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القاهرة � ام بي س����ي.نت: كثفت األندية 
املصرية جهودها من أجل دعم ومس����اندة 
ثورة شباب 25 يناير وشهدائها، الذين قدموا 
أرواحهم فداء لتحقيق احلرية والدميوقراطية، 

والقضاء على الفساد في البالد.
واقترح مشجعو نادي الزمالك عبر املوقع 
الرسمي للنادي على اإلنترنت إطالق اسم 
»دوري التحري����ر« على ال����دوري املصري 
هذا املوس����م، وعلى كأس مصر اسم »كأس 
الش����هداء«، تخليدا لذكرى الثورة على مر 

السنني.
وناشد اجلماهير املسؤولني بالدولة حاليا، 
وعلى رأسهم املشير محمد حسني طنطاوي، 
أن يتم تنفيذ هذا األمر بعد استئناف النشاط 

الرياضي، وذلك تقديرا ومتجيدا وتخليدا من 
الدولة واجلماهير لثورة الشباب وشهداء 

الثورة، التي حررت مصر من الفساد.
فيما أبدت عديد من األندية، في مقدمتها 
الزمالك واألهلي واإلس����ماعيلي واملصري، 
اس����تعدادها للتبرع ألهالي الشهداء، حيث 
طالب املسؤولون في نادي الزمالك القوات 
املسلحة بإقامة مباراته أمام ستارز الكيني 
في إياب دور ال� 64 من بطولة أبطال أفريقيا، 
وتخصيص دخلها لعائالت شهداء الثورة.

كما يدرس اجله����از الفني لفريق الكرة 
األول بنادي الزمالك برئاسة حسام حسن 
مع العبي الفريق حاليا جمع بعض األموال، 
من أجل مساندة أسر شهداء ثورة 25 يناير، 

تعبيرا عن وقوف الالعبني بجوار الشهداء 
األبطال الذين راحوا ضحية احلرية.

أما في األهلي فقد حرص العبو الفريق 
عل����ى الوقوف في بداية املران دقيقة حدادا 
على أرواح ش����هداء ثورة 25 يناير، ويفكر 
الالعبون فيما بينهم في كيفية مساعدة أسر 
شهداء الثورة سواء كان معنويا أو ماديا.

وأبدى البرتغالي مانويل جوزيه تعاطفه 
الشديد وحزنه على أرواح الضحايا، مؤكدا 
أنه كان على اتصال دائم بعبداحلفيظ ملعرفة 
كل التطورات، وكم أحزنه استشهاد هذا العدد 
الكبير بقدر ما أحزنه رؤية االشتباكات بني 
بعض املدنيني بعضهم البعض. من جانبهم، 
أبدى العبو الفريق الكروي األول بالنادي 

البورسعيدي استعدادهم للتبرع  املصري 
لصالح شهداء الثورة، وأكد محمود عبداحلكيم 
� العب الفري����ق � أنه اتفق مع زميله أحمد 
زهران على عرض فكرتهما على زمالئهما، 
مؤك����دا أن زمالءه لديهم الرغبة األكيدة في 
املس����اهمة بشيء بس����يط لصالح الشهداء 
وأسرهم. ويدرس أيضا نادي اإلسماعيلي 
تنسيق عدد من املباريات يذهب دخلها إلى 
أهالي الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم من 
أجل الثورة املصرية، حيث أعلن عاطف زايد 
� عضو مجلس اإلدارة � أن النادي يس����عى 
لتخصيص املكاس����ب املالية من مبارياته 
املقبلة، س����واء كانت في الدوري املمتاز أو 

حتى الودية منها، لصالح شهداء الثورة.

شيريهان استردت مصريتها بعد يأس:
الثورة أجبرت العالم على احترام مصر

خالد يوسف: أستعد لفيلم عن الثورة 
والفساد انتهى بكل أشكاله

منة شلبي: مرض والدي
حرمني من المشاركة بثورة مصر

حمادة هالل أّلف أغنيتين للثورة:
الفساد سبب مشاركتي في المظاهرات

ولفتت الى ان الثورة قامت 
بسبب الفساد وهو ما يظهر يوما 
بعد يوم وقد استشرى بشدة في 
اآلونة االخيرة بدليل ما حدث في 

انتخابات مجلس الشعب.
واشارت ش���يريهان الى ان 
من مكاسب الثورة انها وحدت 
املصري���ني فق���د تعلمت احلب 
والتعاون من امليدان والتسامح 
الديني، وكيف ان املس���يحيني 
يقفون حلماية املس���لمني اثناء 

ادء الصالة.
وقال���ت انه���ا اس���ترددت 
مصريتها بعدماكان اليأس قد 
تسرب بداخلها مشبهة ما حدث 
بأنها كانت تش���عر ان مبارك 
مت���زوج »باثنت���ني، احداهما 
شرعية ولديها ولدان، واالخرى 
غير شرعية ولديها 85 مليونا، 
وانه قسم التركة على الولدين 

فقط«.

ان يتحدث فيلم »كف القمر« عن 
االحداث املستقبلية من اصالحات 
وتطورات وانا سعيد بها، ألن »كف 
القمر« يبشر بالعهد اجلديد بعد 
القضاء على الفساد بكل اشكاله. 
وأكد خالد أنه حتى عصر السبت 
املاضي لم يكن يفكر في عمل فيلم 
عن الثورة، وكان يرى تلك الفكرة 
صعبة للغاية، كما كان يخش����ى 
اتهامه باملتاجرة بالظرف الراهن 
من أجل حتقيق مصلحة شخصية، 
الى ان جاءته فكرة، ليلة السبت 
املاضي جعلته يغير موقفه ويقرر 
عمل فيلم ضخم عن ثورة 25 يناير، 
وقال خالد: »الفكرة جاءتني ليلة 
السبت، لكنني لم استقر حتى اآلن 
على سيناريست يقوم بكتابتها أو 

منتج يتولى انتاجها.

اجبرت العالم كله على احترام 
مصر واملصريني، مشيرة الى انها 
اثبتت للعالم كله ان املصريني 
شعب متحضر وراق ومحترم 
حتى في ثورته كما كانت منوذجا 
للتواف���ق االجتماع���ي بني كل 

الطبقات والطوائف.

إلى بر األمان. وقال يوس����ف انه 
اآلن مشغول باالنتهاء من عملية 
تصحيح األلوان بفيلم »كف القمر«.

واضاف خالد: من محاسن الصدف 

نالت الفنانة شيريهان احترام 
وتقدير عدد كبير من املصريني 
الواضح والصريح من  ملوقفها 
ثورة 25 يناير ودعوتها للرئيس 
محمد حسني مبارك بالتنحي كي 

يحقن دماء املصريني.
وازداد التعاطف معها بدعوتها 
الثورة،  للتبرع بالدم جلرحى 
مش���ددة على انه لوال ان دمها 
»مسرطن« لكانت اول املتبرعات 

بحسب موقع »مصراوي«.
دعوة ش���يريهان وتفاعلها 
مع احلدث رغ���م ابتعادها عن 
االضواء منذ فترة طويلة لظروف 
مرضها نال���ت تقدير الكثيرين 
الذين استقبلوها بالهتاف عندما 
حرصت على مشاركة املعتصمني 
في امليدان برفقة ابنتها الكبيرة 
لوال، واكدت شريهان في مداخلة 
هاتفي���ة م���ع برنام���ج »مصر 
النه���اردة« ان الثورة املصرية 

أش����اد املخرج خالد يوس����ف 
بالبي����ان اخلامس ال����ذي اعلنته 
القوات املس����لحة املصرية عصر 
االحد املاضي، والذي أكدت خالله 
تعطيل الدس����تور وحل مجلسي 
الشعب والشورى، وقال يوسف 
خ����الل تصريحات ل����� »املصري 
البي����ان مطمئن بدرجة  اليوم«: 
كبيرة وكنا نتمنى أن يتم تشكيل 
مجلس رئاسي بدال من املجلس 
العسكري، بحيث يضم عسكريني 
فقط، هم����ا وزير الدفاع ورئيس 
االركان، ومعهم����ا 3 مدنيني من 
كبار قضاة مصر، لكننا نثق في 
الوقت ذاته في املجلس العسكري 
املنعقد باستمرار، وكل املقدمات 
التي بادر بها اجليش جتعلنا نثق 
في نزاهة اجراءاته للوصول مبصر 

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن س���عادتها باستقالة د.اشرف 
زكي نقيب املمثلني من منصبه، مؤكدة انها ليست شماتة به بشكل 
شخصي، امنا ألنه ال يعبر عن اصوات الفنانني، حيث قالت ان الفنان 
صوت االمة وال يجب ان يكون متخاذال، مضيفة انها تواجدت في 
ميدان التحرير، وفي اخلط���اب االخير رأيت االصرار يتزايد لدى 
املتظاهرين مرددين هتاف: ي���وم اجلمعة في العصر.. هنروح ع 
القصر، واش���ارت حنان الى انها عاشت ليلة تاريخية لن تنساها 
طيلة حياتها بدأتها عندما ظلت حتتفل مع زميلتها الفنانة ريهام 

عبدالغفور في شوارع القاهرة حتى صباح اليوم التالي.

أعربت الفنانة منة ش���لبي عن حزنها الش���ديد لعدم مش���اركتها في 
تظاهرات ش���باب التحرير، في الوقت نفسه قالت انها تلقت التهاني من 

الفرنسيني لتواجدها في باريس في رحلة عالج والدها.
وفي تصريحات خاصة ل� mbc.net قالت منة ان ثورة مصر في عام 2011 
لم يسبق لها مثيل، فالثورة التي سبق ان اندلعت عام 1952 كانت انقالبا. 
واضافت: انها كانت تتابع االحداث حلظة بلحظة مع والدتها الفنانة زيزي 
مصطفى عن طري���ق الهاتف، ومن خالل الفضائيات، وكانت تبكي فرحا 
لرؤيتها شباب مصر وهم مصرون على إسقاط النظام، وشعرت بالفخر 
امام الفرنسيني الذين هنأوها، حيث كانت وال تزال بصحبة والدها رجل 

األعمال هشام شلبي في باريس إلجرائه عملية قلب مفتوح.
وعن رأيها في حالة االنقس���ام التي حدث���ت بني الفنانني ما بني مؤيد 
ومع���ارض، قالت منة ان االختالف في الرأي ال يفس���د للود قضية، ومن 
حق أي شخص التعبير بحرية عن ميوله وآرائه، والبد أال يؤثر ما حدث 

على عالقة النجوم بعضهم ببعض.

القاهرة: يعتبر حمادة 
هالل املطرب الوحيد الذي 
قدم اغنيتني بعد احداث 25 
يناير هما »رجالة شارعنا« 

و»شهداء 25 يناير«.
حمادة قال ل� »املصري 
اليوم«: شاركت في مظاهرة 
25 يناير لكني لم استمر 
اليوم نظرا  معهم لنهاية 
الرتباطي مبواعيد عمل، 
لكني ع���دت وش���اركت 
الثانية  الساعة  معهم في 
عشرة بعد منتصف الليل 
وشاهدت بنفسي القسوة 
في التعامل معهم لتفريقهم 
وفي اليوم التالي سافرت 

الى الكويت وعدت بعد صالة اجلمعة لكني لالسف 
لم امتكن من الذهاب الى ميدان التحرير.

واض���اف: بعد ان ش���اهدت على شاش���ات 
الفضائيات ما وصلت ل���ه مصر وتابعت عن 
قرب ما حدث في الشوارع من بلطجية وموقف 

شباب الشارع بعد ان كونوا 
جلانا شعبية شاركت فيها 
ايض���ا حلماي���ة منازلنا، 
ق���ررت ان اق���دم اغني���ة 
لهؤالء واتصلت باملؤلف 
مالك عادل وشرحت له ما 
احتاجه وبالفعل انتهى من 
كتابة كلمات االغنية ومت 
تسجيلها وتنفيذها في 24 

ساعة فقط.
وعن اغنية »ش���هداء 
25 يناير«، قال: بصراحة 
شديدة تأثرت جدا مبنظر 
الذين سقطوا  الش���هداء 
الش���رطة  برص���اص 
وعلى الرغ���م من ذلك لم 
يتراجع الش���باب وظلوا متمسكني مبوقفهم، 
لذا قررت تقدمي اغنية لهم ومت تنفيذها في 60 
 س���اعة متصلة، وقمت بتصويرها في ميدان

التحرير، وعلى الرغم من ذلك اشعر انني مقصر 
جدا.

حنان مطاوع سعيدة بتنحي
الرئيس واستقالة أشرف زكي

شيريهان خالد يوسف

حنان مطاوع

منة شلبي

حمادة هالل

مؤلفة »مشربتش من نيلها« رفضت 
طلب أحمد عز كتابة أغنية عن »الوطني«
أعادت اغنية »مش����ربتش من نيلها« احلياة ال����ى االغنية الوطنية 
املصرية بعد ركود لسنوات طويلة، وصارت اول اغنية يحفظها شباب 
واطف����ال جيل جديد لم يحب اغاني وطنية قدمية تغنت المجاد دعمهم 
لم يحضرها وال يش����عر لها احيانا باالنتماء، بل وصارت نشيدا وطنيا 

ملنتخب مصر الوطني ادمن به الفوز واالنتصار.
تلك االغنية التي غنتها املطربة ش����يرين عبدالوهاب كتبتها شاعرة 
مصرية شابة اسمها نور عبداهلل، تعرفت من خاللها على امللحن عمرو 
مصطفى والذي اختار في تلك الفترة االنحياز جليل من الشباب اجلامعي 
الذي مازال يستكمل دراسته، مبتعدا عن العمل مع جنوم الشعراء فاختارها 
مع شاعر شباب اخر هو تامر حسني من ضمن العديد من الشباب ليعملوا 
معه. وبعد جناح االغنية وتردد اسم نور عبداهلل في الوسط املوسيقي 
متت دعوة الثالثي عمرو مصطفى ونور عبداهلل وتامر حسني الى مائدة 
غداء في بيت م.احمد عز امني عام احلزب الوطني الس����ابق، وعلى تلك 
املائدة طلب عز من عمرو مصطفى عمل اغنية للحزب الوطني، فاش����ار 
عمرو بسعادة وفخر بالتكليف الى الشابة الصغيرة التي جتد صعوبة في 
ابتالع لقيماتها الصغيرة قائال: نور، اكيد حتكتبلنا حاجة زي »مشربتش 
من نيلها«، لتتوقف الش����اعرة الشابة عن االكل لتؤكد في رفض صارم 
انها لم تعتد الكتابة عن ش����يء ال تنتمي اليه وال حتبه، لتصفر وجوه 

اجلميع ويحل الصمت بديال على مائدة الطعام.

منتج أردني ينتج أغنية 
في حب مصر

عاطف بشاى: »فيرتيجو« أول 
أعمالي عن ثورة 25 يناير

القاهرة � وكاالت:  مصر أقوى 
من احملن ومن املواجع والفنت

احلضن هي والوطن كلنا بنحب 
مصر، مصر عنوان

الشهامة والعزمية، والكرامة 
والريادة والزعامة

مصر أرض األهرامات، معجزة 
من املعجزات نيلها

فجر األمنيات كلنا بنحب مصر
به����ذه الكلمات أطل����ق املنتج 
األردن����ي محمد املجالي أغنية في 
حب مصر حيث ضمت تلك األغنية 
الفنانة زين عوض والفنانة هويدا 
والفنانة صفاء س����لطان والفنان 
وجن����م س����تار أكادمي����ي يحيى 
صويص والفنان محمد املجذوب. 
الشاعر رامي  وكتب تلك األغنية 
يوس����ف وهي من أحلان وتوزيع 

وائل الشرقاوي.

يبدأ السيناريس���ت عاطف بشاى، خالل 
األي���ام املقبلة، حتويل رواي���ة »فيرتيجو« 
للكاتب أحمد مراد إلى مسلس���ل، تفاعال مع 
أحداث ثورة 25 يناير وإسقاط احلكم، وأكد 
بش���اى في تصريحات ل� »املصري اليوم« 
أن املسلس���ل س���يكون أول أعماله عن تلك 
األحداث، وقال: من كثرة الكبت والغيظ والغل 
الذي مألني قبل سقوط النظام، لدي عشرات 
املوضوعات التي تصلح لتقدميها في الفترة 
املقبلة، وله���ا عالقة ب� »فيس بوك« وتأثير 
االتصال التكنولوجي على مجريات األحداث 
في مصر، وقد اخترت رواية »فيرتيجو« التي 
صدرت ع���ام 2007، وقدمت منها 6 طبعات 
حتى اآلن، لتكون أول أعمالي عن ثورة 25 
يناير والتغيير في مصر، حيث تكشف، من 
خالل ش���خصية مصور أفراح، فساد رجال 
مباحث أمن الدولة وتعاملهم مع ش���باب ال� 
»فيس بوك«، الذين استطاعوا تعرية املجتمع 
وما يحدث فيه من استشراء للفساد بجميع 

أجهزة ومؤسسات الدولة.
أضاف بش���اى: لم يكن متوقعا حدوث 
ثورة 25 يناير بهذا الشكل العظيم، نظرا 
ملا تردد كثيرا عن تغير الشخصية املصرية 
وإصابتها بالضعف واالستكانة، لكن الشعب 
العظيم الذي يقوده الشباب أشعل ثورة 
عبقرية أسقطت تراثا ضخما من عدم العدالة 
والتمييز الطبقي، الذي يستفيد منه حفنة 
من اللصوص، لتسيطر الدولة املدنية على 
مجري���ات األمور، وبصراح���ة خاب ظني 
شخصيا، فقد كنت أعتقد أن املجتمع يغرق 
في السلفية واخلرافات والطائفية، وهو ما 
قدمته في مسلسلي »تاجر السعادة«، من 
خالل شخصية الشيخ »مصباح« الدجال، 
لكنني اكتشفت أن مجتمعنا وعلى رأسهم 
الشباب واع ومس���تنير ومسيس، ليس 
طائفيا، فقد وقفت الفتاة املنتقبة إلى جوار 
الفتاة غير احملجبة متفقتني على املطالب 
واألهداف نفس���ها، ليتح���رك املجتمع في 
شكل وطني، ليس س���لفيا أو مذهبيا أو 
حزبيا، كما انتهى عص���ر الزعامات، فقد 
كانت بطولة الثورة جماعية متاما، مثلما 
حدث من تنظي���م الضباط األحرار الذين 

قادوا ثورة 23 يوليو.

تامر حسني يسترضي شباب الثورة
بألبوم يحمل عنوان »25 يناير«

خالد النبوي يدعو فناني أوروبا إلى زيارة 
مصر لرؤية الوجه الحقيقي للثورة

خالل مشاركته في مؤتمر السالم بألمانيا

الملحن عزيز الشافعي: دويتو يا بالدي
مستلهم من لحن لبليغ حمدي

من جديد يطرح املطرب تامر حسني اغنية جديدة 
لثورة 25 يناير � التي اسمى األلبوم االخير له باسمها 
� بعنوان »صباح اخلي����ر يا مصر« من ألبومه »25 
يناير« الذي اوش����ك على االنتهاء منه خالل الفترة 
املقبلة، وهي من كلمات مصطفى حس����ني، وأحلان 
محمد رحيم، وتوزيع احمد شعتوت وبدأت قنوات 

مزيكا في عرضها منذ ساعات قليلة.
وتقول كلماتها بحسب موقع »اليوم السابع«:

صباح اخلير يا مصر يا أحلى 3 ألوان ونسر
يا جنة في ارض ربي في وسط الدنيا قصر

صباح اخلير على كل شبر في بلدنا
صباح اخلير على الكنيسة واملبنى

صباح اخلير على الشوارع وامليادين
على أهلها الطيبني علينا احنا

اجدع صعايدة وفالحني

على الصنايعية واجلناينية والصيادين
صباح اخلير على اللي ساكنينها

وعلى اللي منها واللي عنها متغربني
صباح اخلير على االساتذة
وعلى التالمذة امل السنني
يا صباح اخلير على املاليني

صباح اخلير يا مصر يا احلى 3 ألوان ونسر
يا جنة في ارض ربي في وسط الدنيا قصر

يذكر ان تامر، الذي كان يقف ضد الثورة وتعرض 
للضرب عندما غير موقفه وحاول النزول الى ميدان 
التحرير للمشاركة في االحتجاجات، قام بطرح اغنية 
»شهداء 25 يناير« منذ ايام قليلة وذلك احتفاال منه 
بالثورة املصرية والش����هداء الذين راحوا ضحيتها، 
ويقوم حاليا بعمل ألبوم كامل من اجل الثورة يحمل 

عنوان »25 يناير«.

دعا الفنان خالد النبوي الفنانني األملان 
واألوروبيني الى زيارة مصر لرؤية الوجه 
احلقيقي للث���ورة املصري���ة، والتغيير 
احلضاري الذي جنح الش���عب املصري 

في حتقيقه.
جاءت دعوة خالد النبوي خالل مشاركته 
في مؤمتر الس���الم في الس���ينما والذي 
أملانيا مبش���اركة فنانني من  تستضيفه 

مختلف أنحاء العالم.
وفي تصريحات خاصة ملصراوي أكد 
النبوي انه دعا في كلمته املش���اركني في 
املؤمتر ومنهم وزير اخلارجية األملاني، الى 
زيارة مصر شارحا لهم النقلة احلضارية 
التي تش���هدها مصر بنجاح ثورة شباب 

التحرير السلمية، مؤكدا لهم على استقرار األوضاع في مصر، 
وأضاف النبوي ان أكثر من فنان اوروبي أكد له سعادتهم 
بنجاح ثورة الش���باب املصري، وإعجابهم مبدى حتضر 

التمسك  الش���عب املصري وقدرته على 
بحقه في احلرية والدميوقراطية.

وعلق الفنان خالد النبوي على جناح 
ثورة 25 يناير في حتقيق مطالبها، خاصة 
تنحي الرئيس مبارك، في تصريحات سابقة 
قائ���ال: إن مصر قد ف���ازت بأعظم معالم 
تاريخها، الذي يعتبر أغلى من الهرم والسد 
العالي، مشيرا الى ان مصر قد استطاعت 
ان تثبت انها قد اجنبت جيال عظيما أمثال 
وائل غنيم، قادر على قيادة مصر والنهوض 

بها من جديد.
واضاف النبوي انه فخور اآلن مبصريته 
التي أصبحت أغلى م���ن بحور البترول 
ول���م يعد يبح���ث عن جنس���ية اخرى 
 ألوالده، موضحا ان هذه الثورة التي خرجت فيها الطبقة
املتوس���طة والنخب���ة والفق���راء حمت مصر م���ن ثورة 

اجلياع.

القاهرة � اكد املوسيقي عزيز الشافعي 
ان املقدمة اللحنية التي تضمنها دويتو 
يا بالدي الذي اش���ترك في تقدميه مع 
املطرب وامللحن رامي جمال ومت اهداؤه 
لروح ش���هداء الثورة مت استلهامها من 
حلن للموس���يقار الكبير الراحل بليغ 

حمدي.
الش���افعي اكد ان بقية الكوبليهات 

اخلاصة بالدويتو قام هو بكتابتها وكذلك 
وضع موسيقاها.

واشار الى انه منذ صدور هذا الدويتو 
عبر شبكة االنترنت تسابق العديد من 
املس���تمعني على حتميله م���ن املواقع 
الغنائية املختلفة وقد وصل عدد احململني 

الى ارقام قياسية.
وقام���ت ادارة قناة »مزيكا« بعمل كليب 

لهذا الدويتو من خالل وضع لقطات وصور 
ملجموعة من شهداء ثورة 25 يناير.

وعقب عرض هذا الكليب سواء في 
قناتي »مزيكا« و»مزيكا زووم« وايضا 
العدي���د م���ن القن���وات الفضائية نال 
استحسان واعجاب عدد كبير وتأثر كل 
املشاهدين بهذه الصور التي مت مزجها 

مع كلمات واحلان الدويتو.

تامر حسني

خالد النبوي

األندية المصرية تدعم أسر ضحايا ثورة 25 يناير
إطالق اسم »التحرير« على الدوري وتسمية الكأس بـ »كأس الشهداء«


