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وصفت الفنانة املصرية إلهام شاهني د.محمد 
البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
السابق بالعميل األميركي الذي سهل للواليات 
املتحدة دخول الع���راق وتدميره، مؤكدة انه 
يتحرك في مصر بتعليمات اميركية ليحصل 
على املكافأة وهي ان يتولى احلكم في مصر بعد 
ان سهل لالميركان غزو العراق، مشيرة الى ان 
الشعب املصري ال يعرف وانه ال يستحق ان 
يكون رئيسا لهذا البلد. وقالت إلهام في مقابلة 

مع برنامج »مباش���ر مع عمرو اديب« على »احلياة« ان البرادعي 
س���هل مهمة أميركا في تدمير العراق، وانه نزل بالباراشوت على 
مصر يدعو السقاط النظام احلالي حتى يتولى حكم البالد مبساعدة 

اميركا كمكافأة له ملا قدمه لها من خدمات خالل غزوها للعراق.

القاهرة � وكاالت: يعد موقف املمثل املصري حس���ن يوسف 
االكثر اس���تفزازا للمتظاهرين اذ قاد االخي���ر حملة اتصاالت 
هاتفية يومية، على كل القنوات املصرية احلكومية واخلاصة 
للتش���كيك في وطنية املعتصمني في ميدان التحرير، واجرى 
النجم املخضرم ثالثة اتصاالت بثالث قنوات خالل نصف ساعة 
ليبدأ حملة ترويج لدخول عناصر ايرانية الى مصر في االشهر 
االخيرة استغلت فرصة الفوضى في الشارع لتصب الزيت على 
النار، بعد ذلك طرح يوس���ف سيناريو آخر عن شهادات ادعى 
انه جمعها من اهل احلي الذي يسكن فيه، وتؤكد ان املعتصمني 
يحصلون يوميا على مبالغ مالية وعلى وجبات غذائية مجانية، 
وهو االمر الذي اثار اس���تياء املتظاهرين الذين ردوا عليه عبر 

شاشات اخرى.

اعرب النجم االميركي ش���ارلي ش���ني عن تأثره الشديد مبا 
تش���هده مصر من أحداث مؤس���فة، مبديا تعاطفه مع حضارة 
مصر واهلها وخش���يته من نتائج االزمة رغم انها املرة االولى 
التي يبدي فيها اهتمامه مبصر واملصريني. وألقى شارلي باللوم 
على الصحافة ووسائل االعالم االميركية التي تهتم بالشائعات 
في الوقت الذي تشهد مصر أحداثا من أهم األحداث في تاريخها، 
ساخرا من االهتمام بأخباره وشائعاته بدال من متابعة األحداث 
اجلارية في مصر. وأضاف ش���ني قائال: مصر حتترق وكل ما 
تريدونه هو معرفة اخباري الشخصية؟ عار عليكم، وقد غاب 
عن معجبيه لفترة طويلة بعد ان طالته الكثير من الشائعات 
بع���د تورطه مع ممثلة اباحية ادع���ت تعديه عليها في دعوى 
قضائية انتصر خاللها، وهي احملنة التي شكر جمهوره لوقوفه 

بجانبه خاللها.

أبوالغيط: حديث خامنئي يكشف األحقاد  واللحظة العصيبة إليران لم تأِت بعد 
األمين العام للجامعة العربية يدعو إلى عدم إهانة مبارك 

اختالفات عميقة حول المخاوف من اإلسالميين

باريس � رويترز: يتس��اءل ساسة وخبراء عما 
إذا كان اإلس��اميون س��يصلون إلى الس��لطة في 
مص��ر أو تونس قريبا وحري بهم أن يس��ألوا أوال 
ماذا يعني تعبير »اساميون« وان يسألوا ماذا يريد 
أن يفعل الزعماء اإلس��اميون الذين ينعتون بهذه 
الصفة. وترمز صفة »اإلس��امي« إلى ايديولوجية 
تستخدم اإلس��ام للترويج ألهداف سياسية. لكنه 
تعبير فضفاض للغاية بحيث ميكن أن ينطبق على 
احلكومة الدينية املناهضة للغرب في ايران الشيعية 
وعل��ى الس��نة املؤيدين لتحري��ر التج��ارة الذين 

يحاولون ضم تركيا لعضوية االحتاد األوروبي.
وفي ح��ن ميكن أن تش��ير الكلمة املش��حونة 
بالدالالت السياسية الى أعمال عنف كالتي ميارسها 
تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أس��امة بن الدن يقول 
الكثير من اإلسامين انهم يبغضون اللجوء للقوة 

ويريدون العمل في إطار القانون.
ويق��ول مصطفى أكي��ول املعلق ف��ي صحيفة 
حريت التركية اليومية »يجب أن منيز بن تركيبات 
مختلفة من اإلسام والسياسة... ميكن أن يستلهم 
ح��زب قيمه وأفكاره من اإلس��ام ومع ذلك يتقبل 

دولة علمانية«.

وأش��ار نوه فيلدمان خبير القانون اإلس��امي 
بجامعة هارفارد الى أن املش��اركة في السياس��ات 
الدميوقراطي��ة ميكن أن تغير األحزاب االس��امية 
مستش��هدا بحزب العدالة والتنمية في تركيا الذي 
وصل الى السلطة عام 2002 بعد أن تخلى عن هدف 

إقامة دولة إسامية.
وأض��اف »مبج��رد أن تص��ل الى الس��لطة ال 
ميكنك أن تس��تمر ف��ي االعتماد على الش��عارات 
وااليديولوجي��ة للحصول على أص��وات الناخبن. 
يتع��ن عليك أن حتقق ش��يئا م��ا... األتراك حققوا 

جناحا استثنائيا بهذا الصدد«.
وحت��ى اآلن لم يتمكن اإلخوان املس��لمون في 
مصر أو ح��زب النهضة في تون��س من العمل في 
نظام سياس��ي مفتوح لذا لم تختب��ر بعد تعهداتهم 
املعلن��ة بااللت��زام بالدميوقراطية خال املمارس��ة 

اليومية.
ب��دوره يش��ك اكب��ر احمد اس��تاذ الدراس��ات 
اإلس��امية باجلامعة األميركية في واش��نطن وهو 
باكس��تاني األصل في أن يخطف اإلخوان انتفاضة 
مصر إلقامة حكومة دينية. وأضاف »ال ميكن قيام 

ثورة كالثورة االيرانية في دولة سنية«.

)ا.ف.پ( أحد مؤيدي الرئيس كاتبا على موضع اصابته »مبارك« 

القاهرة � وكاالت: اعتبر وزير 
اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط 
أن حديث مرشد الثورة اإليرانية 
التطورات  علي خامنئ���ي ع���ن 
الداخلية في مصر يكش���ف عن 
مكنون ما يعتمل في صدر النظام 
االيراني من أحق���اد جتاه مصر 
ومواقفها السياسية وأنه لم يفاجأ 

مبا تضمنته من تطاول.
وق���ال أبوالغيط إن »متنيات 
املرشد بإقامة شرق أوسط اسالمي 
تق���وده إيران إمنا يكش���ف عما 
تس���عى تلك الدولة الى حتقيقه 
في املنطقة.. هذه تصريحات مهمة 
وكاشفة ونرجو أن يقرأها اجلميع 

على الساحة الدولية باهتمام«.
وأوضح أبوالغيط، في تصريح 
صحاف���ي أمس، أن كالم خامنئي 
»يستحق اإلدانة ألنه تخطى جميع 
اخلطوط احلمراء في تناول الشأن 
املصري من منظور عدائي وحاقد«، 
مش���يرا الى ما حفلت به خطبة 
رجل الدين من إساءات إلى القيادة 

املصرية والقوات املسلحة.
أبوالغيط بش���كل  ورف���ض 
قاط���ع أن يقفز خامنئي أو غيره 
على طموح���ات وتطلعات مصر 
وش���بابها أو أن يتحدث باسمهم 
أو أن يقدم لنا دروسا في حني أن 
بيته من زجاج.  وذكر أن املرشد 
االيراني »تناسى في أحاديثه ما 

»يلتفت لشؤون بلده وشعبه الذي 
يتطلع بتش���وق إلى احلرية من 
النظ���ام اجلاثم على صدره على 
مدى أكثر م���ن 30 عاما بدال من 
الش���عب اإليراني  إلهاء  محاولة 
الواعي بالتخفي وراء ما تشهده 
مصر من حراك سياسي وشعبي 
كبير في اجتاه إصالحات سياسية 

عاشته بالده من أزمة كبرى في 
شرعية احلكم منذ أقل من عامني 
واملمارسات االستبدادية اليومية 
النظام  البش���عة ضد معارضي 
والتنكي���ل والتعذيب الهائل في 
الس���جون وهو ما ذكره به أحد 

قيادات املعارضة اإليرانية«.
ونصح أبوالغيط خامنئي أن 

كبرى وهذا وحده الذي سيرسم 
مس���تقبل مصر وليست متنيات 
ماللي إيران«. وقال »إن اللحظة 
العصيبة اليران ل���م تأت بعد.. 
اللحظة بالكثير  وسنشاهد تلك 

من الترقب واالهتمام«.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة 
»الشروق« املصرية أمس عن األمني 

الع���ام للجامع���ة العربية عمرو 
موسى قوله ان الرئيس حسني 
مبارك يجب اال يتعرض لإلهانة 
من قبل احملتجني. وقال موس���ى 
»يجب علينا إعمال اللياقة.. ألنه 
بعد أن ظل الرجل 30 عاما رئيسا 
ملصر فعلينا أال نعرضه لإلهانة 

وهو مواطن مصري أيضا«.

موسى.. من أروقة الديبلوماسية إلى العمل السياسي

..وممثلون: االحتجاجات أعظم من ثورة
»سعد زغلول« وأهم من بناء األهرامات

القاهرة � وكاالت: ش���ارك ع���دد كبير من 
الفنانين المصريين في تظاهرات امس األول 
الجمعة في ميدان التحرير الذين اعتبروها اعظم 

من ثورة 1919 وأهم من بناء األهرامات.
وكان ف���ي مقدمة ه���ؤالء الفنانين: صالح 
السعدني الذي اكد ان الشباب المصري الذي 
خرج في المظاهرات اعظم من س���عد زغلول 
نفسه الذي قام بثورة 19 ، مضيفا: هذه المرة 
األولى التي يستطيع فيها احد ان يكسر فكرة 

الفرعون ويجعله يتنازل.
واكد السعدني في تصريح خاص لصحيفة 
»الدستور األصلي« سعادته وفرحته بما فعله 
الش���باب المصري والذي لم يق���در احد من 

المصريين فعله على مدى عصور كثيرة.
ملحمة فاقت بناء األهرامات

بدوره، وصف الفنان المصري خالد النبوي 
ما يش���هده ميدان التحرير حاليا بأنه اعظم 
ملحمة تاريخية مرت على مصر منذ س���بعة 
آالف سنة، مشيرا الى انه تعرض لالعتداء من 
جانب البلطجية اثناء تظاهره مع الشباب في 

قلب القاهرة.
وفيما اعتبر ان ثورة المصريين تفوق بناء 
االهرامات والس���د العالي فإنه طالب جموع 

المصريين باالنضمام الى ثورة الشباب.
وطالب الفنان المصري القوى التي تقوم 
بتش���ويه هذا العمل بالتوقف عن ذلك، وقال 
»عيب عليكوا.. انزلوا شوفوا اخواتكم الذين 
يضحون ويضربون من قبل البلطجية ويصرون 

على تحقيق مطالبهم العادلة«.
وانتقد النبوي تغطية التلفزيون المصري 
لألحداث، وقال يبدو انهم يعيشون في أوضة 
ضلمة متسائال عن السبب الذي جعل النظام 
يتذكر فجأة محاسبة المسؤولين المخطئين 

قائال: كان فين من 30 سنة.
من جانبه قال المخرج الس���ينمائي خالد 
يوسف انه مستمر في االعتصام حتى يرحل 
الرئيس مبارك من السلطة، مؤكدا ان موقف نقابة 

الفنانين ال يعبر عن رأي جميع الفنانين.
كما ش���اركت الفنانة ش���يريهان وابنتها، 
والسيناريس���ت تامر حبيب، والفنانة نهى 
العمروس���ي، واروى ج���ودة وع���دد كبي���ر 
م���ن الفنانين، حي���ث تفاعلوا م���ع هتافات 

المواطنين.
وش���ارك الفنان عمرو واكد في التظاهرات 
وقام بالتقاط عدد من الصور التذكارية برفقة 
اصدقائه، وقاموا بنشرها عبر حساباتهم على ال� 

»فيس بوك« واشاروا فيها بعالمات النصر.

عمرو موسى

إلهام شاهن

أحمد عز

زينة

أحمد السقا

تامر حسني

إلهام شاهين: البرادعي عميل أميركي

حسن يوسف: عناصر إيرانية تصب الزيت على النار

شين: مصر تحترق وتسألونني عن أخباري الشخصية؟! 

فنانون انضموا للجان الشعبية.. وآخرون التزموا الصمت
القاهرة � وكاالت: يشارك عدد 
كبير م���ن الفنانني املصريني في 
اللجان الشعبية حلماية منازل 
وممتلكات املواطنني من عمليات 
السطو التي يقوم بها البلطجية، 
مستغلني حالة الفراغ األمني في 

البالد.
الس���قا  الفنان احمد  ومازال 
يجلس في الشارع منذ اسبوع بني 
رجال وشباب منطقة طريق مصر 
اسكندرية الصحراوي التي شهدت 
اقباال كبيرا من مس���اجني سجن 
وادي النطرون والفيوم والداخلة، 
باالضافة الى املساجني الهاربني 

� وكاالت: طلب  القاه����رة 
الفن����ان تام����ر حس����ني من 
المتظاهرين القابعين بميدان 
الى  العودة  التحرير حالي����ا 
منازلهم حقن����ا للدماء، وقال 
حسني في مداخلة هاتفية مع 
التلفزيون المصري ان التغيير 
الذي طالب به الشباب حدث 
بالفعل، لذل����ك وجب عليهم 
الرحيل إلنهاء األزمة وعودة 

األمن.
وأضاف: »بقول للش����باب 
دمكوا مرحش ه����در، دمكوا 
مرحش هدر، التغيير حصل 
وانتوا األم����ل، بيوقعوا بينا 
بره وبنموت هدر، ودلوقتي 
اللي  بيضحكوا علينا وعلى 
عملن����اه، أرجوك����وا ارجعوا 
بيوتكو«، وختم تامر كالمه 

اليه االس����تقرار ولم يجعلنا 
نشعر بالخوف على مدار فترة 

حكمه.
م����ن جهة أخ����رى، تناقل 
عدد من ش����باب المتظاهرين 
المصريي����ن عب����ر مواق����ع 
الكترونية مختلفة، انباء عن 
إصابة الموسيقار الكبير عمار 
الشريعي بأزمة قلبية خالل 
مشاركته في مظاهرات »جمعة 

الرحيل« بميدان التحرير.
وق����ال عدد من الش����باب 
المتواجدين بميدان التحرير 
� عب����ر صفحاتهم على موقع 
»تويت����ر« � ان الموس����يقار 
الشريعي اصيب بأزمة قلبية، 
انتقل بعدها الى مستشفى دار 
الفؤاد امس بحسب صحيفة 

األهرام المصرية.

بالدعاء الى اهلل بحفظ مصر 
قائال: »حفظه����ا اهلل وحفظ 
إلى  المصريي����ن جميع����ا«. 
الممثلة زينة،  ذلك، اعتبرت 
ان الرئيس حسني مبارك هو 
وال����د كل المصريين ويجب 
أال يتعامل معه الشعب بهذه 
الطريقة ويهينه في الشارع، 
وهو ق����ام بحف����ظ األمن في 
المص����ري، وأعاد  الش����ارع 

قناة »احلياة« � انه ال ينام، بل 
يشارك في اللجان الشعبية في 
املنطقة التي يسكن فيها حلماية 
منزله وعائلته من البلطجة التي 

تنتشر في شوارع مصر.

 دياب ومنير وحلمي وليلى
التزموا الصمت

ومن الفنان����ني من أخذ جانب 
الصم����ت، ومن بداي����ة أحداث 25 
يناير ل����م يظهر عمرو دياب على 
الس����احة ليعلن موقفه، مما أثار 
عالمات استفهام حوله وكذلك األمر 
بالنسبة الى محمد منير الذي لم 

الش���عبية التي شكلها سكان 
حي املعادي الذي يسكن فيه، 
مشيرا الى ان اللجان الشعبية 
جنحت في ضبط األمن بصورة 

من سجون األقسام وبينهم عدد 
من املسجلني خطر.

وقد قام السقا مبساعدة الشباب 
في ضبط ما يق���رب من 30 من 
الفارين من هذه السجون يوميا، 
لدرجة انه طلب تعزيزات أمنية 
وقال: »ان املنطقة التي نعيش فيها 
من حولها صحراء، باالضافة الى 
وجود اجلبل، ما جعلنا مطمعا لكل 
هؤالء، خصوصا أننا في الطريق 

املؤدية الى املدينة«.
كما شارك الفنان احمد عز 
ايض���ا في اللجان الش���عبية، 
وقال انه ش���ارك ف���ي اللجان 

كبيرة في الشوارع، وكانت أكثر 
حزما من الش���رطة في بعض 
األحيان. وكان جميع القادمني 
الى احلي او الشارع الذي يقيم 
فيه يطلب منهم ابراز هوياتهم 
الشخصية ويتعرضون لتفتيش 

سياراتهم.
أكد  الس���ياق ذات���ه،  وفي 
الفن���ان احمد زاهر انه يعيش 
حالة نفسية سيئة مع زوجته 
وابنتي���ه ليل���ى وملك نتيجة 
التي متر بها  األحداث السيئة 

مصر.
وأوضح زاهر � في اتصال مع 

يعلن موقفه رغم انه صاحب العديد 
من األغني����ات الوطنية، مما أثار 
دهشة عدد كبير من محبيه. ورغم 
مشاركة منى زكي في تظاهرات 
»جمعة الغضب« استجابة لدعوة 
خالد الصاوي، اال ان احمد حلمي 
لم يستجب للدعوة نفسها وفّضل 
التزام الصمت. كذلك، فإن كرمي 
عبدالعزيز لم يشارك في تظاهرات 
التأييد وال تظاهرات الرحيل، كما 
التزمت ليلى علوي الصمت جتاه 
ما يحدث، وبرر البعض موقفها 
بأن هناك عالقة نسب جتمعها 

وزوجها مبنصور اجلمال.

القاهرة � أ.ف.پ: يستعد األمني 
العام للجامعة العربية عمرو موسى 
لالنتقال من اروقة الديبلوماسية 
الى س����احة العمل السياسي في 
مصر بعدما اعلن انه رمبا يترشح 
املقبلة.  الرئاسية  في االنتخابات 
وقال موسى إلذاعة اوروبا 1 صباح 
امس األول انه مستعد للعب دور 
في املرحل����ة االنتقالية في مصر. 
وردا على س����ؤال ح����ول امكانية 
ترش����حه لالنتخابات الرئاس����ية 
اج����اب »وملاذا اق����ول ال؟«. ويعد 
األمني العام للجامعة العربية جنم 
الديبلوماسية العربية وهو يتمتع 

بشعبية كبيرة في مصر.
يشغل موسى )75 عاما( منصبه 
عل����ى رأس اجلامعة العربية منذ 
العام 2001 وتنتهي واليته الثانية 
كأمني عام للجامعة في مايو املقبل، 
وقد أعلن اخيرا انه لن يرشح نفسه 

لوالية ثالثة.
ميتلك هذا الديبلوماسي احملنك 
الذي ال تنقصه روح الدعابة، دراية 
واسعة بامللفات العربية والدولية 

وكان موسى قد شن بعد توليه 
وزارة اخلارجي����ة املصرية حملة 
لقي����ت صدى كبيرا في الش����ارع 
العرب����ي ضد البرنام����ج النووي 
االسرائيلي مبناسبة متديد معاهدة 
حظر االنتش����ار النووي في عام 

.1992
الش����عبي  كما تزايد اإلعجاب 
بعمرو موسى بعد رفضه العلني 
والقوي ادماج اسرائيل اقتصاديا في 
الشرق األوسط وهو االقتراح الذي 
طرحه في اعقاب اتفاقات اوسلو 
)1993( وزير خارجية اس����رائيل 
آنذاك شيمون بيريز ضمن ما اسماه 
مشروع »الشرق األوسط الكبير«. 
وجاءت انتقادات موسى ل� »هرولة« 
بعض الدول العربية نحو تطبيع 
العالقات مع اسرائيل والتراشق 
اللفظي املتكرر بينه وبني املسؤولني 
االسرائيليني امام عدسات الكاميرات 
لتؤكد الصورة التي انطبعت عنه 
الذي يستطيع  باعتباره »الرجل 

ان يقول +ال+ السرائيل«.
وال يفوت موسى فرصة لتعزيز 

10 سنوات متتالية بني عامي 1991 
و2001 قبل ان ينتقل منه مباشرة 

الى اجلامعة العربية.
ورغم التقدير الذي يحظى به 
موسى على الساحة الدولية اال ان 
االميركيني ال يكنون له، بحس����ب 
ديبلوماسيني عرب، حبا كبيرا اذ 
يأخذون عليه بصفة خاصة، وفقا 
لديبلوماسيني عرب، مواقفه جتاه 

اسرائيل.

و»كفاءة« حتى اعداؤه يعترفون له 
بها. تعود شعبيته بصفة خاصة الى 
مواقفه التي توصف ب� »احلازمة« 
في مواجهة اسرائيل التي التزال 

بالنسبة للعرب العدو رقم 1.
اب����رز دلي����ل على هذه  وكان 
الشعبية االس����تقبال احلار الذي 
حظي به في احلادي والعش����رين 
من فبراير 2006 عندما دخل ستاد 
القاهرة حيث صفق له بقوة وحماس 
قرابة 100 ألف مصري احتش����دوا 
لدعم فريقه����م القومي في نهائي 
بطولة كاس االمم األفريقية لكرة 
القدم. وقال ديبلوماسيون عرب 
في القاهرة آنذاك ان مستش����اري 
الرئيس املصري حس����ني مبارك 
تعمدوا ان يتزام����ن وصوله الى 
مدرجات ستاد القاهرة مع دخول 
أعضاء فري����ق الكرة املصري الى 
امللعب ليضمنوا له حتية مماثلة 

لتلك التي حظي بها موسى.
متوسط الطول وحريص دوما 
على أناقته، ش����غل عمرو موسى 
منصب وزير خارجية مصر ملدة 

شعبيته. وخالل اجللسة االفتتاحية 
للقمة االقتصادي����ة العربية التي 
عقدت في شرم الشيخ في 19 يناير 
املاضي، اي بعد 5 ايام من رحيل 
الرئيس التونسي زين العابدين بن 
ألهمت املصريني وأدت  التي  علي 
الى تفجر انتفاضهم على نحو غير 
متوق����ع بعد 11 يوما فقط، حرص 
موس����ى على إع����الن تعاطفه مع 

مطالب الشعوب العربية.
وقدم أمام القادة العرب ما يشبه 
النقد الذاتي للنظام العربي الرسمي 
قائال: ان »املواطن العربي في حالة 
غضب وإحباط غير مس����بوقة«، 
مضيف����ا ان »ما يحدث في تونس 
من ث����ورة ليس ام����را بعيدا عن 
موضوع هذه القم����ة اي التنمية 
االقتصادية واالجتماعية ودرجة 
توازنها وتصاعدها وش����موليتها 

وحسن توزيعها«.
يذكر ان عمرو موسى متزوج 
وله ابن وابنة كانت متزوجة من 
حفيد للرئيس املصري الراحل جمال 

عبدالناصر لكنها انفصلت عنه.

تامر حسني للمتظاهرين: ارجعوا بيوتكو
زينة: ما حصل »مهين« ومبارك والد المصريين

أزمة قلبية تصيب الشريعي في ميدان التحرير


