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إيقاف التعامل على أسهم 46 شركة لعدم إرسالها اإلفصاحات الالزمة ألوضاعها

البورصة املصرية تتخطى أول اختبار بعد توقف 55 يومًا 
رغم خسارة 37 مليار جنيه في بداية التعامالت

وبدأت تظهر عمليات شراء جنحت 
في تقليص اخلسائر نسبيا أو 
على االقل ثبتت االس���عار عند 
املستويات التي هبطت إليها في 

مستهل التعامالت.
وكشف رئيس البورصة عن 
إيقاف التعامل على أس���هم 46 
شركة مقيدة نظرا لعدم التزامها 
الالزمة  بإرس���ال االفصاح���ات 
ألوضاعها خالل الشهرين املاضيني 
سواء لم ترسل نهائيا أو أرسلت 
إفصاحات منقوصة، مشيرا إلى 
أن ش���ركتني منها أرسلت امس 
افصاحاتها وسيعاد عليها التعامل 
اعتبارا م���ن اليوم. وأوضح أن 
االجراءات االس���تثنائية والتى 
تقصر التداوالت بالبورصة على 
3 ساعات فقط بدال من 4 ساعات 
وإلغاء بع���ض اآلليات األخرى 
مستمر تطبيقه حتى يتم إلغاؤه 
بالتشاور مع هيئة الرقابة املالية 
في ضوء املستجدات وحتى يعود 

االستقرار للبورصة.
وأش���ار إلى أنه سيتم خالل 
يوم���ني ط���رح نش���رة اكتتاب 
»صن���دوق اس���تثمار مص���ر 
املستقبل« على املصريني وغير 
الراغبني ف���ي دعم  املصري���ني 
البورصة املصرية واالستثمار 
فيه���ا بس���عر 10 جنيهات فقط 

للوثيقة.

بتثبيت أس���عار 16 سهما، حتى 
نهاية اجللسة لتجاوز هبوطها 
نسبة 10%، أهمها أسهم موبينيل 
وأوراسكوم لإلنشاءات والشرقية 
للدخ���ان ومطاحن مصر العليا 
واإلسكندرية لتداول احلاويات.
التثبيت وفقا لإلجراءات  مت 
التي وضعتها هيئة الرقابة املالية 
بتعليق التداول على السهم الذي 
التغيير في سعره %5  يتجاوز 
ملدة نصف س���اعة، فإذا جتاوز 
التغير 10% يتم تثبيت س���عره 
مع استمرار التداول عليه لنهاية 
البورصة 46  اجللسة. وأوقفت 
شركة عن التداول، لعدم التزامها 

بقواعد اإلفصاح املالية.
وتعليقا على التداوالت امس، 
اعتبر رئيس البورصة املصرية 
املكلف محمد عبد السالم الهبوط 
بأنه أقل من التوقعات، مؤكدا أنه 
لن يتم إغالق البورصة مجددا.

الس���الم - خالل  وقال عبد 
املؤمتر الصحافي الذي عقده امس 
� إن أداء البورصة جاء متماسكا 
رغم حدة الهبوط الذي منيت به 

االسعار في الدقائق االولى.
وأضاف أن السوق بدأت على 
هبوط ح���اد نتيجة حالة الفزع 
والرعب لدى املستثمرين، لكنه 
مع مرور الوقت بدأ الهدوء يسيطر 
على احلالة النفسية للمستثمرين 

القاه���رة � وكاالت: تخط���ت 
البورصة املصري���ة أول وأكبر 
اختبار لها امس مع اس���تئنافها 
التعامالت بعد 55 يوما من التوقف 
بسبب أحداث ثورة 25 يناير التي 
أطاحت بالرئيس حسني مبارك 

في 11 فبراير.
وأنهى مؤشر »إيجي إكس 30« 
القياسي بالسوق أولى جلساتها 
بعد 38 جلسة من التوقف على 
تراجع نسبته 8.92% أو مبقدار 
503.79 نقط���ة ليس���تقر على 

5142.71 نقطة.
واس���تطاعت البورص���ة أن 
تقل���ص نوع���ا ما خس���ائرها 
الكبيرة ف���ي الدقائق األولى من 
بدء التعامالت بعد أن استطاع عدد 
من األسهم الصعود، مثل أسمنت 

سيناء بلتون املالية القابضة.
كان مؤشر »إيجي إكس 30« 
التعامالت  ف���ي بداي���ة  تراجع 
بحوال���ي 10%. وارتف���ع س���هم 
»أسمنت سيناء« بنسبة %3.46 
ليصل إلى مستوى 50.16 جنيها 

)8.43 دوالرات(.
كانت الشركة أعلنت مطلع هذا 
الشهر أن مجلس إدارة الشركة 
اقترح توزيع نقدي قدره 9.50 
جنيهات لكل سهم على اجلمعية 
العمومية التي ستنعقد يوم 27 
من الش���هر اجل���اري ما يعطي 
أمام اجتاه  سهم الشركة مناعة 
الهب���وط ويدفع بارتفاعه خالل 
اجللسات القادمة. وارتفع سهم 
بلتون بنسبة 3.56% ليصل إلى 9 
جنيهات. وزاد سهم شركة القاهرة 
لالس���تثمار والتنمية العقارية 
بنسبة 8.79% إلى 14.71 جنيها.

كان سهم أوراسكوم تليكوم 
استطاع تعويض خسائره املبكرة 
وقفز بنس���بة 7%، لكنه ما لبث 
أن تراجع بنسبة 2.76% ليصل 
إلى 3.52 جنيهات متصدرا قائمة 
األسهم األكثر نشاطا من حيث 

الكمية.
وكان���ت الس���وق خس���رت 
حوالي 37 مليار جنيه في بداية 
التعام���الت ليص���ل رأس املال 
السوقي 373 مليار جنيه مقابل 
407 مليارات جنيه قبل استئناف 

عمل البورصة امس.
البورص���ة املصرية  وقامت 

متداولون في البورصة املصرية أمس إثر إستئناف عملها للمره األولى بعد 55 يوما من اإلغالق      )رويترز(

رئيس البورصة: 
الهبوط أقل 

من التوقعات 
ولن نغلق البورصة 

مرة أخرى

من داخل »احملور«.. أسرار إبعاد معتز الدمرداش!
منذ س����نوات لم ينف رجل 
األعمال حس����ن راتب، صاحب 
فضائية »احملور« انتماءه للنظام 
املصري القدمي ووصل األمر به 
للتحريض ضد الثورة وشبابها 
في برنامجه املالكي »48 ساعة« 
والذي سخره لتشويه ثورة 25 
يناير وقياداته����ا، حيث خرج 
مطالبا بوقف املظاهرات املنادية 
بس����قوط النظام بأي ثمن وأي 

طريقة.
وبعد جناح الثورة لم يتورع 
راتب في التضحية حسبما يؤكد 
موقع »محيط« ببرنامجه »48 
س����اعة« من أجل عيون الثورة 
التي حتول����ت قصائده نحوها، 
ليتحول الى البرنامج األكثر شهرة 
باحملطة وهو »90 دقيقة«، محاوال 
الدور  اس����تخدامه للعب نفس 
السابق من خالله، ولكن مذيع 
البرنامج معتز الدمرداش ورئيس 
التحرير سامي عبدالراضي وقفا 
له باملرصاد رافضني أي تدخل 
البرنامج على  منه في سياسة 

اإلطالق.
وعندما وج����د راتب انه لن 
أمامهما،  الوق����وف  يس����تطيع 
بدأ مي����ارس عليهما سياس����ة 
»التطفيش« عن طريق اختالق 

مش����اكل غير حقيقي����ة ملعتز 
الدمرداش وأسرة البرنامج كان 
آخرها أزم����ة حوار عبود الزمر 
الذي دارت الشائعات حول أنه 
السبب في رحيل مذيع البرنامج 
ورئيس حتريره عن احملطة بعد 
6 سنوات. ولكن احلقيقة أن الزمر 
ليس سبب اخلالف بني الطرفني 
وأن صديقا مقربا من مالك القناة 
وراء األزمة حيث أشارت املصادر 
إلى أن اخلالفات بدأت منذ فترات 
طويل����ة ألن معتز الدمرداش ال 
يجامل أح����دا في العمل ويلتزم 
املهنية واحلي����اد وكان يحصل 
القن����اة وقت  على إج����ازة من 
عرضها السنوي ملؤمتر احلزب 
الوطني وكان يرفض املشاركة 
في مثل ه����ذه املؤمترات عكس 
برنامجه املالكي »48 ساعة« الذي 
كان يذه����ب مقدماه إلى املؤمتر 
ويهروالن خلف قيادات النظام 

البائد. 
وشرحت املصادر حقيقة حوار 
عبود الزمر وقالت: إن فريق العمل 
في البرنامج لم يطلب من معتز 
إجراء احلوار ألن معتز منذ بداية 
البرنامج ال يجري حوارات خارج 
االس����تديو منذ أغسطس 2006 

وحتى األسبوع املاضي.

وأوضحت املصادر أن حوار 
عبود الزمر قام به محمد صالح 
الزه����ار ي����وم االثن����ني املاضي 
املوافق 13 مارس اجلاري وعلى 
علم من القناة كاملة، فاألجهزة 
والكامي����رات واملونت����اج متت 
بالقناة ولم يك����ن احلوار عمال 
سريا، وأخبر فريق العمل يحيى 
ممتاز مدير قناة »احملور« باحلوار 
أنه يعرض احلوار  وطلب منه 
في اجلزء األول م����ن البرنامج 
ووافق عليه، وأضافت املصادر 
أن د.علي السمان حل ضيفا على 
البرنامج في ذلك اليوم وأنه نظرا 
لعطل فني تأخر ظهوره وفضل 
االنصراف واشتكى بفاكس رسمي 
لصديقه املقرب حسن راتب من 
العاملني في  سوء املعاملة وأن 
القناة قبلوا رأس د.السمان بسبب 
التأخير لكنه فضل عدم الظهور 

في البرنامج.
وقالت املصادر: إن الدمرداش 
ال عالقة له م����ن قريب أو بعيد 
باستضافة الزمر وفوجئ باتصال 
هاتفي من حس����ن راتب يطلب 
منه عدم الظهور في اليوم التالي 
لألزمة إال بعد مقابلته، وهو األمر 
الدمرداش وأرسل  الذي رفضه 
إنذارا على يد محضر إلى القناة 

يطالب بفسخ عقده إلخالل القناة 
ببنوده وذلك بعد أن حصل على 
قرار رسمي مبنعه من الظهور.

م����ن جانب����ه أك����د س����امي 
عبدالراضي رئيس حترير برنامج 
»90 دقيقة« استمرار املفاوضات 
مع إدارة احملط����ة لعودة معتز 
الدمرداش مرة أخرى، مشيرا إلى 
أنه حدث سوء تفاهم بني اجلانبني 
وأنه قام بشرح حقيقة املوضوع 
لرئيس القناة حس����ن راتب في 
لقاء استمر ما يزيد على ساعة 

ونصف الساعة.
وأضاف عبدالراضي أنه أبلغ 
رات����ب اعتذاره ع����ن البرنامج 
هو اآلخر في ح����ال عدم عودة 
الدمرداش، ألن بينهما »كيميا« من 
خالل الفترة الطويلة التي عمال 

فيها معا على حد قوله.
وأشار رئيس حترير البرنامج 
إلى أنه أقت����رح على راتب عقد 
اجتماع ثالثي يضمه مع معتز 
وعم����ر الفقي مدي����ر وكالة »أد 
الين« الوكي����ل اإلعالني للقناة 
من أجل حل اخلالف، وأن راتب 
اش����ترط وجوده في االجتماع، 
ولكن ظروف سفر الفقي خارج 
مصر هي التي حالت دون اجتماع 

الطرفني معا.

»املركزي للمحاسبات« يبلغ النائب العام 
مبخالفات حتالف شركات عز في سوق احلديد

سوق احلديد املسطح مبصر عام 
2003 تشير إلى استحواذ شركات 
حتالف عز على النس����ب الغالبة 
بهذه السوق وفقا ملا يلي 77% من 
الطاقات اإلنتاجي����ة و68.3% من 
اإلنتاج الفعلي و47.9% من كمية 
املبيعات احمللية و83.2% من كمية 

الصادرات للحديد املسطح.
وقد جاء بالتقريرين أن رسوم 
التي مت فرضها مبوجب  اإلغراق 
قرارات وزارية على الواردات من 
حديد التسليح واحلديد املسطح 
أدت إلى احلد من الواردات وسيطرة 
الش����ركات العاملة في مصر على 
السوق احمللي وفرض أسعارها 
حيث قامت معظم الشركات وعلى 
رأسها شركات حتالف عز بزيادة 
أسعار مبيعاتها من حديد التسليح 
واحلديد املسطح مبعدالت تفوق 

معدالت الزيادة في التكلفة.

التس����ليح واحلديد املسطح في 
مصر وبصفة خاصة نشاط ثالث 
شركات يرأس مجالس إداراتها عز 
تعرف بتحالفات شركات عز وهى 
شركة االسكندرية الوطنية للحديد 
العز  والصلب بالدخيلة وشركة 
التسليح وشركة  لصناعة حديد 

العز لصناعة الصلب املسطح.
وقد جاء بالتقريرين وفقا ملا 
صرح به امللط أن حتالف شركات 
عز ميثل النصيب األكبر من حجم 
هذه الصناعة على النحو التالي، 
أن شركات حتالف عز تستحوذ 
على النسب التالية من سوق حديد 
التسليح في مصر خالل عام 2003 
)50.2%( م����ن الطاقات اإلنتاجية 
و54.9% من كميات اإلنتاج الفعلي 
و55.3% من كمية املبيعات احمللية 

و72.3% من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التي متت على 

القاهرة � أ.ش.أ: صرح املستشار 
جودت امللط رئيس اجلهاز املركزي 
للمحاسبات بأنه أرسل تقريرين 
إلى النائب العام مع تقارير أخرى 
بش����أن اس����تحواذ مجموعة عز 
للحديد والصلب على نسبة األسهم 
اململوكة الحتاد العاملني املساهمني 
بشركة االسكندرية الوطنية للحديد 

والصلب بالدخيلة.
وكان املستشار جودت امللط قد 
سبق ان أرسل التقريرين نفسيهما 
إلى أحمد فتحي س����رور رئيس 
مجلس الشعب الس����ابق في 29 
مايو 2004 و15 سبتمبر 2004 عن 
حديد التسليح واحلديد املسطح 
ق����ام بإعدادهما والتوقيع عليهما 
خمسة من وكالء اجلهاز رؤساء 
اإلدارات املختصة ويقعان في 278 
التقريران  صفحة. واس����تعرض 
نشاط الش����ركات املنتجة حلديد 

أحمد عز

محمد منير يدعم البورصة
 بحملة على »اليوتيوب«

حيلة تامر حسني إلنقاذ »آدم«

بعد عمرو دياب .. اتهام يسرا 
باالستيالء على أراضي الدولة

هالة سرحان تفضح حكاية 
العادلي مع »فتيات الليل«

العاليلي: السندريال تعرضت 
لالغتيال ولم تنتحر

زينة: شقيقتي كانت 
ضحية فساد جهاز الشرطة

طبيب يعرض على عفاف شعيب 
»كنتاكي الثورة« بدل الكباب

مطالب بالتحقيق في االعتداء 
على فتيات بسجن حربي

تبنى املطرب محمد منير حملة على موقع »اليوتيوب« 
لدعم البورصة املصرية، داعيا عبر مقطع ڤيديو بثه املوقع 
كل فرد من افراد الش���عب املصري مهما كانت ش���ريحته 
العمرية ان يدعم البورصة املصرية بأي مبلغ من اجل ان 
تكون مصر االجمل واالفضل واالقوى دائما. وأكد منير � في 
حملته � ان شأنه في ذلك شأن 
جميع املصريني الذين يعرفون 
قيمة البورصة وتأثيرها على 
القومي ويحرصون  االقتصاد 
على سالمتها وعلى خطة اعمار 
مصر التي س���تبنى من جديد 

بعدما مت هدم الفساد.
وتس���تهدف حمل���ة منير � 
او الكين���غ كما يلقبه محبوه � 
حماي���ة البورصة من املخاطر 
التي تهددها بعد اعادة افتتاحها 
بعد فترة اغالق طويلة نتيجة 
لالحداث الت���ي مرت بها مصر 
مؤخرا، وتأتي احلملة ضمن العديد من احلمالت واسعة 
النطاق التي يشارك فيها جميع طوائف الشعب املصري 
والفنانني واملثقفني لدعم ومساندة اجلهود املبذولة العادة 

بناء مصر.
بعد فشله في حتسني صورته امام جمهوره بسبب موقفه 
املعارض من الثورة املصرية قرر تامر حسني اللجوء الى 
حيلة جديدة كي يثبت بأنه مع الثورة، اذ طلب من مؤلف 
مسلس���له اجلديد »آدم« ان يتضمن املسلسل احداثا من 

الثورة من اجل انقاذ تسويق العمل.
واكد مؤلف املسلسل احمد 
ابو زيد ملجل���ة »انا زهرة« ان 
العمل سوف يتضمن مجموعة 
من القضاي���ا االجتماعية مثل 
التي  الفس���اد، والقمع والقهر 
كانت سببا في اشعال الثورة، 
كما سيتطرق الى عالقة املواطن 

املصري بأمن الدولة.
واشار املؤلف الى ان العمل 
سوف يتضمن مفاجأة تتعلق 
بالثورة لن يكشف عنها اال في 

احللقة االخيرة.
وعلى رغ���م احلمالت التي 

تدعو الى مقاطعة تامر واعماله اال انه اس���تأنف تصوير 
املسلس���ل بعد توقف اكثر من شهر منذ اندالع »ثورة 25 
يناير« اذ بدأ التصوير قبل الثورة، وتسببت االحداث في 
توقفه، وخصوص���ا بعد الهجوم الذي تعرض له املطرب 

املصري نتيجة موقفه.

استمرارا لفتح ملفات الفساد واالستيالء على أراضي 
الدولة مت اتهام الفنانة يسرا باحلصول على أراضي الدولة 

بطريقة غير مشروعة من رجل أعمال.
من جهتها، رفضت يس���را ادراجها في قائمة املشاهير 
الذين حصلوا على أراض بطريقة غير مشروعة، مؤكدة 

انها ليس���ت لها عالقة نهائيا 
بهذا األمر.

وش���ددت يس���را على انها 
اش���ترت األرض املوجودة في 
مدينة السادس من اكتوبر من 
الدولة مباشرة عام 1995 بعد 
طرحها للبيع، وان لديها العقود 
واألوراق الرسمية التي تثبت 

ذلك.
وكان ق���د تق���دم م���ن قبل 
مجموعة م���ن احملامني ببالغ 
لنيابة األموال العامة يتهمون 
فيه���ا مجموعة م���ن الفنانني 

باحلص���ول على أراض متميزة بأس���عار متدنية للغاية 
ومخالفة لألسعار احلقيقية لهذه األراضي في ذلك الوقت. 
ويأتي ف���ي مقدمة القائمة التي تضم ع���ددا من الفنانني 
وتندرج حتت قضايا الفس���اد، كل من عمرو دياب ومنى 

زكي وأحمد حلمي وياسمني عبدالعزيز وزوجها.

ترددت في الفترة املاضية أنباء قوية عن عودة االعالمية 
هالة سرحان الى مصر بعد ابتعادها عن البالد عدة سنوات 
اثر قضية »فتيات الليل«. ونقلت الناقدة الفنية عال الشافعي 

عن االعالمية هالة سرحان قولها انها ستعود للقاهرة.
واكدت الش���افعي ان قرار منعها م���ن دخول مصر لم 

يكن قرارا قضائيا وليس له اي 
اس���انيد قانونية بل كان قرارا 
الداخلية  ش���خصيا من وزير 

السابق حبيب العادلي.
وعن قضية فتيات الليل قالت 
انها لم تتعد بالغا قدم للنائب 
العام وحفظ لعدم اس���تكمال 
األدلة، مش���يرة ال���ى انه بعد 
سقوط جهاز مباحث امن  الدولة 
مت الكشف عن ان ما حدث كان 
مكيدة ضد هالة للتخلص منها 

باوامر من العادلي نفسه.

قال الفنان عزت العاليلي ان س���عاد حس���ني لم تنتحر 
وانه���ا تعرض���ت لالغتيال على يد مجهول ستكش���ف عنه 

األيام القادمة.
وقال العاليلي لبرنامج »يال س���ينما« معرفتي بس���عاد 
حسني عن قرب جتعلني أثق في انها ال ميكن ان تقبل على 
االنتحار حتت أي ضغط مهما كان، خاصة انها كانت إنسانة 
قوية وعنيدة، وال ميكن ان أتخيل ان تصل الى هذه احلالة، 

واعتقد ان قصة انتحارها كذبة.
وأضاف »يعلم اهلل س���بحانه وتعالى ماذا حدث لسعاد 
وكيف توفيت، رمبا تكون قتلت، لكن األيام القادمة س���وف 
تس���فر عن احلقيقة، وهل انتحرت أم قتلت، كما ال اعتقد ما 
يتردد عن جتنيدها من جانب مسؤولني في النظام السابق، 

خاصة ان شخصيتها كانت قوية وال تقبل بذلك األمر«.

على الرغم من انها كانت من اكثر املؤيدين لبقاء الرئيس  
حسني مبارك في س���دة احلكم عبر التواجد املستمر في 
مظاهرات التأييد للرئيس السابق، لكن هذا كله لم مينع 
املمثلة املصرية زينة في جلسة جمعت بينها وبني بعض 
االصدقاء مؤخرا من توجيه اتهام صريح وواضح لوزارة 
الداخلية في عهد وزير الداخلية 
االس���بق حبيب العادلي حول 
تورطها في الزج بأبرياء وراء 
اسوار الس���جون مشددة على 
ضلوع جهاز الشرطة في النظام 
تلفيق تهمة االجت���ار مبخدر 
الكوكايني لش���قيقتها ياسمني 
الت���ي حصلت على البراءة في 
اولى جلسات نظر القضية خالل 

شهر اغسطس املاضي.
واضافت زينة ان شقيقتها 
مت القبض عليها ظلما وعدوانا 
وقالت: شقيقتي كانت ضحية 
فساد ضابط اراد االنتقام من اسرتي جراء خالفات ومنازعات 

بينه وبينها.

التزال أصداء احللقة � التي ظهرت فيها الفنانة املصرية 
عفاف شعيب في برنامج بإحدى القنوات اخلاصة أثناء الثورة 
املصرية � مستمرة، حيث شهد � مؤخرا � موقع ال� »يوتيوب« 
ڤيديو حقق أكثر من 40 ألف مشاهدة للسخرية من شكواتها 
خالل استضافتها بالبرنامج من ان ابناء شقيقها يعانون ألن 
محالت البيتزا والكباب مغلقة 
بسبب الثورة. ويظهر الڤيديو 
مقتطفات من كالم عفاف شعيب 
ويرب���ط بينه وبني ما قيل عن 
رشوة الثائرين مبيدان التحرير 
بوجبات كنتاكي، وقال باس���م 
يوسف ساخرا: »لو كنتي جيتي 
يا مدام عف���اف التحرير كنتي 

لقيتي أكل«.

مشاهير

وتع�ج����ب م������ن ش����كوى 
الطع���ام ال���ت���ي تكررت على 
 لسان مش���اهير آخ��رين ب��خ��الف عف��اف، وقال: »األكل
الل���ي ف���ي البلد خلص في ظ���رف أس���بوع، وبقينا وال 

الصومال«.
باس���م يوسف هو استشاري قلب يعمل عضوا بهيئة 
التدريس بكلية الطب وحاصل على زمالة كلية اجلراحني 
البريطانية عام 2006، ورخصة مزاولة املهنة بالواليات 
املتح���دة 2005، لكنه رغم ذلك يه���وى اإلعالم ووجد في 
ال� »يوتيوب« منفذا إلش���باع هذه الهواية من خالل هذه 

احللقات الساخرة.

طالبت 17 منظمة حقوقية مصرية أمس األول وزير الصحة 
أشرف حامت بالتحقيق في هتك عرض فتيات من املتظاهرين 

على أيدي أطباء من اجليش بأحد السجون احلربية.
وقالت املنظمات في بيان مشترك ان »ضباطا من اجليش 
املصري وأطباء ضباط باجليش انتهكوا حرمة النفس واجلسد 
لعشرات ممن جرى احتجازهن يوم التاسع من مارس 2011 

بعد فض اعتصام ميدان التحرير«.
ونقلت املنظمات عن شهادات احملتجزات القول ان »طبيبا 
يرتدي معطفا أبيض فوق بزته العسكرية قام بتوقيع الكشف 
الطبي اإلجباري على عذرية الفتيات الالتي جرى احتجازهن 
في الس���جن احلربي، وان ضابطا باجليش حضر الفحص 
اضافة لس���جانة. وأضافت املنظمات انه »مت اجبار النساء 
على الوقوف عاريات متاما، في وقت واحد ومكان واحد في 

عنبر احلجز ومت التفتيش وباب العنبر مفتوح.
ورصد بيان املنظمات ش���كاوى اخرى تفيد بقيام طبيب 
السجن بحقن احملتجزات عن طريق الوريد مبادة قيل انها 
مسكنة لأللم، بعد تعرضهن للتعذيب، وأكد ان من تعرضن 
للحق���ن بتلك املادة اش���تكني من آالم ف���ي البطن فضال عن 

القيء.
وتاب���ع البيان احلقوقي ان���ه إذا كان التعذيب بذاته يعد 
من أس���وأ أش���كال االنتهاك حلقوق االنسان وحرمة جسده 
فإن الوقائع املذكورة تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الوطنية 
والدولي���ة املنظمة ملهنة الطب وإخ���الال بواجبات الطبيب 

وأخالقيات مهنة الطب.
وطالبت املنظمات وزي���ر الصحة بالتدخل لدى املجلس 
العس���كري لوقف تلك االنتهاكات ف���ورا واالعتذار العلني 
لهؤالء الضحايا ومقاضاة كل م���ن يثبت تورطه من أطباء 

وضباط.

محمد منير

تامر حسني

يسرا

هالة سرحان

زينة

عفاف شعيب

إلهام شاهني: احلرية
 اختفت بعد رحيل مبارك

أبدت الفنانة املصرية إلهام شاهني تشاؤمها من الوضع 
احلالي الذي متر به مصر والذي توقفت فيه عجلة اإلنتاج 
ما تسبب في خسائر مادية للمصانع والشركات والبورصة، 

على حد قولها.
وأش���ارت الى ان هذا األمر جعل املعلن يغادر السوق 

املص���ري وه���و ما س���يؤثر 
س���لبا على حركة بيع وشراء 

املسلسالت املصرية.
وأضاف���ت الفنانة املصرية 
إله���ام ش���اهني ان مصر كانت 
تتمتع بحرية شديدة في عصر 

الرئيس السابق مبارك.
وأك���دت الفنان���ة املصرية 
إلهام ش���اهني ان الناس كانوا 
يقولون ما يريدون ويتحدثون 
في البرامج املختلفة عن الفساد 

إلهام شاهنيبحرية اختفت اآلن.




