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صورة للبيانات األخيرة للمجلس األعلى للقوات املسلحة على »الفيس بوك«

تعيين اللواء طارق المهدي بالشؤون المعنوية مشرفًا عامًا على »اإلذاعة والتلفزيون«

بورصة الترشيح للرئاسة تتسع.. والجيش يعتذر عن تفريق تظاهرة »التحرير« بالقوة
القاهرة ـ وكاالت: أكد املجلس 
األعلى للقوات املســــلحة حرصه 
على حتقيق األهداف النبيلة لثورة 
25 يناير، معتذرا عما حدث خالل 
فض املظاهرات التي شهدها ميدان 
التحرير مساء امس األول. جاء ذلك 
خالل البيان رقم 22، الذي أصدره 
املجلس األعلى للقوات املسلحة على 
صفحته الرسمية مبوقع التواصل 

االجتماعي »فيس بوك«.
وقال البيان ان ما حدث خالل 
املظاهرات مبيدان التحرير، مساء 
اجلمعة املاضي، نتيجة احتكاكات 
غيـــر مقصـــودة بني الشـــرطة 
الثورة، مؤكدا  العسكرية وأبناء 
انه لم ولن تصدر أوامر بالتعدي 

على أبناء هذا الشعب العظيم.
وذكر بيان املجلس أنه سيتم 
اتخاذ جميـــع االحتياطات التي 
من شأنها أن تراعي عدم تكرار 

ذلك مستقبال.
يذكر أن شهود عيان قد أفادوا 
بأن قوات من اجليش استخدمت 
القوة في فض اعتصام املتظاهرين 
في ميدان التحرير، بعد إصرارهم 
على عدم مغادرة أرض امليدان إال 
بعد أن تتم االستجابة ملطالبهم 
وإقالـــة حكومة د.أحمد شـــفيق 
الطـــوارئ واإلفراج  ورفع حالة 

عن املعتقلني السياسيني.
وقال شهود العيان ان اجليش 
الكهربائية  اســـتخدم العصـــي 
فـــي تفريـــق املتظاهرين وفض 
الذي أســـفر  اعتصامهـــم، األمر 
عن وقوع إصابـــات في صفوف 
املعتصمني، فيما فر بعضهم في 

الشوارع اجلانبية.
وفـــي نفس الســـياق، أصدر 

وقال منسق اللجنة التحضيرية 
ابراهيـــم العيســـوي في مؤمتر 
صحافي ان احلزب اجلديد لليسار 
املصري ولد مـــن رحم ثورة 25 
يناير وجميع املشاركني فيه كانوا 
الفاعلة سواء  من ضمن اطرافها 
بالتظاهر او االعتصام او الدعاية 
والتعبئة واملؤكد ان احلالة الثورية 
الطبقات الشعبية  التي تعيشها 
ستؤثر بطريقة نوعية على تكوين 

هذا احلزب ومستقبله.
واضاف ان نشاط احلزب في 
مرحلة التأســـيس والذي لم تتم 
تسميته نهائيا بعد يتطلب حتقيق 
التفاهم بني املشاركني  املزيد من 
في تلـــك العملية خصوصا انهم 
ينتمـــون الـــى مـــدارس فكرية 
وتنظيميـــة مختلفة كما يتطلب 
احترام التنوع وتعدد االجتاهات 
ودميوقراطية القرار وصيانة حق 

االختالف.
وحـــول الهدف من تأســـيس 
الهدف  العيسوي ان  احلزب قال 
هو حتقيق املزيـــد من االرتباط 
باجلماهير الشعبية والتفاعل مع 
نضالها الدميوقراطي واالقتصادي 
واالجتماعي لتحقيق اوسع وحدة 
في صفوف اليســـار املصري مع 
جتنـــب اســـتبعاد اي طرف في 
املســـتقبل، وعن متويل احلزب 
قـــال ان اللجنة املاليـــة املنبثقة 
عن اللجنة التحضيرية ستتولى 
جتميع االشـــتراكات والتبرعات 
ومتابعة االنفاق، وتقدم تقريرا 
ماليا للمؤمتر التأسيســـي العام 
إلبرام ذمـــة اللجنة التحضيرية 
املركزية عن االيرادات واملصروفات 

في مرحلة التأسيس.

بلده ونحترمه« غير انه »طالب 
باســـترداد األموال التي حصلت 
عليها اسرة مبارك فورا من أي فرد 

سواء كان كبيرا أو صغيرا«.
وأضاف انه ال ميانع في استمرار 
استثمارات جنلي الرئيس جمال 
وعالء بعد فحصهـــا والتأكد من 

شرعيتها.
إلى ذلك بدأت مجموعات تنتمي 
لليســـار املصري امس اجراءات 
تأسيس حزب سياسي جديد يضم 
مجموعات يســـارية مختلفة من 
خالل جلنة حتضيرية تتولى تنفيذ 

تلك االجراءات.

من جانبه، أعلن احمد اجلويلي 
وزير التموين التجارة الســـابق 
الوحدة  وأمـــني عـــام مجلـــس 
العربية ترشـــحه  االقتصاديـــة 
الرئاســـية  خلوض االنتخابات 

املقبلة.
وصرح اجلويلـــي لصحيفة 
اجلمهوريـــة  قائـــال »الترشـــح 
للرئاســـة شـــرف كبير مادامت 
هذه طلبات اجلماهير والشـــعب 
وأنا أوافق على الترشـــح رئيسا 

للجمهورية«.
الغاز  وفيما يتعلق بتصدير 
الى إسرائيل، قال »ال أوافق على 

املعنوية مشرفا عاما على احتاد 
اإلذاعة والتلفزيون ليقود املرحلة 
القادمة بدال من م.أسامة الشيخ 
بعد صدور قرار بحبسه على ذمة 
التحقيقات التي جترى معه اآلن 

بتهمة إهدار املال العام.
وفي نفس السياق، صرحت 
الهيئة العليا حلزب شباب مصر 
بأن أحمد عبدالهادي رئيس احلزب 
الرئاسية  سيخوض االنتخابات 
اجلمهورية القادمة باســـم حزب 

شباب مصر.
وقال احلزب ـ في بيان امس 
ـ إن حزب شباب مصر أقدم على 

تصدير الغاز الى إسرائيل والبد ان 
نستفيد منه في مصر ونعمل على 
التوسع في الصناعة ونستخدم 
فيها الغاز املصري بدال من تصديره 

الى اخلارج«.
وعن موقفه بشأن االتفاقيات 
الدولية مثل كامـــب ديڤيد، قال 
»مستقبل الدولة قبل كل شيء اال 
انها اتفاقيات سالم وال ميكن ترك 

مصير الشعب للتوجهات«.
الرئيس  وحول وجود أسرة 
السابق حســـني مبارك في شرم 
الشيخ واملطالب مبغادرتها البالد، 
قال »مبارك رجل جيد ويظل في 

هذه اخلطوة للنجاح الذي حققه 
عبر سنوات عمره الـ 5 املاضية في 
تعبئة وتفعيل دور آالف الشباب 
في مختلـــف قرى وجنوع مصر 
والتواصل مـــع ماليني املواطنني 

البسطاء في احملافظات.
وأضاف أن احلـــزب كان في 
طليعة املشاركني في ثورة 25 يناير 
وانضمام أكثر من مائة ألف شاب 
من شباب هذه الثورة إلى حزب 
شباب مصر خالل األيام املاضية 
وهو ما يؤهله خلوض انتخابات 
الرئاســـة بقوة وشراســـة غير 

مسبوقة باسم اجليل اجلديد.

رئيس املجلـــس األعلى للقوات 
املســـلحة املشـــير محمد حسني 
طنطاوي قرارا امس باالفراج فورا 
عن جميع احملتجزين من شباب 
ثورة 25 يناير خالل أحداث ميدان 

التحرير أمس األول.
جاء ذلك في رســـالة نشرها 
املجلس على صفحته الرســـمية 
الفيس  املوقـــع االجتماعي  على 
بوك والذي أنشـــأه املجلس في 
إطار التواصل مع شـــباب ثورة 

25 يناير.
ومن ناحية أخرى قرر املجلس 
تعيني اللواء طارق املهدي بالشؤون 

سرور بعد اتهامه بتهريب مالك »السالم 98«:الفقي اشترى هدايا لسوزان مبارك بـ 2.5  مليون
على الجهالء السكوت!

سماح أنور: أعتذر لشباب التحرير
واإلعالم الرسمي ضللني!

.. وهالة سرحان: سوزان مبارك حاولت اغتيالي

أنغام: تنحي مبارك أسعد لحظة في حياتي

شريط لهند صبري ُتثني فيه على بن علي ُيثير جداًل
اثار شريط انتشر على موقع »فيس بوك« لم يعرف 
وقت تسجيله تثني فيه الفنانة هند صبري على ما 
وصفته بـ »مكاسب تونس« في عهد الرئيس املخلوع 
اجلدل في صفوف مســــتخدمي االنترنت بتونس. 
وتناقل التونسيون من منخرطي املوقع االجتماعي 
»فيس بوك« شــــريطا جمع تصريحات تلفزيونية 

مختلفة لفنانات وفنانني تونسيني بينهم هند صبري 
حول عهد بن علي. ويورد الشريط تصريحا الحدى 
القنوات تقول فيه هند صبري باحلرف الواحد: سيادة 
الرئيــــس زين العابدين بن علي قــــدم لنا اجنازات 
كبيرة، سواء على املستوى الثقافي او االقتصادي 

او على مستوى االمن واالستقرار.

في انتخابات رئاسة اجلمهورية 
السابقة، وادار املال العام ايضا في 
الدعاية االنتخابية ملرشحي احلزب 
الوطنــــي احلاكم فــــي انتخابات 
مجلس الشعب املاضية، وقدرت 

املبالغ بنحو 223 مليون جنيه.

السالم بتشكيل جلنة لتقصي 
احلقائق وقامت النيابة بالتحقيق 
في واقعة العبارة. وعن واقعة 
فراره خارج البالد، نفى سرور 
ان يكون ساعده في ذلك كما يردد 
البعـــض، واكد ان فرار ممدوح 
جاء في فترة حتقيق النيابة معه 
وفي هـــذا التوقيت كان عضوا 
مبجلس الشـــورى ولم تطلب 
النيابة رفع  احلصانة عنه، اما 
فيما يخص مسألة املدعي العام 
االشتراكي والتحفظ على اموال 
اسماعيل فإن النيابة لم تتحفظ 
على امواله في هذه الفترة بسبب 
عدم خضوعه لقضية تستلزم 

هذا التحفظ.
وطالب ســـرور بعدم خلط 
االيـــام دي كل  احلقائق قائال: 
واحد بيـــدب كالم مش فاهمه، 

على اجلهالء السكوت!

االعالمي للحقائق وهي من بني 
الناس الذين لـــم يخرجوا من 
بيوتهم بل كانت تســـمع عبر 
االعالم كل االحداث وقد ضللها 

االعالم الرسمي املصري.
انـــور اجلزيرة  ثم هاجمت 
وقالت: »قاطعت اجلزيرة منذ 
زمـــن بعيد، وذلـــك الن كل من 
يســـاهم في تضليـــل احلقيقة 
والتحريض على بلدي اقاطعه، 

وهذا ما فعلته خالل الثورة«.
وفي ختـــام احللقة اعتذرت 
ســـماح انور للنـــاس حول ما 
»متنتج عنها« على حد قولها، 
بأنها أرادت حرق الناس معتبرة 
انها لم تخطـــئ في حق الثوار 
بل كل ما قيل عن لســـانها كان 

مفبركا.

مليون جنيه مصري من اموال 
الوزارة.

واتهمت النيابة وزير االعالم 
السابق باهدار املال العام املخصص 
الحتاد االذاعــــة والتلفزيون في 
حمــــالت الدعاية للرئيس مبارك 

خارج البـــالد. وفي هذا الصدد 
اشـــار فتحي سرور في اتصال 
هاتفي مع برنامج »احلياة اليوم« 
املذاع علـــى فضائية »احلياة« 
إلى ان مجلس الشعب قام بعد 
حدوث الكارثة الشهيرة للعبارة 

املصرية.
ثم اكدت سماح أن هناك الكثير 
من الناس الذين ال يعلمون ما 
يحصل في البلد بسبب التضليل 

خرجت االعالمية هالة سرحان عن صمتها واتهمت وزير الداخلية 
السابق حبيب العادلي )املوقوف حاليا في سجن طرة بعد سقوط 
نظام حســـني مبارك( وسيدة مصر االولى السابقة سوزان مبارك 
بأنهما وراء القضية التي مت تلفيقها لها في مصر. وذكرت مصادر 
اعالمية بحسب جريدة »السوسنة« االردنية ان هالة اتهمت بفبركة 
سلسلة حلقات كان موضوعها عن »فتيات الليل« الذي عاجلته عبر 
قناة روتانا سينما، وقيل حينها ان تلك احللقات متت فبركتها من 
خالل اجبار هالة سرحان بعض الفتيات على االعتراف انهن يعملن 
في مجال الدعارة. واثر تلك القضية التي اخذت منحى قضائيا جديا، 
غادرت هالة سرحان مصر قبل توقيفها وسجنها فكان احلظ حليفها 
واال لدخلت السجن، خصوصا ان اهم شخصيات مصر كانت وراء 
هذه القضية مثل وزير الداخلية وسوزان مبارك التي وبحسب هالة 

سرحان: ارادت تشويه سمعتي واغتيال شخصي.

عبرت املطربة املصرية انغام عن تضامنها مع ثورة الشباب بأغنية 
»يناير« التي طرحتها مؤخرا، وقالت لـ »املصري اليوم« انها عاشــــت 
اسعد حلظة في حياتها بعد ان سمعت خبر تنحي حسني مبارك عن 
حكم مصر، وعن الوقت الذي اتخذت فيه قرار الغناء لثورة 25 يناير 
قالت: منذ بداية االحداث بدأت التفكير في الغناء للثورة، ومبرور الوقت 
وبعد ان شاهدت دماء الشهداء تسيل مقابل احلصول على احلرية على 
الرغم من انهم رددوا هتافات »ســــلمية سلمية« اال ان الدولة تعاملت 
معهم بعنف شــــديد. واكدت انغام انها تابعت احداث الثورة مبشاعر 
كبيرة ومتناقضة قائلة: ال اســــتطيع ان اصف لك مشاعري املتخبطة 
ما بني الفرحة واحلزن واخلوف ولم اســــتطع النوم من كثرة شغفي 
ملعرفة االخبار اجلديدة وما وصل له هؤالء الشباب، وال اخفي عليك لقد 
بكيت كثيرا من كثرة املشاهد املوجعة على الفضائيات، وابنائي كانوا 

يسألونني طوال الوقت عن االحداث وكنت اجيبهم بكل صراحة.

القاهرة: قررت نيابة االموال 
العامة العليا في ســــاعة متأخرة 
من مساء امس سجن وزير االعالم 
السابق انس الفقي، ورئيس احتاد 
االذاعة والتلفزيون السابق اسامة 
الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيق 
معهمــــا بتهم تتعلق بالفســــاد، 
والتربــــح الوظيفــــي، واالضرار 

باملال العام.
التي  التحقيقات  وكشـــفت 
جتريها معهمـــا نيابة االموال 
العامة العليا، ان الفقي انفق نحو 
140 مليـــون جنيه على تطوير 
البرامج واالستديوهات بالقنوات 
الرسمي، بشكل  التلفزيون  في 
مبالغ فيه، مـــن دون ان يكون 
هناك اي مردود ايجابي، مشيرة 
انه اشترى هدايا لسوزان  الى 
مبارك زوجة الرئيس الســـابق 
حسني مبارك، تقدر بنحو 2.5 

اســـتطاعت ثورة 25 يناير 
فتح العديد من ملفات الفســـاد 
التي حاول النظام السابق طي 
صفحاتهـــا، ومن اشـــهر هذه 
امللفات قضية العبارة الســـالم 
التـــي ميتلكها رجـــل االعمال 
الهارب ممدوح اسماعيل والتي 
راح ضحيتهـــا اعداد كبيرة من 
ابناء الشعب املصري في عرض 

البحر.
وبعد ان فقد املواطنون االمل 
في اعادة فتحه، قام املستشار 
حســـني عبداحلميد مســـاعد 
املدعي العام االشتراكي مؤخرا 
بتقدمي بالغ الـــى النائب العام 
يتهم فيه احمد فتحي ســـرور 
رئيس مجلس الشعب السابق 
وجابر ريحان مبســـاعدة رجل 
االعمال ممدوح اسماعيل صاحب 
العبارة السالم 98 على الهرب 

صرحت املمثلة املصرية سماح 
انور على قناة العربية بانها لم 
تخطئ يوما في حق شباب ثورة 
25 يناير او التكلم عنهم بطريقة 
غير الئقة او التقليل من شـــأن 
ما فعلوه، ولكنها كانت تعاني 
مع ابنها حلظة مرضه دون ان 
تتمكن من شراء الدواء له وهي 
تشاهد اطالق النار من الشرفة 

بسبب التظاهرات.
واضافـــت ســـماح: لو كان 
الوضع ال يهمني ما كنت الظهر 
علـــى التلفزيون البرر موقفي، 
ثم اصرت علـــى التبرير بأنها 
لم تقل يومـــا بأنها تريد حرق 
الشعب املصري بل قالت بأنها 
كانت تتكلم عن حرق كل من يريد 
الثورة  حرق بلدها وليس عن 

أثارت األغنيات التي قدمــها بعض املطـــربني املصــريني لثــورة 
شباب 25 يناير ردود فعل عكسية اذ اعتبر الشباب هؤالء املطربني 
يحاولـــون ركوب موجة الثـــورة خوفا على شـــعبيتهم ومبيعات 

ألبوماتهم.
ونال املطرب عمرو دياب نصيب األســـد من هجوم الشباب بعد 
أغنية »مصر قالت« بســـبب موقفه الصامت طوال الثورة، كما انه 
اصطحب أسرته وسافر خارج البالد في بدايات الثورة، حسب صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية 25 فبراير. وجاء في املركز الثاني للهجوم 
املطرب تامر حسني، اذ لم يشفع لدى اجلمهور بكاؤه وال إعالنه انه 
كان مجبرا على موقفه املعارض للثورة في بدايتها. وقّدم حســـني 

أغنيتني »حكاية الرجولة« و»صباح اخلير يا مصر«.

مدير أمن البحيرة لضباطه عن الشعب: »إحنا أسيادهم.. 
واللي يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة«!

أثار مقطع ڤيديو  يظهـــر فيه اللواء مجدي 
أبـــو قمر، مدير أمن البحيـــرة، يلقي كلمة لعدد 
من ضباط املديرية، يوم 6 فبراير اجلاري، حالة 
من اجلدل بني املواطنني، بعد تســـريب الڤيديو 
على اإلنترنت، أمس األول، بالتزامن مع حادثي 
االشتباك واطالق نار بني مواطنني وضباط شرطة 

في محافظتي القاهرة واجليزة.
تبلغ مدة مقطع الڤيديو 3 دقائق و22 ثانية، 
لكـــن املتداول منه على نحو واســـع عبر موقع 
»فيس بوك« مدته دقيقة و48 ثانية، ويظهر فيه 
اللواء »أبوقمر« وحوله عدد من قيادات ضباط 
املديرية في ســـاحة بنك القاهرة بدمنهور وهو 

يقول: »إحنا موجوديـــن ورجالة، وبندافع عن 
املواقـــع بتاعتنا صح، ومفيش أي »عـ ..« يقدر 
يقرب منكم وإحنا إيد واحدة، وعمالني يطلعوا في 
إشاعات ان مساعدين الوزير يروحوا احملاكمة.. أنا 
بقى أمشي؟.. الكالم ده كله كذب، واملقصود بيه 
يستولوا على البلد والسلطة، وأي شخص غلط 
الزم ييجي ويتعمل معاه إجراء قانوني.. واللي 
ميد إيده على سيده الزم ينضرب بـ »اجلزمة«، 
بس وإحنا بنتعامل مع الناس يجب تكون املعاملة 
بأسلوب كويس، أما املنحرف فله معاملة خاصة، 
والزم نقـــف إيد واحدة وال نســـمح بالكالم ده، 

شدوا حيلكم«.

نبيلة عبيد: البد من استعادة 
األموال المنهوبة بالخارج

شباب مصر يرفضون
أغاني تامر وعمرو عن الثورة

هالة فاخر تستاء من وضعها
بـ »القائمة السوداء«

صرحت الفنانة نبيلة عبيد 
عقب عودتها مـــن اميركا حيث 
كانت جتري جراحـــة عالجية 
اليمنى، بانهـــا كانت  بعينهـــا 
تشـــعر باحلزن لعـــدم اجنابها 
اوالدا ليشاركوا في ثورة شباب 
25 يناير والذين وصفتهم بأنهم 

»شباب زي الورد«.
واضافت انها كانت تعتقد ان 
الفرحة لن تدخل قلبها بعد وفاة 
امها، لكنها شعرت بالفرحة بعد 
جناح الثورة وتأمل في القضاء 
على الفســـاد نهائيا واستعادة 

االموال املنهوبة في اخلارج.

استاءت املمثلة املصرية هالة 
فاخر من دخول اسمها ضمن القائمة 
السوداء للفنانني املصريني، مضيفة 
ان موقفهــــا واضح منــــذ البداية 
ومسجل ويتلخص في انها تؤيد 
املظاهــــرات وشــــباب الثورة في 
مطالبهم لكنها طالبت بعدم اهانة 
مبارك خشــــية من ان تكون هذه 
االلفاظ مضرة بثورتهم السلمية. 
وعن رأيها في الوضع احلالي في 
مصر قالت فاخر: مير البلد مبرحلة 
حرجة وعلينا التكاتف العادة بنائه 
وال نســــمح الحد بأن يصطاد في 

املاء العكر.


