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احمد ادمسعد الصغير

المجلس العسكري ينشئ صفحة على الـ »فيس بوك« مهداة لـ »شباب الثورة والشهداء«
 العربي���ة: انطالقا م���ن إميانه بأهمية 
»التعاون املثمر مع أبناء مصر الشرفاء«، 
أنش���أ املجلس األعلى للقوات املس���لحة 
املصرية امس االول صفحة رس���مية على 
التواصل االجتماعي »فيس بوك«،  موقع 
للتواصل مع الشباب بسهولة ويسر لضمان 
أمن واس���تقرار البالد، بحسب ما جاء في 

بيان نشر على الصفحة.
وأهدى املجلس األعلى للقوات املسلحة، 
والذي يتولى ش���ؤون الب���الد بعد تنحي 
الرئيس السابق حسني مبارك، هذه الصفحة 
إلى »أبناء مصر وشبابها الذين فجروا ثورة 

25 يناير، وإلى شهداء الثورة األبرار«.
وأضاف البيان أن هذه الصفحة أنشئت 
»بقرار من الس���يد رئيس املجلس األعلى 
للقوات املس���لحة املش���ير محمد حسني 
طنطاوي، إميانا من املجلس بأن التعاون 
املثمر خالل الفترة القادمة مع أبناء مصر 
الشرفاء سوف يؤدي إلى االستقرار واألمن 

واألمان ملصرنا احلبيبة«.
وشدد البيان على أن القوات املسلحة 
ليس لها »أي تطلعات سياس���ية«، وإمنا 
تعمل على »االنتقال اآلمن للسلطة والتحول 

الدميوقراطي ال���ذي قامت من أجله ثورة 
الشباب«.

وانضم للصفحة حوالي 45 ألف مستخدم 
في يوم واحد، وجتاوزت التعليقات 2500 
تعليق، فيما تراوحت التعليقات بني الترحيب 
بانضمام »أبطال مصر« إلى »فيس بوك« وبني 
املطالبة بأن تكون تلك املس���احة »مساحة 

للتواصل بني املصريني وجيشهم«.
وحمل التعليق األول على هذه الصفحة 
اقتراحا من وليد ش���اهني بتنظيم حترك 
إلعادة تنشيط السياحة في البالد بالتعاون 
بني املواطنني والقوات املسلحة وشركات 

السياحة والطيران.
فيم���ا اقترح خالد محمد نش���ر دعاية 
إعالنية على التلفزيون الرس���مي إلخبار 
اجلميع بالصفحة حتى يتسنى لهم االشتراك 

والتعبير عن مطالبهم وآرائهم.
فيم���ا كتب املس���تخدم، أحمد عبداهلل 
»نتمنى أن تكون الصفحة مفتوحة.. حتى 
تشعروا بنبض الشارع دون وسيط«، متمنيا 
أن »يبقى اجليش والش���عب حتت مظلة 
الشرعية الثورية التي انبثق منها واقعنا 

اجلديد«.

اجتذبت 45 ألف مستخدم في يوم واحد 

سعد الصغير وأحمد آدم يجمعان التبرعات 
ألسر شهداء ثورة يناير

رئيس وزراء الرئيس اإليڤواري المنتخب 
يدعو إلى تنظيم ثورة على غرار مصر وتونس

أوغندا تحظر أسماء مصر وتونس 
ومبارك وبن علي في الرسائل النصية

اغتصاب وتحرش ضد تونسيات
خالل »ثورة الياسمين«

داكار � أ.ش.أ: دعا جيوم سورو رئيس وزراء 
الرئيس اإليڤواري املنتخب احلسن اواتارا الشعب 
اإليڤواري لتنظيم الصفوف والقيام بثورة على 
غرار ما حدث في مصر وتونس بهدف طرد الرئيس 

املنتهية واليته لوران جباجبو من احلكم.
وقال س���ورو � في مؤمت���ر صحافي عقد في 
العاصمة السنغالية )داكار( نقل راديو )أفريقيا 
1( امس اجلمعة مقتطفات منه � »إن شعب كوت 
ديڤوار يجب أن يثور دون انتظار املس���اعدة من 
املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( 
واالحتاد األفريقي في اإلطاحة بالرئيس املنتهية 

واليته لوران جباجبو«.
وطالب الشعب اإليڤواري بضرورة أخذ زمام 
مصيره بنفسه والتحلي بالقوة والشجاعة لطرد 
جباجبو من السلطة، وحث اإليفواريني على إجراء 
املشاورات واملناقشات فيما بينهم في القرى واملدن 
والقيام بثورة ألن خطوات االحتاد األفريقي بطيئة. 
وتساءل سورو هل كان يوجد احتاد أفريقي في 
مصر وتونس؟ وذلك في إشارة إلى سقوط نظام 
الرئيس محمد حسني مبارك في مصر والرئيس 
زين العابدين بن علي في تونس، مشددا على أن 

لكل ثورة ثمنا إنسانيا.

كمباال � رويترز: امرت اوغندا ش����ركات الهاتف 
احملمول باعتراض الرس����ائل النصية التي حتوي 
مفردات او عبارات مثل »مصر« و»تونس« و»رصاصة« 

و»قوة الشعب« قبيل االنتخابات امس.
وتسربت إلى ائتالف تعاون االحزاب املعارض 
امس األول رسالة بريد الكتروني داخلية من جلنة 
االتصاالت االوغندية اململوكة للدولة وحتوي أمرا 
بهذا املضمون. وأكد باتريك مويسيجوا رئيس اللجنة 

أن الرسالة صحيحة.
واضاف »عقدنا اجتماعا مع مقدمي اخلدمة يوم 
الثالثاء وقررنا ضرورة عدم السماح بانتقال قائمة 

من الكلمات االساسية«.
وتابع »الرسائل التي حتوي مثل هذه الكلمات 

يتعني التدقيق فيها حني يقابلها مالك او مشغل املنشأة 
او الشبكة على أن يتم وقفها او منعها اذا وجد انها 

مثيرة للجدل او ارسلت لتحريض اجلمهور «.
ومن بني االسماء والعبارات االخرى احملظورة على 
القائمة »تونس« و»مبارك« و»ديكتاتور« و»غاز مسيل 
للدموع« و»اجليش« و»الشرطة« و»بندقية« و»بن 
علي« و»يو.بي.دي.إف«، ويو.بي.دي.إف اختصار 
الس����م اجليش االوغندي الذي يقول محللون إنه 
يدع����م الرئيس يوويري موس����يفيني املوجود في 
السلطة منذ نحو ربع قرن وقد يلجأ للعنف إلسكات 

االحتجاجات الشعبية.
كما تضمنت القائمة عددا من املفردات باللهجات 

احمللية االوغندية.

مسلسل حول أحمد عز بعنوان »الملك«

إعادة فتح السينما.. والحركة الفنية 
تستعيد عافيتها على استحياء

القاهرة � د.ب.أ: عادت عجلة االنتاج والعرض الفني املصري للدوران 
مجددا على استحياء، عقب توقف تام استمر ما يقرب من ثالثة اسابيع 
عقب تفجر »ثورة شباب 25 يناير« التي انتهت بتنحي الرئيس املصري 
حس���ني مبارك. وبينما التزال قطاع���ات االنتاج في التلفزيون املصري 
احلكومي وفي مدينة االنتاج االعالمي متوقفة، لعدم وجود وزير لالعالم 
ولتوالي اتهامات الفساد والتربح واهدار املال العام بحق مسؤولني كبار 
فيها، اال ان الش���ركات اخلاصة بدأت تس���تعيد نشاطها استعدادا لشهر 

رمضان كموسم للدراما التلفزيونية واملوسم السينمائي الصيفي.
وفيما يجري حاليا وضع اللمسات االخيرة في مونتاج ومكساج فيلم 
»اس���ماء« بطولة هند صبري واخراج عمرو سالمة لكي يلحق بالعرض 
في مهرجان كان الس���ينمائي الدولي الذي يقام مايو املقبل،  قرر كاتب 
السيناريو ناصر عبدالرحمن تغيير اسم فيلمه اجلديد »الشارع ملني؟« 
الى »الش���ارع لنا« بعد جناح ثورة 25 يناي���ر بعدما اثبت املصريون � 

حسب قوله � انهم اصحاب الشارع احلقيقيون.
واعلن كاتب السيناريو الشاب اسالم يوسف انه على وشك االنتهاء 
من كتابة مسلسل جديد بعنوان »امللك« يعد االول من نوعه الذي يناقش 
االس���باب املباشرة لقيام ثورة 25 يناير، حيث بدأ في كتابة احداثه قبل 
عام تقريبا، بناء على تتبعه لقضايا الفس���اد والتزوير في االنتخابات 
وحالة االحتقان التي وصل اليها الش���عب املصري في السنوات القليلة 

املاضية.
وقال يوسف ان املسلسل يرصد شخصية رجل االعمال البارز وامني 
التنظيم السابق في احلزب الوطني احلاكم احمد عز باعتباره احد االسباب 

الرئيسية واملباشرة النتشار الفساد.

تعرض أهالي عدد من املدن التونسية الى »انتهاكات 
صارخة« خالل »ثورة الياسمني« التي أطاحت بنظام 
الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير على ما 
أفادت اجلمعية التونسية للنساء الدميوقراطيات.

وأوضحت اجلمعية استنادا لتقرير جلنة تقصي 
احلقائق التي ش����كلت أخيرا خالل مؤمتر صحافي 
ان »االغتصاب والتحرش اجلنسي والعنف اللفظي 
واعتداءات بكل ألوان احلقد والغطرسة مثلت أليام 
عديدة اخلبز اليومي ألهالي« مدن تالة والقصرين 
والرقاب وسيدي بوزيد )وسط غرب( مهد »الثورة 
الشعبية« التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين 

بن علي الذي فر الى اخلارج.
وعرضت اجلمعية باملناسبة فيلما وثائقيا أجنزته 
اللجن����ة خالل زيارتها امليداني����ة الى هذه املدن في 

الفترة ما بني 27 و29 يناير املاضي.
وتضمن الشريط شهادات األهالي حول األحداث 
التي عاش����وها خالل »ثورة الياسمني« واملمارسات 
»اإلجرامي����ة والالخالقية« الت����ي اقترفها في حقهم 
عناصر من األمن طالت »جنازات الشهداء« واملرافق 

العمومية واملمتلكات العامة.
وطالبت أمهات الشهداء مراون اجلملي )19 سنة( 
واحمد ياسني الرتيبى )17 سنة( وغسان اجلليطي 
)19 سنة( من تالة »بالقصاص من القتلة« و»تقدميهم 
للعدالة« وفي مقدمته����م الرئيس املخلوع بن علي 

رافضات »التعويضات املالية«.
وحتدثن عن واقعة رمي قنابل مسيلة للدموع في 

»حمام للنس����اء« في نفس املدينة مما أدى إلى وفاة 
رضيعة وإصابة النساء واألطفال بالذعر.

وقدمت وهيبة العكرمي أصيلة الرقاب من والية 
سيدي بوزيد، مهد الثورة، شهادتها عن تعامل عناصر 
األمن العنيف مع املتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة 
سلمية سقط فيها عدد من الشهداء من بينهم امرأة، 
مشيرة إلى ضلوع املسؤولني في املنطقة بأعمال »فساد 
ورش����وة«. وأفادت عضوات جلنة تقصي احلقائق 
بأنهن سيقمن بزيارات اخرى إلى اجلهات املتضررة 
بهدف رفع تقرير إلى »جلنة تقصي احلقائق« التي 
أحدثتها احلكومة املؤقتة في تونس وكذلك للمنظمات 

الدولية الناشطة في مجال حقوق اإلنسان.
وقالت اللجنة انها »ستعمل على املرافقة القضائية« 
للمتضررات وتقدمي »املساندة النفسية« لهن واصفة 
»اجلرائم املرتكبة خالل هذه الفترة بجرائم في حق 
اإلنس����انية« وفق املادة 7 م����ن اتفاق روما اخلاص 

باحملكمة اجلنائية الدولية.
وكانت سارة ليا ويتس مديرة قسم الشرق األوسط 
وشمال افريقيا في منظمة »هيومن رايتس ووتش« قد 
افادت في وقت سابق »بأن عناصر الشرطة التونسية 
اليزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون، داعية 
الى »القطع مع وس����ائل املاض����ي القمعية«. ورأت 
ان »هذه الوحش����ية تزيد من التوتر« بني الشرطة 
واحملتجني. وقتل 234 شخصا وجرح 510 في تونس 
منذ بداية أعمال العنف التي أدت الى تنحي الرئيس 

زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية.

اتفق املطرب الش����عبي سعد 
الصغير م����ع الفن����ان أحمد آدم 
والسينارست أحمد عبداهلل، على 
تنظيم حملة جلمع التبرعات من 
النجوم لصالح أسر شهداء ثورة 
25 يناير، في الوقت نفسه اعتبر 
سعد أن غناء املطربني ملصر هدفه 

الشهرة والشو اإلعالمي.
وفي تصريحات خاصة ل�»ام.
بي.س����ي.نت« أك����د الصغير أنه 
س����يقوم بجمع مبالغ مالية من 
الفنانني، للتبرع بها ألسر الشهداء، 
الذين استشهدوا من أجل تغيير 
مصر لألفضل، ودعا سعد املطربني 
واملطربات الذين يعتزمون تقدمي 
أغان ملصر إلى التبرع بأجر األغنية 
لعدد من أسر الشهداء. وأوضح أن 
التبرع سيكتب في ميزان حسناتهم 
أكثر من األغني����ة التي قد تبلغ 
تكلفتها خمسني ألف جنيه، وفي 
نفس الوقت لن تفيد في شيء ولن 

تساهم في عمل خير.
واعتبر سعد أن املطربني الذين 
قاموا بالغناء ملص����ر في الفترة 
األخي����رة � باس����تثناء »الكينج« 
محمد منير واملطرب حمادة هالل 
� يهدفون إلى الش����هرة والش����و 
اإلعالمي فقط. وعن تغيبه طيلة 
فترة تظاه����رات ثورة 25 يناير، 

أوضح املطرب الشعبي أنه إنسان 
بسيط كل مؤهالته دبلوم صناعة، 
وال يجيد احلديث في السياسة، 
ولم يكن يدرك م����اذا يحدث في 
ميدان التحرير، وكيف أن الفساد 
كان متفشيا إلى هذه الدرجة، إال 
من خالل الشباب الذين ساهموا 
في أن يكون لديه وعي سياسي 

إلى حد ما.
وعاد الصغير ليؤكد أنه على 
رغم تغيبه ع����ن التظاهرات، إال 
أنه كان على اجلانب اآلخر مقيما 
الذي يس����كن فيه  الش����ارع  في 
بحي شبرا مع اجليران، حلماية 
نسائهم وبناتهم من أعمال الشغب 

والبلطجة التي انتشرت كالوباء 
في الش����ارع، مس����تعينا بسالح 
صوت وعدد من العصي الغليظة، 
واستطاعوا اإلمساك بعدد كبير 
البلطجية وقاموا بتسليمهم  من 

للقوات املسلحة.
وأضاف املطرب الش����عبي أن 
أحداث التظاهرات ساهمت إلى حد 
كبير في جشع بعض التجار، لذا 
فقد شكل � باالشتراك مع بعض 
أهالي ش����برا � ما يش����به فريق 
»التموين«، حيث كانوا يعينون 
ثالثة أش����خاص على كل مخبز 
إلجبار الفران����ني على البيع مبا 

يرضي اهلل.

الشريعي للفقي: سوزان أتت بك وزيرًا
القاه���رة � وكاالت: انب���رى 
املوسيقار عمار الشريعي مدافعا 
عن محمود سعد في مداخلة عبر 
الهاتف في وجه الهجوم الذي كاله 
وزير االعالم السابق انس الفقي 
ضد سعد، وقال الشريعي: نحن 
نعلم من انت يا محمود ونعلم 
ايضا من هو انس الفقي، فالوزير 
الس���ابق جاء الى ماسبيرو من 
خالل سوزان مبارك وانها كانت 
تقول للفقي عندما يدخل مبارك 
احلمام ويتأخ���ر: روح يا انس 
ش���وف بابا مبارك ليكون عايز 

عمار الشريعيمنك حاجة.

عز والعادلي واملغربي وجرانة

محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق بعد خروجه من النيابة

ليلة أولى سجن لعز والعادلي وجرانة والمغربي
القاهرة � وكاالت: أمضى حبيب 
العادلي وزير داخلية عهد الرئيس 
املصري املخلوع ليلته األولى اول 
من امس في احد السجون القريبة 
من القاهرة والتي استخدمها خالل 
سني توزيره لس����جن معارضي 

النظام.
العادلي اح����د أبرز  ويعتب����ر 
رموز الفساد السياسي في مصر 
بسبب طول فترة توليه الوزارة 
املسؤولة عن ادارة األمن الداخلي 

التي استمرت حوالي 14 عاما.
وقالت مصادر مطلعة ان رجال 
األمن اقت����ادوا العادلي عصر اول 
من امس الى س����جن مزرعة طرة 
بعد وقت قصير من إصدار النائب 
العام املصري عبد املجيد محمود 
قرارا بحبسه مع وزيري اإلسكان 
والسياحة السابقني احمد املغربي 
وزهي����ر جران����ة و أحمد عز أمني 
الوطني احلاكم  تنظيم احل����زب 

سابقا.
وأظهرت أفالم ڤيديو نش����رت 
على مواقع اليوتيوب العادلي وهو 
ينزل من س����يارة بيك آب تابعة 
للش����رطة تس����تخدم عادة لنقل 
املجرمني ويقتاد م����ن قبل رجال 

األمن الى باب السجن.
وكان النائب العام املصري قد 
قرر حب����س العادلي ملدة 15 يوما 
بتهم تتعلق بالفس����اد واستغالل 

النار  الذين أطلقوا  مع املجهولني 
واستطاعوا تأمني السيارة حتى 

ابتعادها عن مرمى النيران.
وف����ور وق����وع احل����ادث، مت 
تشديد احلراسة وإجراءات األمن 
العمليات  واالستعانة بقوات من 
اخلاصة في اجليش لتأمني سجن 
مزرعة طره الذي يضم 3 من الوزراء 
واملس����ؤولني السابقني وهم احمد 
عز وزهير جرانة وزير السياحة 
الس����ابق واحمد املغرب����ي وزير 

اإلسكان السابق.
في سياق متصل بدأت نيابة أمن 
الدولة في التحقيق مع إسماعيل 
الشاعر مدير أمن القاهرة ومساعد 

وزير الداخلية السابق امس.
الى ذلك، قالت د.منى مكرم عبيد 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
بح����زب الوفد ان احم����د عز أمني 
التنظيم السابق باحلزب الوطني 
ومحتك����ر احلدي����د كان يخطط 
للوصول الى ان يكون رئيسا ملصر 
وبديال جلمال مب����ارك، حيث انه 
كان حسب تعبيرها »منّظر على 
الرئاسة«. وقالت عبيد على الهواء 
على شاشة احملور ان عز احتكر 
مصر كلها وكان يساند جمال مبارك 
بق����وة وهو يعلم ان جمال مبارك 
مكروه من الشعب املصري، وعز 
كان يجهز نفسه ألن يكون رئيسا 

ملصر بعد مبارك األب.

وظيفته للترب����ح كما امر بحجز 
أمواله وأموال زوجته الصحافية 

إلهام شرشر وولده شريف.
وتتهم قوى املعارضة العادلي 
الذي تول����ى منصبه ع����ام 1997 
باتهامات عدي����دة منها ما يتعلق 
بقمع االنتفاضة في عصر الرئيس 
السابق وانتهاك حقوق اإلنسان منذ 
عمله في جهاز امن الدولة وتوليه 

مسؤولية اجلهاز بعد ذلك.
وم����ن بني الته����م التي تواجه 
العادلي حس����ب صحف مصرية 
عديدة تخطيطه واش����رافه على 
الهجوم االرهابي الذي اس����تهدف 
كنيسة قبطية في مدينة اإلسكندرية 
بداية العام احلالي وهي اتهامات 

لم يتم التأكد منها رسميا.
العادلي  ان  وذكرت املص����ادر 
خض����ع للتحقي����ق خ����الل األيام 
املاضية من قب����ل اعضاء النيابة 
العامة ومحققني من االستخبارات 
العسكرية بش����أن قضايا تتعلق 
بالفس����اد وطريقة ادارته األمنية 
خ����الل االنتفاضة الت����ي أطاحت 
العادلي  مببارك. وقالت املصادر 
امضى الليلة االولى في نفس قاعة 
الس����جن التي يقضي فيها خيرت 
الش����اطر نائب مرش����د اإلخوان 
القيادي  املسلمني وحس����ن مالك 
في اجلماعة فترة س����جنهما بتهم 
يقول االخوان انها لفقت من قبل 
العادلي. وأضافت املصادر ان من 

بني الذين تستضيفهم قاعة السجن 
امللياردير هشام طلعت مصطفى 
املدان بالتحريض على قتل املطربة 

اللبنانية سوزان متيم.
الى ذل����ك، أطل����ق مجهولون 
النار بكثافة ش����ديدة على سيارة 
الترحيالت التي تقل العادلي بعد 
حترك الس����يارة ألمتار قليلة من 
أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا 

بالتجمع اخلامس صباح امس.
وقال ش����هود، بحسب جريدة 
البش����اير، ان السيارة التي كانت 
تقل العادلي تعرضت إلطالق نار 
مكثف من مجهولني، إال ان احلراسة 
الشديدة التي كانت حتيط بالسيارة 
من قوات اجليش والشرطة تعاملت 

  منى مكرم عبيد: عز كان يجهز نفسه لرئاسة مصر

نهال عنبر

القاهرة � إن.بي.سي.نت: قالت 
الفنانة املصرية نهال عنبر إنها 
لم حتتمل سب الرئيس حسني 
مبارك من بعض الثوار في ميدان 
التحرير بوسط القاهرة، مؤكدة 
أنها كانت مؤيدة لبقائه في السلطة 
إلى نهاية فترة حكمه، وأن وضع 
اسمها في قائمة العار ال يعنيها«. 
وشددت على »ان مشاهد صور 
الشهداء واجلرحى، التي عرضتها 
الفضائي���ات، كانت تبكيها، ولم 
حتتمل البقاء كثيرا أمام الشاشة 
ملشاهدتها«. وقالت: »كنت خائفة 
على مصر، وعلى ما سيحدث فيها 
إذا تخلى مبارك عن السلطة، وهو 
ما حدث بالفعل، فممثل تعرض 
لعملية سطو في الطريق العام 
من بعض البلطجية، وصديقه لي 
تعرضت لنهب محصول مزرعتها 

� املن���وط ب���ه حماي���ة حدودنا 
اخلارجي���ة � أن يتدخل حلماية 
كل ش���يء في الدخل«. ورفضت 
بالقائمة  نهال عنبر االعت���راف 
التي  العار،  أو قائمة  الس���وداء 
اطلقوها على الفنانني الذين ايدوا 
مبارك، مؤكدة على »أن كل واحد 
حر في رأيه وال أحد يحجر على 
رأي اآلخر«، واستطردت »قلت 
إن الرئيس يجب أال يترك احلكم 
بهذه الصورة، حتى نحافظ على 

اتزان البلد«.
وفي الوقت الذي كانت تؤيد 
فيه بقاء مبارك كان ابنها املخرج 
حسام احلسيني مع الثوار، حيث 
حلق بالثورة في أيامها االخيرة، 
بعد ان كان في سفر خارج البالد 
»إال أنه ظل يحتفل مع الثوار بعد 
تنحي الرئيس« بحسب كالمها.

وأراضيها، وأخرى لم تس���تطع 
إخراج سكان من عقارها«.

وأكدت عل���ى »أن ذلك حدث 
بس���بب الفراغ األمني بالداخل، 
ألنه لي���س مطلوبا من اجليش 

قالت إن صورة الشهداء أبكتها.. ونجلها شارك مع المتظاهرين

نهال عنبر: ال أعترف بـ »قائمة العار«..
ولم أحتمل سبّ مبارك


