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انش�����أت مجموع����ة من 
الزمال����ك صفحة  جماهي����ر 
بعن����وان »زمل����كاوي يريد 
التوأم« بس����بب  رحي������ل 
موقف حس�������ام وابراهيم 
حسن العدائي من ثورة 25 
يناي����ر وتصريحاتهما ضد 
املتظاهرين في ميدان التحرير 
واتهامهما لهم بانه يحصل كل 
منهم على 50 جنيها يوميا، 
ووجبة وبطانية وهو ما اثار 
استياء الكثير من الزملكاوية 
الت����وأم  بع����د ان وص����ف 
املتظاهرين بانهم مأجورين 
وينف����ذون اجندات خارجية 
الدستور  بحس����ب صحيفة 
املصرية الت����ي قالت ويبدو 

ان شعبية التوأم ستتأثر في 
الفترة املقبلة من الزملكاوية 
الذين كان��وا الداع���م االكبر 
للتوأم من���ذ توليهم قي��ادة 
الزمالك. من جهة اخرى وبعد 
ان تلق����ى محم����د أبوتريكة 
انتقادات واسعة بعدما غاب 
عن احدث الثورة الش����عبية 
في مصر لفترة طويلة، اعاد 

ظهور صورة جن����م األهلي 
وس����ط املصلني ف����ي اليوم 
املسمى باسم »جمعة النصر« 
التعاطف والدعم لهذا الالعب. 
وما اعاد التعاطف ألبوتريكة 
هو ظهوره بجوار املصلني يوم 
اجلمعة املاضي قبل ساعات 
من اع����الن رحيل مبارك من 

سدة احلكم في مصر.

القاهرة � إيالف: قال الفنان املصري 
طلع����ت زكري����ا انه لي����س نادما على 
تصريحاته حول حتويل ميدان التحرير 
الى وكر للدعارة واملخدرات و، التي اثارت 
جدال كبيرا، مؤكدا انه قال ما ش����اهده، 
واوضح طلعت في حوار مع »إيالف« 
هو األول بعد هدوء األوضاع نسبيا في 
مصر، انه نزل الى ميدان التحرير في 
احد االيام وشاهد ذلك بعينه، مؤكدا انه 
عند موقفه حول ضرورة شكر الرئيس 

املخلوع مبارك ملا حققه من اجنازات. واصر زكريا 
على موقفه وقال: لم اندم على قول حقيقة شاهدته 

بعيني واعلنتها للرأي العام، تصريحاتي 
اسيء فهمها. ولكن املفاجئ ان زكريا قال 
انه ايد قرار تنحي الرئيس ألن استمراره 
في احلكم اكثر من ذلك كان س����يؤدي 
الى كوارث ال يعل����م مداها اال اهلل في 
ظل استمرار حالة الغضب، لكني كنت 
اطالب الش����عب باالنتظار حتى تنتهي 
والية الرئيس. وحول وجود اسمه على 
قائمة العار قال ال اعترف بهذه القائمة 
ومبن وضعوها، ألنهم لم يتحدثوا مع 
الشخصيات التي وضعوا فيها ليعرفوا وجهة نظرهم 

كما اننا نتحدث عن تقبل الرأي والرأي اآلخر.

تونس � وكاالت: 
املنت������ج  رش�����ح 
السينمائي التونسي 
طارق بن عمار كال من 
هند صبري وفتحي 
الهداوي ومنى نور 
الدين لبطولة الفيلم 
الذي سينتجه عن 
حياة الراحل محمد 
مفجر  البوعزيزي 

ثورة الياسمني في تونس، وبدأ بن 
عمار في اختيار اماكن التصوير، 
وستحظى مدينة سيدي بوزيد 

باجل���زء االكبر من 
التصوي���ر، وه���ي 
التي شهدت عملية 
البوعزيزي  احراق 
امام مبنى  نفس���ه 

الوالية.
واوضح بن عمار 
انه س���يقوم للمرة 
االولى بانتاج عمل 
تونسي 100%، من 
اخراج التونس���ي محمد الزرن 
عن قصة حياة الش���اب محمد 

البوعزيزي.

مراهق يعثر على تمثال الملك إخناتون المفقود قرب صندوق قمامة 

شجار على الهواء بين أنس الفقي ومحمود سعد
القاه����رة � وكاالت: حتول����ت 
مداخلة وزير اإلعالم السابق، أنس 
الفقي، في حلق����ة برنامج »مصر 
النهارده« امس األول الى ش����جار 
بسبب تصريحات الوزير السابق 
ضد محمود س����عد. ففي محاولة 
منه الستعادة التلفزيون املصري 
سمعته التي فقدها خالل تغطيته 
ألحداث ثورة 25 يناير، أطل، عبد 
اللطي����ف املن����اوي، رئيس قطاع 
األخبار في برنامج »مصر النهارده« 
مع اإلعالمي، محمود سعد، حيث 
دافع ع����ن املعاجلات اإلعالمية ملا 

حدث في الشارع خالل الثورة.
وحتولت املداخلة الهاتفية التي 
قام بها وزير اإلعالم السابق، أنس 
الفقي، إلى مشادة بينه وبني محمود 
سعد، حيث استمر الوزير بإلقاء 
االتهامات في وجه سعد، ومنها أنه 
ال يهمه املكان الذي ينتمي إليه، وكل 
ما يهمه هو رفع راتبه من 7 ماليني 
إلى 9 ماليني، فرد س����عد ساخرا: 
»15 مليون����ا يا معال����ي الوزير«، 
األمر الذي دفع الوزير للقول له: 
»هتوصلهم قريب«. وعلى الرغم 
من استمرار محمود سعد في وصف 
الفقي مبعال����ي الوزير، إال أن هذا 

األخير اتهم سعد بالسعي إلجراء 
حوار م����ع الرئيس مبارك وجنله 
جمال، إذا كانوا يرغبون في تبرئة 
ساحتهم أمام الرأي العام والتقرب 
من الناس، مش����يرا إلى أن سعد 
جاء إلى مكتبه أكثر من مرة طالبا 
إمتام ذلك، إال أن سعد قاطعه بحدة: 
»عيب يا س����يادة الوزير وريني 
شهودك«، وأضاف سعد أن احلوار 
مع الرئيس أو جنله ال يتسبب في 

بعد تنحي الرئيس مبارك وتنازله 
عن احلكم، الفتا إلى أنه س����يأتي 
الوقت الذي يطل فيه عبر التلفزيون 
املصري م����ع محاور آخر ال يتبرأ 
من التلفزيون املصري، ليعلن من 
خالله احلقيقة كاملة. وأوضح أنه 
سيعرض أمام الرأي العام مخطط 
إسقاط ماس����بيرو وإذاعة البيان 
األول منه، مؤكدا أنه في الوقت الذي 
نام فيه داخل املبنى ملدة 23 يوما من 

شهرة أي مذيع، علما بأن الرئيس 
أجرى مقابالت مع مئات املذيعني 

ولم يتسبب في شهرتهم.
وعبر وزير اإلعالم املستقيل عن 
شفقته على رئيس قطاع األخبار، 
عبد اللطيف املناوي، ملا يتحمله 
من أعباء لتبرئة س����احة اإلعالم، 
مش����ددا على حتمله املس����ؤولية 
الكاملة ع����ن كل ما حدث من يوم 
23 وحتى اس����تقالته من منصبه 

أجل الدفاع عنه، كان محمود سعد 
نائما بالبيجاما في منزله قائال له: 
»انت لست ثوريا، ولم تكن كذلك 
يوما، أنت تدعي البطوالت من أجل 
احلفاظ على جماهيريتك«. واختتم 
الفقي مداخلت����ه بالتأكيد على أن 
الفارق بينه وبني محمود سعد أنه 
اقسم والء الدفاع عن مبنى اإلذاعة 
والتلفزيون، فيما لم يؤد س����عد 
هذا القسم. من جهة أخرى يواجه 
انس الفقي تهما عديدة بالفس����اد 
منها دعوة عشاء لصحافيني اجانب 
كلفت 126 ألف جنيه مصري )20 
ألف دوالر(. وقالت مصادر قضائية 
ان نيابة األموال العامة العليا في 
مصر اس����تمعت امس إلى أقوال 
الصحافي مصطفى بكري بش����أن 
بالغ تقدم به يتهم فيه الفقي بتسع 
تهم بالفساد منها دعوة عشاء اقيمت 
في فندق الفورسيزن في القاهرة 
ملراسلني أجانب لم يكشف النقاب 
عن اسمائهم. ومن بني التهم األخرى 
الت����ي وجهها بك����ري للفقي منح 
مكافآت خيالية مباليني اجلنيهات 
ملسؤولني في اإلذاعة والتلفزيون 
خالفا للقانون وبتبذير اموال الدولة 

في مشاريع مكلفة.

القاه���رة � وكاالت: أعلن د. زاهي حواس وزير 
الدولة لشؤون اآلثار العثور على متثال امللك اخناتون 
الذي سرق خالل األحداث األخيرة ضمن ثماني قطع 
أثرية آخرى، حيث عثر عليه د. صبري عبدالرحمن 

األستاذ باجلامعة األميركية بالقاهرة.
وقال د. زاهي حواس، في بيان صادر عن وزارة 
الدولة لشؤون اآلثار امس، إن متثال امللك اخناتون 
هو أحد التماثيل املتف���ردة املعروضة مبجموعة 
امللك اخناتون ومصنوع من احلجر اجليري امللون 
ويصور امللك اخناتون مرتديا التاج املصنوع من 
الفيانس األزرق وميسك بيده مائدة للقرابني ويبلغ 
طوله سبعة سنتيمترات وهو محمل على قاعدة 

من األلباستر.
وحول تفاصيل العث���ور على التمثال، أوضح 
حواس أنه أثن���اء املظاهرات التي اندلعت مبيدان 
التحري���ر على مدى ال� 18 يوم���ا املاضية عثر ابن 
شقيقة د. صبرى عبدالرحمن والبالغ من العمر 16 
عاما »والذي كان من ضمن املتظاهرين« على متثال 
امللك اخناتون موضوعا على األرض بجانب أحد 
صناديق القمامة بامليدان فأخذه معه إلى املنزل ولكن 
عندما شاهدته والدته اتصلت بشقيقها الذي بدوره 
تعرف على التمث���ال وعلى الفور اتصل بالوزارة 
لتسليم التمثال إدراكا منه مبدى أهميته وحرصه 

على احلفاظ على تراث مصر األثري والثقافي.
وذكر البيان الصادر عن وزارة الدولة لشؤون 
اآلثار أن جلنة أثرية برئاسة د. يوسف خليفة مدير 
عام إدارة املضبوطات واملسروقات بوزارة الدولة 
لشؤون اآلثار تس���لمت التمثال بغرفة العمليات 
اخلاصة بشرطة السياحة واآلثار بدار األوبرا حيث 

تأكدت اللجنة من أثرية هذا التمثال وأنه هو نفسه 
التمثال الذي مت اإلبالغ عن فقده من قبل.

  من جهة اخرى تعرض وزير الدولة املصري 
لالثار زاهي حواس ملوجة من االنتقادات بش���أن 
سرقة قطع اثرية من املتحف املصري خالل االحداث 

االخيرة واتهامات بالفساد في وزارته.
وكان حواس نفسه في بادئ االمر هون من وقوع 
سرقة في املتحف بعد ان اشتبكت قوات االمن يوم 

28 يناير مع ماليني املصريني.
وفي تصريح ل�»رويترز« في التاسع من فبراير 
قال حواس رئيس املجلس االعلى لالثار الذي رقي 
الى مرتبة وزير دولة عندما عدل مبارك احلكومة 
بعد ان اكتسبت االنتفاضة قوة دافعة انه لم تسرق 

اي قطع من املتحف.
لكنه اعترف هذا االسبوع بأن ثماني قطع ثمينة 
من عهد امللكني توت عنخ آمون واخناتون سرقت 
االمر الذي اثار تساؤالت بخصوص اسباب تصريحه 
بغير ذلك، واشار اخلبراء الى ان اللصوص كانوا 

يعرفون بدقة ما يبحثون عنه.
وق���ال حواس للصحافيني على درج املبنى في 
وس���ط القاهرة »عندما اتيت الى املتحف وجدت 
اجلميع في اخلارج يريدون حمايته فقلت في نفسي 
املتح���ف املصري بخير.. القطع االثرية الرائعة ال 
تزال هناك، واكتش���فنا في وق���ت الحق ان ثماني 

قطع سرقت«.
وامتنع حواس عن حتديد قيمة القطع املسروقة، 
ويشير وصفه للطريقة التي سرق بها املتحف الى 
عملية معقدة تضمنت تسلق جدران وكسر زجاج 

السقف والنزول بحبال الى االرض.

انتقادات لمواقف وزير اآلثار المتناقضة

اتهام الوزير السابق بإهدار 20 ألف دوالر على عشاء لصحافيين أجانب

أنس الفقي محمود سعد

هند صبري

طلعت زكريا

امللك إخناتون

عماد الدين أديب يرفض الكالم 
لعدم إحراج رئيس الوزراء المصري

طلعت زكريا: لست نادمًا على موقفي 
وال أخشى من وضع اسمي في قائمة العار

غروب على الـ »فيس بوك« يطالب حسام 
وإبراهيم حسن بالتنحي عن تدريب الزمالك

مشاركة أبوتريكة في »جمعة النصر« تعيد التعاطف معه

القاه���رة � ام بي س���ي 
اكد االعالمي املصري  نت: 
عم���اد الدين أدي���ب الذي 
رشح ملنصب وزير االعالم 
واعتذر عنه ف���ي حكومة 
تس���يير األعمال برئاسة 
انه  الفريق احمد ش���فيق 
يرفض احلديث حاليا عن 
التلفزيون ومستقبل االعالم 

املصري.
وقال اديب – في تصريح 
خاص ل� »ام بي سي نت«: 
ليس من اللياقة ان احتدث 
اآلن بعد اعتذاري عن منصب 
وزير االعالم، النني لي وجهة 

نظري قلتها لرئيس الوزراء، 
وال اريد ان اتسبب في حرج 

بتكرار ما قلته.
وش���دد على ان اعادة 
ال���كالم ليس وقت���ه اآلن، 
اتفاق  وكشف قائال: هناك 
مع رئيس الوزراء الفريق 
احمد شفيق على أال احتدث 
عن اخلطوط العريضة التي 

حتدثت فيها معه«.
واضاف اديب: الوضع 
احلالي محرج وحتى تنفرج 
األزمة ويفرج عني ميكنني 
احلديث مستقبال باستفاضة 

في هذا الشأن.

بعد رفضه منصب وزير اإلعالم

فيلم من بطولة هند صبري 
عن البوعزيزي مفجر الثورة التونسية

عالء األسواني: الثورة 
المصرية بداية تحول كبير 

في المنطقة العربية
ڤيينا � د.ب.أ: أع����رب الكاتب املصري 
الش����هير عالء األس����واني عن قناعته بأن 
الثورة الشعبية في مصر هي بداية حتول 
كبير في املنطقة العربية. وقال األسواني، 
وهو من أبرز معارضي النظام الس����ابق، 
في مقابل����ة مع صحيفة »زالتس����بورجر 
ناخريشنت« النمساوية في عددها الصادر 
امس إن الثورة املصرية لها تأثير ضخم. 
من ناحية أخرى أعرب األسواني، الذي كان 
ضمن املتظاهرين في ميدان التحرير وسط 
العاصمة املصرية القاهرة منذ بداية الثورة، 
عن فخره بالنموذج اجليد جدا الذي قدمه 
املصريون جلميع الش����عوب التي تعاني 
الديكتاتوري����ة، والذي أظهر  من األنظمة 
أن الشعب يستطيع التغلب عليها.  وذكر 
األس����واني أن التحول إلى الدميوقراطية 
في مصر سيحتاج إلى وقت، موضحا أن 
املرحلة االنتقالية ستكون مليئة بالنزاعات، 
وهو أمر طبيعي ف����ي طريق التحول من 

الديكتاتورية إلى الدميوقراطية.

بن علي في غيبوبة.. وزوجته ليلى الطرابلسي ليست بجواره
عواص���م � وكاالت: ق���ال الصحاف���ي 
الفرنس���ي نيكوال ب���وظ املتخصص في 
الش���ؤون التونس���ية على مدونته على 
االنترنت أمس األول إن الرئيس التونسي 
املخل���وع زين العابدين بن علي دخل في 

غيبوبة ونقل إلى املستشفى في جدة.
ونقل الصحافي عن مصادر تونسية أن 
بن علي )75 عاما( »أصيب بجلطة دماغية 
ونق���ل إلى مستش���فى مخصص لألمراء 
الس���عوديني في جدة حتت هوية مزيفة 
ألسباب أمنية«. وقال إن صحته »مثيرة 
للقلق« وإنه »دخ���ل في غيبوبة« كما أن 
زوجته ليلى الطرابلسي التي كانت عرضة 
للكثير من االنتقادات واالتهامات باختالس 
األموال العامة واستغاللها وعائلتها احلكم 
لم تعد إلى جانبه. ونقل عن مصدر مقرب 
من الرئيس املؤقت احلالي لتونس فؤاد 
املبزع انه يعلم منذ ثالثة أيام عن وضع 

بن علي الصحي.
ف���ي هذا الوقت أعل���ن البنك املركزي 
التونسي امس االول أن بنوكا تونسية عامة 

وخاصة أقرضت 182 مؤسسة اقتصادية 
تونسية مملوكة لعائلتي الرئيس التونسي 
املخلوع زين العابدين بن علي وزوجته 
ليلى الطرابلسي أو مقربني منهما مبالغ 
مالي���ة بقيمة 2.5 مليار دينار تونس���ي 
)حوالي 1.75 مليار دوالر(. وقال مصطفى 
كمال النابلي محافظ البنك املركزي خالل 
مؤمتر صحافي عقده مس���اء األول مبقر 
البنك في العاصم���ة تونس إن القروض 
التي حصلت عليها الش���ركات املذكورة 
مثل���ت 5% من احلجم اإلجمالي للقروض 
التونسية لتمويل  البنوك  التي أسندتها 

مشاريع اقتصادية في البالد.
وأوضح النابلي الذي سبق له العمل 
في البنك الدولي أن 71% من حجم القروض 
التي حصلت عليها الش���ركات املذكورة 
»قابلة لالسترجاع« )ألن الشركات املقترضة 
قدمت ضمان���ات بنكية( وأن 430 مليون 
دين���ار )حوالي 215 ملي���ون يورو( من 
جملة القروض مش���كوك في استرجاعها 

)مت تقدميها دون ضمانات بنكية(.

ولفت إل���ى أنه مت توجي���ه أكثر من 
نصف الق���روض )1.3 ملي���ار دينار من 
أصل 2.5 مليار دينار( لتمويل مش���اريع 
4 شركات فقط )من أصل 182 شركة( هي 
شركتا االتصاالت اخلاصتان »تونيزيانا« 
و»أوراجن«، وش���ركة االسمنت »إسمنت 
قرطاج« ومصنع إنتاج الس���كر »س���كر 
تونس«. وميلك صخر املاطري )زوج ابنة 
بن علي( أسهما في »تونيزيانا« ومروان 
املبروك )زوج ابنة بن علي( أس���هما في 
»أوراجن« فيما يستحوذ بلحسن الطرابلسي 
)شقيق زوجة بن علي( على أغلب رأسمال 
شركتي »اسمنت قرطاج« و»سكر تونس«. 
إلى ذلك أفاد محافظ البنك املركزي التونسي 
بان البنك ال يتوفر في الوقت احلالي على 
إحصائيات حول حجم األموال التي هربها 
الرئيس املخلوع وزوجته وأقاربهما إلى 
اخلارج. وتوقع أن تكون عملية استرجاع 
األموال املهربة »صعبة« وأن تس���تغرق 

»وقتا طويال«.
إلى ذلك شرع مبدعون تونسيون في 

التوثيق »لثورة الياسمني« التي أدت الى 
إس���قاط نظام الرئيس زين العابدين بن 
علي، حتى تظل راس���خة في األذهان في 
حني اعتبره���ا اخرون دافعا نحو مرحلة 
التونسي  فنية جديدة.وكش���ف املخرج 
الشاب محمد علي النهدي لوكالة فرانس 
برس انه »بصدد التحضير لفيلم وثائقي 
طويل حول الثورة الشعبية سيكون وثيقة 
تاريخية لألجي���ال القادمة لفهم ما جرى 

في البالد«.
إلى ذلك،  قالت بلدية تونس انها قررت 
إطالق اسم محمد البوعزيزي مفجر ثورة 
تونس على س���احة رئيسية بالعاصمة 
تونس بدال من اسم 7 نوفمبر الذي يرمز الى 
تاريخ استيالء الرئيس التونسي السابق 
زي���ن العابدين بن عل���ي على احلكم في 

تونس عام 1987.
واضاف بيان لبلدية تونس انها »قررت 
اطالق اسم البوعزيزي على ساحة 7 نوفمبر 
وايضا على شارع 7 نوفمبر تخليدا للثورة 

التي أطاحت بالنظام السابق«.

مبدعون تونسيون يوثقون »ثورة الياسمين«.. وإطالق اسم البوعزيزي على الساحة الرئيسية بالعاصمة

قطاع السياحة في مصر يعلق آماال على الثورة
شرم الشيخـ  رويترز: أخلت الثورة املصرية 
ــاط  الفنادق والنوادي الليلية واحلانات من النش
ــن كل ثمانية  ــذي يعمل به واحد م ــياحي ال الس
مصريني لكن العاملني في هذا القطاع يتوقعون أن 
يكون التعافي سريعا وأن تنعش الثورة أعمالهم 

في األجل الطويل.
ــواطئ  ــت إيرادات مصر التي تنعم بش وبلغ
ــن اآلثار الفرعونية  ــة طيلة العام وبثروة م دافئ
نحو 11 مليار دوالر من السياحة في 2009 وفقا 
ــياحة وهو ما يشكل أكثر من عشر  لوزارة الس

الناجت احمللي اإلجمالي.
ــتمرت 18 يوما  ودفعت االحتجاجات التي اس
العديد من البلدان إلى إصدار حتذيرات من السفر 
إلى مصر وهو ما عطل النشاط السياحي. وأصبحت 
مواقع سياحية مثل أهرامات اجليزة التي تزدحم 

عادة بالزائرين خالية.
لكن العاملني في شرم الشيخ -وهو منتجع في 
ــبه جزيرة سيناء يعج غالبا بأعداد كبيرة من  ش
السائحني في مثل هذا الوقت من السنة- يقولون 
ــائحني بعدما  ــم يأملون أن جتذب البالد الس إنه

تخلصت من قيود احلكم االستبدادي.
ــود احلليفي )30 عاما( الذي يدير  وقال محم
ــاحل البحر »لدينا شعور  مطعما مفتوحا على س
جيد للفترة القادمة. الناس يأتون إلى هنا خمس أو 
ست مرات ويعودون مجددا. رمبا سيكون لديهم 
شعور جيد في املرة القادمة.. شعور باحلرية«.

ــآت الفندقية املصرية إن  وقالت غرفة املنش
معدل إشغال الفنادق في شرم الشيخ والغردقة 
هوى إلى 11% من 75% بعد اندالع االحتجاجات في 
25 يناير. وخالل الفترة القصيرة التي أمضاها 
ــليمان في منصب نائب الرئيس قال إن  عمر س
ــائح غادروا مصر وهو ما سبب  نحو مليون س
خسائر قدرها نحو مليار دوالر. وليست هذه املرة 
األولى خالل العقد احلالي التي يضطر فيها قطاع 

السياحة املصري للتعافي من شلل مدمر.
فمن هجمات 11 سبتمبر في الواليات املتحدة 

إلى تفجيرات سيناء إلى هجمات أسماك القرش في 
البحر األحمر إلى بركان أيسلندا في العام املاضي.. 

كثيرا ما تضرر القطاع بسبب أخبار كهذه.
ورغم ذلك ظل االجتاه العام دائما صاعدا.

ــة العامة لغرفة  ــة اخلطيب األمين وقالت هال
ــآت الفندقية »أنا متفائلة جدا بأن السياحة  املنش
ستنتعش سريعا جدا ألنني أعتقد أن السائحني 

سيعتبرون الثورة أمرا إيجابيا«.
ــريح عمالة على  ــت أنها ال تلحظ تس وأضاف
نطاق واسع حتى اآلن. وقال محمود وهو متعهد 
رحالت في شرم الشيخ رفض ذكر اسمه الكامل 
مفضال ذكر اسم شهرته »محمود كريستال« إنه 
لم يستقبل عميال واحدا منذ أكثر من أسبوع لكنه 

معتاد على تعاقب فترات االنتعاش والركود.
وقال وهو يدخن سيجارة في مكتبه اخلاوي 
وأمامه كتب لإلرشاد السياحي بالروسية وااليطالية 
ــة.. مثل ناد  ــا مدينة مجنون ــة »إنه واالجنليزي

للقمار«.
ــرادات إال أن التعاطف مع  ورغم تراجع اإلي
الثورة يسود سكان شرم الشيخ الذين جاء كثير 
منهم إلى املدينة من القاهرة والدلتا لعدم وجود 
فرصة عمل هناك. وفي مطعم تابع لسلسلة شهيرة 
ردد العاملون في قسم املشروبات هتافات ثورية 
ــتذكرون ترددهم على ميدان التحرير  وهم يس
-قلب احلركة االحتجاجية- ويتحدثون في الشأن 

السياسي أثناء تقدمي البيرة للسائحني.
ــعر كثيرون في قطاع السياحة بنفس  ويش
الغضب من احملسوبية والفساد وهما من الشكاوى 
الرئيسية للمحتجني. ويواجه وزير السياحة السابق 

اتهامات بالكسب غير املشروع.
وقالت اثنتان من كبريات شركات السياحة في 
أوروبا يوم اإلثنني إنهما ستستأنفان رحالتهما 
من أملانيا إلى مصر في مارس. وكانت الوحدتان 
األملانيتان للمجموعتني البريطانيتني توماس كوك 
ــا رحالت حتى نهاية  ــو.آي ترافل قد ألغت وتي.ي

فبراير.

عماد الدين أديب

صورة ارشيفية للرئيس التونسي املخلوع وزوجته
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