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خالد الصاوي منة شلبي

شيرين

محمود درويش محمد الصاوي

غادة مع ابنتها روتانا

حسابات سرية لعائلة الرئيس السابق في البنوك المصرية.. والتبرعات األجنبية لمكتبة اإلسكندرية كانت تحول في حساب ألم مبارك وتتصرف فيه سوزان

النائب العام يقرر منع مبارك وأسرته من مغادرة مصر والتحفظ على أموالهم
أسرار من مكتب الرئيس السابق

قبيل س��قوط نظام الرئيس الس��ابق حسنى 
مبارك انتش��رت العديد م��ن األقاويل حول نفوذ 
ع��دد من رجال الس��لطة امللتفني ح��ول الرئيس، 
البعض صدقها، والبعض اآلخر لم يصدقها ليس 
لكون��ه كذبها ولك��ن ألنها جاءت بق��درات خارقة 
للع��ادة يصعب تصديقه��ا، واآلن وبعد ثورة 25 
يناي��ر ورحيل ه��ذا النظام خرجت األس��رار من 
أروقته وبدأت تنكشف للجميع عن طريق مصادر 
موث��وق فيها »عملت في قلب ه��ذا النظام« منهم 
محم��ود صب��رة املدير الع��ام املخت��ص مبجال 
املعلومات مبكتب الرئيس الس��ابق حسني مبارك 
الذي كش��ف عن أس��رار وخبايا عدة بحكم عمله 
في هذا املنصب خالل لقاء معه في برنامج »احلياة 
الي��وم« املذاع على فضائية »احلياة« وذكر صبرة 
خالل احلوار أن الرئيس مبارك كان ال يلتفت آلراء 
منتقديه مدلال بذلك على عدم التفات مبارك التهام 
الرئيس الليبي معمر القذافي له في فترة س��ابقة 
بتهريبه احلشيش إلى مصر وبرر محمود صبرة 

ذلك بتفهم الرئيس ومن حوله لعقلية القذافي.

نفوذ وسلطان زكريا عزمي

إلى جانب ذل��ك فقد كان زكريا عزمي يفرض 
س��تارا حول الرئيس مب��ارك ومينع اجلميع من 
االقت��راب م��ن الرئي��س وبالتالي ل��ن تصله أي 
معلومة في هذا الش��أن، حت��ى إن قرار تعيني د. 
مصطفى الفقي خرج بنص تعيني الفقي سكرتير 
الرئي��س للمعلومات وعلى الرغ��م من ذلك منعه 
عزمي من اس��تخدام هذا اللقب. ونوه صبرة عن 
احت��الل زكريا عزمي ملناصب ع��دة منها رئيس 
ديوان رئيس اجلمهورية وعضو ملجلس الشعب 
مم��ا يتناقض مع املبادئ األساس��ية السياس��ية 
»التي تش��ير إلى ضرورة الفصل بني الس��لطات 
وفق��ا للدس��اتير التي تقر بالفصل بني الس��لطة 
التشريعية والتنفيذية« إلى جانب ذلك فإن عزمي 
كان »عني الرئيس داخل مجلس الشعب« كما احتل 
األمني العام املساعد في احلزب الوطني للشؤون 
املالي��ة واإلدارية. رأى صبرة أن ذلك ال يالم عليه 
عزمي وإمنا يقع اللوم على الرئيس الذي اختص 
ف��ردا واح��دا فقط في القي��ام بكل ه��ذه املهام، 
وأضاف محم��ود صبرة أن عزمي كان قريبا من 
جمال مبارك جنل الرئيس وبدأ عزمي ضابطا في 
احلرس اجلمهوري وعمل بسكرتارية املعلومات 
ثم األمني العام املس��اعد وبسبب تقدميه خلدمات 
لنجلي الرئي��س في دراس��تهم ورعايته لهم في 

فترة شبابهم استطاع التقرب من الرئيس.

الرئيس ال يهتم بمشاكل المجتمع المصري

وحول نقل املعلومات إلى الرئيس، أش��ار إلى 

واقع��ة اختطاف طائرة مصرية من جانب مواطن 
فلسطيني إلى مالطا ثم اتخذت إجراءات لتخليص 
الطائرة من مختطفها وقام صفوت الشريف وزير 
اإلع��الم في هذه الفت��رة مبحاولة نقل اخلبر إلى 
الرئيس مبارك فيما بعد االختطاف، مش��يرا إلى 
ان القوات املصرية اقتحمت الطائرة بنجاح، بينما 
وجد صبرة ضرورة ذكر تفاصيل الواقعة بعد أن 
عل��م من وكاالت األنباء ع��ن مقتل عدد كبير من 
مستقلي الطائرة أثناء هذا االقتحام ويدلل صبرة 
بذلك عل��ى أن الرئيس لم تك��ن تصله املعلومات 

بشكل دقيق ورمبا ال يصله عدد كبير منها. 
إل��ى جانب ذلك لم يع��رض على الرئيس كافة 
الش��كاوى التي ترس��ل إليه من جانب املواطنني، 
فالشكاوى ترد إلى قس��م الشكاوى واملظالم في 
الرئاسة وحتول على رئاسة الوزراء، ومت ترك هذا 
األمر بالكامل لزكريا عزمي وأوضح أن ش��كوى 
وردت للمكت��ب الذي يعمل في��ه صبرة من أحد 
املواطنني تش��ير إلى اعتقال جنل��ه الذي ال يعلم 
مكان��ه منذ اعتقال��ه، وأخذ املن��دوب الذي ينقل 
الشكاوى للرئيس هذه الشكوى عن طريق اخلطأ 
بعدها مت التحقيق في كيفية وصول هذه الشكوى 
إلى الرئيس ومت اتخ��اذ قرار فوري بإقالة العقيد 
عالم مدي��ر املكتب، »وكأن الش��كوى عبارة عن 
جاس��وس على الرغم من أنه��ا من أحد املواطنني 
الفقراء التي يجب االهتم��ام بها« حتى ان احدى 
النش��رات التي عرض��ت على الرئي��س بلغت 5 
صفحات فقام مبارك بإلقائها في وجه السكرتير 

اخلاص له قائال: »هوا أنا هقرأ كشكول«. 
وكش��ف صبرة أن س��ر تعيني حس��ني كامل 
بهاء الدين وزيرا للتعليم هو انه كان طبيبا ألبناء 

الرئيس مما أدى إلى تقربه منهم.

سبب إقالة الجنزوري

وحتدث صبرة عن وقائع عدة منها عدم قبول 
مبارك ألي رئيس وزراء لديه اعتزاز بنفسه مثل 
كمال اجلنزوري على س��بيل املثال »بسبب طلب 

اجلنزوري تغيير وزيرين في حكومته«.
وأكد محمود صبرة أنه منذ أواخر التسعينيات 
بدأت خط��ة واضحة متام��ا تهدف إل��ى توريث 
احلكم جلمال مبارك وكان أحد مقتضيات اخلطة 
االستغناء عن احلرس القدمي واالستعانة بحرس 
جديد بدأت من مجلس الشعب، وبدأ جمال مبارك 
بالذه��اب إل��ى احلزب ثم تولي جلنة السياس��ات 
وبعدها اختيار املرش��حني ف��ي املجلس وبعدها 
ترش��يحه للوزراء منهم ال��وزراء رجال األعمال، 
خاصة أن جلنة السياسات هي التي ترشح وزراء 
احل��زب للحكومة، وحاول االقتراب من الش��عب 

عن طريق جمعية جيل املستقبل.

اجلمهورية السابق« وهي كاآلتي 
2.559.26 مليون دوالر على حساب 
رق����م 50002658814 و284.777 
دوالر على حساب رقم 100234917 
و175.000 دوالر على حساب رقم 
50000058812 و2954.42 دوالر على 
حساب رقم 1102349178 و297675 

دوالر وغيرها.
أما حساب مكتبة اإلسكندرية 
وهو حساب باسم والدة الرئيس 
الس����ابق وبتوكيل السيدة حرمه 
للتصرف في أمواله فهي على النحو 

التالي:   92.960مليون دوالر.
44.864  مليون دوالر. 

 5.452ماليني دوالر.
الى ذلك طلب »ائتالف شباب 
الثورة« ال����ذي يضم ممثلني عن 
احلركات الش����بابية التي اطلقت 
ش����رارة االنتفاضة املصرية من 
املجلس االعلى للقوات املس����لحة 
يحدد جدوال زمنيا لتنفيذ مطالبه 
الرئيسية. وقال االئتالف في بيان 
نشره امس على صفحته على شبكة 
فيس بوك ان »مجموعة من شباب 
االئتالف« التقت امس االول املجلس 
االعلى للقوات املسلحة وانه »بناء 
على هذا اللقاء فإننا نرجو ان يرد 
علينا املجلس خالل يومني بتحديد 
جدول زمني لتنفيذ ثالثة مطالب« 

رئيسية. 
واضاف البيان ان املطالب هي 
»اقالة حكومة الفريق احمد شفيق 
وتشكيل حكومة تكنوقراط من غير 
احلزبيني تترأسها شخصية وطنية 
متوافق عليها في غضون شهر من 
اآلن« و»االفراج عن كافة املعتقلني 
السياسيني في مدى زمني اقصاه 
شهر« و»تقدمي املسؤولني احلقيقيني 
عن مقتل الشهداء )الذين سقطوا 
ابان االنتفاضة( وعن اصدار االوامر 
باطالق النار الى محاكمة عادلة في 

غضون شهر على االكثر«.
وقال ائتالف الشباب انه »في 
حال����ة عدم حتديد ج����دول زمني 
لالستجابة لهذه املطالب فسوف 
التفاوض  يتوقف االئتالف ع����ن 
ويعمل مع جموع ثوار مصر على 
الضغط من أجل حتقيقها كي يثبت 
أن هذه هي مطالب جموع املصريني 
الذين اعتصموا في التحرير وسائر 
مدن مصر ولم يرحلوا اال عندما 

اعتقدوا أنها قيد التحقق«.

القاهرة � وكاالت: قرر النائب 
العام املصري عبد املجيد محمود 
امس التحفظ على جميع »االموال 
الس����ائلة واملنقول����ة والعقارية« 
للرئيس املصري السابق حسني 
مبارك وزوجته وجنليه وزوجتيهما 
وابنائهما القصر ومنعهم جميعا 
من مغادرة البالد وشملت قرارات 
النائب العام التحفظ على جميع 
األموال املنقولة والعقارية والنقدية 
واألس����هم والس����ندات ومختلف 
األوراق املالية في البنوك والشركات 
وغيرها اململوكة للرئيس السابق، 
حسني مبارك، وزوجته، سوزان 
صالح ثابت، وجنليه، عالء وجمال 
مبارك، وزوجتيهما، هايدي راسخ 
وخديج����ة اجلم����ال، وأوالدهم����ا 
القصر، كذل����ك منعهم جميعا من 
مغ����ادرة البالد. واخطرت النيابة 
جميع البنوك واجلهات املختصة 
في الدول����ة لتنفيذ تلك القرارات، 
كما أوضح املتحدث الرس����مي أن 
النيابة العامة كانت تلقت بعض 
البالغات، تضمنت تضخم ثروة 
الرئيس السابق وأسرته بطرق غير 

مشروعة في داخل البالد.
وباش����رت النيابة التحقيقات 
ف����ور تلقيها هذه البالغات، وذلك 
بس����ؤال مقدميها فيما تضمنته، 
حيث قدم البع����ض منهم في هذا 
املجال أوراقا تستلزم التحقيقات 
التأكد من صحتها بشأن تضخم 
هذه الثروة. وذكرت صحيفة االهرام 
احلكومية في صدر صفحتها االولى 
امس ان بالغات قدمت للنائب العام 
تفيد »بوجود حس����ابات س����رية 
الفراد من اسرة مبارك في البنوك 

املصرية«.
واكدت االهرام ان بالغا جديدا 
مت تقدميه امس للنائب العام كشف 
عن جزء من احلس����ابات السرية 
السابق  الرئيس  اخلاصة بنجلي 
محمد حسني مبارك جمال وعالء 
وزوجته سوزان مبارك ووالدته، 
وكشف البالغ عن أرقام حسابات 
عائلة الرئيس السابق بالبنك األهلي 
فرع مصر اجلديدة وتخطت قيمة 
أموال عائلة مبارك ماليني الدوالرات 
وكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل 
متثلت في أن التبرعات األجنبية 
التي كانت تقدم حلس����اب مكتبة 
اإلسكندرية كانت حتول على حساب 

باسم والدة الرئيس السابق وكانت 
زوجته سوزان مبارك متتلك توكيال 
بالتصرف في أرصدة احلس����اب، 
والبالغ يحمل رق����م 55 27 تقدم 
ب����ه الكاتب الصحاف����ي مصطفى 
بكرى وطالب فيه بالتحفظ على 
احلسابات السرية ألسرة الرئيس 
الس����ابق التي نتجت عن عمليات 

السمسرة واالبتزاز.
واشار البالغ إلى وجود حساب 
الرئيس األكبر عالء  سرى لنجل 

محمد حسنى السيد مبارك بالبنك 
األهلي فرع مصر اجلديدة قيمته 
تتعدى 100 مليون جنيه وميتلك 
السيد عالء مبارك عشرة حسابات 
بالبنك باجلنيه املصري والدوالر 
واليورو من بينها: حس����اب رقم 
50010813073 وب����ه 70 ملي����ون 
جنيه وحساب رقم 5000113070 
وبه 10 ماليني جنيه وحساب رقم 
50000503072 وبه 10 ماليني جنيه 
وحسابات أخرى باليورو والدوالر. 

واشار البالغ الى حسابات جمال 
محمد حسنى مبارك بنفس البنك 
ومنها  حساب رقم 1000821113 وبه 
45.736 مليون جنيه و41.856.67 
ملي����ون جنيه على حس����اب رقم 
50001821119و 10.496.786 مليون 
جنيه على حساب رقم 5000082111 
وحساباته بالدوالر تزيد على نصف 

مليون دوالر.
واش����ار البالغ الى حس����ابات 
السيدة سوزان ثابت »حرم رئيس 

وزير الثقافة المصري الجديد
ال يعرف من هو محمود درويش!

ثارت ثائرة املثقفني املصريني حاملا عرفوا 
بتعيني محمد الصاوي وزي���را لهم وقاموا 
ببيانات عدة ووقف���ات احتجاجية وتلويح 
باستقالة جماعية كي ال يسرق االنتهازيون 
الثورة. فبحس���ب جريدة االخبار اللبنانية 
فقد س���أل الصاوي مرة احد محاوريه قبل 
اربع سنوات من هو محمود درويش؟ حيث 
كان مسؤول ثقافي قد اقترح عليه حينذاك 
ان تستضيف الساقية امسية للشاعر الكبير 
فدهش املسؤول الثقافي اذ كيف ميكن البن 
وزير ثقافة مصري سابق، يدير مركزا ثقافيا 

مهما في القاهرة، اال يعرف على االقل اس���م 
الشاعر الفلس���طيني الراحل، لكن الدهشة 
لم تدم طويال، فقد راح العاملون في حقول 
الثقافة والفنون واالبداع يكتشفون اخللفيات 
الفكرية للرجل، مع ازدهار مركزه، ودخوله 
دائرة الضوء.. األمر نفسه حدث عندما جاء 
مارسيل خليفة الى مصر، كذلك فإن الصاوي 
ال يعرف م���ن الكتاب احدا اال والده وبعض 
االس���ماء التي تعد االكث���ر مبيعا وجتلبهم 
الساقية لفئة من اجلمهور ميكنها دفع ثمن 

تذكرة الدخول.

»الداخلية« تنفي أنباء عن تقديم وجدي 
التحية العسكرية للعادلي في زنزانته

تمثال رمسيس الثاني بخير
ولم يتعرض ألي تدمير

القاهرة � أ.ش.أ: صرح مصدر أمني مسؤول بأنه ال صحة جملة 
وتفصيال ملا نشرته جريدة الوفد بصدر صفحتها االولى أمس حول 
قيام محمود وجدي وزير الداخلية بزيارة وتفقد سجن املزرعة بطرة 
وزيارة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالزنزانة االنفرادية 

املوجود بها وقيامه بأداء التحية العسكرية للوزير السابق.
وأك���د املصدر االمني ان هذا اخلب���ر غير صحيح على اإلطالق 
ومختلق من جانب محرريه، مشيرا الى ان وزير الداخلية لم يقم 
حتى اآلن بأي زيارة للس���جون، حيث ان كل اجلهود واالهتمامات 
منصبة حاليا وموجهة لتحقيق االنتشار األمني بالشارع املصري 
من خالل زي���ارات مكثفة يقوم بها الوزي���ر ملواقع جتمع القوات 

ومديريات األمن.
وأه���اب املصدر األمني بأجهزة االعالم والصحافة توخي الدقة 
فيما ينش���ر من أخبار تتعلق بوزارة الداخلية وحقيقة االوضاع 
والعاملني بها في تلك املرحلة املهمة التي تتطلب دعم اجلهود التي 
تقوم بها الوزارة لس���رعة عودة االنتش���ار األمني وحتقيق األمن 

واالستقرار بالبالد.

القاهرة � أ.ف.پ: أكدت وزارة ش���ؤون اآلثار املصرية أمس ان 
متثال رمسيس الثاني الذي مت نقله من ميدان رمسيس إلى املتحف 
املصري الكبير بخير ولم يتعرض ألي أذى، على ما جاء في بيان 

أصدرته الوزارة.
وقال وزير الدولة لشؤون اآلثار زاهي حواس انه »تلقى تقريرا 
مفصال من قطاع املشروعات يؤكد أن التمثال في حالة آمنة جدا وال 
توجد أي أعراض تلف حديثة وان هذا التقرير يؤكد كذب ادعاءات 
صدرت في بع���ض الصحف«. وأكد املدير التنفيذي لترميم اآلثار 
املصرية باجليزة محمد فودة ان »التمثال يتم تأمينه من خالل أفراد 
وعناصر األمن التابعني لآلثار العاملني باملتحف املصري الكبير وانه 
لم يقم بفحص التمثال إال بعد موافقة مسؤولي األمن باملوقع«. وقال 
رئيس قطاع اآلثار املصرية ان »التقرير يؤكد استقرار حالة التمثال 
وان الفتانات »عالمات من مادة اجلبس تكش���ف حترك أي شروخ 
في التمثال« املوجودة في أعلى قمة التمثال عند الرأس وجدت في 
حالة آمنة جدا وال يوجد بها أي انفصال وهو ما يعنى اس���تقرار 

حالة التمثال وعدم تفتته او تعرضه للتدمير كما اشيع«.

شباب »اإلخوان« يحددون 17 مارس موعدًا لـ »الثورة« 
على مكتب اإلرشاد ومجلس شورى الجماعة

أعلن����ت مجموعة من ش����باب 
جماعة االخوان املسلمني اعتزامهم 
تنظيم مظاه����رات للمطالبة بحل 
مكتب اإلرش����اد ومجلس شورى 
اجلماعة، وإعادة انتخابهما علنا، 
وح����ددت املجموع����ة، التي قالت 
انه����ا تضم نحو 2000 ش����خص 
يوم 17 مارس املقبل، موعدا لبدء 

ثورتهم.
وأكد الشباب ان سبب تنظيمهم 
الثورة هو ان رياح احلرية التي 
أعادت تش����كيل وجدان الشباب 
املصري أدت الى س����قوط جميع 
مب����ررات العمل الس����ري وهو ما 

يس����توجب االنتق����ال الى مرحلة 
الدعوة وجهرية التنظيم ومن مرحلة 
الفرد واالسرة الى املجتمع والدولة، 
والعودة الى منهجية االمام حسن 
البن����ا وطريقته االولى في العمل 

العام املنفتح على املجتمع.
وحدد الش����باب يوم 17 مارس 
املقبل لبدء الثورة، عن طريق ذهاب 
وفد منهم ملقابلة مكتب االرش����اد 
للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، وهي: 
حل مجلس شورى اجلماعة ومكتب 
اإلرشاد احلالي، اللذين مت انتخابهما 
في ظ����ل تضييق أمن����ي زال بعد 
الثورة، واستمرار املكاتب االدارية 

باحملافظات كمكاتب مؤقتة حلني 
انتخاب مجلس االدارة اجلديد، على 
ان تتولى جلنة مؤقتة إدارة شؤون 
اجلماعة، وتتشكل من 5 أشخاص 
حتت رئاسة محمد مهدي عاكف، 
مرشد اجلماعة السابق، وعضوية 
4 أش����خاص من ذوي الكفاءة من 
غير أعضاء مكتب االرشاد احلالي، 
وتكون مهمتها االشراف على شؤون 
انتخ����اب مجلس  اجلماعة حلني 

االدارة اجلديد.
وأك����دوا ان����ه في حال����ة عدم 
االس����تجابة ملطالبهم سيدخلون 
أم����ام مقر  في اعتص����ام مفتوح 

مكتب اإلرش����اد، وفي حالة جناح 
ثورتهم واالستجابة ملطالبهم، وهو 
املتوقع مع بداية شهر ابريل املقبل � 
حسب قولهم � سيتم تنفيذ رؤيتهم 

لتطوير اجلماعة.
من جانبه، قال م.كمال سمير 
فرج اهلل، املنس����ق العام للثورة 
ل� »املصري اليوم«: »جلس����نا مع 
قيادات من مكتب االرش����اد منذ 3 
أيام، ولم تقبل هذه املطالب، ولدينا 
خطة ملدة 17 يوما لتجميع جهود 
شباب اجلماعة باحملافظات، والبدء 
في الثورة لتنفيذ مطالبنا يوم 17 

مارس«.

اس���تمرارا حلملة الهجوم 
التي تتعرض لها الفنانة غادة 
عبدالرازق منذ انتقادها لثورة 
25 يناير، كشف مجموعة من 
الشباب عبر »الفيس بوك« أن 
السبب في تأييد غادة للنظام 
ومعارضة الثورة، هو تعيني 
الفريق أحمد ش���فيق رئيس 
الوزراء احلالي البنتها روتانا 
في منصب كابنت طيران جوي 
في شركة »مصر للطيران« التي 

كانت تابعة له.
وهو األمر الذي زاد من الهجوم 
على غادة باعتبارها من املنتفعني 
من النظام السابق لذلك خرجت 
في مظاهرات لتأييد بقاء الرئيس 
السابق وهاجمت شباب الثورة 

عبر القنوات الفضائية.
وفي الوقت نفسه خرج فريق 

آخر ليدافع عن غادة مؤكدا ان 
غادة حاولت تعيني ابنتها بالفعل 
ولكن األمر لم يتم، وان تأييدها 
لنظ���ام مبارك لي���س له عالقة 
مبا ذكر وانه نابع من قناعتها 

الشخصية ووجهة نظرها.
وطالب الفري���ق املدافع عن 
ششغادة بالكف عن الهجوم على 
غادة، وخاصة انها تعيش حالة 

نفسية سيئة منذ الثورة.

أسرار تعيين ابنة غادة عبد الرازق في »مصر للطيران«

خالد يوسف يطالب بعالج رجال الشرطة نفسيًا!

الصاوي يتبنى دعوة تأسيس حزب التحالف الشعبي

شيرين: غنيت لمبارك بتكليف ولم أتقاض أجرًا
القاهرة: على خطى الفنانة التونسية هند صبري، التي اكدت 
انها اجبرت على تأييد الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين 
بن علي واعلنت ذلك فور هربه من تونس، قالت الفنانة املصرية 
شيرين عبدالوهاب انها غنت للرئيس املصري املخلوع حسني 
مبارك خالل مرضه بتكليف من وزير اإلعالم ومن دون ان تتقاضى 
اجرا. وقالت شيرين في تدوينة عبر صفحتها الشخصية ع�لى 
ال� »فيس بوك« انها لم متش على موجة الثورة وذهبت للتظاهر، 
على الرغم من انها غنت ملبارك خالل ايام مرضه، مش���يرة الى 

ان هذه األغنية كانت وفق تكليف.
وأضاف مسؤول صفحة شيرين على »فيس بوك«: حد هيقولي 
كانت ممكن ترفضه، وال هي قبلته عش���ان فلوس، هأقوله اوال 
هي مخدتش اي فلوس في االغنية دي ومني فينا مكنش متأثر، 

حتى لو كان مبيحبش الرئيس املخلوع.

صرح املخرج خالد يوس���ف بأن رجال الشرطة 
املصرية في حاجة بالفعل للعالج النفسي بعد 
أحداث ثورة 25 يناير حتى تس���تقيم العالقة 
بينهم وبني افراد الشعب وحتى تكون عالقتهم 
باملواطنني هي عالقة التعاون واحلماية وليس 

اإلهانة واالذالل.
وأكد أن احلوادث التي تقع في االيام االخيرة 
تدل بصورة واضحة على اختالل العالقة بني 

الشرطة واملواطنني.
على ضرورة دعم املجتمع للش���رطة خالل 
الفترة املقبلة حتى يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم 
من جديد في ظل أجواء ثورة 25 يناير، رافضا 
سخرية املواطنني من رجال الشرطة ومحاولة 
اهانتهم واحلد من مكانتهم، خاصة أن مثل هذه 
األمور س���تؤدي الى استمرار تدهور االوضاع 

االمنية.

القاه����رة: تبنى الفنان املصري خال����د الصاوي مع عدد من زمالئه 
الدعوة الى تأسيس حزب جديد بعد ثورة 25 يناير بعنوان »التحالف 

الشعبي« وانطلقت الدعوة اليه عبر »فيس بوك«.
وقال الصاوي عبر صفحته الشخصية: احيت الثورة قيم النضال 
والتضامن والتكاف����ل والعمل اجلماع����ي الدميوقراطي في كل مصر، 
وتبل����ورت هذه القيم في اعتصام التحرير الذي مثل جماهير القاهرة 
واغلب احملافظات من خالل وفودها وعلى مدار اس����بوعني تشكل في 
التحري����ر مجتمع متحرر من دون فوضى، ومنظم من دون تس����لط، 
مجتمع يتش����ارك فيه اجلميع الطعام، والرأي والقتال من دون متييز 
بس����بب اجلنس، او الدين او املال او خالفه، وهذا ما نريد اس����تلهامه 

ونحن نبني حزب »التحالف الشعبي« شاركونا.
وانض����م الى احلزب عبر املوقع االجتماعي الش����هير اكثر من 500 

عضو خالل الساعات األولى لتدشينه.

منة شلبي: لم أهرب من مصر

عال غانم: لم أسئ للثوار حتى أعتذر

دوللي شاهين تهدي الثورة »أم الدنيا«

أعربت الفنانة املصرية عال غامن عن اندهاشها من ترديد أقاويل 
عن اعتذارها لشباب ثورة 25 يناير بسبب سوء فهمها لهم، مؤكدة 

انها كانت تدعم الثورة وتؤيد مطالبها ولم تسئ اليها.
وفي حني أكدت ان مصير األعمال الفنية التي كانت تنوي تصويرها 

بات غامضا بعد اندالع الثورة.

بعد ان أعادت الفنانة دوللي ش���اهني غناء أغنية »يا حبيبتي يا 
مصر« للفنانة شادية وذلك كتحية للشعب املصري مبناسبة ذكرى 
انتصارات أكتوبر، سجلت الفنانة أغنية في حب مصر بعنوان: »ليه 

هي ام الدنيا« وذلك كهدية للشباب املصري.

املمثلة املصري����ة منة  نف����ت 
شلبي أن تكون غادرت مصر بعد 
اندالع ث����ورة »25 يناير«. وقالت 
في تصريحات لصحيفة »الوطن« 
الس����عودية امس، إنها مكثت في 
منزلها نظرا حلال����ة الرعب التي 
البالد بعد انسحاب  انتشرت في 
الشرطة. وكانت أنباء ترددت حول 
هروب منة ش����لبي من مصر، مما 
دفعها لتوضيح موقفها قائلة »لم 
أخرج إلى الشارع، وفضلت البقاء 
في منزلي نظ����را حلالة االكتئاب 
التي مررت بها بعد استشهاد عدد 

من الشباب املصريني«. 


