
 48  التطورات في مصر  الخميس ٣ فبراير  ٢٠١١ 

 المذيعة سها النقاش تمتنع
  عن العمل في التلفزيون المصري 

 القاهرةـ  رويترز: قالت سها النقاش 
املذيعة في التلفزيون املصري احلكومي 
إنها امتنعت عن االستمرار بالعمل في 
اجلهاز الذي ظلت تعمل فيه ٢٠ عاما بعد 
ما قالت انه «افتقد لألخالقيات املهنية» 
في تغطيته لالحتجاجات الهائلة التي 
الرئيس حسني مبارك.  دعت لرحيل 
القنوات احلكومية هّونت  وكثير من 

من شأن االحتجاجات في أيامها األولى 
ولكنها خصصت لها تغطية على مدى ٢٤ 
ساعة اعتبارا من يوم اجلمعة. وأضافت 
سها النقاش أنها قرأت خمس نشرات 
اخبارية في قناة النيل لألخبار في ٢٦ 
ينايــــر ثاني أيام االحتجاجات ولكنها 
اســــتاءت ألن شوارع القاهرة صورت 
على أنها هادئة بينما كانت تعج بآالف 

احملتجني. وقالت لـ «رويترز»: «قررت أال 
أعود مرة أخرى.. أنا غادرت ألن التغطية 
افتقدت احلد األدنى لألخالقيات املهنية». 
وأضافت «خالل االستراحة.. كنت أذهب 
مع الزمالء الذين كانوا يتجمعون أمام 
قنوات تلفزيونية أخرى ملشــــاهدة ما 
يحدث في مظاهرات علنية مســــتمرة 

في كل مكان في  مصر».   سها النقاش 

 طلعت زكريا يعيب تشويه صورة مبارك 

 إلهام شاهين: كان عليهم
  إيقاف قناة الجزيرة منذ زمن! 

 القاهرةـ  وكاالت: عبرت املمثلة 
املصرية إلهام شاهني عن حزنها 
الشديد ملا يحصل في مصر، وقالت 
في حديثها لصحيفة اجلمهورية: 
ان ما نراه فوق خيالنا، ثم كيف 
يتصــــور احد ان هناك من اخرج 
املجرمني من السجون لكي نصل 
الى احلال الذي نحن عليه، ثم ملاذا 
كل هذا احلرق لسيارات الشرطة 
وقتل رجالها وإرهابهم، انني اقولها 
بصراحة مصر حتتاج قبضة من 
حديد ألنها الباقية، ومصر اهم من 
اي شــــيء. وتابعت: أما عن قرار 
وقف قناة اجلزيرة فقد كان يجب 
ان يتم ذلك منذ زمن وليس في هذا 
التوقيت، لقد شعرت بأنها قناة 
كارهة ملصر وكأننا لسنا اشقاء، 
ان الذين تستضيفهم هذه القناة 
حاقدون على مصر وال يتمنون لها 
اخلير. اضافت: ان العاملني بهذه 

القناة يحتفظون بأرقام كل الرموز 
الذين ال هم لهم إال شتم مصر وبث 
كل ما هو محبط وباعث على اليأس 
في نفوس ابنائها بل انهم راحوا 
يعيدون املشــــاهد التي التقطتها 
كاميراتهم للعنــــف الذي صنعه 
اعداء مصر، لقد شاهدت استاذا 
لإلعالم يتحدث على شاشتهم بكل 
البغض ملصر وهذا الشــــخص ال 
يصح ان يكون اســــتاذا لإلعالم 
يعلم اجياال، انه مستفز ويتباهى 
مبا يحدث من دمار، لقد آذانا كل 
هؤالء في مشــــاعرنا وتطاولوا 
علينا ثم انهم علــــى هذه القناة 
يرفضون اظهار اي ايجابيات وانا 
اطالــــب بقانون دولي يحرم هذه 
األفعال ألنها ليست حرية رأي او 
نقدا ولكنها جتريح وإهانة وألن 
مصر هي الباقية فقد تقدم ابناؤها 
وشبابها الصفوف وحموا كل شيء 

وسهروا حتى الصباح يدافعون 
عن املال والعرض والشرف، ألنهم 
يدركون ان مصر هي الباقية رغم 
انف احلاقدين وهذا هو اجلانب 
املأســــاة  الوحيد في  االيجابــــي 
التي حدثت. بدوره، بكى الفنان 
طلعت زكريا خالل استضافته على 
شاشة قناة «احلياة» وقال: عيب 
تشويه صورة الرئيس مبارك قائد 
الضربة اجلوية وبطل حرب اكتوبر 
املجيدة. ووصف بعض املتظاهرين 
الذين اساءوا للرئيس مبارك بأنهم 
قليلو األدب ومن كتب اليافطات 
املسيئة للرئيس مبارك يجب ان 
يضرب على يــــده. وقال طلعت 
زكريــــا: ابلغنــــي الرئيس عندما 
التقيته منذ أشــــهر ملدة ساعتني 
ونصف الســــاعة في مكتبه انه 
لن يترشــــح لالنتخابات القادمة 
ولن يرشح جنله جمال لرئاسة 

 إلهام شاهني  طلعت زكريا 

 عّمار الشريعي باكيًا: أشعر بالذنب
  لعدم تقديري الشباب المصري حق قدره 

يكفي انه خالل هذا التحرك الواسع لم 
حتدث حالة حترش واحدة».

  اما املخرجة كاملة ابو ذكري فقالت 
انها شاركت في التظاهرات النها تريد 
الفســـاد والديكاتورية  «التخلص من 
والسرقة، عايزين حكومة وطنية بعد ان 
اثبت الشعب انه شعب محترم يستحق 
حكومة وطنية شـــريفة» مشددة على 

ضرورة ان تكون «مدنية ال دينية».
  واضافت في تصريح لفرانس برس 
«كفانا ثالثـــون عاما اثبت فيها النظام 
فشله الذي انعكس ايضا على الفن الذي 

يقال انه مرآة املجتمع».
  من جانبه، قال النجم الشـــاب آسر 
ياسني في صحيفة الشروق إنه يشارك 
النـــه «ال يريـــد احلياة فـــي ظل نظام 
ســـلطوي قمعي فاســـد ولكن في بلد 

نظيف جميل».
  املمثل خالد النبوي الذي شارك في 
«جمعة الغضب» قـــال ان «اهل مصر 
وجيشها هم حماتها احلقيقيون وليس 
الذين هربوا من اول حلظة وال نعرف اين 
ذهبوا» في اشارة الى رجال الشرطة الذين 
انسحبوا بصورة مريبة من الشوارع منذ 
مساء اجلمعة وتركوها نهبا للصوص 
واملساجني الهاربني ما دعا الى االعتقاد 
بأنها مؤامرة مقصودة من النظام الحداث 

حالة فوضى وفزع.
  وشدد النبوي على ان «املتظاهرين 
ليســـوا من جماعة االخوان املســـلمني 
كما يدعي البعـــض ولكنهم مصريون 
شرفاء من جميع طبقات وفئات املجتمع 

املصري». 

ميدان التحرير ان «االنتفاضة التي جترى 
االن نقلت املجتمع املصري نقلة اخرى 
وحسنت اخالقياته بنســـبة ١٠٠ ٪ اذ 
اصبح العديد مـــن ابنائه قادرين على 
التعبيـــر عن ارائهم بحرية وبال خوف 
كما اصبحوا اكثر تنظيما واكثر انضباطا 

  واكد لفرانس برس «سنشارك في كل 
املظاهرات حتى تتحقق مطالب الشعب 
واملتظاهرين في اسقاط النظام واقامة 

الدميوقراطية والقضاء على الفساد».
  ويقول املخرج داود عبد السيد الذي 
شـــارك ايضا في تظاهرات اجلمعة في 

 القاهرة ـ أ.ف.پ: جسدوا او صنعوا 
ادوارا كثيـــرة على الشاشـــة الكبيرة 
والصغيرة لكن الـــدور الذي يقوم به 
حاليا بعض الفنانني بعيدا عن عدسات 
الكاميرا هو بال شك االكثر واقعية وهو 
دور املواطن الغاضب الذي يهتف بكل 
حماس مع شباب االنتفاضة الشعبية 

التي تشهدها مصر منذ اسبوع.
  فنانون من جميع االعمار واملجاالت 
نزلوا الى الشارع للتعبير عن رفضهم 
للفســـاد واالستبداد وعن املهم في غد 

افضل.
  وفي مداخلة مؤثرة في برنامج حواري 
قبل أيام، بكى املوســـيقار الكبير عمار 
الشـــريعي وهو يعلن شعوره بالذنب 
لعدم تقدير الشباب املصري حق قدره 
مطالبـــا الرئيس مبارك بالرحيل وقال 
له بصوت تخنقه العبرات «يا ريس انا 
بحبك وانا اللي غنيت لك احنا اخترناك، 
وانا برضه دلوقتي اللي بقولك ارجوك 

ارحل ارحم اوالدك وارحمنا وارحل».
أبـــدى ممثلون مثـــل خالد    وكذلك 
الصاوي وخالد ابو النجا وآسر ياسني 
ومحسنة توفيق وخالد النبوي وعمرو 
واكد وجيهان فاضل وكاملة ابو ذكري 
وداود عبد الســـيد وكتاب السيناريو 

تامر حبيب وخالد دياب.
   املمثل عمرو واكد قال أثناء مشاركته 
فـــي تظاهرة أمس األول «اشـــارك في 
املظاهرات منذ يوم الثالثاء فقد آن آوان 
التغيير في مصر ومن اوسع ابوابه. يجب 
ان يرحـــل النظام بأكمله يكفي ثالثون 

عاما من الفساد والقمع».

 فنانون مصريون يتخلون عن الكاميرا للمشاركة في المظاهرات 

 عمار الشريعي 

 فنانون يشيدون باالنتفاضة ويرفضون نسبها ألحد 
 خالد يوسف ينقل عن المحتجين: «مش حنمشي.. هو اللي يمشي» 

 القاهرةـ  وكاالت: أشار املخرج 
املصري خالد يوسف الى أن الشبان 
املتظاهرين فــــي ميدان التحرير 
أكــــدوا ـ في لقائــــه معهم أمس ـ 
أنهم لم يفوضــــوا أحدا للحديث 

أو التفاوض باسمهم.
  وفي حني شــــدد علــــى أنه ال 
يتحدث باســــمهم، وليس منتدبا 
عنهم، نقل عنهم ٣ رسائل اليصالها 

الى الناس.
  االولى موجهــــة إلى الرئيس 
حســــني مبــــارك، مفادهــــا أنهم 
لــــن يتفاوضوا اال بعــــد رحيله، 
قائلني: «مش حنمشي.. هو اللي 

ميشي».
  أما الرسالة الثانية فكانت إلى نائب الرئيس عمر 
ســــليمان، وجاءت «مزدوجة»، وفق تعبير املخرج 
املصري، مشــــيرا الى انقســــام اآلراء الشبابية بني 
رافض لعمر سليمان حتت عنوان «ليرحل هو اآلخر» 
وبني موافق على توليه حكما انتقاليا وامنا بشروط 
محددة وواضحة. وتضمنت هذه الشروط ضرورة 
تأكيد سليمان أن حكمه سيكون لفترة انتقالية، وأنه 
لن يترشح في الدورة املقبلة، كما اشترطوا االقرار 

بأحقية مطالبهم.
  ونقل املخرج املصري مجموعة مطالب عن الشباب 
احملتجني في ميدان التحرير، منها انتخابات رئاسية 
جديدة، وتأسيس جلنة لتشكيل دستور للبالد، وانشاء 
محكمة للثورة لتحاسب من سرق أموال الدولة، ومن 
قام بالتعدي واهدار دم الشباب ومحاسبتهم، على حد 
قوله. ولفت يوسف في تصريحات لقناة «العربية» 
الفضائيةـ  أمس االولـ  الى أن الشباب الذي قبل بعمر 
ســــليمان أشار الى أن موقفه نابع من كون سليمان 

ابن املؤسسة العسكرية، التي يثقون بها.
  أما الرســــالة الثالثة فكانت موجهة إلى الشعب 
املصري، وجاء فيها: «ال تخافوا علينا وال على مصر»، 
مؤكدين أنهم ســــيحمون مصر، وأنهم لن يغادروا 
امليــــدان. ولفت الى أن نصف احملتجني باقون، فيما 
ســــيغادر النصف اآلخر لكي يتولى بنفســــه مهمة 

حماية االمن واملمتلكات.
  من جهته وصف الفنان خالد الصاوي ما يحدث 
من احتجاجات في مصر «باالنتفاضة الثورية الكبرى 
اخلاصة بالشباب وليست ملكا الحد»، في حني شدد 
املمثل محمد صبحي على وجود استراتيجية لتحقيق 

مطالب احملتجني.

  وفي حني أشــــار الصاوي الى 
أن الشعب املصري مبختلف فئات 
أجياله يشارك مع هؤالء الشباب في 
هذه االنتفاضة، شدد على ضرورة 
أن يذكر للتاريخ أن هذه الثورة 
«هي للشباب ومطالبهم العادلة، 
وأنها تدعو الــــى العدالة وكرامة 
الوطن واملواطن». وأكد الصاوي 
ـ في تصريحات لقناة «العربية»، 
ايضا على أن «الشــــباب املشارك 
في املظاهرات هو الشباب الراقي 
واملتحضر، الذي ال يسعى للتكسير 
والتخريب». وقال: «ما رأيته بأم 
عيني وما شــــاهدته بنفسي، من 
خالل تواجدي ومشاركتي مع الشباب، أن املتظاهرين 

تعرضوا الطالق نار ويعاملون بقسوة».
  بدوره أكد النجم املصري محمد صبحي أنه ال يوجد 
حكم في العالم يستطيع أن يتغير بني ليلة وضحاها، 
الفتا الى أنه «في حال متكنا من حتقيق أهدافنا البد 

من أن يكون هناك استراتيجية لتنفيذها».
  ولفت الفنان املعــــروف مبواقفه الوطنية -في 
اتصال هاتفــــي مع قناة «العربيــــة»- الى أنه «لن 
يعاد ترشيح مبارك مرة أخرى، وأنه لن يكون هناك 
توريث سياسي بعد اآلن، وال أحد يستطيع أن يصد 

أو مينع من يريد أن يقول كلمته».
  كما ختم بالتشديد مرة أخرى على أهمية وجود 
اســــتراتيجية لتنفيذ املطالب، وعدم ســــرقة أحالم 

الشباب وآمالهم.
  من جانبه قال املمثل املصري عزت أبو عوف: ان 
الشباب املصري استطاع أن يحقق اجنازا تاريخيا، 
مطالبا جموع احملتجــــني بالصبر، على أمل أن يتم 

التغيير بنظام.
  وأشــــار أبوعوف الى أن ابنتــــه كانت من ضمن 

املشاركني في يوم الغضب الذي مت في ٢٥ يناير.
  وقال أبوعوف انه مستريح كثيرا العادة انتشار 
الشـــرطة واجليش. وطالب املصريني مبساعدة 
قوى االمن عبـــر تعاضدهـــم وتكاتفهم حلماية 

املمتلكات.
  بدورها أكدت شقيقة عزت املمثلة مها أبو عوف 
تأييدها ملطالب الشباب، ولكنها أشارت ـ في الوقت 

نفسه ـ الى حزنها ملا آلت اليه االمور في مصر.
  وطالبت الشــــعب املصري بضرورة االحتجاج 
السلمي، من أجل احلفاظ على مصر، كما استنكرت 

عمليات التخريب التي أدت الى خسائر باملاليني. 

 خالد يوسف 

 هيفاء عادت إلى مصر للوقوف إلى جانب زوجها
  وعمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي ينفون هروبهم 

 تامر حسني  عمرو دياب 

القاهرة، لكن مشاكل الطيران تقف 
حائال دون ذلك، ولكنه سيصل 

في أقرب وقت.
  بينما نفى أصدقاء املغني عمرو 
دياب تقارير حتدثت عن مغادرته 
هو وأســـرته مصر الى اليونان 
على طائرته اخلاصة، وقالوا ان 
عمرو دياب موجود حاليا في مصر 
مع أسرته، ووصفوا ما يتردد بـ 

«االشاعات املغرضة». من جهته، 
كـــذب محمد حماقي االنباء التي 
حتدثت عن هروبه من مصر، وقال 
انه «يوجد حاليا في منزله ولم 
يغادره الـــى أي جهة». وأضاف 
حماقي: على العكس أجلت سفري 
الى أوكرانيا لتصوير كليب غنائي 
وفضلت البقاء حتى ال يقال انني 

هربت الى خارج البالد. 

 القاهرة: عادت الفنانة هيفاء 
وهبي الى مصــــر بعدما وقفت 
على مسرح هايتكن ميوزيك هول 
الذي وقف عليــــه أبرز النجوم 
العامليني. وبالرغم من االوضاع 
الســــيئة. إال أن هيفاء توجهت 
الــــى مصر مفضلــــة البقاء الى 
جانب زوجها رجل األعمال احمد 
أبوهشيمة الذي أصر على عدم 

مغادرة بلده.
  بدوره، نفى عدد من املطربني 
املصريـــني أمـــس االول تقارير 
حتدثت عن مغادرتهم وأسرهم 
مصر بسبب االحداث التي تشهدها 

البالد حاليا.
  وقـــال مقربون مـــن املغني 
ان تامر  املصري تامر حســـني 
موجود في هولندا من قبل هذه 
االحداث ولم يستطع احلضور الى 
القاهرة بسبب مشاكل الطيران.

  وأضاف املقربون ان أسرة تامر 
موجودة في مصر ولم تغادرها، 
 هيفاء وهبي بينما يحـــاول هو احلضور الى 

       

(أ.ف.پ)    صورة تعود لـ٢٧ يناير الماضي للمتنافسات في مسابقة ملكة جمال ألمانية ٢٠١١ مع مدربهن قبيل مغادرتهن إلى مصر للخضوع لمعسكر تدريبي، حيث أعلن أمس أنهن سيختصرن اقامتهن التي كانت ستسمر ١٠ أيام 

 

�إعـــــالن

جمعيـة �خلـريجــني

تعلن جمعية �خلريجني ب�أنه قد

حتدد يومي �لأحد و�لأثنني �ملو�فق 20 /2 /2011 - 21 /2 /2011

موعد لجتم�ع �جلمعية �لعمومية على �لنحو �لت�يل:

�أوًل: يوم �لأحد �ملو�فق 20 /2 /2011

من�ق�شة �لتقريرين �لإد�ري و�مل�يل لع�م 2009 /2010

يف مت�م �ل�ش�عة �خل�م�شة م�ش�ًء تعقد �جلمعية �لعمومية ملن�ق�شة �لتقريرين 

�لإد�ري و�مل�يل لع�م 2009 /2010 ويف ح�ل عدم �كتم�ل �لن�ش�ب �لق�نوين يف 

�أل يقل  �ملحدد يوؤجل �لجتم�ع ملدة �ش�عة ويكون �شحيحً� ب�شرط  �ملوعد 

عدد �لأع�ش�ء �حل��شرين عن ع�شرين ع�شو�ً ب�لإ�ش�فة �إىل جمل�س �لإد�رة.

ث�نيً�: يوم �لثنني �ملو�فق 21 /2 /2011

�نتخ�ب جمل�س �إد�رة جديد للع�ملني �لق�دمني 2011 /2012

�إد�رة جديــد للع�مــني �لق�دمــني �عتبــ�ر�ً  تبــد�أ عمليــة �نتخــ�ب جمل�ــس 

�لثنــني يــوم  م�شــ�ء  مــن  �لث�منــة  �ل�شــ�عة  حتــى  �لر�بعــة  �ل�شــ�عة  مــن 

�ملـو�فق 21 /2 /2011 

جمل�س �إد�رة �جلمعية

لذ� نرجو من �لأخوة �لأع�ش�ء �ملب�درة �إىل �شرعة �شد�د �ل�شرت�ك 

�ل�شنوي �مل�شتحق عليهم حتى يتمكنو� من ح�شور هذ� �لإجتم�ع


