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محمد أبوتريكة

القاهرة - وكاالت: كشف جنم 
نادي األهلي واملنتخب املصري 
أبوتريكة عن س���عادته  محمد 
لنجاح ثورة ش���باب 25 يناير 
املاضي التي عبرت خير تعبير 
عن أحالم وطموحات ش���باب 
مصر على ح���د وصفه، مؤكدا 
أنه ومنذ األيام األولى للثورة كان 
يتطلع للمشاركة فيها لكنه فضل 
الظهور في األيام األخيرة خشية 
أن تتحول إليه األنظار في الوقت 
الذي يجب أن تكون مسلطة على 
أبطال الث���ورة احلقيقيني وهم 

شباب مصر.
وقال أبوتريكة ل� »العربية.
نت« إن البعض وجه انتقادات 
لنجوم الكرة لعدم ظهور الكثير 
منهم في ثورة الشباب، في اعتقاد 
منهم أن بعض الالعبني لم يكونوا 
يري���دون للثورة النجاح، وهو 
اعتقاد خاطئ ألن هناك إجماعا 
لدى جنوم الك���رة املصرية أن 

وائل غنيم يشبه
 مرتضى منصور بـ »البلياتشو«
دعا الناش��ط وائل غنيم مدير 
تس��ويق مجموعة غوغل الشرق 
األوسط، مرتضى منصور الى ان 
يقصر ظهوره االعالمي على قناة 
»موغا كوميدي« فقط في اشارة الى 
ان منصور ال يصلح إال ان يكون 

»مهرجا« أو بلياتشو.
وبلغة س��اخرة ق��ال غنيم في 
تدوين��ة قصي��رة له عل��ى موقع 
التواص��ل االجتماع��ي »تويتر«: 
اكثر شخص احترمه ممن هم ضد 
ثورة يناير هو املستشار مرتضى 
منص��ور، ألنه لم يغير موقفه من 

الثورة حتى بعد جناحها.

القاه��رة � ام ب��ي س��ي نت: 
حذر الفنان محمد صبحي من ان 
الفئوية،  االحتجاجات واملظاهرات 
التي تشهدها جميع مؤسسات البلد، 
من شأنها ان تفسد ثورة 25 يناير 
وحتصر اهدافها في املطالب املالية 
وفقط، مشيرا الى انه انشأ موقعا 
على االنترن��ت ليتلقى من خالله 
التصميمات املرشحة لبناء نصب 
تذكاري لشهداء الثورة 25 يناير.

وقال صبحي � في اتصال مع 
برنامج »احلي��اة اليوم« على قناة 
»احلي��اة« الفضائية قب��ل ايام � 
»املظاهرات واالحتجاجات الفئوية 
املنتش��رة في جميع انحاء مصر 
ستفسد ثورة 25 يناير البيضاء، الن 
من يقوم بهذه االحتجاجات يقصر 
الثورة في املطالب املالية فقط، رغم 
اننا نسعى الى ثورة تصحيح في 
الناحية السياسية، يتبعها تصحيح 
اقتص��ادي واجتماعي، وغيره من 
االصالح��ات التي تع��ود على كل 

املواطنني«.

صبحي: االحتجاجات الفئوية 
ستفسد الثورة البيضاء

االستوائية والغابون، مشيرا إلى 
أنه غير قلق باملرة على مستقبل 
منتخب بالده في هذه التصفيات 
ألن ثورة الشباب سوف متنحنا 

دفعة معنوية كبيرة.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير 
صحافية مصري���ة أن االحتاد 
القدم يبحث مع  املصري لكرة 
نظيره التونسي إقامة لقاء ودي 
بني منتخبي »الفراعنة« و»نسور 
قرطاج« وذل���ك احتفاال بثورة 
الشعبني وجناحهما في إسقاط 

النظام احلاكم في البلدين.
وأكد عضو االحتاد املصري 
لكرة القدم أمين يونس، موافقة 
»اجلبالية« على إقامة مباراة بني 
املنتخبني املصري والتونس���ي 
احتفاال بثورة الشعبني، على أن 
تقام هذه املباراة سنويا، حتت 
مسمى »مباراة الثوار«، احتفاال 
بثورتي »الياسمني« التونسية، 

و»ثورة 25 يناير« املصرية.

ثورة ش���باب 25 يناير أعادت 
تصحيح األوضاع وكانت نقطة 

فاصلة في تاريخ مصر.
وأضاف أبوتريكة أنه استشعر 
أن هناك تخوفا لدى اجلماهير 
املصرية على مستقبل »الفراعنة« 
التصفيات املؤهلة لبطولة  في 
األمم األفريقية 2012 في غينيا 

مباراة سنوية بين »الفراعنة« و»نسور قرطاج« تحية الثورة

أبوتريكة: لم نظهر في بداية الثورة حتى
ال نخطف األضواء من أبطالها الحقيقيين

محمد حسنني هيكل

القاه����رة � يو.بي.آي: دعا 
الكاتب املصري محمد حسنني 
هي����كل إلى خ����روج الرئيس 
املخلوع حسني مبارك من شرم 
الشيخ، محذرا أن بقاءه هناك 
قد يحول املنتجع الس����احلي 
إلى مركز مناوئ للثورة التي 

أطاحت به.
وح����ذر هيكل ف����ي حوار 
للتلفزيون املصري ليلة السبت 
م����ن ان مبارك ال ت����زال لديه 
اتصاالت مع بعض املوجودين 
بالسلطة اآلن في مصر، واصفا 
تلك االتص����االت بأنها تخلق 

وضعا »مقلقا للغاية«.
وقال هيكل »ان التلفونات ال 
تكف عن التواصل بني القاهرة 
وشرم الشيخ«، ملمحا إلى أن 
املظاهرات التي جرت اجلمعة 
لتأييد مبارك »متت بتوجيهات 

من شرم الشيخ«.

تكن منتجعا كما ظن البعض، 
بل جزءا من خطة التأمني في 
الدولة البوليسية التي كانت 

في مصر«.
وأشار إلى أن »شرم الشيخ 
بعيدة عن العمران وعن متركز 
اجليش وبها مط����ار كما أنها 
البحر وقريبة من  قريبة من 

إسرائيل«.
وانتقد هيكل ظهور الشيخ 
يوس����ف القرضاوي في إلقاء 
خطبة اجلمعة املاضية والصالة 
في مي����دان التحرير، مضيفا 
القول ان آخرين  »أس����تطيع 
كانوا يريدون به����ذا املوقف 
تصويره وكأن اخلميني عائد 
إلى مصر«، في إشارة إلى اإلمام 
اخلميني الذي عاد إلى طهران 
بعد انتصار الثورة على الشاه 
رضا بهلوي في فبراير العام 

.1979

وتساءل هيكل »ملاذا ال يسافر 
)مبارك( إلى أملانيا للعالج أو 
يذهب إلى االسكندرية مثال«.

وفس����ر هي����كل أس����باب 
اختيار مبارك لش����رم الشيخ 
لكي يقيم فيها فترات طويلة 
خالل رئاسته »ألن املدينة لم 

هيكل: هناك من يريد تصوير ظهور القرضاوي
في ميدان التحرير وكأن الخميني عاد إلى مصر

شريهان ترفض الحديث عن عالقتها مع عالء مبارك

جمعية مالحقة أعداء الثورة تتوعد غادة عبدالرازق وتامر حسني

شمس البارودي تبرئ زوجها من اتهامات الـ »كنتاكي«

»الجخ« يتمنى االحتفال بلقب »أمير الشعراء« بميدان التحرير

القاهرة � وكاالت: أسست مجموعة من شباب 
ثورة »25 يناير« مبصر من مختلف املهن جمعية 
أسموها »اجلمعية الوطنية ملالحقة أعداء الثورة«، 
هدفها األساسي مالحقة وتتبع كل من أساء للثورة 
وحاول تلطيخ سمعة الثوار وعلى رأسهم تامر 
حسني وغادة عبدالرازق وسماح أنور وطلعت 
زكريا وغيرهم من جنوم املجتمع من مختلف 
السياس���ية والصحافية والرياضية  املجاالت 
والفنية واإلعالمية، والدعوة ملقاطعتهم في كل 
احملافل التي يش���اركون فيها. وقال الصحافي 
الش���اب محمد غنيم أحد مؤسس���ي اجلمعية، 

ومقرر اللجنة الفنية ل�»ام بي سي نت«: هناك 
أربع جلان رئيس���ية في اجلمعية تالحق من 
أهان الثوار، وطعنهم في شرفهم، وإن اللجنة 
الفنية ستكون مهمتها مالحقة الفنانني، الذين 
أساءوا للثورة وحاولوا تلطيخ سمعة الثوار، 
وعلى رأسهم تامر حسني، وغادة عبد الرازق، 
ومحمد هنيدي، ويسرا. وأضاف غنيم أن مهمة 
اللجنة تتلخص في تتبع هؤالء ومحاصرتهم، 
والتضييق عليهم، فلو كان ممثال سيتم الوقوف 
أمام دور السينما التي يكون له فيها فيلم، وتذكير 
الناس مبا قاله عن شهدائهم كي ينصرفوا عنه، 

وبذلك تتراجع إي���رادات أفالمه، فتحجم عنه 
شركات اإلنتاج وينطفئ بريقه، واألمر نفسه 
مع املطربني عند إصدار ألبوم أو أغنية أو كليب، 
والوقوف ضدهم في حالة خوضهم انتخابات 
أي نقاب���ة أو جتمع لهم. وينوي املؤسس���ون 
للجمعية إصدار دورية ش���هرية بها روزنامة 
فعاليات أعداء الثورة خالل شهر، حتى يسهل 
تتبعهم مع التذكير الدائم بأبرز ما قالوه، وكذلك 
شرعوا في تأسيس موقع إلكتروني يضعون فيه 
بالصوت والصورة ما قاله الفنانون، وغيرهم 

عن الثائرين والثورة.

القاه���رة � وكاالت: بعد زي���ادة حدة الهجوم على 
الفنان حس���ن يوسف في العديد من وسائل اإلعالم، 
نظرا ألن���ه أول فنان قام بالتصريح بأن املعتصمني 
هم مج��رد مأجوري��ن يحصلون على وجبات كنتاكي 
و50 جنيها مقابل اعتصامهم، خرجت زوجت���ه الفنان��ة 
املعتزلة شمس الب��ارودي ع��ن صمته��ا لثاني م��رة 
لتبرئ ذم��ة زوجه�ا. وتخاطب وسائل اإلعالم قائلة: 
»نظرا لكثرة اللغو وعمال بحرية التعبير دون اإلساءة 
أو التجريح وإليضاح أمر كثر التشدق به في خضم 

أحداث جسام، كانت متر بها بالدنا احلبيبة مصر، لذا 
تناول البعض قصة كنتاكي التي رويت لزوجي من 
أقرب أصدقائه، فرواها في سياق صورة نقلت له، فما 
كان من البعض اال ان كّذبوه ماضني في التندر بها ألن 

»كنتاكي« كان مغلقا من يوم 25 يناير.
وخلقوا عداء مصطنعا وكأنه لم تكن هناك أس���ر 
وأفراد ونحن منهم يقدمون بعض الطعام للمعتصمني 
وللتنوي���ه وللعلم »كنتاكي« كان مفتوحا ولم يغلق 

اال يوم 28 يناير وهو الذي أعلن ذلك«.

أبوظبي � د.ب.أ: قال الش���اعر املصري 
هشام اجلخ انه استعد بقوة خلوض املنافسة 
النهائية من املسابقة االماراتية الكبرى »أمير 
الشعراء« يوم األربعاء املقبل، مؤكدا ان »هدفه 
الفوز باملركز األول، ليكون اول مصري يتوج 
بلقب أمير الشعراء منذ انطالق املسابقة قبل 
اربعة اعوام«. وكش���ف اجلخ انه »في حال 

فوزه باللقب، سيقيم احتفاال كبيرا في ميدان 
التحرير بالقاهرة ألبطال الثورة املصرية، 
يلقي خالله قصائده الش���هيرة ضد الظلم 
واالستبداد والفساد، وسيهدي اللقب ألرواح 
الشهداء«. وأضاف »طلب أصدقائي ان يحتفلوا 
بي في مطار القاهرة بعد عودتي من االمارات، 
لكني قلت لهم ان االحتفال سيكون موقعه 

ميدان التحرير، مع أبطال الثورة«. وستقام 
األمسية األخيرة من مسابقة »أمير الشعراء« 
التي تنظمها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 
يوم األربعاء املقبل، وسيتم خاللها االعالن عن 
الفائز باللقب، بعد منافسات استمرت ثالثة 
اشهر، وتصفيات شارك فيها اكثر من سبعة 

آالف شاعر من مختلف أنحاء العالم.

على الرغم من التعتيم االعالمي الكبير الذي ظل لفترة طويلة 
حول االس���باب التي ادت الى اختفاء النجمة شريهان عن االضواء 
بجانب مرضها اال ان���ه كان هناك امر اخر تعلق بعالقتها مع عالء 
مبارك جنل الرئيس الس���ابق حس���ني مبارك. وكانت نتيجة هذه 
العالقة بحسب موقع النشرة هي تكسير في عظام ظهرها بالكامل 
بع���د القائها من الدور الس���ابع، وكانت ش���ريهان وقتها في ازهى 
نشاطاتها الفنية. فتارة كان يتردد ان اسرة حسني مبارك رفضت 
ان يتم الزواج بينه وبني ش���ريهان، وت���ارة اخرى يتردد العكس، 
ولكن في النهاية النتيجة كانت واحدة. على جانب اخر قال مدير 
اعمال شريهان مؤخرا ان شريهان ليس لديها اي اخبار او معلومات 
ميكن ان تدلي بها لوس���ائل االعالم عن احلدث. يذكر ان شريهان 

شريهانشاركت في املظاهرات بشكل فعال مع ابنتها لوال.

شمس البارودي

محمد صبحي

عالء مبارك


