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النجمــــة االميركية   وجهــــت 
ليندسي لوهان رسالة تهنئة للشعب 
املصري بنجاح الثورة التي اشعلها 
شبابه لتشارك في احتفاالت العالم 
بتنحي الرئيس مبارك عن احلكم 
مبظاهرات سلمية راقية استطاعوا 
من خاللها ان يسمع اصواتهم العالم 
اجمع. ولم تخل رسالة لوهان من 
الرسائل السياسية التي اندست بني 
كلمات التهنئة حيث طالبت مصر 
بااللتزام واحلفاظ على معاهدات 
السالم مع اسرائيل لضمان حفظ 
السالم على طريقة دس السم في 
العسل، فيما يبدو ان امن اسرائيل 

مطلب مهم اعلنت اميركا التزامها به طوال ايام التوتر الذي شهدته مصر 
خالل الفترة املاضية، وهو االمر الذي عبرت عنه ايضا ليندسي لوهان 

ليظهر على انه اجماع من اميركا بقيادتها وجنومها. 

 القاهرة: ال رجعة في قرار تثبيت ٣٢ ألف عامل في جميع المحافظات
 عواصــــم ـ وكاالت: أكد اللواء 
محســــن النعماني وزير التنمية 
احمللية أنه ال رجعة في قرار الوزارة 
إجــــراءات تثبيــــت جميع  اتخاذ 
العاملني مبراكز معلومات التنمية 
احمللية في جميع احملافظات والذين 

يبلغ عددهم ٣٢ ألف عامل.
  وأشــــار في هذا الصدد إلى أن 
الــــوزارة تتخذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ ذلــــك مع أجهــــزة الدولة 
املختصة واجلهاز املركزي للتنظيم 
واإلدارة برئاسة د. صفوت النحاس 
والتي ستعلن ذلك باتخاذ إجراءات 
نقلهم جميعا على الباب األول من 
املوازنة العامة للدولة والذي يتم 
التعيــــني عليه من خــــالل جميع 
الالزمة طبقا للقواعد  الضمانات 
املتبعة في هذا الشأن، مشيرا الى 
أنــــه ال قبول لطلبات ضم جديدة 
على مراكز املعلومــــات حيث ان 
الباب مغلق حتى إمتام إجراءات 
التعيني ألعضاء مراكز املعلومات 

احلاليني.
  وفي سياق التظاهرات الفئوية، 
حث البنك املركزي املصري جميع 
العاملني بالقطــــاع املصرفي على 
وقــــف االحتجاجات واســــتئناف 
العمل «لضمان استقرار االقتصاد 

الوطني».
  وكانت البنوك في أنحاء البالد 
قــــد أغلقــــت منذ االثنني بســــبب 
احتجاجات واعتصامات العاملني 
الذيــــن يحتجون على اســــتمرار 

الفساد.
  ودعا البنك املركزي في بيانه 
الذي نشره كإعالن مدفوع األجر 
في الصحف القومية أمس العاملني 
الختيار مجموعة منهم ال تزيد على 
عشرين شخصا ملناقشة مطالبهم 
مــــع اإلدارة العليا لــــكل بنك في 

حضور محافظ البنك املركزي.
  ومن املقرر أن تبدأ االجتماعات 
مع اإلدارة األحد املقبل ويتم االنتهاء 
منهــــا في مدة ال تتجــــاوز أربعة 
أسابيع ومن املقرر أن تعيد البنوك 

فتح أبوابها األحد املقبل.
العاملون املصريون قد    وكان 
القطاعات  فــــي  بدأوا احتجاجات 
املختلفة ضد الفساد في شركاتهم 

ولتحســــني أوضاعهم وذلك بعد 
املظاهرات التي استمرت ١٨ يوما 
السابق  الرئيس  وانتهت بتنحي 

حسني مبارك.
  الى ذلك، قال مسؤول بالبورصة 
املصرية امس إن البورصة ستظل 
إلــــى االحد املقبــــل وإنها  مغلقة 
ســــتعاود العمل عندما تتأكد أن 

البنوك تعمل بشكل منتظم.
  وأعلن البنــــك املركزي إغالق 
البنوك حتى نهاية األسبوع بعدما 
نظم عاملون في عدد من البنوك 
احلكوميــــة إضرابات خالل األيام 

املاضية.
البورصة  إن    وقال املســــؤول 
تدرس عددا من اإلجراءات ملساعدة 
صغار املستثمرين الذين خسروا 
أموالهم بعدما تلقت طلبات بوقف 
التعامالت التي متت يوم ٢٧ يناير 
وهو اليوم الذي هوت فيه أسعار 

األسهم وأصيب املستثمرون بالذعر 
جراء االضطرابات السياسية مما 

دفعهم لتنفيذ عمليات بيع.
  الى ذلك، أكد د.سمير رضوان 
وزيــــر املالية علــــى أهمية عودة 
النشــــاط االقتصــــادي لطبيعته 
حتى ميكن اســــتيعاب اخلسائر 
االقتصادية واملالية التي جنمت عن 
شبه التوقف الذي أصاب االقتصاد 
واملؤسسات العامة واملالية في ظل 
األحداث التي تشهدها مصر حاليا. 
وأشــــار رضوان إلى أن مؤشرات 
أداء املوازنة العامة خالل النصف 
األول من العام املالي احلالي أظهرت 
قدرة االقتصاد احمللي على حتمل 
اخلســــائر الناجمة مــــن األحداث 
األخيرة، واستيعاب زيادة اإلنفاق 
العام لدفــــع التعويضات لكل من 

أضير في تلك األحداث.
  وكشف تقرير صادر عن وزارة 

املالية عن استمرار تراجع نسبة 
العجز الكلي باملوازنة العامة للدولة 
للناجت احمللي اإلجمالي خالل الفترة 
من يوليو إلى ديسمبر من العام 
املالي احلالي وذلك للشهر السادس 
على التوالي حيث ســــجل العجز 
الكلى نحو ٦٠٫٤ مليار جنيه متثل 
٤٫٤٪ مــــن إجمالي الناجت بتراجع 
٠٫٤٪ عن نســــبة العجز احملققة 
خــــالل النصف األول مــــن العام 
الســــابق. ووفقا للتقرير،  املالي 
فقد انخفضت نسبة العجز األولي 
قبل خصم فوائد القروض العامة 
بصورة طفيفة لتسجل ١٫٨٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي مقابل ٢٪ 
خالل نفس الفترة من العام املالي 

املاضي.
  وأرجع هذا التحســــن في أداء 
املوازنة العامة إلى ارتفاع اإليرادات 
العامة بصــــورة ملحوظة حيث 

ارتفعت بنسبة ٥٫٣٪ محققة ٩٩٫٧ 
مليار جنيه في الفترة من يوليو 
إلى ديسمبر من العام املالي احلالي 
مقابل ٩٤٫٧ مليار جنيه خالل نفس 

الفترة من العام املالي املاضي.
  وبالنسبة لإلنفاق العام، أوضح 
التقرير أن إجمالــــي املصروفات 
العامة خالل النصف األول من العام 
املالي احلالي ارتفعت بنسبة ٥٫٧٪ 
لتصل إلى ١٦١٫١ مليار جنيه مقارنة 
بنحو ١٥٢٫٤ مليار جنيه خالل نفس 

الفترة من العام املالي السابق.
  وأرجع الزيادة في املصروفات 
العامة إلى ارتفاع فاتورة األجور 
وتعويضات العاملني بنسبة ١١٫٧٪ 
لتصل إلى ٤٢٫٥ مليار جنيه خالل 
الفترة من يوليو إلى ديسمبر من 
العام املالي احلالي مقارنة بنحو ٣ 
مليارات جنيه خالل نفس الفترة 

من العام املالي السابق. 

 البورصة ستظل مغلقة لحين عودة البنوك للعمل بشكل منتظم

 الثورة المصرية تلهم
  نشطاء الديموقراطية والتغيير في الصين

ــا األمل..  ــني ـ د.ب.أ: «رأين  بك
مصر معلمنا والنموذج الذي نحتذي 
ــارض الصيني  به»، هكذا قال املع
وي شويشان عقب اطالق سراحه 
االثنني املاضي عقب احتجازه لدى 

الشرطة ملدة ٤٨ ساعة.
  انقضت الشرطة بعد حفل نظمه 
وي لالحتفال بتنحي الرئيس املصري 
ــني مبارك أقامه ناشطون مبدينة  ــابق حس الس
هاجنتشو عاصمة إقليم تشياجن شرقي الصني.

ــاء حزب  ــرات من أعض ــال وي ان عش   وق
الدميوقراطية الصيني احملظور في إقليم تشياجن 
خططوا لعقد اجتماع من اثنني مقررين شهريا، 

وذلك يوم السبت.
ــقوط مبارك. إنها    وقال «نريد االحتفال بس
مناسبة ألهمتنا كثيرا فيما يتعلق بحقوق اإلنسان 

والدميوقراطية».
  وقال واجن روجنشينج، وهو معارض مخضرم 
اعتزم حضور االجتماع، «إنه اجتماع عادي. وهو 
مناسب في وقت سقوط احلكومة السلطوية في 
مصر، ولذا فإن االجتماع سيخصص لالحتفال 

باالنتصار في مصر».
  واوضح االثنان ان الشرطة طلبت منهما عدم 
ــتمرار في وصف احلزب الشيوعي احلاكم  االس
ــني بالديكتاتورية وعدم عقد اجتماعات  في الص

أخرى خالل تلك الفترة «احلساسة».
ــى احلكومة  ــال وي «في احلقيقة، تخش   وق
احتفالنا مبا حتقق في مصر وفي ظل هذا اخلوف 

تستخدم هذا األسلوب السيئ معنا».
  يشار الى ان احلكومة الصينية قامت بانتقاء ما 
يبث من انباء حول االحتجاجات التي وقعت خالل 
االسابيع األخيرة في تونس ومصر، والتي تركز 
على عدم االستقرار وإجالء املواطنني الصينيني، 
بصورة أكبر من احلديث عن أهداف احملتجني.

ــة على مواقع  ــرض احلكومة أيضا رقاب   وتف
ــي املدونات االلكترونية، غير ان أخبار  البحث ف
ــطني عبر  االحتجاجات تصل إلى كثير من الناش
خدمة البروكسي بني أجهزة الكمبيوتر واملواقع 

اخلارجية باللغة الصينية.
ــات التعليقات على اإلنترنت تؤيد    وهناك مئ

االحتجاجات التي هزت الدولتني العربيتني.
  وقال الفنان الصيني الشهير آي ويوي على 
ــه مبوقع تويتر «اليوم، كلنا مصريون»،  صفحت

ــارة إلى حكم احلزب الشيوعي  مضيفا، في إش
ــام ١٩٤٩، «األمر احتاج فقط الى  الصيني منذ ع
١٨ يوما لينهار نظام عسكري كان يبدو مستقرا 
ومتجانسا، لنحو ٣٠ عاما. أما هذا النظام املستمر 
منذ حوالي ٦٠ عاما، فقد يحتاج بضعة شهور».

  وحاول نشطاء أيضا إظهار تأييدهم علنا وإن 
ــائل بسيطة على األقل في مدينتني  كان عبر وس

أخريني في الصني.
  وحمل العديد من النشطاء الورود إلى السفارة 
املصرية في بكني االثنني لتهنئة الشعب املصري 
ــرطة رفضت  ــى اإلطاحة مببارك، ولكن الش عل
ــليم الورود، حسبما ذكر أحد  السماح لهم بتس

النشطاء.
ــان    وقالت منظمة املدافعني عن حقوق اإلنس
الصيني ومقرها هونغ كونغ إنه مت اعتقال ثالثة 
ــفارة  ــطاء آخرين وهم في طريقهم إلى الس نش

املصرية.
  وقالت اجلماعة احلقوقية إن الشرطة في مدينة 
جوياجن جنوب غربي البالد اصدرت أوامر األسبوع 
املاضي للنشطاء بوقف توزيع معلومات من املواقع 
ــان والدميوقراطية،  اخلارجية عن حقوق اإلنس
ومن الواضح أن السبب وراء هذا كان القلق من 

التأثير احملتمل ألخبار االحتجاجات.
  كانت الشرطة في السابق تقوم مبراقبة النشطاء 
الذين ينظمون جتمعات غير رسمية في امليادين 
العامة، ولكنها سمحت لهم بتوزيع معلومات عن 
قضايا مثل «ميثاق ٠٨ لإلصالح الدميوقراطي»، 
وعن الكاتب الصيني املعارض املسجون، والفائز 
ــياوبو. ونشر  بجائزة نوبل العام املاضي ليو ش
موقع يديره أنصار «ميثاق ٠٨» الذي ساعد ليو في 
وضعه، بيانني هذا األسبوع لتأييد الشعب املصري 
ــرف منه انه جاء من «املوقعني على ميثاق ٠٨»  ع
ــطاء في إقليم هونان وسط  ومجموعة من النش
البالد. لم يتضمن البيانان أي اسماء. وقال محامي 
حقوق اإلنسان البارز تينج بياو في وقت سابق إن 
صورة بالڤيديو ملتظاهر وحيد في القاهرة وهو 
يوقف تقدم عربة مصفحة ذكرته باالحتجاجات 
من أجل الدميوقراطية التي جرت في الصني عام 
١٩٨٩، والتي بدأت من امليدان السماوي في بكني 
املعروف (ميدان تيانامنني). وإحدى الصور الثمينة 
عن حركة عام ١٩٨٩ والتي انتهت بقمع عسكري 
ــد الطريق أمام رتل من  ــوي، تظهر رجال يس دم

الدبابات قرب ميدان تيانامنني. 

 عادل إمام: ميدان التحرير يضاهي تمثال الحرية األميركي
 ياسمين الخيام: شباب الثورة اتبعوا منهج الرسول ژ

  والجيش حقق عبوره الثاني بعد أكتوبر ٧٣ 

 خالد الصاوي يساري ال يخشى اإلخوان:
  خسرت نصف أصدقائي بسبب الثورة 

 القاهرة ـ ام.بي.ســــي.نت: احتفــــل الفنان خالد 
الصاوي بنجاح الثورة املصرية مع جمهور «ناس 
TV»، حيث استقبل أكثر من ٥٠ سؤاال حول موقفه 

من الثورة، أجاب عنها بجدية واضحة.
  وعن أسباب حتمســــه للثورة رغم أنه ميسور 
احلال، أبدى الصاوي إعجابه بهذا الســــؤال، وقال: 
«هي معادلة املصلحة واملبادئ، أتنتصر ملصلحتك 

أم ملبادئك؟ وأنا اخترت املبادئ».
  وأوضح أن اختياره تســــبب بخســــارته نصف 

أصدقائــــه، لكنــــه غير حزيــــن على ذلــــك. وقال: 
«الدميوقراطية لها ثمن، وإذا كان هذا ثمنها فليس 
لدي مشكلة». وألنه هو وغيره من الذين خرجوا في 
مظاهرات ٢٥ يناير، جاهدوا من أجل الدميوقراطية، 
اســــتنكر الصاوي تخوف بعض الناس من صعود 

اإلخوان إلى رأس السلطة في مصر.
  وقال: «أنا يساري، ورغم ذلك ليس لدي مشكلة 
في وصول أي حزب أو جماعة إلى رأس السلطة ما 

دامت جاءت بانتخابات نزيهة». 

 القاهرةـ  ام.بي.سي: أكد الفنان 
عادل إمام شعوره باالعتزاز والفخر 
ملا قام به شباب ثورة ٢٥ يناير، 
بالتفاؤل  أنــــه يشــــعر  وأضاف 
الشديد ألن هؤالء الشباب أثبتوا 
على عكس املتوقع أن شباب مصر 
بخير وأكدوا احترام العالم أجمع 
حيث أصبحوا منوذجا يحتذى في 

كل دول العالم.
  ومتنــــى عــــادل إمــــام ـ فــــي 
تصريحات خاصة لصحيفة األخبار 
املصرية ـ أن يتم تشــــييد نصب 
تذكاري في وسط ميدان التحرير 
لشــــهداء ثورة ٢٥ يناير، بحيث 
يصبح مزارا لألجيال القادمة يحمل 
شعار شــــهداء احلرية كي تتذكر 
األجيال القادمــــة أن الثمن الذي 
دفع لتحقيق احلرية واالستقرار 

كان بدماء هؤالء الشهداء.
  وأبدى إمام رغبته في أن يظل 
ميدان التحرير على ما هو عليه 

 أكدت الفنانة املصرية املعتزلة 
ياسمني اخليام أن شباب ثورة ٢٥ 
يناير اتبعوا منهج الرسول محمد 
ژ في ثورتهم للقضاء على الظلم 
والفساد الذي كان يرعاه النظام 
احلاكم، الفتة إلى أنهم كانت لديهم 
ثقة كبيرة بــــاهللا عز وجل وأنه 
لن يضيع أجر عملهم. وأشــــادت 
بدور القوات املصرية املسلحة التي 
لعبت دورا مهما في حماية ثورة 
الشباب، وعملت على حماية هذا 
اإلجناز، معتبرة أن هذا هو العبور 

الثاني لهم بعد عبور أكتوبر.
  ورأت أن كل كلمة في أغنيتها 
«املصريني أهمه» التي أدتها منذ 
حوالي ٢٥ عاما، تشــــعر وكأنها 
مصاغــــة لتتــــوج هــــذه الثورة 
الطاهرة، مشيرة إلى أنها استعادت 
كل طاقاتها وحيويتها عندما رددت 
األغنية مع ماليني املتظاهرين في 

ميدان التحرير.

اآلن يحتفــــظ مبالمحه في ذاكرة 
الوطن، ألنه أصبح رمزا عظيما 
في العالم أجمع للحرية مثل متثال 

احلرية في أميركا.
  وقال أنا متأكد أن ثورة هؤالء 
الشباب سنجني ثمارها في تغير 
سلوك وأخالقيات الشعب املصري، 

  وأضافت «أن الشباب أحسنوا 
بثورتهم ألنهم طالبوا في سلمية 
وحتضــــر بحقهم املشــــروع في 
القضاء على الفساد ورفع الظلم 

عن الشعب وتطبيق العدالة».
  ودعت اخليــــام كل املصريني 
إلى اإلخالص في العمل من أجل 

وأعرب عــــن أمنيته في أن تعود 
املليارات املنهوبــــة واملهربة إلى 
أرض مصر الستخدامها في إصالح 
ما فسد، فهذه األموال هي أموال 
الشــــعب املصــــري، وكل ما أريد 
أن أقولــــه أنني فخور جدا بأنني 
مصري فقــــد أصبح لهذه الكلمة 
اآلن وقــــع آخر في اخلارج يعني 

الكرامة واحلرية.
  وأعرب عن أمنيته أيضا أن يتم 
نقل السلطة بسهولة وسالسة إلى 
حكومة مدنية وأن تستعيد مصر 

حياتها الطبيعية مرة أخرى.
  وطالب بضرورة محاســــبة 
املسؤولني عن حالة االنفالت األمني 
التي مرت بهــــا البالد خالل أيام 
الثورة العظيمة ومحاســــبة من 
أمروا بنزول األحصنة واجلمال إلى 
ميدان التحرير ودبروا االعتداءات 
القاتلة على شــــباب مظاهراتهم 

سلمية في ميدان التحرير. 

اإلســــراع في اإلصالح ألن مصر 
تســــتحق كل اخلير، مشيرة إلى 
ضرورة احملافظة على إجنازات 
ثورة الشباب التي أجبرت العالم 
كله على احترامها، والعمل على 

حتقيقها على األرض.
  وقالت ياسمني إن شباب الثورة 
فاجأها في امليدان بشــــعار «اهللا 
يرحم الشيخ احلصري»، الفتة إلى 
أنها رأت في امليدان وجوها جميلة 
بتوجهات مختلفة، لكن كلمة مصر 
ومصلحتها كان الغالب على أي 
مصالح شخصية أو فئوية ضيقة. 
ورأت أن أكثر املشاهد التي وقفت 
أمامها في ميدان التحرير، جمال 
املظهر والنظافة الذي حرص عليها 
شــــباب التحرير، مشيرة إلى كل 
االنتماءات، سواء كانوا اإلخوان 
املسلمني أو املسيحيني أو كل القوى 
السياسية بأنهم اتفقوا على حب 

مصر. 

 ياسمني اخليام   عادل إمام  

 الشيخ د.يوسف القرضاوي  

 شعبان عبدالرحيم  
 ليندسي لوهان  

 خريجة جامعية عاطلة عن العمل تبكي خالل مظاهرة في القاهرة امس  (ا.پ) 

 إيرادات السينما المصرية «صفر»
  وخسائرها نحو ١٠٠ مليون جنيه 

 القاهرة ـ ام.بي.ســــي: ألقت األحداث األخيرة في مصر بظاللها على 
املشــــهد السينمائي، حيث توقفت شــــركات اإلنتاج عن العمل، وتأجل 

تصوير العديد من املشاريع السينمائية.
  وتزامن تفجر األوضاع مع بدء املوســــم السينمائي املعروف باسم 
«موسم إجازات نصف العام»، الذي كان الرهان األكبر لعدد من املنتجني 

واملوزعني وأصحاب دور العرض السينمائي.
  وقد أغلقت غالبية دور العرض أبوابها إثر إعالن حظر التجول ليال. 
مــــا دفع بعض دور العرض إلى فتح أبوابها في ســــاعات النهار، إال أن 
اإليرادات جاءت حصيلتها صفرا، حسب صحيفة «االحتاد» اإلماراتية.

  كما تأثرت بإغالق دور العرض السينمائي خالل الفترة املاضية ثالثة 
أفــــالم كان قد بدأ عرضها قبل األحداث بعدة أيام، ولم يتمكن منتجوها 
حتــــى من جمع األموال التي كلفتها عمليــــات إنتاجها وأجور جنومها، 
وهي: «٦٧٨» بطولة بشرى وباسم سمرة ونيللي كرمي، و«بون سواريه» 
بطولة غادة عبد الرازق وتأليف محمود أبو زيد، وفيلم «الوتر» بطولة 

مصطفى شعبان وغادة عادل.
  وقدر منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما، خسائر السينما 

املصرية في هذا الشهر بنحو ١٠٠ مليون جنيه. 

 المنتجون والموزعون خسروا الرهان على موسم نصف السنة 

ري 
خبا

ل إ
حلي

 ت

 رضوان: االقتصاد المحلي قادر على تحمل الخسـائر الناجمـة عن األحداث األخيرة

 تداول عشاق اليوتيوب مقطع ڤيديو يظهر الشيخ يوسف 
القرضـــاوي مفتي عام دولة قطر وهو يحتفل مع مجموعة من 

الشبان ويردد االناشيد.
  ويقول املعلقون على املقطع انه مت تسجيله بعد اعالن الرئيس 
مبارك التنحي عن الســـلطة ويـــردد القرضاوي واملتواجدون 
معه نشيدا بعنوان: مرحبا باجليوش، جدير بالذكر ان الشيخ 
القرضاوي من مؤيدي ســـقوط نظام مبارك، وسبق ان صدر 

بحقه منع من دخول مصر ابان حكم مبارك. 

 القرضاوي يغني طربًا بسقوط مبارك
 ردد مع الشبان.. مرحبًا بالجيوش

 أطرف االعتصامات: عمال يطالبون بتوفير مياه معدنية 
وآخرون في مصنع ال يعمل يطالبون بأرباح!

 شعبان عبدالرحيم يغني ضد خامنئي ونصراهللا

 شهدت التظاهرات الفئوية األخيرة في مصر 
نوعا طريفــــا، حيث تظاهر عمال مصنع البوار 
بالبســــاتني للمطالبة بـ ١٢٪ زيادة عامة، أسوة 
بضريبة اخلدمة التي تتمتع بها محال البيع، كما 
طالبوا بأن يتم تخصيص سيارات لنقل العمال 
في جميع الورديات وليس للوردية األولى فقط، 

وقد متت االستجابة ملطالبهم.
  وفي مصانع «سيتيكور للغزل» باملنطقة احلرة 
ببرج العرب اعتصم العمــــال، مطالبني بزيادة 
رواتبهم ٣٠٪ ومثلها مشاركة في األرباح، وطالبوا 

بتوفير زجاجات مياه معدنية مع الوجبات التي 
تصرف لهم، وفــــي البنك التجاري الدولي فرع 
اجليزة احتل موظفو األمن التابعون لشــــركة 
خاصة مقــــر الفرع للمطالبــــة بتعيينهم داخل 
البنك، أما أطرف االعتصامات على االطالق فقد 
قام به عمال مصنع إلنتاج املواســــير بالعاشر 
من رمضان، مطالبني بحصة من األرباح، سبب 
الطرافة ان املصنــــع ال يعمل ولم يحصل على 
تراخيص بالعمل رغم انتظامه في دفع الرواتب 

للعمال ملدة ١٠ شهور كاملة. 

 انتهى الشاعر إســـالم خليل من كتابة أحدث أغنيات الفنان 
الشعبي شعبان عبدالرحيم والتي وجهاها الى املرشد العام للثورة 

اإليرانية خامنئي وزعيم حزب اهللا اللبناني حسن نصراهللا.
  األغنية يســـتعد الفنــان شعبان عبدالرحيم إلطالقها قريبا 

فور تسجيلهــا وتصويرها.
  كلمات أغنية «خامنئي ونصراهللا» تقول:

  محروسة يا مصر واهللا.. سيبك من أي حقود
  ال خامنئي وال نصراهللا اجليش املصري أسود

  ثورتنا ثورة شريفة وأطهر منكم
  يا ريت تشوفوا لكم ليفه تنضف قلبكم

  مصر اللي في أي أزمة ياما وقفت جنبكم
  دلوقتي نسيتوا خيرها طب موتوا بغلكم

  بطلوا حتريض واتهدوا شعبنا ما بيتحرضش
  واملصري محدش أده ومؤدب مبيغلطش. 

 لوهان خائفة على أمن إسرائيل

 شريف منير يبكي ويعتذر لشباب الثورة
 اعتذر الفنان شريف منير لشباب ٢٥ يناير على املوقف الذي اتخذه 
ضدهم من البداية، كما بكــــى لعدم انضمامه إلى املتظاهرين في ميدان 
التحريــــر. وأوضح ان الشــــباب من حقهم اآلن ان يوجــــه لهم اعتذارا 
وشعورا بالفخر ألنه مصري ينتمي لهذا البلد احملروس بشبابه الواعي، 
الذي يناضل من أجل حرية بلده. واعترف شــــريف منير بأنه خرج في 
مظاهــــرات لتأييد مبارك وذلك بعدما تعاطــــف معه بعد اخلطاب الذي 
أعلن فيه عدم ترشحه للرئاسة مرة أخرى، وبعد ذلك تفهم حقيقة األمر 
من بعض الفنانني املشــــاركني في الثورة ولكنه كان يخشى الذهاب إلى 
ميدان التحرير فيتعرض لهجوم من الشباب كما تعرض بعض الفنانني 

الذين ذهبوا الى هناك. 


