
االثنين 28 فبراير 2011   35عربية وعالمية

مصر: االستفتاء على تعديالت الدستور خالل شهر.. والبورصة تفتح غدًا

شمة يطلق أغنية »الشعب يريد« مصدر ينفي قيام دول بمنابع النيل باقتسام حصة مصر
تضامنًا مع الثورات العربية

ترفض القائمة السوداء للفنانين

غادة عبدالرازق تبكي شهداء الثورة بحرقة

محمود سعد يرفض استضافة شفيق ويستقيل على الهواء 
ورئيس الوزراء: السبب خالف حول الراتب

بعدما رفض االعالمي محمود 
سعد اس���تضافة احمد شفيق 
رئيس الوزراء املصري خالل 
برنامج »مصر النهاردة«، اعلن 
خالل مكامل���ة هاتفية مع منى 
الشاذلي انه يستقيل من العمل 

في التلفزيون املصري.
وكان محمود س���عد رفض 
تقدمي حلقة السبت املاضي في 
برنامج »مصر النهاردة« التي 
كان من املقرر ان يحاور فيها 
احمد ش���فيق رئيس الوزراء، 
حيث رفض س���عد احلضور 
ملق���ر التلفزيون ف���ي موعده 
املعتاد، واعل���ن انه لن يقدم 
احللقة بسبب استضافة شفيق، 
وبناء على ذلك مت الغاء اللقاء 
املقرر ومت اس���تبداله باحدى 
احللقات املس���جلة من »مصر 

النهاردة«.
واكد محمود س���عد خالل 
اتص���ال هاتفي م���ع برنامج 
»العاشرة مساء« الذي تقدمه 
منى الشاذلي على قناة درمي: 

انا تعبت من كثرة الضغوط 
ومحاوالت التلفزيون املستميتة 
ف���ي ام���الء التعليم���ات علي 
املبال���غ فيه طيلة  والضغط 
خمس سنوات مضت، وانا في 
عمري ومركزي االعالمي ال اقبل 
مثل هذا النوع من الضغوط، 
بل من حق���ي اختيار الضيف 

الذي اجري معه املقابلة.
انس���حابي من  واض���اف: 

التلفزيون املصري ليس معناه 
انسحابي من االعالم املصري، 
استطيع العمل في اي مكان آخر 
واحق���ق جناحات كما ان حب 
الناس لي ليس مكانه التلفزيون 
املصري فحسب، بل يالحقني 
في كل مكان اك���ون فيه وانا 
زهقت واعيش اآلن اسعد ايام 
عمري امتت���ع بثورة مصرية 
ترفض الظلم والفس���اد ولها 

السمري وتقول كلماتها »الشعب 
يريد احلق في احلياة/ الشعب 
اإلله/ الشعب يريد  يريد وشاء 
العدالة وطنا/ وصوت الشعوب 

هذه وشاية ال معنى لها.
وأكدت أنها حتمست لشباب 
الثورة ومطالبهم ولم تسئ أبدا 
له���م، إال أنها أش���ارت إلى أنها 
كانت حريصة على االس���تقرار 

حق تقرير املصير واالختيار 
والرفض.

م���ن جهته، وف���ي احللقة 
نفسها، علق احمد شفيق على 
اس���تقالة محمود سعد خالل 
اتص���ال هاتفي انه كان ينوي 
االعتذار عن احللقة منذ البداية، 
لكنه فوج���ئ باعتذار محمود 
س���عد عن احللق���ة مؤكدا ان 
رفض محمود سعد له ال يجوز 
لكونه اعالمي له اختصاصات 

اخرى.
ونفى ان يك���ون قد فرض 
استضافته على البرنامج لكن 
متت دعوت���ه لتوضيح عدة 
نق���اط للجمهور، كما كش���ف 
ان استقالة محمود سعد عن 
البرنامج ترجع لكونه علم منذ 
بداية الي���وم انه مت النظر في 
الذي يتقاضاه والذي  الراتب 
يصل الى 9 ماليني جنيه سنويا 
لينخفض الى مليون جنيه فقط 
وهذا هو السبب احلقيقي في 

استقالته.

»مصر مجانًا«.. 
إعالن إسرائيلي يسيء للثورة

نش��رت مواقع إس��رائيلية الكترونية كبرى على صفحتها الرئيسية 
والداخلية إعالنا متحركا »فالش« يسيء للثورة املصرية واملصريني على 
الصفحات الرئيسية والداخلية بهذه املواقع للترويج لتجارة العمالت عبر 
االنترنت واملعروفة ب� »الفوركس«. ويظهر اإلعالن � الذي مت التقاط الصورة 
املنشورة منه مجموعة من البيوت الصفيح والعشش يتبعها في الظهور 
أياد حتمل الفتات كتب عليها »مصر مجانا« ثم تظهر يد ممس��كة بحذاء 
بال وقدمي ومثقوب، لتخرج الفتة حمراء كتب عليها »الفوضى في الشرق 
األوسط مستمرة«. وبالضغط على هذا اإلعالن اململوك لشركة »ايفيكس« 
احدى شركات مجموعة جتارة العمالت عبر االنترنت »الفوركس« يظهر 
لنا بيان ودعوة للمستثمرين اإلس��رائيليني ملواصلة التداول واستغالل 
حال��ة االنهيار االقتصادي واألزمات العربية بالقول: »عندما تدرك عظمة 
مكاس��بك من األزمات السياسية لآلخرين وانها سبيل ملضاعفة أموالك.. 

ستخرج الى الشارع ايضا مثلهم.. ولكن لتحتفل مبا أجنزته«.

وزير الداخلية يتراجع 
عن قرار نقل مدير أمن 
األقصر بعد مظاهرات 

طالبت ببقائه
تراجع اللواء محمود وجدي 
وزي����ر الداخلية املصري عن 
قراره بنقل اللواء صالح زايد 
مدير امن االقصر بجنوب مصر 
بع����د مظاهرات ش����ارك فيها 
اآلالف م����ن االهالي وعناصر 
من الش����رطة رفضت القرار 
وطالبت ببقائه نظرا حلسن 

تعامله مع املواطنني.
وحاصر اآلالف من املواطنني 
وعناصر الش����رطة باالقصر 
اللواء صالح زايد  استراحة 
مدير امن االقص����ر واغلقوا 
امامه����ا ملنعه من  الطري����ق 
مغادرتها بعد ص����دور قرار 
نقل����ه مديرا الم����ن محافظة 
البحيرة خلف����ا للواء مجدي 
ابوقمر الذي ظهر في تسجيل 
مصور عل����ى يوتيوب وهو 
يسب املواطنني. وبعد تظاهر 
املواطنني والشرطة معا تراجع 
وزير الداخلية عن قراره وقرر 
االبقاء على اللواء صالح الدين 

زايد مديرا المن االقصر.

»عز« خدع زوجاته الثالث وتزوج شاهيناز بالغش 
وضبط آالف المستندات الرسمية التابعة له قبل إتالفها

يبدو ان فضائح امني تنظيم احلزب الوطني السابق احمد 
عز احملبوس حاليا على ذمة قضايا فساد لم تنته عند حياته 
السياس����ية فقط، بل وصلت الى حياته الش����خصية، حيث 
كشفت صحيفة »الوفد« املصرية ان »امبراطور احلديد« خدع 
زوجاته الثالثة وأقر في عقد قرانه بش����اهيناز النجار بعدم 
زواجه بأخريات وذكرت الصحيفة ان عز احملبوس حاليا على 
ذمة قضايا فساد حتقق فيها نيابة االموال العامة تزوج من 
شاهيناز على طريقة »ان الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا واملأذون 
مأذونا«، حيث قام بخداعها، مؤكدا في وثيقة زواجه منها عدم 
وجود زوجات اخريات في عصمته. وكشفت وثيقة عقد الزواج 
احملررة بني عز وشاهيناز قيام احمد عز بإيهام محمد محفوظ 

مأذون ناحية باب سدرة التابعة حملكمة كرموز باالسكندرية 
انه ال توجد في عصمته زوجات اخريات رغم زواجه بكل من 
عبلة عمر فوزي وخديجة احمد، وخلت الوثيقة متاما من ذكر 
السماء زوجتيه املذكورتني، كما خلت من قيمة الصداق املسمى 
بني عز وش����اهيناز سواء احلالي او املؤجل. الى ذلك، كشفت 
املصادفة وحدها عن واقعة جديدة للفساد اتهم فيها احمد عز، 
البداية كانت بالغا من سكان العقار الكائن به مقر اجلمعية 
الوطنية للسياسات االقتصادية بشارع السد العالي بالدقي 
الى قسم الشرطة افادوا فيه بقيام مديرة اجلمعية والعاملني 
بها باتالف االوراق واملس����تندات املوجودة باملكان واحراقها 
عمدا، ومبداهمة الشرطة ملقر اجلمعية تبني ان مديرة اجلمعية 

والعاملني بها كانوا يقومون باتالف جميع اوراق ومستندات 
اجلمعي����ة التي تبني انها اوراق تابعة لرئيس مجلس االدارة 
احمد عز وتبني ان االوراق خاصة مبوازنات بعض جهات الدولة 
املهمة لعام����ي 2004 و2005 فتم القبض عليهم واحيلوا الى 
النيابة. وقررت النيابة التحفظ على االوراق املضبوطة ومقر 
اجلمعية واالستعالم من مكتب الشؤون االجتماعية بالدقي 
عما اذا كانت تلك اجلمعية مش����هرة من عدمه، وبيان تاريخ 
اشهارها، ومجال العمل بها، كما امرت النيابة بسرعة حتريات 
املباحث حول الواقعة واخالء سبيل كل من مديرة اجلمعية 
واملوظفني مؤقتا من س����راي النيابة مع امكانية استدعائهما 

في اي وقت الستكمال التحقيقات في الواقعة.

القاهرة: نفى مصدر مصري مسؤول بوزارة املوارد 
املائية والري امس قيام 5 دول مبنابع النيل باقتسام 
15 مليار متر مكعب من حصة مصر السنوية من مياه 
النيل فيما بينها، مؤكدا أن هذا اخلبر ال أس����اس له 

وعار متاما عن الصحة. 
وشدد املصدر في تصريح له أوردته وكالة أنباء 
الش����رق األوس����ط على ان مصر تتابع بيقظة تامة 
وعن كثب التطورات التي حتدث بدول حوض النيل 
وترفض بش����دة القيام بأي إجراءات أحادية اجلانب 
ملياه النيل، موضحا أن مصر حترص على التواصل 
مع دول حوض النيل للتوصل إلى توافق حول أفضل 
السبل لالستفادة من املوارد املائية املوجودة باحلوض 
واإلمكاني����ات القائمة مبا يع����ود بالنفع على جميع 

شعوب دول احلوض. 

وأشار املصدر الى ان مصر تتبنى حاليا سياسة 
جديدة مع أفريقيا بوجه عام ودول حوض النيل على 
وجه اخلصوص على املس����تويني الثنائي واإلقليمي 
مبا يحقق لهذه الدول التنمية املنش����ودة انطالقا من 
ان مص����ر تتفهم حاجة دول ح����وض النيل للتنمية 
وتدع����م هذا التوجه باألخص ان دول احلوض متلك 
طاقات وإمكانيات كبيرة لم تستغل »مائية وكهربائية 
وسياحية وجتارية«. وأكد املصدر ان قواعد القانون 
الدولي حتافظ على حقوق مصر واستخداماتها احلالية 
واملستقبلية مع عدم اإلضرار باملصالح املصرية املائية 
واألمن املائي جلميع دول احل����وض، وكانت بعض 
وسائل اإلعالم قد أوردت خبرا حول قيام 5 دول من 
منابع النيل باالتفاق على اقتسام 15 مليار متر مكعب 

من حصة مصر من مياه النيل فيما بينها.

طريق النجاة«.
وأوضح شمة أنه يتابع عن 
كثب التطورات القائمة في الشارع 
العربي املنتفض حاليا، مشيرا إلى 
التي اتسعت  أن شرارة تونس 
بقوة من مصر ووصلت إلى اليمن 
وليبيا وأخيرا العراق ستستمر 
حسب رأيه لتش���مل كل العالم 
العربي قريبا ألن تلك الشعوب 
تستحق حياة أفضل مما يوفرها 
لها حكامها حاليا. وأشار إلى أن 
التي رفعتها الشعوب  الطلبات 
لم تكن تعجيزية »الشعوب تريد 
عدالة وحرية وفرصا متساوية 
وكلها مستلزمات احلياة لكنها 
تواجه بالفساد املوجود في كل 
دول العالم وليس املنطقة العربية 

وحدها.

وعودة احلياة الطبيعية بعد أيام 
سوداء كان الشارع خاللها عبارة 
عن غابة، وكان األمن في ضياع 
وانتشار الهلع بني الناس، خاصة 
بعد سماع أنباء عن وجود حاالت 
اغتصاب. واستشهدت على ذلك 
بعدم مشاركتها في اللقاء الشهير 
الذي جمع مبارك بعدد من الفنانني 
املصريني منذ شهور، وقالت: »أنا 
لم أكن من بينهم، ألني ال عالقة 
لي بهذه اللقاءات، وأنا ال أنتمي 

لنظام ضد آخر«.
وفيما يتعلق بشهداء الثورة 
قالت غادة: »هم أبناؤنا وعيوننا، 
مازلت أبكي بغزارة كلما شاهدت 
صورهم البريئ���ة في الصحف 
والفضائيات، هؤالء الذين غيروا 
خريطة الوطن ه���م في قلوبنا 

إلى األبد«.

انته���ى  د.ب.أ:   � القاه���رة 
العراقي نصير شمة  املوسيقار 
أمس األول من تلحني أغنية جديدة 
بعنوان »الشعب يريد« أهداها 
لكل الشعوب العربية املنتفضة 
وكل الباحثني ع���ن احلرية في 

أنحاء العالم.
وقال ش���مة إن األغنية التي 
انتهى من تسجيلها بالفعل مع 
املوزع املوسيقي عمر حمدي تعد 
»صرخة تعبر عما في داخله جتاه 
التي لم تنتفض رغم  الشعوب 
تعرضها للظلم والقمع سنوات 
طواال وحتية لكل الشعوب التي 
بادرت للحصول على حقها في 

العيش بكرامة وحرية«.
وأض���اف ان األغني���ة كتب 
كلماتها الش���اعر املصري وائل 

الفنانة املصرية غادة  أكدت 
عبدالرازق أنه���ا لم تر في يوم 
من األيام الرئيس السابق حسني 
مبارك، ولم تكن أبدا من املؤيدين 
لنظامه، مش���يرة إلى أنها تبكي 
بغزارة وبحرقة كلما رأت صور 

شهداء ثورة 25 يناير.
وفي الوق���ت الذي أبدت فيه 
رفضها الش���ديد قي���ام البعض 
بإنشاء قائمة سوداء للفنانني، 
واعتبرتها تأكيدا ملذهب الوقيعة 
والشللية، فإنها متنت املشاركة 
في عمل عن ثورة 25 يناير يرتقي 
بهذا احل���دث العظيم في تاريخ 

مصر.
وقالت غادة عبد الرازق � في 
حوار مع صحيفة »املصري اليوم« 
امس � لم أنتقد الثورة إطالقا.. 
ولم أكن ضدها أبدا، معتبرة أن 

القاهرة � وكاالت: قدم رئيس 
املالية  العام���ة للرقابة  الهيئة 
د.زياد بهاء الدين استقالته الى 
الوزراء د.أحمد  رئيس مجلس 
شفيق الذي قبلها وكلف د.أشرف 
الشرقاوي النائب االول لرئيس 
هيئة الرقابة املالية بتولي مهام 
رئيس الهيئة، كما قرر ش���فيق 
تكليف د.زياد بهاء الدين بتشكيل 
مجموعة عمل لوض���ع قواعد 
متنع تع���ارض املصالح املالية 
للوزراء واملسؤولني بالدولة مع 
املصلحة العام���ة وذلك متهيدا 
لطرحها للنقاش واقتراح شكل 
اصدارها استكماال جلهود الدولة 
في احل���د من ظاهرة الفس���اد 
االداري ووضع اآلليات والنظم 
التي متنع ظهوره، متهيدا لعودة 
التداول بالبورصة وذلك في ضوء 
التداول  البورصة لعودة  قرار 
غدا الثالث���اء املوافق االول من 

مارس.
إل���ى ذلك، حدد املستش���ار 
عبدالعزيز عمر رئيس محكمة 
استئناف القاهرة جلسة 5 مارس 
املقبل لبدء اولى جلسات محاكمة 
السابق حبيب  الداخلية  وزير 
العادلي ام���ام محكمة جنايات 
القاهرة برئاس���ة املستش���ار 
محمدي قنصوه وذلك في قضية 
اتهامه بالتربح من اعمال الوظيفة 

وغسيل األموال.
في سياق آخر، قال عضو في 
اللجنة املكلفة بتعديل الدستور 
املصري أمس ان من املتوقع أن 
يدعو املجل���س األعلى للقوات 
املس���لحة خالل أسبوع إلجراء 

املستشار علي الهواري رئيس 
االستئناف واحملامي العام األول 
لنيابة األموال العامة العليا، أن 
عددا من املسؤولني، وعلى رأسهم 
الوزير الهارب رشيد محمد رشيد 
وم.عمرو عس���ل رئيس هيئة 
التنمية الصناعية، قد مكنوا رجل 
األعمال أحمد عز من احلصول 
إقامة مصانع  على تراخي���ص 
حديد مخالفة للقانون، وتسببوا 
في إهدار نحو  4  مليارات و 600 
العام،  امل���ال  مليون جنيه من 

وتعك���ف النيابة العامة في 
ضوء وقائع فساد أخرى منسوبة 
لنفس املتهمني على إصدار قرار 
اتهام آخر جديد ضد الوزير بشأن 

وقائع إهدار املال العام . 
م���ن جانبهم، دع���ا أثريون 
وعلماء مصريات وخبراء سياحة 
وسياح من مختلف أنحاء العالم 
محبي مصر ف���ي جميع أنحاء 
الع���ودة إلى زيارة  إلى  العالم 
مصر مؤكدين على أمنها وأمانها 

واستقرار األوضاع بها.

استفتاء على تعديالت دستورية 
اللجنة، وقال صبحي  صاغتها 
صالح احملام���ي البارز وعضو 
اللجنة إن االستفتاء سيجرى قبل 

نهاية مارس أي خالل شهر.
الى ذلك، تقدم النائب العام 
املصري املستشار د.عبداملجيد 
محمود بطلب إلى »اإلنتربول 
الدولي« لضبط وإحضار عدد 
من رجال األعمال واملسؤولني 
املصريني الهاربني خارج البالد 
واملتهم���ني في قضايا فس���اد، 
وعلى رأس���هم وزي���را املالية 
يوسف بطرس غالي والصناعة 
والتجارة رش���يد محمد رشيد 
السابقان، والذين صدرت ضدهم 
قرارات املنع من السفر والتحفظ 
على األموال النقدية واملنقولة 
والعقارية وبعضهم غادر البالد 
قبل قرار املنع .  وحسبما ذكرته 
صحيفة »األهرام« املصرية، فقد 
قام املستشار هشام الدرندلي 
احملامي العام األول ومدير إدارة 
التعاون الدولي مبخاطبة وزارة 
اخلارجية واإلنتربول املصري، 
القب���ض على  طالبا س���رعة 
املس���ؤولني الهاربني، والسيما 
الوزير رش���يد محمد رش���يد 
الذي ترددت أنباء عن هروبه 
من دولة اإلمارات العربية إلى 
الواليات املتح���دة األميركية 
ملتابعة مش���روعاته في والية 
لوس اجنيلي���س ،   بينما ردد 
بعض املقربني من أس���رته أنه 

سافر إلى لندن . 
وأك���دت حتقيق���ات النيابة 
العام���ة الت���ي يش���رف عليها 

وأن رشيد استولى على ما يزيد 
على  200 مليون جنيه من أموال 

الدولة . 
وعلمت »األه���رام« أن ملف 
الفس���اد ف���ي وزارة التج���ارة 
والصناعة في عهد الوزير السابق 
امللفات بعدما  رشيد من أخطر 
حتولت ال���وزارة في عهده إلى 
إمبراطورية للفساد ،   فعدد كبير 
من املسؤولني بالوزارة مت منعهم 
من السفر والتحفظ على أموالهم، 

وآخرون مت حبسهم .

ووجه عال���م اآلثار املصري 
العرب  ورئيس احتاد األثريني 
عبداحلليم نور الدين دعوة من 
ساحة معبد األقصر الفرعوني في 
صعيد مصر إلى شعوب العالم 
وأبناء كل حضارات األرض إلى 
زيارة مصر والتمتع بكرم أهلها 
وحفاوة شعبها وذلك في رسالة 
قرأها بالعربي���ة واالجنليزية 
والهيروغليفية، فيما حث عشرات 
من السياح الوافدين لزيارة آثار 
األقص���ر مواطنيهم على زيارة 
األقصر والعودة لالستمتاع بآثار 
مصر ومعاملها من اإلسكندرية 
إلى أسوان مؤكدين أمن وأمان 

مصر.
الى ذلك، اعلن وزير السياحة 
في حكومة تصريف االعمال منير 
عبدالنور انه قدم دعوى لعدد من 
البرامج والفنانني  كبار مقدمي 
العامليني لتنفيذ برامج وحفالت 

في ميدان التحرير.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده اول من امس 
مؤكدا ان مصر لن تكون مقصدا 
سياحيا رخيصا ولن نقدم برامج 
سياحية بأس���عار بخسة، لكن 
سنقدم حوافز وخدمات متميزة 

للسائح وشركات السياحة.
انه سيدعو  وقال عبدالنور 
شباب مواقع التواصل االجتماعي 
»فيس ب���وك« و»تويتر« الذين 
كانوا س���ببا في جن���اح ثورة 
25 يناير للتروي���ج للمقاصد 
الس���ياحية في مص���ر ودعوة 
السائحني في ارجاء العالم لزيارة 

مصر.

ردود الفعل على التعديالت الدستورية 
رويترز: كشفت اللجنة املكلفة بتعديل الدستور املصري 
التي ش����كلها املجلس األعلى للقوات املسلحة عن تعديالت 
مقترحة على الدس����تور أم����س األول بهدف متهيد الطريق 
لالنتخابات البرملانية والرئاس����ية خالل األش����هر الس����تة 

املقبلة.
واقترحت اللجنة حتديد فترة والية الرئيس ب� 4 سنوات 
مع إمكانية الترشح مرتني فقط وتخفيف القيود التي كانت 

حتد من إمكانية املنافسة على هذا املنصب.
وس����يجري طرح هذه التعديالت ضمن تعديالت أخرى 
في اس����تفتاء عام.. وفيما يلي ردود فعل ش����خصيات من 

املعارضة ومحللني:
أبو العال ماضي مؤسس حزب الوسط: »وجود فترتني كل 
منهما 4 سنوات أمر رائع، ورغم أن هناك بعض الصعوبة 
في  تلبية الش����روط التي حددتها اللجنة للترش����ح إال أنه 
ال بأس بها«. »النظام الش����مولي أغلق كل النوافذ، اجلميع 
كان ل����ه أمل في التغيير لكن دون ثورة 25 يناير ملا حتقق 
أي مما مت إجنازه«، »التحفظ الوحيد لدي يتعلق مبجلس 

الشورى، كان البد حله لألبد ألنه بال فائدة«.
املعارض أمين نور: »مازالت لدينا حتفظات على إدارة 
التعديالت في حدود ضيق����ة جدا، نطالب بأن يكون نائب 
الرئيس مبدتني، البد أن يكون هناك تصحيح لقانون األحزاب، 

وحتديد لصالحيات الرئيس«.
جمال عيد ناشط حلقوق اإلنسان:  »هذه التعديالت مقبولة 
نظرا للوقت الضيق، ولو أنني كنت أمتنى أن تتغير املادة 
الثانية من الدستور لتجعل الشريعة اإلسالمية واحدة من 

عدة مصادر للتشريع وليس املصدر الوحيد«.
نبيل عبدالفتاح احمللل السياسي في مركز األهرام للدراسات 
السياسية واالستراتيجية  قال: إن وضع مادة تنص على 
أن فترة الرئيس ال تزيد على 4 س����نوات وانه ال يحق  له 
الترش����ح أكثر من فترتني رمبا تك����ون أكبر التغييرات في 

الدستور املصري خالل الفترة املقبلة.

وزي�ر الس�ياحة: دعوة أوب�را وينف�ري لتقديم حلق�ة من مي�دان التحري�ر.. وأثريون وعلم�اء »مصري�ات« يدعون إل�ى العودة لزي�ارة مصر

5 مارس محاكمة العادلي.. و»اإلنتربول« يالحق رجال أعمال ومسؤولين أبرزهم بطرس غالي ورشيد محمد رشيد

احمد شفيق

نصير شمة

غادة عبدالرازق

محمود سعد

طالب يتظاهرون في ميدان التحرير مطالبني بإعادة فتح املدارس            )رويترز(

أحمد عز وزوجته الرابعة شاهيناز النجار


