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مع امتداد اخلالفات بني مؤيدي الرئيس 
املصري حسني مبارك واملطالبني برحيله 
عن احلكم لتشمل مجال الرياضة، قال احمد 
حسن قائد املنتخب املصري لكرة القدم ان 
العبي املنتخب الوطني يلعبون باسم مصر 

وليس الشخاص.
وردا على تصريحات االعالمي املصري 
عالء صادق والتي قال فيها ان على العبي 
املنتخب الوطني ان يفهموا انهم يلعبون 
في منتخب مصر وليس في منتخب مبارك 
واحلزب الوطني احلاكم، قال حسن في لقاء 
مع »بي.بي.سي« انه يشعر باحلزن ملثل 
تلك التصريح���ات التي جاءت في الوقت 

غير املناسب.
وقال حسن، احلاصل على كأس االمم االفريقية مع منتخب 
بالده الربع مرات، ان الوق���ت يتطلب ان يكون فيه جميع 

املصريني يدا واحدة، مشيرا الى االنتقادات 
التي وجهت لبع���ض العبي املنتخب في 
مظاهرات جرت مؤخ���را تأييدا للرئيس 

مبارك.
واضاف حس���ن، الذي لعب 75 مباراة 
دولية على مدار 15 عاما، ان العبي املنتخب 
املصري دافعوا دوما عن اسم مصر وسمعة 
املنتخب من اجل اسعاد الشعب املصري 
بأسره، ان االحداث اجلارية اثرت على كل 

شيء في مصر وليس فقط كرة القدم.
وذكر انه م���ن الطبيعي ان يتم تكرمي 
العبي املنتخب الوطن���ي من قبل رئيس 
البالد، فهذا يحدث للناجحني في مجاالت 

الرياضات االخرى.
واكد العب االهلي املصري ان هدفه الرئيسي هو دائما اسعاد 

اجلماهير، قائال: ان العبي مصر ال يلعبون الشخاص.

خالد يوسف يقفل الخط في وجه غادة عبدالرازق 
بعد أن طالبته بتهدئة الشارع!

فاتن حمامة للمتظاهرين: »أرجوكم ارجعوا بيوتكم«
شمس البارودي: ثورتكم رائعة ويجب احترام مبارك

عواصم: انتقل االنقسام في الشارع 
املصري إلى أوساط الفنانني املصريني 
آراؤهم جت����اه موجة  وتضارب����ت 
االحتجاجات والتظاهرات التي جتتاح 
البالد، ما بني مؤيد ومخالف ومناهض 

احتدمت اخلالفات الفنية.
فبينما شارك املخرج خالد يوسف 
في مظاهرة جمعة الرحيل مع عدد من 
الفنانني منهم: شريهان، عمار الشريعي، 
تيسير فهمي، نهى العمروسي، كانت 
املمثلة غادة عبدالرازق مع عدد كبير 
من الفنانني منهم: عبير صبري، زينة، 
عمرو مصطفى تتزعم مظاهرة فنية 

مؤيدة للرئيس مبارك.
وقالت غادة عبدالرازق انها قطعت 
عالقتها مع املخرج خالد يوسف بعد 
مكاملة دارت بينهما طالبته فيها بدعم 

جهود تهدئة الشارع املصري، األمر 
الذي رفضه على ما يبدو خالد يوسف 
ما أدى إلى احت����دام النقاش بينهما 

وإغالقه الهاتف في وجهها.
أما عم����رو واكد ال����ذي كان مع 
شقيقه ضمن املشاركني في مظاهرات 
النظام  االحتجاج املطالبة بإسقاط 
فقد أكد ان من حق الشباب املصري 
التعبير عن رأيهم من دون التعرض 

لهم.
ان االنقس����ام في  وبات واضحا 
صفوف الفنان����ني املصريني يعكس 
التباين الذي يحكم احلركة في الشارع 
املصري، لكنه من الصعب التكهن مبا 
إذا كانت العالقات بني وجوده الفن 
املصري ستعود الى سابق عهدها أم 

ستبقى خصاما سياسيا وفنيا.

القاه���رة � وكاالت: ناش���دت 
الفنان���ة فات���ن حمام���ة جموع 
املتظاهري���ن مبي���دان التحرير 
العودة ملنازلهم، لتجنب تشويه 
جناح ما قاموا به من ثورة ضد 

النظام.
وناشدت فاتن حمامة خالل 
اتصاله���ا ببرنام���ج »واحد من 
الناس« الشباب قائلة: »ارجوكم 
ارجعوا بيوتكم«، وناشدتهم ايضا 
الرحمة جت���اه الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك وخاصة بعدما 
اعلن في خطابه انه ينوي الرحيل 

وعدم الترشح للرئاسة.
انها تش���عر  الى  واش���ارت 
باخلوف مثلها مثل كل املصريني 
ولكنها استطاعت ان تتخطى هذا 
اخل���وف مؤكدة انها تخاف على 
الرأي  البلد والشباب. ووافقتها 
الفنانة املصرية املعتزلة شمس 
الب���ارودي الت���ي رفضت اذالل 
الرئيس حس���ني مبارك مطالبة 
املتظاهرين باحترام رمزهم مهما 
اخط���أ، مؤيدة ف���ي الوقت ذاته 
املظاهرات اجلارية حاليا في ميدان 
التحرير ألنه���ا حققت تغيرات 
جذرية لم يكن احد يلمسها ولم 

يتوقعها احد اطالقا.
واب���دت الب���ارودي اعجابها 

دعا الكاتب البرازيلي العاملي باولو 
كويلو اول من امس الشعب املصري 
الى عدم التراجع. وكتب كويلو، في 
رسالة تضامنية للشعب املصري الى 
موقعه على »فيس بوك« و»تويتر« 
اول من امس »ال تنس��حبوا، عانوا 
اآلن وعيشوا بقية حياتكم ابطاال«. 
وذكرت صحيفة »الدستور« املصرية 
ان هذه االسطر مقتبسة من رواية 
كويلو الشهيرة »اخليميائي«، وباولو 
كويلو واحد من اش��هر الروائيني 
على مستوى العالم وبلغت مبيعات 
رواياته اكثر من 75 مليون نسخة. بدأ 
كويلو في تسجيل آرائه التضامنية 
مع الشعب املصري منذ يوم جمعة 
الغضب في 28 يناير حيث كتب على 
»تويتر« ف��ي 2 اجلاري ان »رواية 
اخليميائي حتدث في مصر، زرت 
مص��ر ثالث مرات، م��ا يحدث في 

ميدان التحرير ليس مفاجأة«.

باولو كويلو للمصريين: 
ال تتراجعوا لتعيشوا أبطاالً

خالد يوسف

شمس الباروديفاتن حمامة

غادة عبدالرازق

أحمد حسن

عقد قران أول عروسين
في ميدان التحرير وسط المتظاهرين

يبدو ان احد املتظاهرين اراد ان يصبح اشهر عريس يعقد قرانه 
في ميدان التحرير الذي يش���هد ثورة مصر احلديثة وميثل رمزا 
لها، وبعد ساعات يش���هد امليدان عقد قران العروسني بني جموع 
املتظاهرين، وافاد ش���هود عيان ب���أن العريس املتظاهر ال ينتمي 
الى اي تيارات او احزاب سياس���ية او جماعة منظمة، واس���تغل 
اجلمع املوجود في ميدان التحرير وقام بالتنسيق مع املسؤولني 
عن اذاعة التحرير العالن مراسم عقد قرانه على احدى الناشطات 

التي تتواجد معهم في امليدان.

زاهر: أفيقوا يا مصريين
من أجل بلدكم

ناشد س��مير زاهر رئيس 
االحت��اد املصري لك��رة القدم 
ش��باب مص��ر، احملافظة على 
اس��تقرار وامن وام��ان البالد، 
مؤكدا ان مصر امانة في اعناق 
باالبتعاد عن  اجلميع، مطالب��ا 
الشائعات ومروجيها، من اجل 
دفع عجلة االنتاج واس��تكمال 
مسيرة الوطن. وقال زاهر في 
تصريحات نقلها املوقع الرسمي 
لالحتاد املصري لكرة القدم امس 
االول، ان التالحم الذي اظهره 
الشباب املصري بداية من يوم 25 
يناير املاضي وحتى اآلن يكشف 
حجم الدميوقراطية في مسيرة 

مصر خالل احلقبة االخيرة.
واض��اف، ف��ي الكلمة التي 
نقلها املتحدث الرسمي لالحتاد: 
افيقوا من اجل بلدكم حتى يعود 
االستقرار الى الشارع املصري 
من اجل احملافظة على املؤسسات 

واستمرار مسيرة التنمية.

»العاشرة مساء« يفلت من اإليقاف
بسبب تأييده للثورة المصرية

القاهرة � إيالف: برر جمال الكشكي كبير معدي برنامج »العاشرة 
مساء« الذي تقدمه اإلعالمية الالمعة منى الشاذلي توقف البرنامج 
خالل يوم���ي اخلميس واجلمعة املاضيني بأنه ي���ذاع ملدة 5 أيام 

أسبوعيا، ويكون إجازة في هذين اليومني من كل أسبوع.
ونفى الكشكي ل� »إيالف« ان تكون هناك خالفات بني الشاذلي 
وإدارة قناة درمي حول طريقة التعاطي مع الثورة املصرية، وتخفيف 
حدة انتقادات النظام احلاك���م وبخاصة الرئيس مبارك، وأضاف 
الكشكي الذي يقدم برنامج »كنت وزيرا« على قناة درمي أيضا ان 
برنامج »العاشرة مساء« يتعامل مبهنية وحيادية مع جميع األطراف 

املتشابكة في األحداث، وال يتعمد إقصاء أي وجهة نظر.
وكانت قد انتشرت أنباء تزعم إيقاف برنامج العاشرة مساء، بعد 
عدم إذاعته في موعده يومي اخلميس واجلمعة املاضيني، بسبب 
تأيي���ده لالحتجاجات في مصر، وجاء ذلك في أعقاب احللقة التي 
استضاف فيها املوسيقار عمار الشريعي، وحمل فيها بشدة على 

احلزب الوطني احلاكم ورموزه ووزير االعالم.

وجود قوي للمرأة المصرية في ميدان التحرير 
القاهرة � أ.ف.پ: منتقبات او محجبات او سافرات يرتدين اجلينز 
والتي ش����يرت، كذبت املرأة املصرية الفكرة السائدة عنها في الغرب 
بتواجدها القوي في ميدان التحرير وسط القاهرة الذي أصبح معقال 

حلركة االحتجاج الشعبي غير املسبوقة املطالبة بإسقاط النظام.
الروائية س����حر املوجي تقول »احضر ال����ى هنا منذ اجلمعة 28« 
يناي����ر املاضي وهي تلوح بعلم مصر وس����ط اآلالف من املتظاهرين 
الذين توافدوا امس على هذا امليدان للمطالبة برحيل الرئيس حسني 
مبارك. ورغم الصدامات الدامية التي جرت األربعاء املاضي، تؤكد سحر 
املوجي ان اخلوف من العنف ل����م مينعها من االنضام الى احملتجني. 
وتقول »كنت خائفة، لكن كان من املستحيل ان ابقى في املنزل« خالل 
املس����يرات »املليونية«. وأضافت بفخر »نحن نشارك في أعظم ثورة 
في تاريخ مصر«. من جانبها تق����ول مروة )25 عاما( احلاصلة على 
بكالوريوس علوم في األحياء »من الضروري ان تشارك املرأة في هذا 

احلدث العظيم الى جانب الرجل«.
وتؤكد هذه الشابة احملجبة التي ترتدي البنطلون اجلينز والعاطلة 
عن العمل »دور املرأة ال يقل عن دور الرجل. فنحن نعاني من املشاكل 
نفسها«، مضيفة »ال نريد مبارك، نريد تغيير النظام، لقد طالبنا دائما 
بإلغاء حالة الطوارئ الس����ائدة في الب����الد منذ 30 عاما والتي حتظر 
التظاهر دون تصريح وتتيح للسلطات اعتقال اي شخص دون محاكمة«. 

العديد من العائالت يتجمع بكل أفرادها لقضاء اليوم في امليدان.
وقد لفت وقوف مجموعة من النس����اء احملجب����ات رددن هتافات 
معادية ملبارك وغير بعيد عنها مجموعة اخرى مختلطة من الشباب 

والشابات تردد األغاني الوطنية والتراثية.
بدورها إيناس ام ل� 3 ابناء تقول »يجب ان تشارك كل فئات املجتمع 
من رجال ونساء« في التظاهرات. وتقول هذه األرملة انها تترك ابناءها 
مع والدتها لتشارك في التظاهرات. وهي متضي الليل في فندق رخيص 
قريب من امليدان وفي الصباح تعود الى املنزل لتطهو ألبنائها قبل ان 
تقفل راجعة الى امليدان قبل بدء سريان حظر التجول. ولم تسجل حالة 
حترش واحدة في املكان رغم ازدحامه بعشرات اآلالف من اجلنسني، 
وصباح امس قامت مجموعة من نحو 100 امرأة مبس����يرة في امليدان 
وهن يهتفن »ملاذا تقتلون ابناءنا.. ملاذا تقتلون ش����بابنا« في الوقت 

الذي كان العديد من احملتجني قد بدأوا يصحون من النوم.

سميرة أحمد: مصر بلد األمن
معقولة تتبهدل بالشكل ده؟!

صابرين: مبارك حمى مصر 30 عامًا 
وحزينة على إهانته

القاه����رة � وكاالت: وس����ط 
موجات الغضب التي اجتاحت 
الشعب املصري االيام املاضية 
ووس����ط بحر الدماء الذي سال 
على ارض مصر من الش����هداء، 
خرج عدد من فناني جيل الوسط 
ليؤكدوا انهم ال ميثلون دورا في 
فيلم سينمائي امنا يشاطرون هذا 
الشعب غضبهم وانهم معهم قلبا 
وقالبا، لتخرج من قلب كل هذا 
الفنانة سميرة احمد لتؤكد انها 
مع الناس بكل وجدانها مدافعة 
ع����ن ابناء جيلها م����ن الفنانني 
ولتوضح رأيها في كل ما يجري 

على الساحة املصرية، حيث علقت الفنانة سميرة احمد على خطاب 
الرئيس حسني مبارك يوم الثالثاء املاضي موضحة انه كان به الكثير 
من التغييرات على طريق االصالح واالنتقال السلمي للسلطة، لكنها 
عل����ى الناحية االخرى قالت ان هذا التغيير لم يكن بالدرجة الكافية 
وانها كانت تنتظر املزيد من االصالحات وان ابرزها تعديل املادة 88، 
مؤكدة انها كانت تتمنى ان يقول الرئيس بنفسه انه سيحل املجلس 
بدال من انتظ����ار حكم احملكمة. وعن رأيها في الوضع احلالي، قالت: 
الوضع احلالي ال يسر ومتأثرة جدا بالشباب الذي خرج في املظاهرات 
وفخورة بهم جدا وفي الوقت ذاته قلبي يحرقني بشدة على الشباب 
الذي استشهد وعلى اجلنازة التي رأيتها، لكن بشكل عام البد ان تكون 
هناك تضحيات ألن كل شيء له سلبيات وايجابيات، واكثر ما آملني هو 
الرجل الذي خرج على شاشة اجلزيرة، وقال ابنه استشهد ومستعد 
ان يضحي بولديه االثنني اآلخرين في س����بيل الوصول لهدفنا، والى 
اآلن لس����ت قادرة على نس����يان تلك اجلملة، والذي اندهش منه جدا 
وبشدة هو كيف يحدث هذا على ارض مصر »معقولة تتبهدل بالشكل 
ده؟«، معقولة يحصل ان الس����جون تتفتح ويخرج منها املس����اجني 
واجد كل رجال العمارة التي اسكن بها يخرجون ليحموا ممتلكاتنا؟ 
كانت مصر تلقب ببلد االمن واالمان، وكيف ينسحب البوليس بهذا 
الشكل؟ هذا البوليس الذي اقسم ميينا على حماية الشعب، هذا فضال 
عن حالة الغموض الشديد الذي يغلف االحداث ويسبب عدم فهم لنا، 
وايضا غلو االسعار الذي صاحب تلك االحداث وارتفاع سعر الرغيف 
4 اضعاف، وما ارغب في السؤال عنه هو كل ما حدث هل كان مدبرا 

ومقصودا؟ ومن سيجيب عن هذا التساؤل؟!

القاه����رة � أم بي س����ي. نت: 
اعتبرت الفنانة املصرية صابرين 
ان مطالبة الرئيس حسني مبارك 
بالتنحي الف����وري مبثابة اهانة 
جتعلها تبكي حزنا على الرئيس 
ال����ذي حمى مصر م����ن االرهاب 
واحلروب طيلة 30 عاما، مشيرة – 
في الوقت نفسه – الى انها اضطرت 
الى ارتداء الباروكة مجددا من اجل 
املش����اركة في املسلسل املصري 

»وادي امللوك«.
وف����ي تصريحات ل����� »ام بي 
سي نت« اعربت الفنانة املصرية 
صابرين عن انها تشعر باحلزن 

الشديد بعد محاولة اهانة الرئيس املصري احملترم 
محمد حسني مبارك من قبل بعض الذين يجهلون 
تاريخ هذا الرجل، الذي حمى الش����عب املصري من 
احلروب واالرهاب، وجعلنا نعيش في امان ملدة 30 

عاما، وانه قبل ان يكون رئيسا كان 
يحارب من اجل مصر، وهو ما قاله 
ابكاها  الذي  الرئيس في خطابه 
على حد قولها، وابكى املصريني 

الذين يخافون على هذا البلد.
واعربت صابرين عن امنياتها 
ان يزي����ل اهلل هذه الغمة فمصر 
التي ذكرها اهلل في القرآن الكرمي 
ستقدر على ان تتخطى الصعاب 
وسيحفظها املولى عز وجل من 
املغرض����ني غير الش����رفاء. على 
اجلانب االخر قالت صابرين انها 
من خالل مسلسل »وادي امللوك« 
ستضطر الى ارتداء الباروكة وخلع 
احلجاب دون االخالل مبظهرها احملتش����م وذلك من 
اجل جتسيدها شخصية »صبح« وهي امرأة صعيدية 
غاية في الش����ر، وهي الول مرة تقدم شخصية بهذا 

الكم الكبير من الشر.

عواصم � وكاالت: دعا الفنان 
املصري عمرو دياب املصريني الى 
الوقوف صفا واحدا والثقة فيما 
حتقق من مطالبهم املشروعة، 
وقال في بيان أورده على الصفحة 
الرس���مية له على اإلنترنت ما 
يلي: »عل���ى كل مصري أصيل 
أن يخاف على بلده بصدق في 
تلك اللحظات احلرجة من تاريخ 
األمة«. وأضاف: »لقد كنا صفا 
واحدا حتى األم���س وحتققت 
بالفعل كل مطالب الشعب املصري 
املشروعة.. حتققت«، ودعا الى 
النجاح وأال جنعل  »أن نصدق 

الش���كوك والقيل والقال � بذور الفساد اخلارجية 
والداخلية � تضرب جذور النجاح الذي روي بدماء 
شهداء مصر األبرار، ينبغي ان نصدق اننا صنعنا 
نقط���ة فاصلة في تاريخ مص���ر واآلن حان وقت 
البن���اء والعمل من أجل حص���اد ثمار ما زرعناه، 
ارحموا مصر من الفتنة واله���دم وتذكروا وأنتم 
تتظاهرون ان من يقف أمامكم على اجلانب اآلخر.. 

هو مصري«.
من جهته، أكد املطرب الشعبي املصري حكيم، 
ان ما تش���هده مصر من احتجاجات اضطرته الى 
اجللوس في البيت وتأجيل ألبومه اجلديد، انتظارا 

ملا ستسفر عنه األيام املقبلة.
وف���ي الوقت ال���ذي أكد فيه 
مشروعية مطالب حركة 25 يناير 
التي خرجت للتظاهر، شدد على 
ضرورة حماية الرئيس حسني 

مبارك باعتباره رمزا وطنيا.
وأوضح حكيم في تصريح ل� 
»ام بي سي نت« انه يجلس اآلن 
في بيته، وتوقف عن استكمال 
تسجيل ألبومه الغنائي اجلديد، 
الذي كان مزمعا طرحه في عيد 
احل���ب 14 اجلاري، مؤكدا انه ال 
يجب احلديث اآلن عن الشغل. 
وقال: »ملا نش���وف البلد األول 

رايحة على فني«.
وأضاف املطرب املصري ان »الدنيا كلها تعطلت، 
والشباب بيموت في ميدان التحرير، ونحن ضد ما 
يحدث من إسالة دماء املصري بيد شقيقه املصري، 
ويجب ان تتوقف فورا تلك األعمال غير املسؤولة، 
ويجب ان نحقن دماء شبابنا، ألن مطالبهم عادلة، 
وال أح���د ينكرها، لكن في الوقت نفس���ه يجب ان 

نحمي رموزنا، ومبارك رمز مصر«.
وطالب حكيم بأن يظل مبارك في السلطة الى 
سبتمبر املقبل حتى يسلم مقاليد احلكم للرئيس 

اجلديد، وتنتقل السلطة بشكل آمن.

أحمد حسن: نلعب لمصر وليس ألشخاص

زكي: مستعد للذهاب إلى التحرير والتحدث مع المتظاهرين
أكد عمرو زكي مهاجم نادي 
الزمالك واملنتخب املصري انه 
ليس لديه مانع في النزول الى 
ميدان التحرير والتحدث مع 
املتظاهرين بلغة املصريني، 
إقناعه����م بضرورة  من اجل 
العودة الى منازلهم وأعمالهم، 
مقترحا ان يشاركه مجموعة 
من الالعبني الذين يتمتعون 
بشعبية كبيرة، وفي مقدمتهم 
محم����د أبوتريكة. وقال زكي 
املوجود حاليا في قطر إلجراء 
الطب����ي على قدمه:  التأهيل 
النزول  »ليس لدي مانع في 

الى ميدان التحرير والتحدث مع املتظاهرين بلغة 
املصريني، ولكن البد ان يكون ذلك في إطار أمني 
وبشكل رسمي«، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة 
»األخبار« املصرية. وأضاف »انه يتمنى ان يشارك 
معه محمد ابوتريكة جنم األهلي ليتحدث معهم، 
ألنه قيمة كبيرة ويتمتع بشعبية كبيرة ومحبوب 
م����ن اجلميع، وذلك من أج����ل إقناعهم بضرورة 
العودة الى أعمالهم، ألنه البد ان نقف جميعا يدا 
واحدة أمام تلك الفنت الداخلية، التي تعتبر حربا 
داخلية، فهي أسوأ بكثير من احلروب اخلارجية 
الت����ي يعلم فيها اجلميع من هو العدو احلقيقي 
للبالد. وأعرب النجم املصري عن قلقه البالغ ملا 

يحدث حاليا داخل مصر، في 
ظل بعده عن أسرته املوجودة 
بالقاهرة، مشيرا الى انه حاول 
العودة الى مصر إال ان عدم 
الطيران حتى  انتظام حركة 
اآلن هو ما تسبب في تأخره، 
وان����ه من املنتظ����ر ان يعود 
قريبا. وأشار زكي الى ان ابنته 
الصغيرة أصيبت بحالة إغماء 
النيران  فور سماعها طلقات 
التي لم  الدباب����ات  وحركات 
الى  تتعود عليها، باإلضافة 
التي تعيش����ها  الرعب  حالة 
زوجت����ه ووالدت����ه. وطالب 
بضرورة حتقيق االستقرار في الفترة احلالية، 
واالس����تفادة من اإليجابيات الت����ي حققتها تلك 
املظاهرات، والبدء في العمل اجلاد لعودة العمل 
واحلياة الطبيعية، خاصة ان »الناس الغالبة« 
كثيرون في البلد، والبد ان يعودوا ألش����غالهم، 
ليستطيعوا إيجاد »لقمة العيش« من أجل أوالدهم. 
وأكد النجم املصري انه يؤكد ملن يرفض حاليا 
فض تلك الثورة ان ميدان التحرير »لن يهرب« 
وعليهم ان يع����ودوا اليه في حالة عدم حتقيق 
مطالبهم، خاصة انه البد من عودة اجليش الى 
مكانه الطبيعي، وهو حماية الوطن والدفاع عن 

حدوده وليس حماية ميدان التحرير.

دعاهم إلى العودة إلى منازلهم

سميرة أحمد

صابرين

عمرو دياب

عمرو زكي

حكيم: »25 يناير« أقعدتني في بيتي

عمرو دياب للمتظاهرين: مبارك رمز مصر

»الجديد«: هل الرئيس مبارك لبناني؟!
كشفت قناة »اجلديد« ضمن برنامج »للنشر« 
الذي يقدم���ه االعالمي طون���ي خليفة عن وجود 
معلومات تتحدث عن ان الرئيس املصري حسني 

مبارك لبناني االصل من بلدة ريفون الكسروانية، 
مشيرة الى ان بعض ابناء البلدة يؤكدون الرواية 

في حني ان البعض اآلخر ينفيها.

بش���باب مي���دان التحرير التي 
قال���ت عنهم إنه���م خلقوا ثورة 
رائعة ويج���ب ان جتني مصر 
كلها ثمار ه���ذه الثورة، رافضة 
االهانة التي توجه للرئيس مبارك 
وعدم االحترام الذي يتعامل به 

الشباب.
وحذرت البارودي في برنامج 
مباشر مع عمرو اديب ان سيناريو 
الفتنة التي حدث���ت في العراق 

يتكرر اآلن ف���ي مصر، مرجعة 
هذه االح���داث ال���ى املخططات 
االسرائيلية واالجندة االميركية 

في املنطقة.
واش���ارت الى ان هذه الفتنة 
يقف خلفها اسرائيل التي تسعى 
دائما الى اقامة دولة يهودية من 
الني���ل الى الف���رات، فضال عن 
االجندات االميركية في املنطقة، 
والتي تريد ان حتكم سيطرتها 

عليها بطريقة او بأخرى.
ورفض���ت الفنان���ة املصرية 
ف���ي مصر،  التدخ���ل االميركي 
ووقوف الواليات املتحدة خلف 
منظمات حقوق االنسان النتقاد 
ما يحدث في مصر، متس���ائلة: 
اين كانت مجالس حقوق االنسان 
خالل الغزو االميركي للعراق؟ وما 
موقفها من املذابح التي تقوم بها 

اسرائيل في قطاع غزة؟

باولو كويلو


