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أك���دت الفنانة 
املصرية صابرين 
انه���ا كان���ت مع 
مطالب املتظاهرين 
ش���باب التحرير، 
ولم تعارضها، بل 
ان اوالدها شاركوا 
في الثورة. وقالت 
صابرين  الفنانة 
انه���ا كان���ت في 
البداي���ة تش���عر 
جتاه  بتعاط���ف 
الرئي���س مبارك 
حتى كشف الفساد 
الرهيب الذي كانت 
تعيش فيه مصر، 
ودم الشهداء الذي 
م���أ ارض ميدان 

التحري���ر وبكاء االمهات واآلباء فش���عرت بان مصر اهم من كل 
انسان ايا كان. وقالت في تصريح خاص ل� »mbc.net«: احلقائق 
كانت غائبة، رغم علمنا ان هناك فس���ادا، لكن لم نتخيل قط ان 

الفساد سيكون بهذا احلجم الضخم.

محمد حماقي

هالة سرحان خالد الصاوي

خالد الغندور

صابرين

شباب الثورة يطالبون هالة سرحان 
بالعودة  مرة أخرى لمصر

كتب تعليقه الساخر على الـ »فيس بوك«

خالد الصاوي: »اللهم ضع إصبع سيف 
القذافي في عينه وعين أمه«!

أميرة محمد تندد بمتظاهري البحرين

صابرين تخلت عن تعاطفها مع مبارك

خالد الغندور يثير غضب حماقي على الهواء مباشرة

طلب مجموعة من شباب ثورة 25 يناير من االعالمية 
هالة س����رحان العودة مرة أخرى ملصر وذلك بعدما 
أطاحت بها س����وزان مبارك زوجة الرئيس املصري 
السابق، إذ أعلنت سرحان أن سبب مغادرتها ملصر 
سوزان مبارك بعدما طلبت من اللواء حبيب العادلي 
وزير الداخلية السابق تلفيق قضية الفتيات الساقطات 
الالتي ظهرن معها في البرنامج ولكن هالة س����افرت 
إلى دبي قب����ل أن يتخذ أي قرار ضدها. وكانت هالة 
س����رحان قد أعلنت عن تأييدها للثورة منذ بدايتها 
ووصفت هؤالء الشباب بأنهم على قدر كبير من الرقي 
واحلضارة وكتبت عقب جناح الثورة على صفحتها 
اخلاصة على ال� »فيس بوك«: »70 مليار مبروك« في 
إشارة إلى ثروة الرئيس مبارك التي قّدرت بسبعني 
مليار جنيه. وهو ما دعا مجموعة من الشباب عبر ال� 
»فيس بوك« الى مطالبتها بالعودة مرة أخرى للعمل 
ف����ي مصر وذلك بعد س����قوط النظام الذي تعرضت 

خالله للظلم واخلروج من مصر 

سخر الفنان خالد الصاوي من خطاب الرئيس 
الليبي معمر القذافي الذي جتاوز ال� 60 دقيقة، 
وجاءت ردة فعله على اخلطاب ساخرة حيث 
كتب عبر صفحته الشخصية على »موقع فيس 
بوك«قائال:  »اللهم ضع اصبع سيف القذافي في 
عينه وعني امه، اللهم انسف توك توك القذافي 
واخنقه بشمسيته القذرة، اللهم اطلق عليهم 
آكلي اللحم البش���ري من أوس��خ قبائل فيكي 

يا افريقيا«.
وكتب الص���اوي ايضا: »صحيح هو نفس 
اخلط���اب باملللي، بس كل جنم وله س���تايل 
برضه: بن علي الفتك بتاع انا فهمتكم، مبارك 
العاطف���ي بتاع اريد ان أدفن في ش���رم، علي 
صالح الكوميديان بتاع اليمن بلد الدميوقراطية، 
واالخ العقيد ملك االكش���ن بتاع سأقاتل حتى 
آخر طلقة، اما نشوف بقية النجوم حيبدعوا 

لنا ايه.. زمن«.

اخيرا، خرجت الفنانة البحرينية اميرة محمد عن صمتها الذي 
دام عشرة أيام وعلقت على املتظاهرين واالحداث السياسية التي 
تعصف ببلدها، واعلنت ل� »أنا زهرة« انها ضد هذه التصرفات 
التي تعطل التنمية في دولتها، وقالت في رسالة خصت بها »أنا 
زهرة«: »أجدد والئي للملك حمد، حفظه اهلل واطال عمره، وجعله 
ذخ���را لنا ولكل بحريني أو مقيم على ارض مملكتنا احلبيبة«، 
واضافت: »اس���تنكر بقوة ما يقوم به املتظاهرون، واشكر ولي 
العهد لطريقة معاجلته األمور واستخدامه لغة احلوار واالستماع 
ملطالب املواطنني«، وتابعت بالقول: »ال فرق بني سني وشيعي 

وكلنا بحرينيون وكلنا فداء للملك«.

على الرغم من الصداقة التي جتمع بني كل 
من خالد الغندور واملطرب محمد حماقي إال أن 
الغندور انتقد حماقي بشكل قاس خالل برنامجه 

»الرياضة اليوم« الذي يعرض على »درمي«.
فقد قال الغندور خالل استضافته لرامي جمال 
وعزيز شافعي اصحاب أغنية »يا بالدي«، انه 
صديق حلماقي ولكنه كان عندما يقترح عليه 
أن يض���م لألبوم أغنية وطني���ة كان يرفض 

ويعلق »ال ال مش بتبيع«، وهو األمر الذي اثار 
غضب حماقي وعش���اقه إذ دافع عدد كبير من 
محبيه عبر صفحته على الفيس بوك مؤكدين 
ان الغندور يحاول تشويه صورة حماقي الذي 
قدم أغنية للشهداء، ويعلن تأييده للثورة بعد 
جناحها، وذلك بعد ان أدرج على القائمة السوداء 
العداء الثورة نتيج���ة انتقاده لها منذ بدايتها 

عبر برنامجه.

بعدما أطاحت بها سوزان مبارك

صور شهداء »25 يناير« وعلم مصر 
على واجهات محال اإلسكندرية

اإلس���كندرية � أ.ش.أ: عزفت محال االسكندرية التجارية 
مقطوعة جديدة في حب مصر حيث تصدرت صور ش���هداء 
ث���ورة 25 يناي���ر وإلى جوارها علم مص���ر واجهات احملالت 
مبختلف مناطق االسكندرية التي تعد العاصمة الثانية ملصر. 
وحرصت احملال التجارية خاصة بوسط االسكندرية على وضع 
صور شهداء الثورة على واجهاتها مثل الشهيدة سالي زهران 
التي اطلق اسمها على شارع في مدينة رام اهلل الفلسطينية 
وكرمي بنوبة وعمرو غريب وحسني طه وغيرهم من الشهداء 

في وجهتها.

فلة

فلة الجزائرية تعلن الحداد على شهداء 
ليبيا.. وتدعو الفنانين إلى عدم الصمت

أكدت أن حمام الدم الذي تغرق فيه ليبيا أمر ال يمكن السكوت عنه

قالت الفنان���ة اجلزائرية فلة »إن حمام الدم 
الذي تغرق فيه ليبيا أمر ال ميكن السكوت عنه«، 
واستغربت صمت الفنانني العرب، معلنة احلداد 
على الضحايا، وتابعت: »ال ميكننا أن نتغاضى عن 
مجازر في حق اإلنسانية«. وأضافت »على الفنانني 
الليبي���ني والعرب أال يصمت���وا، وأن يصرخوا 

بصوت واحد ضد هذه اجلرائم«.
وتابعت الفنانة اجلزائرية: »نفسيتي محطمة 
متاما، وأنا غي���ر قادرة على احلديث أمام حجم 
الكارثة اإلنسانية التي ترتكب في حق شعب أعزل 

في ليبيا«، وتابعت »إنها حرب إبادة«.
رت فلة عن اس���تغرابها للصمت العربي  وعبَّ
وعدد من الفنانني ملا يرتكب من مجازر في ليبيا 
منذ ايام، وقالت: ال ميكنني أن أغني أو أس���جل 
أغاني جديدة، وأنا أعلم أن مواطنني عزال يبادون 
ف���ي مدن ليبيا املختلفة، فأنا أالزم املنزل حاليا 
إلى أن يس���تجيب اهلل لدعائي برفع الظلم عن 

الشعب الليبي الشقيق.


