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شرف يفرج عن قس قبطي شهير.. وقرر إعادة بناء كنيسة أطفيح قبل عيد »القيامة«
اتهام وزير البترول والثروة المعدنية السابق بمنح إسرائيليين حق استخراج الذهب في مصر

)أ.پ( رئيس الوزراء اجلديد د.عصام شرف  

القاه����رة � س����ي.ان.ان: نقلت تقارير 
إعالمية مصرية رسمية أن رئيس الوزراء، 
عصام شرف، أمر باإلفراج عن القس القبطي 
ميت����اوس وهبه، املوقوف منذ عام 2008 
بتهمة السماح بتزويج قبطي من مسلمة 
متحولة للمسيحية، وذلك الحتواء غضب 
آالف األقباط الذين يعتصمون منذ ثالثة 

أيام.
كما وجه ش����رف كلمة للمصريني دعا 
فيها الستعادة األمن واالستقرار وعجلة 

االقتصاد بأقصى سرعة.
وقال ش����رف، في خطاب نقل وقائعه 
التلفزيون املصري، بعد تأديته قسم تولي 
مهامه على رأس احلكومة أمس األول، إن 
ميدان التحرير بات »رمزا جلميع األماكن 
واألس����ر املصرية، ولي����س مكانا فقط«، 
ولفت إلى أن الفترة املقبلة »مهمة وتتطلب 
تضافر جميع اجلهود سواء من الشعب أو 

احلكومة« ألنها فترة »استثنائية«.
ونبه ش����رف إلى أهمية شحذ املوارد 
والطاقات، وقال إن اإلعالم هو »رأس احلربة 
التي تعتمد عليه����ا احلكومة في البحث 

عن احلقيقة«.

وأشار ش����رف إلى أن مجلس الوزراء 
اليوم ملناقشة أولويات  سيعقد اجتماعا 
املرحلة املقبلة، وأعلن أنه س����يتم إنشاء 
مفوضي����ة للمرأة تتبع مباش����رة رئيس 
مجلس الوزراء مهمته����ا متثيل وتفعيل 
دور املرأة في كافة مراحل احلياة. وقال إن 
احلكومة اجلديدة تستمد شرعيتها وقوتها 
من الش����عب خاصة الشباب الذي وصفه 

بأنه »الثروة احلقيقية ملصر«.
ونق����ل التلفزيون املص����ري بعد ذلك 
أن شرف توجه للتحاور مع املتظاهرين 
املس����يحيني الذين يعتصمون منذ ثالثة 
أيام خارج مبنى مقر اإلذاعة والتلفزيون، 
وتعهد خالل لقائه ممثلني عنهم بتفعيل 
قرار إعادة بناء كنيسة قرية صول بأطفيح 
في موقعها، قبل حلول عيد القيامة، بعد 
ستة أسابيع. وتعهد بتتبع املتسببني في 

هدم وحرق الكنيسة.
كما أشار التلفزيون إلى أن شرف أمر 
باإلفراج عن القس ميتاوس، الذي شكلت 
قضيته نقطة دائمة ف����ي تقارير حقوق 

اإلنسان الدولية في مصر.
ففي عام 2008، حكمت محكمة اجليزة 

على الكاهن القبطي بالسجن خمس سنوات 
مع األش����غال الشاقة لقيامه بعقد مراسم 
زواج قبطي وامرأة متحولة للمسيحية.

وقررت احملكمة أن على القس مسؤولية 
جنائي����ة لقبوله وثيق����ة هوية، قيل إنها 

مزيفة، قدمتها املرأة املتحولة.
الى ذل����ك يدرس املكتب الفني للنائب 
العام أوراقا قدمت له في واقعة جديدة ضد 
وزير البترول والثروة املعدنية األسبق، 
سامح فهمي تتهمه بتسهيل حصول شركات 
يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب 

بالصحراء الشرقية.
وتلقى النائب العام تقريرين رقابيني 
من اجلهاز املركزي للمحاسبات والرقابة 
اإلدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب 
املصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب 
وتبيعه في اخلارج دون مراقبة أو محاسبة 

من أحد.
وتبني من تقري����ر الرقابة اإلدارية أن 
مناجم الذه����ب بيعت باتفاقيات قانونية 
صدق عليها مجلس الشعب، لكن الفساد 
كان في تنفيذ بنود هذه االتفاقيات بطريقة 
أخلت بحقوق الدول����ة املصرية ومنحت 

الذهب للشركات األجنبية دون حساب.
وجاء في تقرير الرقاب����ة اإلدارية أن 
االتفاقيات نصت على تش����كيل »شركة 
الذهب  عمليات« إلدارة عملية استخراج 
من املناجم، ويكون النصف في هذه الشركة 
للحكومة املصرية ممثلة في هيئة الثروة 
التي  املعدنية والنصف اآلخر للش����ركة 

حصلت على حق استخراج الذهب.
وتنص هذه االتفاقيات املصدق عليها 
من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة 
املستثمرة كل ما تتطلبه عملية استخراج 
الذهب من أموال، ثم حتصل على اإلنتاج 
حت����ى تغطي مصروفاته����ا، وبعدها يتم 
اقتس����ام اإلنتاج ب����ني احلكومة املصرية 

والشركة املستثمرة.
وبحس����ب تقرير الرقابة اإلدارية فإن 
فساد املسؤولني في هيئة الثروة املعدنية 
أتاح للشركات املس����تثمرة أن تبالغ في 
كشوف مصروفاتها، مبا يجعلها تستحق 
احلصول على إنتاج الذهب ألكبر عدد ممكن 

من السنوات دون وجه حق.
وجاء في تقرير الرقاب����ة اإلدارية أن 
سامح فهمي منح حق استخراج الذهب من 

منجم »دونقاش« لشركة »ماتز هولدينج 
يونايتد« التي تستخرج الذهب من منجم 
»حمش« أيضا وهي ش����ركة يساهم فيها 
رجل أعمال س����وداني يدعى عبدالباسط 
حمزة وآخر سوري يدعى هاني الشامي 
وآخر إسرائيلي يدعى جاكوب ليفن، وكان 
ميثلها في مصر وقت إنشائها ضابط سابق 

يدعى محمد يسري.
وتبني أن سامح فهمي منح هذه الشركة 
منجم دونقاش رغم أنها لم تلتزم باالتفاقية 
التي وقعتها منذ 16 عاما الستخراج الذهب 
من منجم حم����ش، مقابل 5 ماليني دوالر 
على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب 

ملدة 20 عاما. 
وأكد تقرير الرقابة اإلدارية أنه بعد 
ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب 
من املنجم بني هيئة الثروة املعدنية وبني 
شركة »ماتز« باعت الثانية نصف املنجم 
مببلغ يساوي 4 أضعاف ما دفعته في 
املنجم كله لشركة »مايكا« التي يساهم 
فيها رجل األعمال هشام احلاذق احملال 
للجناي���ات في قضية االس���تيالء على 

أراضي الدولة.

يسرا: تعرضي لالعتداء في لندن شائعة

منة شلبي ترّشح عمرو موسى للرئاسة

كاظم الساهر: لن أقدم أغنية »ثورية«
ألني ضد الفوضى

أكدت أنها لم تحتفل بالثورة ووصلت »مصر« يوم تنحي مبارك

نفت مغادرة البالد أثناء الثورة

يسرا

منة شلبي

نفت الفنانة املصرية يسرا ما ذكرته تقارير صحافية مؤخرا عن 
تعرضها للضرب � هي وصديقتها إيناس الدغيدي � أثناء مشاركتها 

في احتفالية للجالية املصرية بلندن.
وأوضحت يسرا انها لم تسافر الى لندن خالل الفترة األخيرة 
إال 48 ساعة فقط، كما انها لم تشارك في أي مظاهرة من أي نوع، 

بحسب صحيفة »الدستور« املصرية االثنني 7 مارس.
وأك����دت الفنانة املصرية انها وصلت ال����ى القاهرة يوم تنحي 
الرئيس السابق حسني مبارك أي قبيل بدء أي احتفاالت، وكانت 
مقبلة من »باريس« وليس من »لندن«، مشيرة الى انها لم تسافر 

مع إيناس الدغيدي الى لندن منذ عام تقريبا.
وأكدت يسرا عدم صحة ما تردد عن تعرضها للضرب واالعتداء 
اللفظي على أيدي أفراد من اجلالية املصرية بلندن، حيث اتهموهما 
مبواالة نظام مبارك، متهمة بع���ض األقالم املعادية لها بترويج 

هذه الشائعة.
واس���تغربت الفنانة املصرية من انه���ا املمثلة األكثر تعرضا 
للهجوم منذ بداية أحداث الثورة حتى اآلن، وقالت ان الهدف من 

هذه األخبار املغلوطة هو الوقيعة بينها وبني اجلمهور.
جتدر اإلش����ارة الى ان تقارير صحافية ذكرت مؤخرا ان يسرا 
وصديقتها املخرجة إيناس الدغيدي تعرضتا لهجوم عنيف وصل 
الى حد التطاول عليهما باأليدي، عندما توجهتا الى ساحة »تراف 
اجلار« الشهيرة في وسط لندن، التي أقامت بها اجلالية املصرية 
احتف����اال كبيرا على مدار 10 أيام، لالحتفال بنجاح ثورة 25 يناير 

في مصر.
وأش���ارت تلك التقارير الى انه عندما توجهت كل من يس���را 
وإيناس الدغيدي الى تلك الساحة، واقتربتا لتهنئة اجلالية املصرية 
واالنضمام اليهم تعرضتا لهجوم شديد وحاد، ودارت بينهم مشادة 

كالمية حادة وصلت الى حد التطاول باأليدي عليهما.
كما مت منعهما من االشتراك في االحتفال وذلك نتيجة دعمهما 
للرئيس السابق حسني مبارك طوال فترة أيام الثورة، فضال عن 

اتهامهما بالهروب من مصر وقت اندالع الثورة في البالد.

أعلنت الفنانة املصرية منة شلبي 
تأييدها ترشيح عمرو موسى األمني 
العام للجامعة العربية النتخابات 
الرئاسة املصرية، خلبرته الكبيرة 
التي جتعلها تطمئن على مستقبل 

مصر.
وفي حني أكدت أنها لم تغادر 
البالد وقت ان����دالع أحداث ثورة 
25 يناير، نفت تأييدها للرئيس 

السابق حسني مبارك.
وقالت منة، في حوار مع صحيفة 
»روز اليوسف«: »من اللحظة األولى 
عندما سمعت عن نية عمرو موسى 
الترشح للرئاسة، أعلنت تأييدي له، 
فأنا أحب هذا الرجل وأثق بآرائه 

وتصرفاته«.
وأشارت إلى أن »موسى يتمتع 
بحكمة وخب����رة كبيرة جتعلني 

شدد كاظم الساهر على رفضه 
لألغنية الثورية احلماسية ألنها 
تؤدي دائما الى الهدم وإلى احلروب 
التي يرفضها متاما، واستشهد بحال 
وطنه العراق الذي تشتت ابناؤه 
في اصق����اع االرض بعد ان فقدوا 
االمن في وطنهم، لذلك دعا الشباب 
دائما وابدا الى احلفاظ على األمن 
ومكتسبات األوطان والتعبير عن 
آرائهم بطريقة حضارية ال تتخذ 

العنف وسيلة.
وقال الس����اهر ف����ي حوار مع 
»الري����اض« الس����عودية أنا أقدم 
دعواتي للشباب، وعلى سبيل املثال 

اغنية قطر في مهرجان »الربيع« 
كانت »أوالدنا أكبادنا عزيزة بالدنا« 
وهذه موجهة لكل الوطن وللشباب 
العربي، ان يحافظوا على بالدنا 
ألنها أمانة في أيديهم وهم شمعة 
األوطان واملستقبل، شبابنا ابرياء 
ال يعرفون اخلبث، وأمتنى أال يغرر 
بهذه الوطني����ة والبراءة من قبل 
ان  جهات اخرى، وانتم تعرفون 
هناك من يريد تدمير الوطن العربي 
كله، وبشكل عام، هذه األغنية كانت 
رسالة بأن نبني وطننا بطريقة 

حضارية ونحافظ عليه.
وال أس����تطيع تق����دمي اغنية 

ثورية حماس����ية، فأن����ا ضدها، 
ألني مع العاطفة والسالم واحلق 
ولنأخذ مثال وطني العراق، لقد مر 
بحروب وتدمر ثم دمرنا وشتتنا، 
وكم مليون عراقي مغترب اآلن، 
م����ن مثقفني وناس بس����طاء، أنا 
ارفض احلرب والتمرد وال احب 
احلماسة في االغاني احب االغنية 
الراقية التي يوجد بها حس الهداية 
ونصائح الشباب وفيها زرع احملبة 
والسالم الذي يعم الوطن العربي 
كله، واذا لم يعم االمن والس����الم 
فس����وف نضيع ونذوق الويالت 

من جديد.

في رئيس مصر القادم، أوضحت 
أنها كثيرة، أهمها احلكمة، واإلميان 
الدميوقراطية احلقيقية،  مببادئ 

وحتقيق العدالة.
وفيما يتعلق بسر صمتها خالل 
ثورة 25 يناير، قالت منة: »هو ليس 
صمتا باملعنى السلبي، لكنه نوع 
من االكتئاب، وال ميكن أن نساوي 
بني ردود أفعال الناس جميعا جتاه 
موق����ف معني، فما حدث كان أكبر 
من استيعابي، ولهذا اعترف بأنني 

تعلمت من هذه الثورة كثيرا«.
واعترفت بأنها كانت تنظر إلى 
الثورة في البداية على أنها مجرد 
مظاهرة سوف تختفي وتقمع مثلما 
يحدث دائما، إال أنها قالت: »اكتشفت 
أن هؤالء الش����باب كان لديهم من 
الصبر والعزمي����ة ما ميكنهم من 

حتقيق احللم«.
وأشارت الفنانة الشابة إلى أنها، 
بعد تصاعد األحداث، استوعبت أنها 
ثورة بالفعل، بل ثورة راقية أبهرت 
العالم كله وش����هد لها، مؤكدة في 
الوقت نفسه أنها لم تغادر مصر 
خالل تلك األح����داث، بل حرصت 
على متابعة كل التطورات، بل إنها 
كانت تشارك في اللجان الشعبية 

حلماية املساكن واملمتلكات.
وبشأن الهجوم عليها واتهامها 
بترشيح الرئيس السابق حسني 
مبارك لوالي����ة جديدة، أكدت منة 
أنها تعجبت كثيرا من ردود أفعال 
البعض، ومحاولة البعض املزايدة، 
مضيفة أنها لم ترش����ح في يوم 
من األيام مبارك، وأن اجلميع كان 

بحاجة إلى التغيير.

أطمئن على مس����تقبل البلد حتت 
الشارع  إلى  أنزل  حكمه، وسوف 
وأنتخبه مبجرد اإلعالن عن موعد 

االنتخابات«.
الت����ي تتمناها  وعن الصفات 

تش���ارك املمثلة املصرية 
عبلة كامل في حملة اعالنية 
الهدف منها تنظيف شوارع 
مص���ر على غ���رار احلمالت 
التي يقودها ش���باب الثورة 
املصرية في شوارع القاهرة 
من تنظيف احلوائط ودهان 
االرصفة، وظهرت عبلة كامل 
على شاشة التلفزيون وهي 
ترتدي »مريول« مكتوب عليه 
البلد بلدنا وهي حملة اعالنية 

من احد املنظفات.
انها  وتقول عبل���ة كامل 
ستصر على تنظيف الشوارع 
في احلملة التي بدأها الشباب 
ثم تدعو وتقول واهلل مصر 

احلى بلد.

»اوعى تضحك« أول مسلسل لمواقف الثورة المضحكة
يتعاون الفنان جمع����ة قابيل مع املخرج 
وائل فهمي واملنتج شريف عبدالعظيم للبدء 
في تصوير املسلسل الكوميدي اجلديد »اوعى 
تضحك« الذي يستعرض املواقف الكوميدية 

املبكية في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير. 
من جهة ثانية قرر جمعة قابيل استكمال تقدمي 
برنامجه االجتماعي »شريك العمر« مع اضافة 
تعديالت بسيطة حيث غير اسمه الى »شريك 

العمر مبيدان التحرير« وذلك احتفاال بنجاح 
الثورة، كما انه م����ن املقرر ان يذاع البرنامج 
يوميا في متام الساعة الرابعة عصرا على قناة 

»اليف ستايل«.

عبلة كامل تنظف 
شوارع مصر

حمادة هالل ينجو بأعجوبة
من »جمهوره« في اإلسكندرية

أقيم ف���ي »جمعة الفرحة« حفل خيري كبير بس���تاد 
جامعة االس���كندرية م���ن اجل جمع التبرعات لش���هداء 
25 يناي���ر ليتجمع اكثر من 250 الف ش���خص حلضور 
احلفل الذي كان جنم���ه االول واالخير هو حمادة هالل، 
ول���م يكن يتص���ور املنظمون للحفل انه س���يحضر كل 
 ه���ذا العدد الهائ���ل الذي ف���اق مظاهرات مي���دان القائد

ابراهيم، على حد قول املنظمني.
وقد فش���ل املنظمون في تقدير عدد احلشد الكبير من 
اجلمهور الذي التف حول املسرح بأكمله حتى يجدوا مكانا 
للوقوف فيه، وهكذا لم يستطع حمادة هالل الدخول الى 
اجلمهور الذي كان مايزال ينتظره بالداخل، والذي زاد الطني 
بلة هو تفجير مبنى امن الدولة بشارع فؤاد قبل صعود 
حمادة هالل للحفل بربع س���اعة كاملة ولم يكن يعلم ان 
اجلمهور كان يجهز نفس���ه للذهاب الى مبنى امن الدولة 
احملترق حيث كان���وا يظنون ان احلفل لن يكتمل، وهنا 
كان حمادة هالل قد اتخذ قرارا بأن يصعد للحفل بحماية 
جمهوره من املوجودين من دون وجود اي نوع آخر من 
انواع احلراسة ليصعد على املسرح بأعجوبة وليستقبله 
اكثر من 250 الف شخص كانوا يجهزون انفسهم للخروج 
للذهاب الى مبنى امن الدولة احملترق، وبعد انتهاء احلفل 
اس���تطاع هالل النجاة بأعجوبة بعد ان تدفق املئات من 

معجبيه على املسرح اللتقاط الصور معه.

هجوم الـ »فيس بوك« على عمرو دياب:
اقعد في البيت أحسن

يب���دو ان كل ما يقوم به الفنان 
املصري عمرو دياب إلثبات اخالصه 
ووالئه للثوار املصريني ولثورة 25 
يناير من تقدمي اغنية »مصر قالت« 
والوق���وف بجانب حملة »مصري 
بجد« من اجل تنش���يط السياحة 
مبصر ال يجد صدى لدى اجلماهير 
اعتب���روه معارضا للثورة  الذين 
واتهموه بالسفر خارج مصر اثناء 

اندالع الثورة مبيدان التحرير.
وبناء على ذلك قام معارضو تامر 
حسني بإنشاء صفحة على موقع ال� 
»فيس بوك« بعنوان »وداعا عمرو 

دياب اقعد في البيت احسن«.
وألق���ت الصفحة عدة تهم على 
عم���رو دياب حي���ث وصفته بأنه 
أس���طورة كاذبة وخائن لبلده، بل 
لقبوه باسم »عضومة« على وزن 

عمورة.
يذكر ان عمرو دياب سبق ان قدم 
اغنية للرئيس حسني مبارك بعنوان 
»واحد مننا« الت���ي كان يدعم بها 

صورة من صفحة »وداعا عمرو دياب اقعد في البيت احسن« على موقع الفيس بوكحسني مبارك بعد رحلة مرضه.

حمادة هالل

أبدى الفن���ان طلعت زكريا 
اس���فه الش���ديد ملا تسبب فيه 
الرئيس  جمال مب���ارك جن���ل 
السابق مبارك من فساد سياسي 
وحالة من االحتقان الشديد لدى 
املواطنني بسبب سعيه خلالفة 
وال���ده ف���ي حكم مص���ر رغم 
تعارض هذا مع دستور البالد 
الذي سعى لتغييره ليتناسب 

مع طموحاته.
اكد طلعت ان احلاشية  كما 
الت���ي كانت حتي���ط بالرئيس 
السابق مبارك كانت احد االسباب 
الناس  الرئيسية في عزله عن 
واخفاء الكثير من احلقائق عنه 

طيلة العشر سنوات السابقة.
من ناحية اخرى، اكد طلعت 
زكريا انه نادم أشد الندم على 

السابق مبارك  الرئيس  مقابلة 
معلال ذلك بنبرة الهجوم عليه 
في الفترة االخيرة وكأن مقابلة 
مبارك هي وصمة عار في جبني 
اي فنان في حني انها كانت في 
احلقيق���ة طم���وح كل الفنانني 
والنجوم واملطربني الذين كانوا 
يفتخ���رون بذلك على صفحات 

اجلرائد واملجالت.
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