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 أصداء مباراة منتخبي مصر واجلزائر مازالت تلقي بظاللها على البلدين                                                  )أ.پ(

كأس أفريقيا خالل سحب القرعة في أنغوال                    )أ.پ(

زاهر يطالب المجلس القومي للرياضة بمنع دخول روراوة إلى مصر
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

من املقرر ان يتقدم مجلس ادارة 
االحتاد املصرى لكرة القدم برئاسة 
سمير زاهر مبذكرة عاجلة خالل 
الساعات القليلة املقبلة الى رئيس 
املجلس القومي للرياضة حس����ن 
صقر ملنع دخول رئيس احتاد الكرة 
اجلزائري محمد روراوة مصر بعد 
ثبوت قيامه شخصيا بدفع االموال 
لآلالف من امليليش����يات الدموية 
الذين احضروهم للخرطوم لشراء 
كل االسلحة البيضاء والسيوف من 
االسواق السودانية على الرغم من 
عضويته في اللجنة التنفيذية في 
االحتاد االفريقي  وفيفا ومحاوالته 
املستميتة للتأثير على حكم املباراة 
بني مص����ر واجلزائر ايدي ماييه ، 

من سيشل.
هذا وس����يتم مخاطبة االحتاد 
االفريقي لتعرية املسؤول اجلزائري 
الذي دام على التربص مبصر منذ 
املباراة االولى في اجلزائر مرورا 
بالقاهرة واختالقه للمشكالت غير 

املسبوقة.
في السياق نفسه، اجتمع صقر 
ظهر امس مع أعضاء مجلس إدارة 
احتاد الكرة برئاس����ة سمير زاهر 
لبحث الترتيبات التي سيتخذها 
االحتاد لتج����اوز محنة اخلروج 
من تصفي����ات مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا، حتى ال يؤثر ذلك 
على استعدادات الفراعنة اخلاصة 
ببطول����ة كأس األمم االفريقي����ة 
بأنغوال، خاص����ة ان عامل الوقت 

ضيق للغاية.
 وطل����ب صقر االط����الع على 
اخلطوات التي سيقوم بها االحتاد 
بشأن األحداث التي واكبت املباراة 
الفاصلة أمام اجلزائر في السودان 
واالطالع عل����ى صورة االحتجاج 
الذي مت إرساله لالحتاد  الرسمي 
الدولي عن أحداث اللقاء الفاصل 
واالعتداءات اجلزائرية ضد اجلماهير 
املصرية، وبحث أهم النقاط التي 

تضمنها ملف الشكوى.
وكان االحتاد املصري لكرة القدم 
قد أعلن تقدمه بشكوى رسمية إلى 
االحتاد الدولي لتوضيح االعتداءات 

التي تعرض لها اجلمهور املصري 
على أيدي مش����جعي اجلزائر في 

السودان.
فى ش����أن آخر، يبدأ املنتخب 
الق����دم اإلعداد  املص����ري لك����رة 
ملشوار احلفاظ على لقب بطولة 
افريقيا، مبواجهة املنتخب  كأس 
النيجي����ري ف����ي مب����اراة افتتاح 
املجموع����ة الثالثة واحملدد لها 12 
يناير القادم، بينما يالقي منتخب 
موزمبيق في ثاني مبارياته يوم 
16 منه، ويختت����م منتخب مصر 
مبارياته في الدور األول للبطولة 
مبواجه����ة منتخب بينني يوم 20 

من الشهر نفسه.
في غضون ذلك، اجمع خبراء 
الكرة املصرية على ضرورة بقاء 

حس����ن ش����حاتة واجلهاز الفني 
الفراعنة  املعاون لقيادة منتخب 
حلني االنتهاء م����ن كأس افريقيا 
التي تنطل����ق في يناير املقبل في 

انغوال. 
ففي البداية، رفض املدير الفني 
السابق ملنتخب مصر واحملاضر 
الدولي طه اسماعيل فكرة االستغناء 
عن اجلهاز الفني احلالي للمنتخب 
املصري عقب ضياع بطاقة التأهل 
ال����ى نهائي����ات كأس العالم 2010 
بجنوب افريقيا.  وأش����ار الى ان 
املنتخب املصري مير حاليا مبرحلة 
صعبة، حيث انه مقبل على بطولة 
أخرى كبي����رة ومهمة وهي كأس 
افريقيا، مؤكدا ان تسريح اجلهاز 
الفني في هذا التوقيت س����يجعل 

املصيبة تزداد تعقيدا ألن شحاتة 
قادر عل����ى تعويض اخلس����ارة 
واخلروج من املونديال بتحقيق 
انتصار كبير والفوز بكأس افريقيا 
كأكبر تعويض، كما أن الفرصة في 
البحث عن مدرب بديل تكاد تكون 

مستحيلة نظرا لضيق الوقت.
فى حني أكد رئيس جلنة الكرة 
بنادي الزمال����ك واملعلق الكروي 
حمادة امام أن بقاء شحاتة وجهازه 
املعاون رغم عدم وصول املنتخب الى 
كأس العالم أمر طبيعي وضروري 
في هذه املرحلة الصعبة، مطالبا 
شحاتة بعدم الوقوف كثيرا امام 

عدم تأهل املنتخب للمونديال.
وأشار الى أن شحاتة وجهازه 
الفني قادرون على قيادة املنتخب 

لعب����ور هذه الكب����وة.  بينما اكد 
املدير الفني لفريق طالئع اجليش 
فاروق جعف����ر على ضرورة بقاء 
املعاون  حسن ش����حاتة وجهازه 
حل����ني االنتهاء من الكأس القارية 
ألنهم وحدهم القادرون على قيادة 
املنتخب في هذه البطولة في ظل 
صعوبة البحث عن مدير فني بديل 
في ه����ذا التوقيت احلرج فبطولة 
افريقيا على األبواب وس����تنطلق 
في يناير املقبل واالس����تعداد لها 

سيكون بعد أسابيع قليلة.
وأشار الى ان املنتخب املصري 
اصبح مطالب����ا بالدفاع عن لقبه 
األفريقي للمرة الثالثة على التوالي 
ولهذا فعنصر االستقرار في اجلهاز 
الفني ضروري وال غنى عنه في 

هذه املرحلة الصعبة. 
من جهة أخ����رى، قرر اجلهاز 
الفني لألهلي عقد جلسة نفسية 
الدوليني امس لتأهيلهم  لالعبيه 
نفس����يا عقب الفش����ل في التأهل 

للمونديال.
وذكر النادي األهلي عبر موقعه 
الرس����مي أن د. شحاتة محروس 
اخصائي التأهيل النفسي سيعقد 
جلس����ة مع الالعبني الدوليني من 

أجل جتديد الدوافع لديهم.
ويسعى اجلهاز الفني للفريق 
إل����ى اخراج الالعب����ني من احلالة 
التي سيطرت  النفسية الس����يئة 
عليهم عقب خسارة املنتخب من 
اجلزائر وجتهيز الالعبني الستئناف 

مباريات الدوري.

خبراء الكرة المصرية يباركون تجديد الثقة بشحاتة والجهاز الفني 

اقتراح بتغيير اسم شارع الجزائر

»إنذار على يد محضر« لمبارك يطالبه
بإقالة سفيري مصر  في الجزائر والخرطوم

»المحامين المصرية« تقاضي الحكومة الجزائرية

تقدم بعض أعضاء املجل��س احمللي حملافظة اجليزة باقتراح لتغيير 
اس��م شارع اجلزائر باملهندسني إلى شارع حسن شحاتة ردا على إهانة 
جمه��ور اجلزائر للجمه��ور املصري عقب نهاية املب��اراة الفاصلة التي 
جمعت املنتخبني بالعاصمة الس��ودانية اخلرطوم. وقال رئيس املجلس 
احملل��ي للمحافظ��ة مصطفى اخلطيب في تصريحات لوس��ائل اعالمية 
إن املجلس عقد جلس��ة ملناقشة األحداث الس��اخنة التي أعقبت املباراة 
الفاصلة. وأشار اخلطيب إلى أن االجتماع أسفر عن مطالبة دولة اجلزائر 
بتقدمي اعتذار رس��مي ملص��ر عما بدر من جمهوره��ا األربعاء املاضي. 
وأضاف اخلطيب »االقتراح بتغيير اسم شارع اجلزائر إلى شارع حسن 
ش��حاتة مازال حتت الدراسة، وسنرى موقف اجلزائر من تلك األحداث 

قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا االقتراح«.

أنذر محام مصري الرئيس حس��ني مبارك قضائيا إلقالة سفيري 
مصر في اجلزائر والسودان لفشلهما في تأدية واجبهما خالل مباراتي 
مصر واجلزائر في تصفيات كأس العالم 2010. وقالت صحيفة »اليوم 
السابع« في موقعها على االنترنت ان احملامي نبيه الوحش وجه إنذارا 
على يد محضر إلى الرئيس مبارك طالبه فيه بإقالة سفيري مصر في 

اجلزائر والسودان.
 واوضحت الصحيفة ان الوحش ارجع طلبه الى تقصير السفيرين 
ف��ي نقل املعلومات اخلاص��ة بحالة التعبئة التي وصل إليها الش��عب 
اجلزائري في كرهه للشعب املصري وكذلك األسلحة التي استعان بها 
اجلمهور اجلزائري في الس��ودان. وطالب الوحش بضرورة »ترحيل 
الس��فير اجلزائري من مصر ألنه غير مرغوب فيه، فضال عن تسببه 
في مشاكل كبرى من قبل حيث كان له دور رئيسي في وقوع خالف 
ح��اد بني رئيس الوزراء احلالي والرئيس الس��ابق«.كما طالب الوحش 
ف��ي إنذاره بضرورة إقالة رئيس االحتاد املصري لكرة القدم س��مير 

زاهر من منصبه.

اكد نقي��ب احملامني املصريني حمدي خليف��ة أن النقابة بصدد رفع 
دعوى قضائية ضد احلكومة اجلزائرية، وذلك إثر االعتداءات »الصارخة« 
الت��ي حدثت للجماهي��ر املصرية عقب مباراة مص��ر واجلزائر األربعاء 
املاضي.  وأشار خليفة الى أن مجلس نقابة احملامني املصريني في طريقه 
بالفع��ل إلصدار بيان رس��مي يدين موقف احلكوم��ة اجلزائرية، وذلك 
خ��الل املؤمتر العام الذي دعت إليه النقابة واملقرر له اليوم.   وكش��ف 
نقيب احملامني املصريني النقاب عن سعي نقابته لتشكيل فريق كبير من 
احملامني للدفاع عن مصر أمام احملكمة الرياضية الدولية، فضال عن نية 

النقابة إقامة دعوى قضائية ضد احلكومة اجلزائرية.

الهواري يتوقع تأهل مصر ونيجيريا عن المجموعة الثالثة
ردود فعل متفاوتة بعد سحب قرعة كأس أفريقيا 2010

جاءت ردود الفعل متفاوتة بعد 
سحب قرعة كأس أفريقيا 2010 التي 
ابتداء من 10  ستحتضنها أنغوال 
الى 31 يناير املقبل، بعدما أوقعت 
أنغوال ومالي وماالوي واجلزائر في 
املجموعة االولى، في حني وضعت 
ساحل العاج وبوركينا فاسو وغانا 
وتوغو في املجموعة الثانية، وفي 
املجموعة الثالثة وقع كل من مصر 
الى  ونيجيريا وموزمبيق وبنني 
جانب بعضهم بعضا بينما تضم 
الكاميرون  الرابع����ة  املجموع����ة 

وتونس وزامبيا والغابون.
من جانبه، توقع عضو مجلس 
إدارة االحتاد املصري لكرة القدم 
الهواري أن يتأهل منتخبا  حازم 
مص����ر ونيجيري����ا كأول وثاني 

املجموعة الثالثة للدور الثاني.
وق����ال اله����واري »مجموعتنا 
س����هلة، وأعتقد اننا سنصعد مع 

نيجيريا إلى الدور التالي«.
وتابع »بالطبع مصر أقوى من 
موزمبيق وبنني، كما أن نيجيريا 
ليست في قوتها الطبيعية في هذه 
الفترة ولكن بحكم التاريخ أتوقع 

أن تصعد معنا«.
ويرى عضو مجلس إدارة احتاد 
الكرة أن التنافس سيكون شديدا 
الثانية والرابعة  في املجموعتني 

من التصفيات.
الفني  املدير  أع����رب  وبدوره، 
للمنتخب اجلزائ����ري لكرة القدم 
رابح سعدان عن سعادته بنتيجة 

القرعة.
وقال سعدان، في تصريحات 
نقله����ا االحتاد اجلزائ����ري لكرة 
الق����دم على موقع����ه اإللكتروني: 
»إنني سعيد لنتائج عملية القرعة 
التي أوقعتنا في مجموعة جيدة، 
العاج  مقارنة مبجموعتي ساحل 

والكاميرون الصعبتني«.
أننا منلك  وأض����اف »أعتق����د 
حظوظا كبيرة للمرور إلى الدور 
الثان����ي. هذه املنافس����ة تش����كل 
فرصة ممتازة لالعبني لالستعداد 
لنهائي����ات كأس العال����م بجنوب 

افريقيا 2010«.
أبدى مدافع منتخب  في حني، 
اجلزائر مجيد بوقرة سعادته بعدم 
وقوع منتخب ب����الده مع نظيره 
املصري ف����ي مجموعة واحدة في 

نهائيات كأس افريقيا.
ف����ي تصريحات  وقال بوقرة 
لصحيفة الهداف اجلزائرية »متنيت 
أال نقع مع مصر في مجموعة واحدة، 
حتى ال يكثر الكالم عن ذلك طوال 
الفترة املقبلة وملدة شهرين مقبلني 

قبل انطالق البطولة«.
وأضاف »ال أخش����ى مواجهة 

إصابة زكي 
بالعضلة الخلفية

حالة الحضري النفسية 
تبعده عن اإلسماعيلي

الزمالك  تأكد غياب مهاج���م 
عمرو زكي عن املالعب ما يقرب من 
ثالثة أسابيع بعد إصابته بتمزق 
في العضلة اخللفية خالل مباراة 

منتخب مصر أمام اجلزائر.
وقال مصطفى املنيري طبيب 
الزمالك إن الفحوصات التي أجريت 
لزكي أثبتت تعرضه لتمزق في 
العضلة اخللفية وانه يحتاج إلى 
الراحة على اثرها ملدة تتراوح بني 

أسبوعني وثالثة أسابيع. 
الدولي بني  املهاج���م  وخرج 
التي  الفاصلة  املباراة  ش���وطي 
جمع���ت مص���ر باجلزائ���ر في 
العاصمة الس���ودانية اخلرطوم 

األربعاء املاضي.
وكان ش���وقي غريب املدرب 
العام للمنتخب قد صرح أن زكي 
استبدل بني شوطي اللقاء بسبب 
معاناته من إصابة في العضلة.

وغاب زكي عن مران الزمالك 
مساء امس االول، بينما لم يشارك 
هاني س���عيد في امل���ران بداعي 
اإلجهاد رغم حضوره بعدما حصل 

على إذن من اجلهاز الفني.
ويستعد الزمالك ملواجهة غزل 
احمللة األربعاء املقبل في اجلولة 

التاسعة من الدوري املمتاز. 

الفن���ي  اجله���از  ينتظ���ر 
لإلسماعيلي عودة حارس مرماه 
عصام احلض���ري إلى تدريبات 
الفريق عقب عودته من املشاركة 
م���ع منتخب مصر ف���ي املباراة 

الفاصلة أمام اجلزائر. 
وقال املدرب العام لإلسماعيلي 
أش���رف خضر إن احلضري لم 
ينتظم في تدريبات الفريق حتى 
اآلن رغم ع���ودة الدوليني على 
رأسهم محمد حمص واملعتصم 

سالم.
وتابع »نتفهم ما يعاني منه 
احلضري من إحباط، ونعلم أن 
حالته النفسية سيئة، وننتظر 
أن يظه���ر حت���ى نتمك���ن من 

تهيئته«.
وأض���اف خض���ر »حاولنا 
االتصال به أكثر من مرة، ولكنه 
أغل���ق هواتفه ول���م نتمكن من 
الوصول إليه«. وأكد املدرب العام 
للدراويش أن احلضري سيخرج 
من حسابات اجلهاز الفني ملباراة 
اإلنتاج احلربي مس���اء بعد غد 
الثالثاء في ح���ال عدم انتظامه 

في التدريبات.

مصر، ولكن من األفضل مواجهتهم 
في األدوار املتقدمة وليس ضمن 
الدور األول، حتى ال يستمر الضغط 

علينا ملدة شهرين كاملني«.
وعن املجموعة التي وقعت فيها 
اجلزائر قال »أنغوال مس����تضيفة 
البطولة وستكون املباراة صعبة 
ملنتخب يلع����ب على أرضه وأمام 
جمهوره، ومنتخ����ب مالي يضم 
العبني مميزين، أم����ا ماالوي فال 
أعرفها ولكننا يجب أن نحذر من 

عنصر املفاجأة أمامها«.

جوزيه يخشى الجزائر

من جهته، أب���دى البرتغالي 

مانوي���ل جوزيه املدي���ر الفني 
ملنتخ���ب أنغوال قلقه من وجود 
منتخ���ب اجلزائر مع أنغوال في 

مجموعة واحدة.
وقال جوزيه في تصريحات 
»منتخب اجلزائر مقاتل وميتلك 
روح���ا قتالية، كما أن معنويات 
العبي���ه مرتفع���ة بع���د التأهل 
لكأس العالم على حساب مصر 
ولن يكون األمر سهال في لقائنا 

معهم«.
وأضاف »سنستهل مشوارنا 
أم���ام مالي وهو  البطول���ة  في 
منتخب قوي أيضا ويضم العبني 

مميزين«.

وعاد جوزيه ليؤكد أن املجموعة 
متوازنة مبدي���ا تفاؤله بالتأهل 
للدور الثاني، مضيفا: »س���نعد 
أنغوال بقوة لتكون حاضرة في 

الدور الثاني للبطولة«.
وأكد جوزي���ه على صعوبة 
منافسة أنغوال على لقب البطولة 
قائال »املنافسة على اللقب ستكون 
صعبة، وليس من الضروري أن 
ينافس املنتخب صاحب األرض 

على كأس البطولة«.
العديد من  وأضاف »هن���اك 
املنتخبات التي متتلك خبرة أكبر 
من املنتخب األنغولي، وسنسعى 

للظهور مبظهر جيد«.

الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المصري

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر
 يبحثان التطورات هاتفيًا

..ومصر تجّمد التعاون الفني مع الجزائر

تلقى وزير اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط 
امس األول اتصاال هاتفيا من نظيره اجلزائري مراد 
مدلسى مت خالله بحث املوقف بني البلدين في ضوء 
التطورات »املؤسفة« التي أعقبت مباراة كرة القدم 

في اخلرطوم بني مصر واجلزائر.
وصرح املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية 
السفير حسام زكى بأن أبوالغيط أعرب عن »رفض 
مصر التام لالعتداءات التي وقعت ضد اجلماهير 
املصرية في اخلرطوم وطالت املصالح واملنش����آت 

املصرية في اجلزائر«.
وتناول وزي����را اخلارجية املصري واجلزائري 
التداعيات اخلاصة باملباراة، وأشارا إلى »أهمية أن 
يتحلى إعالم البلدين وكذلك العربي واألجنبي في 
هذه املرحلة باحلكمة وضرورة توخي احلذر والتأكد 
من صحة األخبار قبل نشرها بحيث ال يؤدى ذلك 

إلى استثارة حفيظة شعبي البلدين«.
وأشار املتحدث إلى أن أبو الغيط أكد ل�� »شقيقه 
اجلزائ����ري أن مصر ال ميكن أن تس����مح بتعرض 
املصالح اجلزائرية على األرض املصرية أو املواطنني 
اجلزائريني ألي اعتداءات«. وقد أثار الوزير اجلزائري 
في االتصال الهاتفي مع نظيره املصري مسألة »مظاهر 
الغضب التي أبداها بع����ض املصريني في املنطقة 

احمليطة بالسفارة اجلزائرية في القاهرة«.
وأضاف زك����ي أن وزير اخلارجية املصري أكد 
استمرار مطالبة مصر للحكومة اجلزائرية بأهمية 
حماية املؤسسات واملنشآت املصرية وكل العاملني 

املصريني في اجلزائر.
على صعيد متصل، اعلن����ت وزارة اخلارجية 
اجلزائرية في بيان ان اجلزائر استدعت امس األول 

سفير مصر في اجلزائر وأعربت له عن »استغرابها 
وقلقها الشديد« من »التصعيد« في احلملة اإلعالمية 
في مصر. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة األنباء 
اجلزائرية ان وزير اخلارجية مراد مدلس����ي كلف 
سفير مصر ب� »ابالغ السلطات في بالده استغراب 
الس����لطات اجلزائرية وقلقها الشديد من تصعيد 

احلملة اإلعالمية« في مصر.
كما اعرب مدلسي عن »األمل في إنهاء هذه احلملة 

ألنها ال تخدم مصالح البلدين والشعبني«.
وحتول����ت التوت����رات بني القاه����رة واجلزائر 
ح����ول مباريات في كرة القدم للتأهل لكأس العالم 
2010، والت����ي فاز فيها الفريق اجلزائري، الى أزمة 
ديبلوماسية بعد ان اس����تدعت مصر سفيرها من 

اجلزائر »للتشاور«.
إلى ذلك، أفادت احلماية املدنية مصرع 18 شخصا 
وإصابة 312 آخرين بجروح في حوادث سير على 
طرق اجلزائر خالل تظاهرات الفرح التي تلت تأهل 
املنتخب اجلزائري الى مونديال 2010. وكانت حصيلة 

سابقة اشارت الى 14 قتيال و254 جريحا.
وذكرت احلماية املدني����ة ان اخطر حادث وقع 
في والية ورقلة )جنوب( وأودى بحياة خمس����ة 
اشخاص. وخرج سائقو السيارات في اعداد كبيرة 
يعبرون عن فرحتهم اثر تأهل الفريق اجلزائري في 
شوارع املدن والقرى اجلزائرية، واعتلى املتظاهرون 
سقوف السيارات بينما كانت تسير مسرعة، كما 
الحظ مراسل وكالة فرانس برس. من جهة أخرى، 
تعرض 145 ش����خصا لوعكات صحية وقلبية في 
مختلف أنحاء البالد اثر تظاهرات الفرح كما أفادت 

احلماية املدينة التي لم تتحدث عن اي وفاة.

الت���زال ردود الفع���ل تتوالى عق���ب املباراة 
»املوقعة« بني املنتخب���ني اجلزائري واملصري، 
وجديدها هو تتاب���ع مواقف الفنانني املصريني، 
اذ اصدرت املنتجة واملمثلة اسعاد يونس بيانا 
كان االول من نوعه اعلنت فيه مقاطعة شركتها 

للمهرجانات اجلزائرية كلها.
واكد البي��ان الذي حظ���ي باهتم���ام برام��ج 
ال���� »توك ش���و« املصرية ان الش���ركة العربية 
للسينما تبدي استياءها واستهجانها من كل ما 
بدر عن اجلزائري���ني ازاء اجلمهور املصري في 
الس���ودان واحتجاجها على صمت قادة الثقافة 
واالعالم اجلزائري بشأن تلك التجاوزات، وتعلن 
الشركة مقاطعة مختلف املهرجانات السينمائية 
والفنية اجلزائرية، واذا كانت الشركة قد قامت في 
املاضي بدعم هذه املهرجانات بأفالمها وابداعاتها 
وجنومها ومش���اركاتها، فقد كان���ت تقوم بذلك 
حرصا على التواصل العربي واميانا بأن الثقافة 
والفن والس���ينما قادرة على االبقاء على احلوار 

والتقارب العربي.
البيان دفع نقيب املمثلني املصريني اشرف زكي، 
بحسب جريدة »االخبار«، الى االعالن عن جتميد 
التعاون الفني بني البلدين وحظر مشاركة الفنانني 

املصريني في االنش���طة اجلزائرية، وسرعان ما 
انضم اليه احتاد النقابات الفنية املصرية ونقابة 
السينمائيني ونقابة املوسيقيني، وهاهي االعني 
تتجه الى مهرجان القاهرة السينمائي الذي انهى 
انشطته امس بحفلة بسيطة تضامنا مع احزان 
املصريني على ما جرى لهم في اخلرطوم. ونفى 
رئيس املهرجان عزت ابوعوف تكرمي الس���ينما 
اجلزائرية في حفلة اخلتام ألن التكرمي مت بالفعل 
عبر عرض افالم جزائرية طوال املهرجان، فيما 
تردد عن تنظيم فنانني مصريني وقفة احتجاجية 
قبل نصف س���اعة من موعد احلفلة، ثم توالت 

ردود الفعل الفردية.
الى ذلك، اعلن احمد السقا رفضه حفلة تكرمي 
في اجلزائر وقرر عدم زيارة بلد املليون ش���هيد 
مستقبال، فيما اعلن عمرو دياب عن تأجيل حفلته 
التي كانت مقررة امس في جامعة املستقبل بالقاهرة 
تضامنا مع مصابي احداث السودان، فيما نالت 
شهادات الفنانني املصريني الذين تعرضوا للضرب 
في اخلرطوم اهتماما بالغا من الفضائيات املصرية، 
وفي مقدمتهم املطربان محمد فؤاد وهيثم شاكر 
واملمث���ل ماج���د املصري واملنت���ج محمد العدل 

واالعالميان مفيدة شيحة ووائل االبراشي.


