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عمرو دياب شعبان عبدالرحيم

د.مصطفى الفقي

روال سعد

د. مصطفى محمود

أصالة

الشيخ محمد متولي الشعراوي

حبيب العادلي

رئيس الوزراء املكلف د.عصام شرف ملقيا كلمة في ميدان التحرير وسط املتظاهرين امس           )أ.ف.پ(

نادية اجلندي

زاهي حواس

هل ينزل عمرو دياب إلى »التحرير«؟

إسرائيل من دون مصدر يزودها بالغاز بعد الثورة

57 ألف مشترك في »فيس بوك« باسم رئيس الوزراء المكلف

شعبان عبدالرحيم.. .رئيس جمهورية

الفقي أبرز المرشحين للجامعة العربية

القاهرة ـ تبدأ اليوم أولى جوالت حملة »مصري بجد« لتنشيط 
السياحة في مصر، والتي يتبناها الفنان املصري عمرو دياب، حيث 
من املقرر ان تبدأ أولى جوالتها من املتحف املصري في ميدان التحرير، 
فيما لم يتحدد ما إذا كان دياب سيشارك فيها أم ال، إذ قد تكون املرة 
األولى التي يزور فيها دياب امليدان منذ بداية الثورة، خصوصا بعد 
ان انتقده الشـــباب بشدة بسبب غيابه عن مشاركتهم في االعتصام 
ورددوا هتافـــات: »ال عمورة وال متورة« في إشـــارة اليه والى تامر 
حسني. الى ذلك، يقوم عمرو دياب حاليا بالتحضير ألغنيات ألبومه 
اجلديد وقام باختيار 3 أغنيات للشاعر خالد تاج الدين، ونذكر منها 
أغنية »كلمني« من أحلان بدر كلباش، وتوزيع عادل حقي، كما وضح 
احد املقربني من عمرو دياب ان حالته النفسية سيئة بسبب األحداث 
األخيرة في مصر ولكنه يعمل من أجل مسايرة العمل الغنائي، وكان 
عمرو دياب قد طرح مؤخرا اغنية حملت عنوان »مصر قالت« وهي 

أغنية وطنية تتحدث عن شهداء الثورة.

تل أبيب ـ يو.بي.آي: باتت اسرائيل من دون مصدر 
ــورة املصرية وتوقف  ــا بالغاز الطبيعي بعد الث يزوده
امدادها بالغاز املصري وستنتقل الى االعتماد على الفحم 

وانواع وقود ملوثة للجو في انتاج الكهرباء.
ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية امس عن مصادر في 

ــركة الكهرباء االسرائيلية قولها انه ال يتوقع حدوث  ش
نقص او اهتزاز في تزويد الكهرباء بعد انتهاء مخزون 
ــه ابتداء من  ــرائيل وان الغاز الطبيعي املصري في اس
اليوم سيصبح االعتماد في انتاج الكهرباء على الفحم 

والسوالر واملازوت.

القاهرةـ  د.ب.أ: ظهرت على موقع التواصل االجتماعي 
»فيس بوك« اول من امس اخلميس صفحة جديدة بعنوان 
»الصفحة الرسمية حلكومة الدكتور عصام شرف« بعد 
ساعات قليلة من االعالن عن استقالة سلفه احمد شفيق 
وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة من جانب املجلس األعلى 

للقوات املسلحة املصرية. وضمت صفحة »وزارة د.عصام 
ــرف« حتى امس ما يقرب من 57 ألف شخص وقيل  ش
في تعريفها: يسعد الصفحة ان تتواصل مع ابناء مصر 
ــى ان يتم الرد على جميع  ــى موقع »فيس بوك« عل عل

التساؤالت في خالل 24 ساعة من طرحها.

أول رئيس وزراء يختاره الشارع

القاهرة ـ وكاالت: في ســــابقة 
هي األولى من نوعها، واستجابة 
ملطالــــب املاليني من أهالي وطنه، 
ذهب د.عصام شرف رئيس الوزراء 
املصــــري املكلف أمس، إلى ميدان 
التحرير تأكيدا على أنه مع الثورة 
مؤكدا أنه استمد شرعيته رئيسا 
للوزراء من داخل ميدان التحرير 
بعد أن مت تكليفه برئاسة احلكومة 
اجلديدة مــــن قبل املجلس األعلى 

للقوات املسلحة.
وأوضح شرف أنه يستمد أهداف 
احلكومة اجلديدة من خالل مطالب 
الثوار، مؤكدا التزامه بتنفيذ مطالب 
كافة فئات الشــــعب خالل الفترة 

الى ذلك، أصدر رئيس املجلس 
األعلــــى للقوات املســــلحة قرارا 
يتضمن اآلتي: أوال: إجراء عملية 
االستفتاء على التعديالت املقترحة 
لدستور جمهورية مصر العربية 
يوم 19 مارس 2011، على أن تبدأ 
الســــاعة الثامنة صباحا وتنتهي 

الساعة السابعة مساء.
ثانيا: يجرى االســــتفتاء على 

ما يأتي:
ـ تعديل املواد أرقام 75، 76، 77، 

88، 93، 139، 148 من الدستور.
مــــن   179 املــــادة  إلغــــاء  ـ 

الدستور.
ـ إضافة 3 فقرات.

املزيد  الى  القادمة، والتي حتتاج 
من الصبر واإلرادة والعزمية.

وأعــــرب عن حتياتــــه جلميع 
شــــهداء الثورة املجيدة وأسرهم، 
ودعــــا املتظاهرين إلــــى الوقوف 
دقيقة حدادا على أرواح شــــهداء 
الثورة الشرفاء. وأكد رئيس الوزراء 
اجلديد أن الثوار جنحوا من خالل 
اجلهــــاد األصغر في تغيير البالد 
إال  الفساد،  وتخليصها من رموز 
أنه يتبقــــى لهم اجلهاد األكبر من 

أجل استعادة دور مصر.
وتعهد شرف ببذل كافة اجلهود 
من أجل حتقيــــق مصالح جموع 
الشعب املصري وحتسني مستوى 

معيشته، مشيرا الى أنه سيرحل 
فورا عن احلكومة في حالة فشله أو 
عجزه عن حتقيق مطالب املواطنني. 
وأضاف قائال »آمــــل في أن تظل 

مصر بلدا حرة، الرأي فيها خارج 
الزنازين«، معربا عن أمله في أن 
تكون أجهزة االمن خلدمة الوطن 

واملواطن وليس للنظام احلاكم.

ــارع املصري رئيس  ــرة في تاريخ مصر احلديث يختار الش ألول م
وزرائه، ومن يقرأ التاريخ املصري ويقارن بني األحداث يتأكد ان احلادث 

لم يقع من قبل، منذ ان عرفت مصر التشكيالت الوزارية.
د.عصام شرف رشحته اجلماعات الشبابية التي قادت الثورة املصرية، 
ــم في االجتماع الذي عقده ائتالف شباب الثورة مع املجلس  وتأكد االس
األعلى للقوات املسلحة، حيث سألهم املجلس من هو البديل لديكم؟ اقترحوا 

اسمني، د.عصام شرف وحازم الببالوي.

بعدما مت تغيير اســــم الفيلم ألكثر من مرة، من »شعبوال هو 
احلل« إلــــى »مناخوليا« ومؤخرا »مطلوب مجانني فورا«، تقوم 
الرقابة على املصنفات الفنية راهنا بدراســــة طلب املوافقة على 
الفيلم »مطلوب مجانني فورا« من بطولة الفنان املصري شعبان 

عبدالرحيم واملمثلة املصرية عبلة كامل.
يذكر ان شعبان عبدالرحيم يجسد في »مطلوب مجانني فورا« 

شخصية رئيس جمهورية.
 وسبق أن اعترضت الرقابة على الفيلم منذ حوالي شهرين 
لتضمنه اسقاطات سياسية على النظام احلاكم السابق، إخراج 

سيد سيف.

قالت مصادر سياســـية بارزة ان القاهرة بصدد سحب مرشحها 
ملنصب االمني العام للجامعة العربية مفيد شـــهاب. يذكر ان االمني 
العام احلالي عمرو موسى تنتهي فترة واليته الثانية منتصف مايو 
املقبل. واشـــارت هذه املصادر الى وجود حالة من الرفض لترشيح 
مفيد شهاب في هذا املنصب باعتباره احد معاوني الرئيس املخلوع 
حسني مبارك، وكشفت املصادر عن ان من بني املرشحني اجلدد لهذا 

املنصب د.مصطفى الفقي.
ويلقى الفقي ترحيبا عربيا كبيرا بسبب مواقفه وخبرته الطويلة 
في العمل الديبلوماسي سواء كمندوب دائم باجلامعة ومساعد اول 

لوزير اخلارجية او نائبا لرئيس البرملان العربي.

يعيش حالة نفسية سيئة

إلغاء قرار منع أصالة وروال سعد رئيس االتحاد الجديد: سأبدأ مسيرة إعالمية تليق بمصر
من الغناء في مصر

ترشيح نادية الجندي
لـ »امرأة باعت مصر«

عودة »حديث الشعراوي« 
و»العلم اإليمان« للتلفزيون المصري

كان ظاملا وعيبا كبيرا، مضيفة 
إهانة كبيـــرة لتاريخي  »انه 
الفني أن يوضع أمام اســـمي 
كلمة منع، فأنـــا قدوة ومثل 

للكثير من الفتيات«.
واستطردت الفنانة السورية: 
»كلمة منع أصابتني باإلحباط، 
وكنت أنتظر هذا اليوم كي تظهر 

حقيقة الوســـيمي أمام العالم 
أجمع ألنه ظلمني ظلما قاسيا، 
ولكن اليوم جاءت نصرة املولى 
عز وجل وأنصفني، وتكفيني 
آالف املكاملـــات الهاتفية التي 
تلقيتها بعـــد اإلعالن عن هذا 
القرار من مصر وجميع دول 

العالم«.

توقــــف البرنامج فــــي نهاية 
التسعينيات ولكن التلفزيون قرر 

عودة البرنامجني مرة أخرى.
إلى ذلك أكد د.سامي الشريف 
رئيس احتاد االذاعة والتلفزيون 
اجلديد أنه سيبدأ مسيرة اإلعالم 
الذي يليق مبصر احلرة واآلمنة 
التي دفع شهداء 25 يناير دماءهم 
فــــداء لها. وقــــال الشــــريف في 
تصريحات خاصــــة لوكالة أنباء 
الشرق األوسط ان قرار تعيينه قد 
صدر أمس األول من قبل املجلس 

األعلى للقوات املسلحة، معربا عن 
تقديره للمجلس لهذا القرار والثقة 
التي منحه إياها. وقال انه يتمنى 
ان يكون عند حسن ظن املجلس 
األعلى الذي كلفه بهذه املهمة في هذه 
املرحلة الفاصلة التي تشهدها مصر. 
وأضاف سامي الشريف فور صدور 
القرار بتعيينه لتولي هذا املنصب 
أن هؤالء الشهداء من واجبهم علينا 
جميعا أن نرد لهم اجلميل ببناء 
مصر اجلديدة في جميع املجاالت 

مبا في ذلك االعالم.

الســـورية  الفنانة  بـــدأت 
أصالة إعداد أول أغنية لها بعد 
إلغاء قـــرار منعها من الغناء 
في مصر لتكـــون »هدية لكل 
شباب الثورات العربية«، وقالت 
انها تنتظر اتصاال بالتهنئة من 
املوسيقار حلمي بكر الذي كانت 
اخلالفات معه ســـببا رئيسيا 
في صـــدور قـــرار منعها من 

الغناء.
وقرر مجلـــس إدارة نقابة 
املهن املوسيقية اجلديد إلغاء 
جميع قرارات النقيب السابق 
منير الوسيمي بشأن منع بعض 
املطربني العرب من الغناء في 
مصر، وفـــي مقدمتهم أصالة 

واللبنانية روال سعد.
وجاء القرار في أول اجتماع 
للمجلس برئاسة د.جمال سالمة 
وكيل أول النقابة والقائم بأعمال 

النقيب قبل يومني.
واعتبرت أصالة ان قرار املنع 

الشيخ محمد متولي الشعراوي، 
ود. مصطفى محمود رحمهما اهلل.. 
اسمان ال يختلف حولهما اثنان أثرا 
كثيرا في الهوية املصرية ووضعوا 
أمــــام أعني املصريــــني العديد من 
احلقائق وفجأة ومن دون أي سبب 
ُمعلن ُمنع عرض برنامجيهما في 
التلفزيون املصري وُحرم املصريون 
من برامج كانت تعتبر من األعلى 
واألكثر ُمشاهدة ومصداقية عند 
املشاهد سواء على املستوي العلمي 

أو املستوى الديني.
2006 هو العام األخير لظهور 
الشــــيخ اجلليــــل محمــــد متولي 
الشعراوي على شاشات التلفزيون 
املصري ولم يذكر املسؤولون أي 

سبب لتوقف البرنامج.
أمــــا »العلــــم واإلميــــان« فهو 
البرنامج الذي بدأ في السبعينيات 
وحقــــق جناحا منقطــــع النظير 
حتى أصبح جــــزءا من البرنامج 
اليومي للمواطن املصري الطبيعي 
مشاهدة ذلك البرنامج الذي ربط 
بني العلم واإلميان الديني وكيفية 
العلمي والديني واإللهي  اإلعجاز 

في خلقه.

انتهت جلنة التحقيق وتقصي 
احلقائـــق حول أحـــداث العنف 
التي شـــهدتها الثورة في مصر 
من االســـتماع إلى شهادات نحو 
120 شاهدا في محافظتي القاهرة 

واجليزة.
وأفاد تقرير أصدرته بأن شهود 
العيان أقروا بأن الشرطة أطلقت 
األعيرة النارية واملطاطية والقنابل 
املسيلة للدموع على املتظاهرين، 
وخاصة يـــوم 2011/1/28، حيث 
متركز بعض القناصة على أسطح 
مجمع التحرير وفندق رمسيس 
هيلتون ومبنى اجلامعة األميركية 
وديوان وزارة الداخلية، القريب 
من ميدان التحرير، وأطلقوا النار 

على املتظاهرين.
التي  الڤيديو  ووفقا ألشرطة 

قال وزير الدولة لشؤون اآلثار 
انه  املصري، زاهي حواس، أمس 
يخطط لالســــتقالة مــــن منصبه 
احتجاجا على »سلبية« الشرطة 
املصرية في حمايــــة كنوز مصر 
التي تتعرض للســــرقة  القدمية 

والتخريب.
وقال حواس ان الشــــرطة »ال 
تفعل ما فيه الكفاية، أو أي شيء 
حلماية اآلثــــار والكنوز املصرية 
القدمية، وال ميكنني أن أظل واقفا 
فيما حتدث هذه األمور«، مضيفا 
ان استقالته تأتي احتجاجا على 
عدم القيام مبا يكفي حلماية املواقع 

األثرية وكنوز البالد.
وأوضح حواس أن عشــــرات 
املواقع تعرضت للسرقة والتخريب 
منذ بداية »ثورة 25 يناير« التي 

معدنية رقم 20 هيئة ديبلوماسية، 
قيل إنها خاصة بحراسة السفارة 

األميركية.
النار  التقرير أن إطالق  وأكد 
على املتظاهرين مت بأمر مباشر 
من وزير الداخلية، حسبما أفاد 
به اثنان من كبار رجال الشرطة 
الســـابقني، اللذان أكدا أن إطالق 
األعيرة النارية على املتظاهرين 
ال يكـــون إال بأمـــر مـــن وزير 

الداخلية.
وأشار التقرير الى أن اللجنة 
تلقت من وزارة الداخلية تقريرا 
مفصال عن األحداث في الفترة من 
25 يناير وحتى 11 فبراير، متضمنا 
التعليمات الدائمة واخلطة األمنية 
املقررة ملختلف القطاعات املعنية 
بالوزارة ملواجهة املظاهرات، وذكر 

الوزراء اجلديد، عصام شرف، منه 
ذلك.

وقال حواس، الذي كان يشغل 
منصب رئيس املجلس األعلى لآلثار، 
انه ال ينــــوي أن يكون جزءا من 
الوزارة اجلديدة، موضحا: »ليس 

لدي اهتمام بذلك على اإلطالق«.
إلى ذلك، أرجع وزير اآلثار زاهي 
حواس السبب في تصريحاته حول 
سرقات املتحف املصري وان املتحف 
بخير الى ســــببني، حسب حديثه 
اليوم« اول من  لبرنامج »احلياة 
امس، أولهما انه أراد اال يشوه وجه 
الثــــورة املصرية، كما انه حرص 
على التصريح بأن شباب الثورة 

هم من حموا املتحف.
إلى ذلــــك أعلنت وزارة الدولة 
لشــــؤون اآلثار مبصر ان جميع 

املختص بإصـــدار األمر للقوات 
القنابل املسيلة للدموع  بإطالق 
واألعيـــرة املطاطيـــة والنارية 
وانسحاب الشرطة يوم 2011/1/28. 
ومت إرسال نسخة منه إلى النيابة 

العامة.
إلى ذلك، مـــن املقرر ان تبدأ 
الداخلية  اليوم محاكمة وزيـــر 
املصري السابق حبيب العادلي.

وجاء االعالن عن احملاكمة في 
الصفحة الرسمية لرئاسة احلكومة 

املصرية على الـ »فيس بوك«.
وأشارت الصفحة الى انه »في 
محاكمة تاريخية غير مسبوقة تبدأ 
محكمة جنايات اجليزة اليوم أولى 
جلسات محاكمة وزير الداخلية 
األسبق حبيب العادلي في حلظات 

فارقة يشهدها تاريخ مصر«.

اليهودية في  الكنائس واملعابــــد 
البالد لم تطلها أيدي لصوص أو 
مخربني على عكس آثار فرعونية 
واسالمية تعرض بعضها للتخريب 

في األيام املاضية.
ورصد بيان وزارة الدولة لآلثار 
زيادة في عمليــــات التعدي على 
مواقع اآلثار ومخازنها بعد تنحي 
مبارك قائال ان »األمر اآلن مأساوي« 
في ظل فراغ أمني يتيح للصوص 

التعدي على أفراد احلراسة.
وقال البيــــان ان مواقع لآلثار 
االســــالمية في القاهرة الفاطمية 
الى اآلن ومنها  تتعرض للهجوم 
»خان الزكارشــــة« الذي يتعرض 
حاليا »للهجوم بواسطة 50 فردا 
مسلحا واليزال هؤالء املجرمون 

مجتمعني أمام اخلان«.

قدمها شهود عيان، فإن سيارتني 
مصفحتني للشرطة صدمتا عمدا 
املتظاهرين، وهو األمر نفسه الذي 
كررته سيارة ثالثة، حتمل لوحات 

ســــوزان مبــــارك«، واجتذبت 
آالف األعضاء بعد ســــاعات من 

تدشينها.

رشح شــــباب على موقـــــع 
الـ »فيس بوك« املمثلة املصرية 
نادية اجلندي لتجسيد شخصية 
ســــوزان مبارك قرينة الرئيس 
املصري السابق في فيلم يحمل 

اسم »امرأة باعت مصر«.
وأظهــــروا في الصفحة التي 
دشنوها للترويج لهذا املطلب 
تقاربا في الشبه بني نادية اجلندي 
وسوزان مبارك من خالل صورة 
أجري عليها ما يشبه »املكياج« 
املعمول به فــــي األعمال الفنية 
الفوتوشوب.  باستخدام تقنية 
ووضع الشباب هذه الصورة في 
»البروفيل« اخلاص بالصفحة 
التي حملت اسم »نطالب الفنانة 
نادية اجلندي بتجسيد شخصية 

أطاحت بنظــــام الرئيس املصري 
السابق، حسني مبارك.

وأشار إلى أنه لم يقدم استقالته 
بعد، ولكنه سيقدمها إذا طلب رئيس 

حواس ينوي االستقالة احتجاجًا على سرقة اآلثارلجنة الحقائق: القناصة قتلوا المتظاهرين بأمر من العادلي
الكنائس والمعابد سليمة وسرقة آثار فرعونية وإسالميةمحاكمة وزير الداخلية السابق تبدأ اليوم

شرف من »التحرير«: نجحتم في الجهاد األصغر وأمامكم جهاد أكبر الستعادة مصر
االستفتاء على التعديالت الدستورية المقترحة 19 مارس الجاري

أكدوا على دور التلفزيون في االستقالة

خبراء: ردح سياسي بين األسواني 
وشفيق عجّل  باستقالته

القاهرة: قال عدد من خبراء االعالم لـ»إيالف« ان حلقة برنامج »بلدنا 
باملصري« التي متت اذاعتها مساء امس األول والتي شهدت كما وصفوها 
ــي بني الكاتب واألديب د.عالء األسواني ورئيس الوزراء  بالردح السياس
ــابق د.أحمد شفيق،  لعبت دورا في استقالة احمد شفيق، مختلفني  الس
ــدوا ان احللقة كانت بها  ــدور الذي لعبته هذه احللقة، واك على حجم ال
جتاوزات في لغة احلوار في شقها االخير بني شفيق واالسواني. وقال 
د.هشام عطية استاذ االعالم االلكتروني ان احللقة كان دورها مكمال، اذا 
كانت مبثابة العامل احملفز على استقالة احلكومة، السيما انها كانت تواجه 
باعتراض شعبي، مؤكدا ان االعتراض لم يكن على شخص الوزراء وامنا 
ــب رئيس احلكومة. واوضح ان املواطن العادي ال  على من يتولى منص
يعرف تفاصيل كثيرة عن اداء احمد شفيق كوزير لفترة ولم يتم تقييم 
اداء سياساته كوزير، لذا متت اعادة انتاج صورة ايجابية عن احمد شفيق. 
من جهتها، اعتبرت د.ليلى عبداملجيد عميدة كلية االعالم السابقة انه من 
ــبب في استقالة شفيق، مؤكدة ان  الصعب اجلزم بأن احللقة كانت الس
ــبابا اخرى دفعته الى االستقالة. وقالت ان مستوى احلوار بني  هناك اس
شفيق واالسواني لم يكن مبستوى حوار تلفزيوني، الفتة الى ان مقدمي 
البرنامج في الفقرة االخيرة لم يستطيعوا فض االشتباك بني الضيوف 

خصوصا في ظل احلدة والعنف املتبادل في احلديث بني الطرفني.


