناني مصر 
مبجموعة من املطالب كان من اهمها 
العدالة االجتماعية والسياسية 
وتغيير النظام الفاسد والغاء حالة 
الطوارئ ومحاسبة املسؤولني عن 
اعمال العنف في املظاهرات التي 

اندلعت يوم 25 يناير.
لكن الفنانة شيرين عبدالوهاب 
وخالفا ملنى زكي قالت انها ال تريد 
ان تبدي رأيها في االحداث التي 
جتري حاليا في مصر قائلة: انا 
مليش دخل بالسياسة ومش حابة 

اتدخل بها.

تنظيف الشوارع.
واضافت منى انها ال تخشى 
من تأثير آرائها السياسية على 
اعمالها الفنية املقبلة في مصر، 
مؤكـــدة ان عملها في مجال الفن 
رزق من عند اهلل وال يستطيع احد 
التدخل فيه ألنه من عند اخلالق 
وهو املسؤول عن توزيع االرزاق 

بني عباده.
يذكر ان الفنانة منى زكي كانت 
من ضمن الفنانني املشاركني في 
املظاهرة الشعبية التي دعا اليها 
الفنان خالد الصاوي قبل تطور 
االحداث بهذا الشكل وكانت ايضا 

القاهرةـ  إيالف: فيما يعد دليال جديدا على تورط فتاة احملور في 
انتقاد املواطنني املعتصمني في ميدان التحرير من دون مبرر، قررت 
جريدة »24 ساعة« املصرية إيقاف الصحافية، جناة عبدالرحمن، عن 
العمل بعد ظهورها في القناة مع سيد علي وهناء سمري في برنامج 
»48 ســـاعة«، وادعائها تلقي متويال من اخلارج والتدريب على يد 

يهود وقطريني من أجل قلب نظام احلكم.
وجاء قرار ســـمير رجب، رئيس التحريـــر، بعدما تعرف جميع 
العاملني في الوســـط الصحافي تقريبا على صوتها، حيث انها من 
الشخصيات دائمة الظهور في التلفزيون على الرغم من حجب وجهها، 
وعلى الرغم من اعتراف الصحافية بأن ما حدث ليس أكثر من فبركة 
اتفقت عليها مع فريق العمل بالبرنامج، إال ان رئيس التحرير رفض 

هذا االعتراف، مؤكدا انها أساءت للجريدة وجلميع العاملني بها.
واجلدير بالذكر ان قناة احملور التي ميتلكها رجل األعمال، حسن 
راتب املعروف بانتمائه للحزب الوطني، تعتبر ان ما يحدث في ميدان 

التحرير مدفوعا من قبل جهات أخرى.

احتجاجات ميدان التحرير لم تخل 
من الفكاهة واالسترزاق والزواج

 
القاهرة ـ رويترز: لم تخل احتجاجات الشــــبان املصريني مبيدان 
التحرير في وســــط القاهرة للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس حسني 
مبارك من الفكاهة املعهودة عن الشعب املصري كما لم تخل من مشاهد 

احلياة الطبيعية مثل التجارة وحتى الزواج.
ومــــع حرص بعض املصريني على العــــودة إلى احلياة الطبيعية 
حتاول احلكومة على ما يبدو التشــــديد على التهديد الذي تشــــكله 

االحتجاجات على االستقرار واالقتصاد.
وبعد الدعوات في اإلذاعة الداخلية للمعتصمني بامليدان الى االحتشاد 

في »أحد الشهداء« أمس األول ازدحم امليدان مبئات اآلالف.
وفي اليوم الثالث عشر لالحتجاجات عقد شاب وفتاة قرانهما بوسط 

ميدان التحرير وسط متابعة آالف املصريني الذين احتشدوا هناك.
وكان العروسان يرتديان مالبس الزفاف التقليدية وجابا امليدان 
بعد امتام مراســــم عقــــد القران وســــط تصفيق ومباركــــة وتهنئة 

املتظاهرين.
كما انتشرت الالفتات التي حتمل الطابع الفكاهي وظهر في الساحة 

عدد كبير من الباعة املتجولني الذين يبيعون أعالم مصر.
وقال محمود وهو بائع لالعالم إنه قرر النزول للميدان »ليسترزق« 
بعد أن أعاقته األحداث التي شــــهدتها مصر خالل االيام املاضية عن 
مزاولة عمله كبائع متجول. وأضاف أن سعر العلم يتراوح بني ثالثة 

وخمسة جنيهات.
وشــــاهد مراســــل »رويترز« عددا من باعة السجائر والبسكويت 

واملياه املعدنية في امليدان.
وداعب بائع للبســــكويت املشاركني في االعتصام بالقول »تعالوا 
اشــــتروا كنتاكي« وذلك في إشارة تهكمية إلى مقولة يتناقلها أنصار 
مبارك بأن احملتجني في ميدان التحرير عمالء ويتقاضون 100 يورو 

يوميا باالضافة إلى وجبتي دجاج من مطاعم كنتاكي الشهيرة.
لكن املعتصمني ينفون صحة هذه املزاعم ويقولون إنها من صنع 
التلفزيــــون املصري احلكومي الذي نددت بــــه الفتة في امليدان كتب 
عليها »الكــــذب حصري على التلفزيون املصري«. وفي اشــــارة الى 
الشعار الذي رفعته قنوات شبكة تلفزيون النيل التابعة للتلفزيون 
احلكومي ويقول »كله حصري على التلفزيون املصري« في اشــــارة 

الى االعمال التي يعرضها وخاصة في رمضان.
وكانت الفكاهة طابع العديد من الالفتات املناوئة ملبارك ونظامه. 
حيث شــــوهد في ميدان التحرير شاب تبدو عليه مظاهر االرهاق من 
املبيــــت منذ عدة أيام في امليدان وهــــو يحمل الفتة تقول »ارحل بقى 
عشان استحمى« وكان آخر شــــعره طويل يحمل الفتة تقول »ارحل 

بقى عشان احلق«.
وأنشــــأت مجموعة على موقع »فيس بوك« االجتماعي الشــــهير 
على االنترنت حتت عنوان »خفة دم الشعب املصري في املظاهرات« 
وتضم اكثر من 30 صورة لالفتات حتمل الطابع الفكاهي ووصل عدد 

أعضائها ألكثر من 37 ألفا.

..وصحافيون مصريون يطالبون برحيل نقيب الصحافيين
القاهرةـ  د.ب.أ: جتمع املئات من الصحافيني 
املصريني في املدخل الرئيسي لنقابة الصحافيني 
بوسط القاهرة ورددوا هتافات تطالب برحيل 
نقيب الصحافيني مكرم محمد أحمد وعدد من 
أعضاء مجلـــس النقابة باعتبارهم من أتباع 

النظام املصري.
وأكد الصحافيـــون الذين جتمعوا إلقامة 
جنازة رمزية لشهيد الثورة احلالية الصحافي 
أحمد محمود الذي قتـــل بعيار ناري أطلقه 

أحد قناصة الشـــرطة، أن نقيب الصحافيني 
ومجلسه ال يحققون احلد األدنى من مطالب 

الصحافيني.
وانتقدوا دفاع مكرم محمد أحمد عن النظام 
مشـــيرين إلى أحاديثه في وســـائل اإلعالم 
املختلفة خالل الفترة املاضية، كما حاول بعض 
الصحافيني منع نقيب الصحافيني من دخول 
النقابة والتوجه إلـــى مكتبه إال أن بعضهم 

تدخل للسماح له بذلك.

القاهرةـ  وكاالت: طالبت الفنانة 
منى زكي برحيل الرئيس حسني 
مبارك وتنحيه عن احلكم فورا 

حتى ال تعم الفوضى البالد.
وقالـــت انهـــا مـــن املؤيدين 
ملظاهرات التحرير وانها تطالب 
بالتغييـــر فورا لنظـــام احلكم، 
مشيرة الى ان كل املطالب التي مت 
حتقيقها ليست كافية امنا البد من 
تعديل وتغيير الدستور املصري، 
مؤكدة انها تشارك في املظاهرات 
بشكل مستمر وستظل تشارك، 
كما انها قامت باملشـــاركة ايضا 
في اللجان الشعبية وفي حمالت 

أوباما شبيه أشرف عبدالباقي وعلى كلينتون االلتفات لمغامرات زوجها النسائية

د.محمد البرادعي

القاهرة ـ وكاالت: شن املستشـــار السابق مرتضى منصور 
هجوما عنيفا على البرادعي فـــي برنامج مصر النهاردة وقال: 
البرادعي منافق بال مبادئ وســـيحتكم الى صناديق الويسكي 
بدل صناديق االقتراع وهو ال ميثل الشـــعب املصري. واضاف: 
البرادعي متعال، ال يعرف عن ظروف ومعاناة الشعب املصري 

شيئا، قضى 25 عاما في ڤيينا يغني ليالي األنس في ڤيينا.
وقال: ان البرادعي يريد إباحة الشذوذ اجلنسي مبصر وربط 
بني هذا التوجه وانضمام بعض الفنانني له وبعض جماعة ميدان 
التحرير أدينوا بقضايا مخدرات. وهاجم منصور كثيرا من الدول 
كما هاجم أوباما ووصفه بأنه شبيه الفنان أشرف عبدالباقي، كما 
هاجم هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية األميركية ألنها طلبت 

تنحي الرئيس مبارك اآلن.
وقال: على هيالري كلينتـــون ان تلتفت الى بيتها وزوجها 
صاحب املغامرات النســـائية. وعلق تامـــر أمني مقدم البرنامج 
الذي يبث على قناة املصريـــة موجها حديثه الى منصور: بعد 

هذه احللقة لن جند دولة تتحدث معنا. مرتضى منصور

شيرين عبدالوهاب منى زكي

متظاهر يحمل الفتة كتب عليها اسم مصر باستخدام رموز لعدد من املواقع اإللكترونية
القاهـــرةـ  أم بي ســـي.نت: قالـــت املطربة 
اجلزائرية امل وهبي ان االنتفاضة الشـــعبية 
التي يقودها املصريون ازالت الغمامة السوداء بني 
اجلزائر ومصر، مشيرة الى ان املعجزة حتققت 

ومتت ازالة جبل اجلليد بني الشعبني.
واضافت ان قرار عودتي الستكمال اعمالي 
الفنية في مصر سيكون في اقرب مما كنت حددته 
في وقت سابق. ولم تخف الفنانة في تصريحات 
خاصة ملوقع »ام بي ســـي.نت« قلقها وخوفها 
من استغالل االنتفاضة الشعبية التي يقودها 
املصريون في ميدان التحرير منذ اسبوعني قائلة: 
ان الوضع صعب وانا خائفة ان تنحرف االمور 

ويتم استغالل االنتفاضة الغراض اخرى.
وتابعت صاحبة البوم »اخليالة« الذي صنع 
جنوميتها في مصر والعالم العربي امتنى ان 
االمور تسير بهدوء وان املستقبل القريب ملصر 
يكون ايجابيا وفي كل االجتاهات، واضافت ال 
امتنى ان يحـــدث لهم ما حدث لنا في اجلزائر 
عندمـــا انتفضنا في اخلامس من اكتوبر 1988 

ودفعنا الثمن غاليا.
وضحكت املطربة اجلزائرية وهي جتيب عن 
سؤال بخصوص امكانية ان تستلهم احداث مصر 
في اداء اغنية خاصة وقالت انا كنت السباقة 
فقد غنيت »مصر يا مدهشة« في 1998، وكتب 
اشعارها شاعر املعارضة الكبير احمد فؤاد جنم 
أمل وهبيوواجهت عدة انتقادات وقتها واحدثت ضجة.

أمل وهبي: انتفاضة التحرير
أزالت جبل الجليد بين مصر والجزائر

قالت إنها ستعود قريبًا إلى القاهرة


