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مكرم محمد احمدخالد يوسفاحمد السقا

شادية هند صبري

خالد يوسف يتهم التلفزيون المصري باالستفزاز 
ونقيب الصحافيين يرد عليه: أنت عميل 

شادية مذهولة من أوضاع مصر: »إزاي تهونوا على بعض كده« ..وهند صبري تقود حملة للتبرع بالدم لصالح الضحايا

حمادة هالل يهدي أغنية »رجالة شارعنا« للشعب المصري
أهدى الفنان حمادة هالل لش���عب مصر أغنية 
تضامنا مع املصريني بعنوان »رجالة ش���ارعنا« 
ومت التسجيل باستوديو الوهاب. وصرح هالل ل� 
»اليوم الس���ابع« بأنه قدم األغنية دون ان يطلب 
أحد منه ذلك، لش���عوره باملسؤولية جتاه وطنه 
الذي يعش���قه، وشعبه احلبيب الذين أثبتوا انهم 
رجال، لكنه يرفض أي نوع من أنواع البلطجة أو 
التخريب في البلد، ألنه في النهاية هذا وطننا والبد 

أن نحافظ عليه وال نسمح ألحد بتخريبه.
وتقول كلمات األغنية:

ليا الش���رف إن أنا مصري.. وهفضل مصري 
مهما هيحصل

ليا الشرف إن أنا مصري.. بس زعالن ع اللي 
بيحصل، بصرخ وأنادي بأعلى حس وأعلى صوت.. 
الناس متوت ومفيش أمان جوه البيوت، اهلل أكبر 
على رجالة ش���ارعنا.. اهلل أكبر على كل اجليش 
بتاعن���ا، اهلل أكبر عليك وعلى ش���عبك يا مصر، 
اهلل أكبر ملي���ون آه للحرية.. اهلل أكبر وحرامية 

وبلطجية
اهلل أكبر منوت منوت وحتيا مصر

القاهرة � وكاالت: في اطار الس���جال الدائر على 
الساحة الفنية واالنقس���ام الذي شهدته بني مؤيد 
ومناهض للمتظاهرين ف���ي ميدان التحرير، هاجم 
مكرم محمد احمد نقيب الصحافيني بش���دة املخرج 
خالد يوس���ف ووصفه بأنه عميل. وقال مكرم، في 
اتص���ال هاتفي مع قناة »العربي���ة«، »من هو خالد 
يوس���ف حتى يتحدث عن مظاه���رات التحرير، انا 
صحافي منذ خمسني عاما وانا ادرى بإعالم بلدي«، 

مشككا في »وطنية« خالد يوسف.
لكن املخرج الس���ينمائي املصري دعا الى تدخل 
رئيس الوزراء املصري احمد ش���فيق ملنع التناول 
االعالم���ي املس���تفز للتلفزيون احلكوم���ي لالزمة 

املصرية.
كما تابع يوس���ف في مداخلة هاتفية له مع قناة 
»العربية« االخبارية اول من امس ان التلفزيون املصري 

يروج لشائعات من املمكن ان تؤدي لكارثة.
وقال ايضا: يقولون ان القابعني مبيدان التحرير منذ 

اسبوع يحصلون على اموال من اخلارج ويصفونهم 
باخلونة وهو ما سيستفز الشباب بشكل كبير.

من جهته، عبر الفنان خالد صالح عن تذمره وغضبه 
الشديد من موقف الشرطة الغامض باالنسحاب من 
مهامه في وقت عصيب شهده الشارع املصري، وهو 
املوقف الذي لم يتردد بأن يصفه خالد صالح على 

الهواء مباشرة بأن »الشرطة خانت الشعب«.
في سياق متصل، عبر الفنان احمد السقا عن موقفه 
من التظاهرات التي تشهدها مصر في الوقت احلالي، 
قائال: اوال وقبل كل شي اود ان اؤكد انني مع التغيير 
لكنني ايضا ارفض ان يتعرض بلدي لفوضى امنية 
وفراغ سياس���ي، وانا مع املطالب املشروعة بشرط 
ان تتم بشكل سلمي بعيدا عن اي مظهر من مظاهر 
الفوضى، وارجو ان ننجح في هذا، خصوصا انني 
قضي���ت اياما وليالي امام منزلي مع جيراني خالل 
الفت���رة املاضية التي ش���هدت فوضى امنية كبيرة 

واضطررنا خاللها حلماية ممتلكاتنا بأنفسنا.

عواص���م � وكاالت: عبرت الفنانة املصرية املعتزلة ش���ادية عن 
ذهولها مما يحدث وتش���اهده في مصر هذه األيام حيث قالت: مش 
والد مصر اللي يعملوا كده.. فمصر اس���مها مذكور في القرآن النها 
بل���د األمن واألمان والزم نحافظ عليها، متمنية ان متر تلك األوقات 

العصيبة بخير وسالم.
كما وجهت ش���ادية في مداخلة هاتفية لها م���ع االعالمي عمرو 
الليثي في حلقة من مساء امس لبرنامج واحد من الناس، رسالة الى 
شباب التحرير الذين انقسموا الى فئتني متناحرتني، احداهما تطالب 
باسقاط الرئيس واالخرى تؤيده، وقالت في الرسالة: انتوا مصريني 
واللي بتعملوه ده حاجة تقطع القلب، ازاي تهونوا على بعض كده.. 
ازاي تقتلوا بعض، اللي واقف في الناحية التانية ده اخوك وقريبك، 
فارجوكوا كفاية كده حبوا واعشقوا مصر، مضيفة انا مش مصدقة 

اللي بيحصل في مصر وانا بدعي وبقرأ قرآن علشان بلدي.

دشنت النجمة التونسية هند صبري حملة � عبر صفحتها على 
في���س بوك � للدعوة الى التبرع بالدم لصالح من اس���متهم مصابي 
الثورة املصرية، ووضعت رسالة بعناوين وأرقام بعض املستشفيات 
التي تعاني من نقص في أكياس الدم بسبب كثرة املصابني، وطلبت 
الذهاب للتبرع ملن تس���مح ظروفهم بذلك، أو نش���ر الرسالة ملن ال 

تسمح ظروفهم.
وجتاوب مع دعوتها كثير من الشباب املصري، الذي أبدى استعداده 

التام للتبرع، ووجهوا الشكر لهند على اهتمامها بالشأن املصري.
كانت هند قد تفاعلت بشكل كبير مع االحداث في مصر فور عودة 
خدمة االنترنت التي انقطع���ت لعدة ايام منذ يوم اجلمعة املاضية 

والتي اطلق عليها املتظاهرون اسم »جمعة الغضب«.
وعبرت � في رسالة كتبتها باللغة اإلجنليزية � عن سعادتها بثورة 

الشباب، مؤكدة عدالة مطالبهم في احلصول على مستقبل افضل.

أبوالنجا يتهم النظام بخطف مصر

»بلطجية« يعتدون على المخرجة 
والمنتجة المصرية مريان خوري

القاهرة � وكاالت: أكدت املخرجة واملنتجة املصرية مريان 
خوري لوكالة فرانس برس أمس األول انها تعرضت العتداء 
بالضرب والسلب والشتم من قبل مجموعة كبيرة من البلطجية 
تضم رجاال ونساء في منطقة بوالق أبوالعال اثر قيامها بشراء 

50 بطانية من هذه املنطقة.
وقالت مريان ابنة شقيقة املخرج املصري الراحل يوسف 
شاهني وإحدى مالكات شركته السينمائية »مصر العاملية لألفالم« 
انه���ا حتى اآلن ال تعرف كيف متت محاصرتها من قبل رجال 
ونساء بوجوه غريبة تشير الى انهم قد يكونون من بلطجية 
احلزب الوطني الذين مت اطالقهم في الشوارع فتدافعوا باجتاه 
ضربي وشتمي بشتائم مقذعة وقاموا باالستيالء على كل ما 

أملكه مبا في ذلك أوراق الشخصية وهاتفي النقال.
وأضافت »خالل االعتداء علي جسديا كانوا يتهمونني بأنني 
جاسوس���ة للمتظاهرين في ميدان التحرير وانني أقوم بنقل 

هذه البطانيات واألدوية واملواد الغذائية لهم«.
وأكدت خوري انه »لوال تدخل عناصر اجليش ملا خرجت 
حية من االعتداءات التي تعرض���ت لها حتى ان أحد اجلنود 

أصر ان يغطيني بجسده خوفا من االعتداء علي«.
من جانبه، نش���ر الفنان املصري خالد أبوالنجا صفحته 
الرسمية على موقع »الفيس بوك« مجموعة من األخبار القصيرة 
مفادها ان بلطجية النظام حاصروا صحافيي الوكاالت العاملية 
في فندق سميراميس، ملنع تغطية أعمالهم الوحشية والهمجية 

ضد املتظاهرين.
وأكد أبوالنجا ان القوات احمليطة بامليدان متنع دخول الطعام 

والدواء، وان النظام املصري احلاكم قد خطف مصر.

فنانون وإعالميون يتوجهون بالدعاء لمصر على الـ »فيس بوك«
عواصم � وكاالت:  بعد أن عاد اإلنترنت مرة أخرى الى 
مصر، كتب العديد من النجوم على صفحاتهم اخلاصة في 
املوقع االجتماعي الشهير »فيس بوك« عبارات خاصة في 
حب مصر وخوفا عليها وحرصا على أن تنهض من جديد، 

ومنهم من عبر عن حزنه ملا وصلت إليه حاليا.
فالشاعر أمير طعيمة حذر وكتب »فوقوا قبل ما يفوت 
األوان، مصر بتروح منن����ا«، واملطرب محمد محيي ترك 
على حسابه اخلاص بال� »فيس بوك« دعاء وهو: »يا رب 

ملناش غيرك يا رب«.
كما كتب امللحن أحمد عادل هو اآلخر دعاء: »يا رب احفظ 
بلدنا اللي بنحبها من كل ش����ر«، أما املذيع تامر شلتوت 
فكتب »حملة صلوا ألجل مصر، قرآن � إجنيل، صالة مسلم 

� مسيحي، الليلة صالة دائمة إلنقاذ مصر«.
وكتبت املذيعة الشهيرة مها بهنسي »رب اجعل هذا البلد 

آمنا« واكتفى املذيع كرمي كوجك بكتابة »يا رب« وحملت 
صفح����ة املطرب إميان البحر درويش كلمات أبيات قليلة 
من الشعر الذي عبر عن حالته وهي تقول: »دانا ياما قلت 
آه.. م الدنيا وم احلياة.. وده بالنسبة لي عادي.. لكن اآله 
النوبادي، مش ذي أي آه، كلمات للشاعر عالء الدويني«.

الفنان تامر عبداملنعم كتب باإلجنليزية »أنا أحب مصر«، 
أما املوزع الشهير طارق حسيب فكتب عبارات نالت قدرا 
كبيرا م����ن التعليقات، فكتب: »إن كنتم تريدون فوضى.. 
فقد حققتموها، إن كنتم تريدون تغيير.. فقد غيرتوها.. 
إن كنتم تريدون الرئيس.. فهو معنا حتى نهاية الفترة.. 
إن كنتم ال تريدون الرئيس.. فقال لن يرش����ح نفسه مرة 
أخرى.. إن كنتم تريدون النهضة.. فقد حان الوقت لنساعد 

بعضنا لننهض مرة اخرى«.
وكتبت الفنانة الشابة حسناء سيف الدين على صفحتها: 

»بحبك يا ري����س.. من ميدان مصطفى محمود«، و»مصر 
مصر مصر« هي العبارة التي حرص الفنان نادر حمدي 

عضو فريق واما على كتابتها على ال� »فيس بوك«.
وعن املطرب اإلماراتي سعود أبوسلطان جنم برنامج 
سوبر ستار فقد كتب »اللهم فك كرب مصر اللهم ابعد عنها 
كل شر اللهم بحق قرآنك الكرمي الذي حفظته وذكرت اسم 
مصر في كتابك العزيز ادعوك ان حتفظها من كل من يريد 
اسقاطها ودمارها اللهم ارفع الظلم عنها اللهم وحد كلمتها 
اللهم ادعوك ويقيني االس����تجابة فأنت لن تخذل ابدا من 
يناجيك فال تخذلني في دعواتي لك فمن يرى جمال كرمك 
يدعوك بقل����ب يقينه كلمة اهلل فهي من تنصر كل مظل.. 
واللهم وحدنا وانصرنا على من عادانا وأصلح نفوس����نا 
واجعلنا يدا واحدة«، بينما كتب الفنان الشاب كرمي محسن 

عبارة: »اللهم احفظ مصر واملصريني«.

بعد عودة اإلنترنت مرة أخرى

مخاوف من امتداد انتفاضتي مصر وتونس إلى السودانهل تتعلم االنتفاضة العربية من النموذج التركي؟
اخلرطوم � رويترز: مع انتشار انتفاضتني 
عربيتني يناقش السودانيون ما إذا كان الدور 
على بالدهم حيث بدأ الطالب احتجاجاتهم على 
احلكومة التي يحملونها املسؤولية عن ارتفاع 
األس���عار وسنوات من القمع. فيما يلي بعض 
األسئلة بشأن ما إذا كان ما يحدث سيكون له 
صداه في ش���مال السودان. ومن املستبعد أن 
يتأثر جنوب الس���ودان الذي قرر في استفتاء 

الشهر املاضي االنفصال عن الشمال.
ما مقدار شعبية الرئيس البشير؟

يقول مؤيدون إن الرئيس عمر البشير أكثر 
شعبية من رئيس مصر ورئيس تونس املخلوع 
بس���بب مواقفه املناهضة للغرب وهذا يجعل 

معظم السودانيني يريدونه أن يبقى.
وقال خالد مبارك املتحدث باس���م السفارة 
الس���ودانية في لندن في مدونة »االنتفاضات 
حتدث ضد الزعماء الطيعني الذين يس���عون 
للفوز بحظوة لدى الغرب ويضعون مصالح 

الغرب فوق الكرامة الوطنية«.
وأضاف »البشير لم يكن محبوبا قط لدى 
الغرب الذي يعطي نفسه احلق في اختيار زعماء 

وعزل آخرين حتى لو فازوا في انتخابات«.
والبشير هو الرئيس الوحيد املوجود في 
السلطة الذي أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية 
مذكرة العتقاله لكن هذه املذكرة أفادته داخليا. 
واعتبر كثيرون في الشمال توقيع اتفاق السالم 
الشامل عام 2005 والذي سمح للجنوب بإقرار 
االنفص���ال دليال على ضعف البش���ير، ولكن 
محكمة اجلنائية الدولية في الهاي س���محت 

للبشير بلعب دور البطل.

ولم تكن حكومة البش���ير مقبولة قط عند 
الغرب ومع ذلك أظهر أنه ميكن ان يستجيب 
للضغوط فسلم كارلوس وطرد أسامة بن الدن 
وعمل بش���كل وثيق مع واشنطن في »احلرب 

على اإلرهاب«.
ولكن السودانيني العارفني مبا يجري على 
املستوى الدولي يدركون أن مستقبلهم سيكون 
العزلة حتت حكم زعيم مطلوب بتهمة اإلبادة 
اجلماعية.لكن مع هيمنة احلكومة على الصحافة 
وضيق الهامش املتاح للنقاش بش���أن دارفور 
واحملكمة اجلنائي���ة الدولية، يعتبر كثير من 
السودانيني البشير س���دا منيعا أمام النظام 
الدولي املنافق الذي يس���تهدف العالم النامي 
بينما يفلت زعماء الغرب دون مساءلة بشأن 

جرائم احلرب.
أال توجد أزمة اقتصادية؟

يش���هد الس���ودان أزمة اقتصادية عميقة، 
ويعاني من نقص العمل���ة الصعبة وتراجع 

قيمة العملة احمللية وارتفاع التضخم.
ويفتق���ر كثير من س���كان الس���ودان الى 
املنتظمة ويجدون  الكهرباء واملي���اه  إمدادات 
مش���قة في توفير الغذاء لبيوتهم واحلصول 
على عمل يرتزقون منه، ومع انفصال للجنوب 
املنتج للنفط في يوليو ستتفاقم األزمة العام 
املقبل. فمازال مبقدور احلكومة حتى اآلن أن 
حتول بعض املال عن أغراض أخرى الى دعم 
الفقراء. ولكن ال ميكن أن يس���تمر ذلك لألبد 
ورمبا يشهد السودان اتساعا لنطاق السخط 

مع مرور الوقت.
م��ا ش��عور الن��اس ف��ي مناطق الس��ودان 

املختلفة؟
شهد السودان انتفاضات في كثير من املناطق 
التي تعرضت للتهميش على أيدي احلكومات 
املتعاقبة، فالبون شاسع بني حاجات الناس في 
أفقر مناطق السودان وبني حاجات الناس في 
اخلرطوم. واملجتمع مقسم قبليا. في اخلرطوم 
تهيمن أس���ر النخبة على األحزاب السياسية 
التقليدية. وينتمي كثير من الزعماء الذين قادوا 

السودان بعد االستقالل إلى هذه األسر.
وص���ار املنتمون للنخبة السياس���ية في 
اخلرط���وم بعيدين للغاية ع���ن الناس الذين 
يقولون إنهم ميثلونهم في دارفور أو في الشرق 

أو في اجلنوب.
وقد تشعل القبلية فتيل مزيد من االضطرابات 
في املناطق إذا رأى الناس أن احلكومة املركزية 

ال تلبي مطالبهم.
ما الذي يخبئه املستقبل؟

لقد مأل معارضو االحتجاجات التي شهدتها 
اخلرطوم الش���هر املاضي موق���ع فيس بوك 
بتعليقات مثل »ال يوجد بديل لهؤالء الناس«. 
وظل احملللون يقولون الش���يء ذاته سنوات 
طويلة عن الزعماء الذين ميارسون القمع في 
مختلف أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا ومنهم 
الرئيس التونس���ي املخلوع زين العابدين بن 
علي والرئيس املصري حسني مبارك على نحو 
خاص. وفضال عن ذلك لم يترك أمر االعتقال الذي 
أصدرته احملكمة اجلنائية الدولية للبشير أي 
حلفاء يذكرون في اخلارج مستعدين الستضافته 
ولذلك يعتقد كثيرون أنه سيقاتل باستماتة كي 

يظل في السلطة.

أنقرة � رويترز: إذا جنحت مظاهرات مصر 
في حتقيق مطالبها فرمبا يتطلع املصريون 
وغيرهم من العرب الساعني إلى طي صفحة 
احلكم املطلق إلى تركيا، بحثا عن توجهات 
إلحداث تزاوج بني اإلسالم والدميوقراطية.

وتركيا دولة مس���تقرة نس���بيا تتمتع 
باقتصاد مزدهر وتقودها حكومة محافظة 
تتبنى نهجا عمليا وعلى رأسها إسالميون 

سابقون.
ويش���ار إليه���ا دائما عل���ى أنها منوذج 
للدميوقراطية اإلس���المية وركيزة للنفوذ 

الغربي في املنطقة.
وف���ي ظل موجة من االضطرابات اآلخذة 
في االنتش���ار من تونس إلى األردن وصوال 
إلى اليمن ودعوات متصاعدة ملبارك لبدء نقل 
السلطة سريعا يحول محللون متخصصون 
في الشرق األوسط انتباههم إلى تركيا القوة 

الديبلوماسية املتنامية في املنطقة.
وق���ال فواز جرجس أس���تاذ سياس���ات 
الشرق األوس���ط والعالقات الدولية بكلية 
لندن لالقتصاد »النم���وذج الوحيد الفعال 
والناجح في الش���رق األوسط هو النموذج 

التركي. ال يوجد منوذج آخر«.
واضاف »يشكل النموذج التركي أساسا 
ملجتمعات مماثلة ل���ذا أعتقد أنه في أعقاب 
االحتجاجات س���ينظر الع���رب بتمعن إلى 
النموذج التركي الذي ميزج بني القيم اإلسالمية 

والدميوقراطية كشكل عاملي للحكومة«.
غير أن محليني حذروا من أن االختالفات 
العميقة بني تركيا - العضو في حلف شمال 

األطلسي واملرشحة لعضوية االحتاد األوروبي 
� والعرب الذين يفتقرون إلى ثقافة احلرية 
السياسية تعني أنه ال ميكن نسخ النموذج 

التركي سريعا.
وقال فادي هاكورا األستاذ املساعد مبعهد 
تشاتام هاوس البحثي في لندن »الشك في 
ان املثال التركي ميكن أن يكون مصدر إلهام 
في تونس ومص���ر، لكن إذا قررت أي دولة 
عربية أن تتبنى النموذج التركي فسيستغرق 
األمر عقودا حملاكاة التطورات السياس���ية 
واالقتصادية في تركيا«. ورمبا ميسك اجليش 
مبفتاح حتديد مصير الرئيس املصري واحلركة 

املؤيدة للدميوقراطية.
وابلغ اجليش املتظاهرين يوم األربعاء 
بأن مطالبهم قد سمعت وبأنه يتعني عليهم 
العودة إلى بيوته���م إال أن اجليش لم يلجأ 

إلى القوة حتى اآلن.
وفي تركيا أطاح اجليش الذي يتمتع بنفوذ 
قوي بأربع حكومات من���ذ عام 1960 وكان 
له القول الفصل في نظام برملاني قائم منذ 

اخلمسينيات.
وخالل الس���نوات القليلة املاضية منت 
الدميوقراطية التركية بشكل أشد جرأة بعدما 
تقلصت س���لطات جنراالت اجليش بسبب 
اإلصالحات التي قام بها حزب العدالة والتنمية 
ال���ذي يتزعمه رئيس ال���وزراء رجب طيب 
اردوغان في إطار مس���اعي بالده لالنضمام 

إلى عضوية االحتاد األوروبي.
وأشار بول س���الم مدير مركز كارنيجي 
للشرق األوسط في بيروت إلى أن األمر مختلف 

في مصر حيث كان اجليش في قلب السلطة 
منذ اإلطاحة بالنظام امللكي عام 1952.

وقال سالم »على اجليش املصري أن يتخذ 
قرارا أساسيا اقدم عليه اجليش التركي بنجاح 
وحقق نتيجة طيبة.. وهو التراجع والتركيز 
على حماية سيادة الدولة وحماية الدستور 

والسماح بنمو السياسة املدنية.
»هذا بالضبط هو ما طلب من اجليش في 
مصر وتونس وفي األردن.. لكن لم يتحقق 

هذا بعد«.
ويقول محللون إن اجلماعات اإلسالمية 
ستلعب على األرجح دورا بارزا في تونس 
عقب سقوط الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي وفي مصر كذلك.
ومثل هذه االحتماالت مبعث قلق للواليات 
املتحدة التي أي���دت حكومات عربية تتبنى 
احلكم املطلق باعتباره���ا درعا ضد تهديد 

املتشددين اإلسالميني.
كما أن دعم الواليات املتحدة إلس���رائيل 
واعتمادها على امدادات النفط من الش���رق 
األوس���ط جعل العرب ال يثقون في دوافع 

واشنطن.
وخرج حزب العدالة والتنمية التركي من 
حركة إسالمية محظورة ليصبح حزبا معتدال 

يدعم االستثمار االجنبي.
واعتبر فوزه ف���ي االنتخابات عام 2002 
انتصارا لنموذج من اإلس���الم السياس���ي 
يركز على تش���جيع القيم اإلسالمية بشكل 
دميوقراطي بدال من فرض منوذج صارم من 

الشريعة اإلسالمية.

حسن شحاتة معتليا احدى السيارات خالل مشاركته في مظاهرة تأييد للرئيسحسام وإبراهيم حسن

»الجزيرة« تنفي مسؤوليتها عن وضع شعار
»معاً إلسقاط مصر« على صدر موقعها اإلخباري

وضع���ت قناة »اجلزي���رة« الفضائية صباح 
امس ش���عارا على صدر موقعها االخباري يحمل 
عنوان »معا الس���قاط مص���ر«، لكنها بعد مرور 
بع���ض الوقت رفعته وظل مكانه خاليا ثم قامت 
بتغييره ووضعت مكانه اعالنا عن خدمة املوبايل 

اخلاص باجلزيرة.

وقال موقع »اجلزيرة« االخباري بعد نش���ر 
موقع »اليوم السابع« املصري املستقل لهذا اخلبر 
ان قراصنة متكنوا فجر امس من اختراق القسم 
املخصص لصفحة االعالنات في موقع »اجلزيرة« 
بهدف تشويه تغطية ش���بكة اجلزيرة لالحداث 

اجلارية مبصر.

التوأم حسن يؤيدان مبارك.. وشحاتة: الماليين ترغب في بقاء الرئيس

مصر أنه يتوجب على العقالء من 
ش���عب مصر أن يدركوا خطورة 
رحيل مبارك ف���ي هذه األوقات، 
التظاهرات  مستغربا اس���تمرار 
رغم إعالن الرئيس املصري عن 
عزمه عدم الترشح في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة رغم أنه دستوري، 
وال يح���ق ألح���د أن يحجر على 
حق آخر في الترش���ح لرئاس���ة 

اجلمهورية.
يذكر أن حس���ن شحاتة نزل 

إلى الش���ارع وحتديدا في ميدان 
مصطفى محمود مبنطقة املهندسني 
وقاد تظاهرة كب���رى تؤيد بقاء 
الرئيس املصري حسني مبارك، 
وقام شحاتة ومساعد املدرب العام 
ش���وقي غريب ومعه جنله كرمي 
حسن ش���حاتة وبعض الفنانني 
املصريني باعتالء س���قف إحدى 
الس���يارات وطاف���ت بهم منطقة 
املهندس���ني. م���ن جانبهما، نزل 
التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائدا 

اجلهاز الفني لنادي الزمالك، إلى 
الشارع وحتديدا أمام مبنى اإلذاعة 
والتلفزيون على كورنيش النيل 
الرئيس املصري محمد  ملساندة 
حسني مبارك، فيما منعت إدارة 
نادي األهلي الالعبني من التحدث أو 
املشاركة في هذه املظاهرات جتنبا 

حلدوث اشتباكات ومشاكل.
واتف���ق الت���وأم حس���ن في 
تصريحات للتلفزيون املصري على 
أنه يجب على كل املتظاهرين في 

ميدان التحرير أن يعودوا ملنازلهم 
فورا بعد خطاب الرئيس املصري 
الذي أعلن فيه موافقته على تعديل 
مادتني في الدستور، وعدم ترشحه 

مرة أخرى للرئاسة.
وعب���ر الثنائي ع���ن دعمهما 
وحبهما للرئيس محمد حس���ني 
مبارك الذي »يحكم« مصر منذ عام 
1981 وحتى اآلن، والذي ثار الشعب 
املصري مطالبا برحيله، وإسقاط 

كافة األنظمة التابعة له.

القاه���رة � وكاالت: أكد املدير 
الفني ملنتخب مصر حسن شحاتة 
أنه مؤيد لبقاء الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك في منصبه 
كرئيس للجمهورية حلني انتهاء 
مدة واليته احلالية في سبتمبر 
املقبل، مش���يرا إلى أنه خرج في 
مظاه���رات تأييد مب���ارك ليس 
بغرض احلصول على منفعة من 
ورائه، لكن من أجل صالح مصر 
وأمنها واس���تقرارها، كاشفا عن 
مخاوفه من أن تشهد بالده حالة 
من الفوضى حال رحيل مبارك في 

الوقت احلالي.
وقال ش���حاتة ف���ي تصريح 
خاص ل� »العربية.نت« إن الرئيس 
املصري احلالي من حقه استكمال 
م���دة واليته وبعدها يس���تطيع 
الشعب أن يقول كلمته ويختار 
من يش���اء، موضح���ا أن املاليني 
في مصر ترغب في بقاء الرئيس 
مبارك لسنوات قادمة، السيما وأنه 
استطاع أن يبتعد بالبالد عن أي 
توترات سياسية في املنطقة ما 
منح شعبها ميزة العيش في أمان 

وسالم.
وأضاف املدير الفني ملنتخب 

الصفحة الرئيسية ملوقع اجلزيرة اإلخباري ويظهر على ترويسة املوقع الشعار )معاً إلسقاط مصر(


