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أحمد صبري
بعد تأكيد رئيس حزب »الوفد« د.الس����يد 
البدوي عدم خوضه االنتخابات الرئاسية، وأنه 
يفضل أن يتحدث دائما من خالل رئاسته للوفد 
أفضل من التحدث كرئيس للجمهورية، مشيرا 
إلى أن مرش����ح حزب »الوفد« في االنتخابات 
الرئاسية ليس منتميا حلزب »الوفد«، ولكنه 
خالل األيام املقبلة سيلتحق ب� »الوفد« وسيفوز 
باملنصب بنسبة 60%، كشفت مصادر وفدية 
مطلع����ة ل� »األنباء« أن مرش����ح احلزب الذي 
يقص����ده البدوي هو أمني ع����ام جامعة الدول 

العربية عمرو موسى.
وأضاف البدوي خالل اجتماع اللجنة العامة 
حلزب »الوفد« بالبحيرة مساء أمس األول، بأنه 
سيدعو املصريني لرفض التعديالت الدستورية 
املقرر االستفتاء عليها يوم 19 مارس اجلاري، 
وذلك ملا في الدس����تور املعمول به من مواد ال 
تصلح مع العهد الذي نعيش فيه اآلن، مشيرا 
إلى أن »الوفد« لديه دس����تور جديد وهو 54، 
ومت إدخال عليه بعض التعديالت التي تتالءم 

مع الواقع احلالي.
وأوضح البدوي أن صفوت الشريف، رئيس 
مجلس الشورى السابق، اتصل به قبيل انتخابات 
مجلس الشعب األخيرة، وطلب منه التوقيع 
على بالغ للنائب العام ضد استخدام الشعارات 
الدينية في االنتخابات، وقع عليه رؤساء كل 

األحزاب ما عدا »الوفد« الذي رفض ذلك.
وقال البدوي، إنه عرض عليه أن يرش����ح 
مزيدا من الشخصيات الوفدية للمشاركة في 
حكومة تسيير األعمال، نظرا ألن احلكومات 
االئتالفية ال تش����كل بقرار، ولكن عن طريق 

االنتخابات، ويتوقع بأن تكون احلكومة املقبلة 
ائتالفي����ة، نظرا لصعوبة ف����وز أي حزب في 
الوقت احلال����ي باألغلبية املطلقة، مؤكدا بأنه 
طالب املجلس العس����كري إجراء االنتخابات 
البرملانية املقبلة بالقائمة النس����بية ووعدوه 

بدراسة املوضوع.
وفى رده على سؤال عن عدم فصل أعضاء 
»الوفد« بالبحيرة املتهمني بالتعاون مع جهاز 
أمن الدولة، رفض الرد، وفضل عدم مناقش����ة 

املوضوع باجتماع اللجنة العامة.
وردا على موافقته على احلوار مع النظام 
الس����ابق أثناء الثورة، قال إن جميع األحزاب 
والقوى السياسية قد شاركت مبا فيها اإلخوان 
وعدد من الش����خصيات العامة، مثل د.يحيى 
اجلمل، فيما عدا سامح عاشور، نظرا خلالفات 
احلزب »الناصري« الداخلية، مؤكدا أن مواقفه 
كانت حاسمة وقوية، بدليل أنه بعد أول بيان 
للوفد بعد يوم 25، اتصل به رئيس املخابرات 

العامة، وقال له: »انت تولع في البلد«.
وردا على س����ؤال حول أن الرئيس املقبل 
سيكون متوافقا عليه من املجلس العسكري 
واإلخوان املسلمني، قال إن الرئيس املقبل البد 
جلميع القوى السياس����ة أن تتوافق عليه، أما 
املجلس العس����كري فلن يتدخل في اختياره، 
ولن يرشح أحدا ممثال عنه، وهو حريص على 

نقل السلطة لرئيس مدني.
أما ما يحدث من انقسامات داخل اللجان العامة 
باحملافظات، فأرجع ذلك ألن بعض األعضاء قد 
عملوا بطريقة س����يئة في الفترة املاضية قبل 
انتخابه، ولم يس����تطيعوا نسيان ذلك، وكان 

يتمنى أن يكون رئيسا لكل الوفديني.

في بادرة اتسمت باجلرأة من 
الزغبي  ن����وال  اللبنانية  الفنانة 
قررت أن تأتي الى مصر لتصور 
ڤيديو كلي����ب ألغنيتها اجلديدة 
»هنا القاهرة« م����ن اخراج هادي 
الباجوري، لتكون بذلك اول مطربة 
عربية تقوم بتصوير اغنيتها في 

شوارع القاهرة.
وم����ن املقرر أن يبدأ التصوير 
منتصف الشهر اجلاري، وقد حرص 
الباجوري عل����ى االلتزام بجدول 
زمن����ي لعدم خ����رق ميعاد حظر 
التج����ول، حيث إن نوال حرصت 
على تصوير االغنية بنفسها في 

ش����وارع القاهرة، بدال من تركيب 
مشاهد على االغنية.

يذكر ان نوال الزغبي اعلنت انها 
رفضت استغالل الثورة املصرية 
في ألبومها اجلديد بعد ان طالبها 
البع����ض بتصوير اغني����ة »هنا 
القاهرة« على مشاهد من االحداث 
في ميدان التحرير، مؤكدة انها ال 
حتب ادعاء البط����والت الوهمية، 
حيث ان االغنية موجودة بالفعل 
في ألبومها االخير »معرفش ليه« 
قبل ثورة يناير والذي مت طرحه في 
االسواق، وهو األلبوم الذي استغرق 

ثالثة اعوام في التحضير له.

مرتضى منصور: أنا أو شفيق األصلح لرئاسة مصر في السنوات المقبلة!
كالعادة اطلق احملامي الشهير 
مرتضى منص���ور تصريحات 
نارية طالت الكثير من االعالميني 
املصريني وفي مقدمتهم االعالميتان 
منى الش���اذلي وبثين���ة كامل، 
باالضافة الى الصحافي الشهير 

محمد حسنني هيكل.
وأكد منصور خالل املظاهرة 
التي نادى بها في ميدان مصطفى 
محمود عقب صالة اجلمعة املاضية 
من اجل عودة الفريق احمد شفيق 
لرئاسة الوزراء وتكرمي الرئيس 
املخلوع محمد حسني مبارك، ان 
»زوج منى الشاذلي حصل على 
ماليني اجلنيهات من التلفزيون 
املصري دون حساب، وان جنل 
محمد حسنني هيكل يتم التحقيق 
الفساد واهدار  معه حاليا بتهم 
املال العام وسط تعتيم من قبل 

االعالم احلالي«.
واش���ار مرتض���ى منصور 
الى انه ممن���وع من الظهور في 
التلفزيون املصري، واس���تكمل 
هجومه على االعالمية بثينة كامل 
قائال: ان االعالمية الفاضلة التي 
تضامنت م���ع معتصمي ميدان 
التحرير وكانت حتضر الطعام 
لهم، لم تتحدث عن اس���تعمال 
القوات املسلحة للقوة اثناء فض 
اعتصام املتظاهرين، النها حصلت 
على الثمن بعدما اصبح زوجها 

وزير الثقافة.
كم���ا هاجم مرتض���ى ايضا 
االديب العاملي عالء االس���واني 
ود.محمد البرادعي املدير السابق 
الذرية  الدولية للطاقة  للوكالة 
ود.امين نور زعيم حزب الغد، 
واتهمهم بتشويه صورة مصر 

امام العالم.
الى ذلك اكد مرتضى منصور 
انه س���يتقدم للترشح لرئاسة 
اجلمهورية اذا لم يتقدم الفريق 
احمد ش���فيق رئي���س الوزراء 

السابق النتخابات الرئاسة.

واضاف مرتضى ان شفيق هو 
الش���خصية التي تصلح لقيادة 
البالد في السنوات املقبلة وقادر 
على النجاح بتف���وق ملا ميلكه 
من رصيد كبي���ر لدى االغلبية 

الكاسحة من الشعب.
وقال ان ش���فيق ق���ادر على 
النهوض بالبالد واعادة انتخابه 
لفترة رئاس���ية ثانية من خالل 
التي س���يحققها في  االجنازات 
مدة الرئاسة االولى )4 سنوات( 
والتي ستكون جسر عبور لفترة 

ثانية له.
في سياق متصل، حذر املرشح 
الرئاسي محمد البرادعي من أن 
التي اطاحت  الثورة املصري���ة 
بالرئيس املخلوع حسني مبارك 

في خطر ودعا اجليش الذي ميسك 
بدفة االمور في البالد الى القبض 

على بقايا رموز نظام مبارك.
وقال البرادعي في كلمة كتبها 
على موقع تويتر امس »الشكوك 
تتزايد والثورة في خطر جسيم«، 
مطالبا بإلق���اء القبض الفوري 
على من سماهم »رموز العصابة 

وقياداتها العليا«.
ق���د أعلن  البرادع���ي  وكان 
االسبوع املاضي عن عزمه الترشح 
ملنصب رئي���س اجلمهورية في 
الرئاس���ية املتوقع  االنتخابات 

اجرائها خالل الفترة القادمة.
وطالب بإلغاء استفتاء على 
تعديالت دس���تورية من املقرر 
اجراؤه ي���وم 19 مارس اجلاري 

وطالب بوضع »خارطة طريق 
واضحة ومتأنية« معتبرا أنها هي 
السبيل الوحيد لالنتقال مبصر 

إلى نظام دميوقراطي حقيقي.
وشدد على أن »أنصاف احللول 
هي عودة إل���ى الوراء«، مطالبا 
باإلقالة الفوري���ة لكافة قيادات 
اإلعالم احلكومي، معتبرا ذلك »أمرا 
ضروريا« حلماية الثورة والتعامل 

مع الشعب مبصداقية.
ويعتقد الكثيرون من املصريني 
ان هناك ق���وى من بقايا النظام 
السابق تس���عى الحداث ثورة 
مض���ادة بالعمل عل���ى عرقلة 
تنفيذ االصالح���ات التي طالب 
بها ناش���طو الث���ورة واحلركة 
االصالحية ويتهمون حتالفا من 

عناصر االمن واعضاء في احلزب 
احلاكم في عه���د مبارك ورجال 
اعمال واعالميني متحالفني معهم 

بالتخطيط لذلك.
من جانب آخر، احبطت سلطات 
مطار القاهرة الدولي هروب 30 
رجل أعمال بأس����رهم على 30 
طائرة خاصة، منعت السلطات 
الطائرات من االقالع والس����فر، 
اال بعد احلصول على تصاريح 
رسمية صادرة من املجلس األعلى 

للقوات املسلحة.
كانت تعليمات مشددة وصلت 
الى مطار القاهرة بعدم جتهيز 
أو حت����رك أو إق����الع أي طائرة 
خاصة مملوكة لرجل أعمال أو 
مسؤول، صدر ضده قرار مبنع 
الس����فر والتحفظ على االموال، 
او ل����م يصدر، اال بع����د موافقة 
القوات املسلحة وشرطة الطيران 

املدني.
وحذر بي����ان اصدرته هيئة 
الطيران املدني اجلمعة، املخالفني 
لتل����ك التعليمات من اخلضوع 
لتحقيق����ات وإجراءات قانونية 
صارمة، فيما رفضت س����لطات 
مطار القاهرة ذكر اسماء املالكني 
إلى ذلك كشف  الطائرات،  لهذه 
د.عبدالرحمن البر، عضو مكتب 
االرشاد ومفتي االخوان املسلمني، 
عن عزم اجلماع����ة اطالق قناة 
القمر  فضائي����ة جديدة عل����ى 
الصناعي املصري نايل س����ات، 
لتكون أول قناة إعالمية شرعية 
تطلقها اجلماعة منذ انش����ائها، 
حيث ان القناة ستبث جتريبيا 
اول ابريل املقبل، على أن تنطلق 
فعليا أول مايو، وتعرض برامج 
سياس����ية واجتماعية ودينية، 
التوك  الى برام����ج  باالضاف����ة 
شو، وتتم االس����تعانة ببعض 
اخلبراء االعالميني بقناة اجلزيرة 
القطري����ة لوضع تصور خلطة 

عمل القناة.

هاجم البرادعي وأيمن نور وعالء األسواني وهيكل ومنى الشاذلي وبثينة كامل واتهمهم بالفساد

إحب�اط ه�روب 30 رجل أعم�ال بطائراته�م الخاص�ة.. و»اإلخ�وان« يطلق�ون أول قن�اة فضائية ناطقة باس�مهم
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وفاء عامر

مرتضى منصور

د. عالء األسواني

مصادر ل� »األنباء«: عمرو موسى 
مرشح »الوفد« للرئاسة

نوال الزغبي تواجه حظر التجول بالقاهرة

مجهولون يهددون وفاء عامر 
وحلمي بكر ب� »القتل«

إلهام شاهين: صاحب القائمة السوداء 
للفنانين ال يعرف الديموقراطية

عكس كثير من الفنانني الذين كانوا ضد التظاهرات في ميدان التحرير 
ثم غيروا رأيهم بعد جناح الثورة ظلت متمس����كة برأيها وقالت الفنانة 
إلهام ش����اهني: تعجبت جدا من الذين وضعوا النجوم في قائمة سوداء 
ملجرد ان قلنا رأينا واعلنا تخوفنا من ان تس����ود البالد الفوضى وعدم 
االستقرار وال اعرف من هؤالء الذين وضعونا في القائمة وكيف اعطوا 
ألنفس����هم احلق باحلديث عن املصريني وهل م����ا يفعلونه هو احلرية 

والدميوقراطية التي من ابسط قواعدها ان تؤمن بالرأي اآلخر؟
وتابعت ف����ي حديث ل� »اجلمهورية« املصرية: لألس����ف ما تخوفت 
منه حدث اآلن فنحن نعيش حالة خوف في بيوتنا والش����وارع مليئة 
بالبلطجية، واضافت: كلنا مع الثورة والتغيير ومن فينا يريد الفساد؟ 
ولكن ضد التشدد في الرأي وان ننتظر من ينتصر على من وامتنى ان 
تكون مصلحة البلد هي ما تشغلنا وعندما صرخت وطالبت بنقل سلس 
وسلمي للسلطة كنت خائفة على مصر والثورة ويجب ان نتعلم كيف 

نستخدم احلرية التي منحت لنا ألنها مسؤولية جتاه اآلخرين.

رانيا يس تطلق غروب »كرامة الفنان المصري«

عمرو واكد: تعديل مادة »الشريعة 
اإلسالمية« سيثير فتنة طائفية

أطلقت الفنانة رانيا محمود يس »غروب« على موقع التواصل 
االجتماعي الشهير »فيس بوك« بعنوان »كرامة الفنان املصري« 
لتؤك���د على اهمية وقيمة الفن املصري وحق الفنان املصري في 

العيش بطريقة كرمية.
وانضم الى ال� »غروب« عدد كبير من أصدقاء الفنانة من الوسط 
الفني منهم املخرج رامي امام وغادة ابراهيم ونهى العمروس���ي 

وخالد سرحان واحمد زاهر وغيرهم من الفنانني.
يش���ار الى ان رانيا كانت وّقعت أخيرا على بيان ضمن 200 
فنان من نقابة املمثلني ضد نقيب املمثلني السابق د.أشرف زكي، 
بسبب تصريحاته املناهضة للثورة، والتي اعتبروها مهينة لثورة 
ش���باب 25 يناير، حيث أدان املوّقعون في بيانهم موقف أشرف 
زكي، واعتبروا ان رأيه يعّبر عن موقفه الشخصي فقط باعتباره 

احد موظفي الدولة املقيدين في جداول احلزب الوطني.

قال الفنان املصري عمرو واكد ان اهلل سبحانه وتعالى سلط الرئيس 
السابق حسني مبارك على نفسه، فكانت النهاية انهيار تاريخه العسكري 

وتنحيه عن رئاسة مصر وتعرضه للمحاكمة.
واتهم »االمبريالية« االميركية والصهيونية بأنها وراء الفنت التي حتدث 
في مصر خاصة بني املس��لمني واملس��يحيني، بعد ان حترر املجتمع من 
الفس��اد، وفيما اعلن رفضه للتعديل الدستوري املقرر االستفتاء عليه 
يوم 19 مارس اجلاري، مؤكدا ان تغيير املادة الثانية من الدستور اخلاصة 
بالشريعة االسالمية سيؤدي لفتنة بني املسيحيني واملسلمني. واعتبر ان 
تغيير املادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة االسالمية هي 
اصل التش��ريع � ال ميكن الغاؤها في الوقت احلالي النها ستحدث فتنة 
بني املسلمني واملسيحيني، وشدد على ان املسيحيني ال يريدون الغاءها. 
وقال الفنان املصري ان املسيحي يرى انه من الظلم في حالة محاسبته 
امام القضاء ان يتم االس��تناد الى دين غير دينه، معتبرا انه من املمكن 
النظر في وجود مادة في الدستور تنص على ان يحاسب املسيحي على 

قاعدة تعتمد على الدين 

جتري حاليا النيابة حتقيقات 
حول تلقي كل من الفنانة وفاء 
عام���ر واملنتج محس���ن جابر 
واملوسيقار حلمي بكر وأحمد 
الدسوقي مدير شركة جود نيوز، 
رسائل على هواتفهم احملمولة 
حتتوي على تهديدات بالقتل.

بدأت الواقعة بتلقي رئيس 
مباحث قس���م ش���رطة الدقي 
محمد فوزي واملق���دم رئيس 
العجوزة  مباحث قسم شرطة 
املقدم احمد الوتيدي 4 بالغات 
من كل م���ن الفنانة وفاء عامر 
واملوسيقار حلمي بكر ومحسن 
جابر صاحب شركة عالم الفن، 
وأحمد الدس���وقي مدير شركة 
جود نيوز تفيد بتلقيهم رسائل 
نصية على هواتفهم احملمولة 

من أرق���ام مجهول���ة تتضمن 
تهدي���دات لهم بالقتل وااليذاء، 
كما طالبه���م املتصلون بدفع 
مبالغ مالية كبي���رة لالبتعاد 

عنهم وعدم تهديدهم، فتم اخطار 
مدير أمن اجليزة اللواء فاروق 
الشني وحترر  احملضر الالزم 

عن الواقعة.

بعد تأكيد البدوي أن مرشح الحزب ليس »وفديًا« وسيفوز بنسبة %60

تخفيض أجور الفنانين أعداء الثورة بسبب تدني شعبيتهم

األهلي ينتظر موافقة »ميالن« إلقامة مباراة ودية لصالح شهداء الثورة
القاهرة � ا.ش.أ: ينتظر مجلس 
ادارة الن����ادي االهلي بطل مصر 
قرار »ايه س����ي ميالن« االيطالي 
للمش����اركة في مب����اراة خيرية 
بالقاهرة يخصص دخلها لصالح 

اسر شهداء ثورة 25 يناير.
واوض����ح االهلي ان����ه اجرى 
اتصاالت مع املسؤولني في ميالن 
وعرض االمر عليهم، وزادت فرصة 
موافق����ة النادي على املباراة بعد 
خروجه من دوري االبطال ولكن 

النهائي  االهل����ي ينتظر رده����م 
خالل االيام املقبلة. وتقوم احدى 
شركات الرعاية بتكفل اقامة املباراة 
واحضار النادي االيطالي اذا وافق 
بكامل جنوم����ه. من جهة اخرى، 
اعرب الكابنت محمد يوسف املدرب 
املساعد في فريق النادي االهلي 
عن ارتياح اجلهاز الفني للمستوى 
الذي ظهر به الالعبون في مباراة 
القادسية الودية االخيرة استكماال 
للحالة اجليدة في املباريات الودية 

التي خاضها الفريق في املرحلة 
املاضية، مش����يرا الى ان االفضل 
لم يأت بعد وان املزيد من العمل 
سيؤدي لتطور االداء في املرحلة 
املقبلة. واضاف في تصريح ملوقع 
النادي االهلي ان استعادة محمد 
ش����وقي جلزء كبير من مستواه 
وتألق دومينيك دا سيلفا مهاجم 
الفريق يعتبر اكبر املكاسب التي 
خرج به����ا االهلي م����ن اللقاءات 

الودية.

فقط، وذلك عن بطولة مسلسلها 
اجلديد »معالي الوزيرة«، وتوقف 
التصوير، حلني إجراء تعديالت 
على السيناريو الذي كانت أحداثه 
تدور حول وزيرة متزوجة من 
رجل أعمال فاسد، يستخدم أمواله 
في الدخول إلى عالم السياسة، 
والفوز بعضوية البرملان، وهي 
أحداث ال تتناس���ب مع طبيعة 
اندلعت  املرحلة احلالية، حيث 
الثورة، من أج���ل القضاء على 
املال، ومت  زواج السلطة برأس 

حل البرملان. 
وخفضت غ���ادة عبدالرازق 
أجره���ا ع���ن بطولة مسلس���ل 
»سمارة« من سبعة ماليني إلى 

أربعة ماليني جنيه.

جنيه، ليصبح أجره عن املسلسل 
20 مليون���ا، وهو أعلى أجر في 

تاريخ الدراما املصرية. 
كما قرر الفنان تامر حسني 
أن يسلك مسلك عادل إمام، حيث 
خفض أجره عن بطولة مسلسل 
»آدم« م���ن 27 مليون جنيه إلى 

15 مليونا. 
وخفض محمد هنيدي أجره 
عن بطولة مسلس���ل »مس���يو 
رمض���ان مبروك أب���و العلمني 
حمودة« م���ن 25 مليون جنيه 

إلى 19 مليونا. 
إلهام شاهني  الفنانة  وكانت 
على رأس الفنانات اللواتي قررن 
تخفيض أجورهن، حيث انخفض 
من خمسة ماليني إلى ثالثة ماليني 

مسلسل »فرقة ناجي عطا اهلل«، 
بعد انتهاء شهر رمضان املاضي 
مباشرة، حيث تنازل عن 10 ماليني 

الرئيس  الثورة  لم ُتس���قط 
مبارك فقط من فوق كرسي احلكم، 
بل أسقطت رؤوسا أخرى في عالم 
الفن وحرمتها من شعبيتها التي 
منحها إياها املصريون أنفسهم، 
ووجد املنتجون أنفسهم في مأزق 
شديد، وشعروا بأنهم مقبلون 
على »خراب بيوت«، فقرر بعضهم 
التوقف عن اإلنتاج مؤقتا، فيما 
أجبر آخرون النجوم الذين يقعون 
ضمن »القائمة السوداء للثورة«، 
على تخفيض أجورهم، بعد أن 

انخفضت قيمتهم السوقية.
يأتي عادل إم���ام على رأس 
قائمة الفنانني التي قررت تخفيض 
أجورها، على الرغم من تعاقده مع 
املنتج صفوت غطاس على بطولة 

: قبل انتهاء ش���هر  القاهرة 
رمضان املاضي، تسابقت شركات 
اإلنتاج على التعاقد مع الفنانني 
واملؤلفني الكبار استعدادا ملوسم 
دراما شهر رمضان املقبل، وأدت 
تلك املنافسة الشرسة بني املنتجني 
إلى ارتفاع أجور النجوم بشكل 
مبالغ فيه بش���دة، مما ش���كل 
استفزازا للغالبية من املصريني 
الذين يعي���ش 40% منهم حتت 
خط الفقر، وعلى الرغم من ذلك 
االرتفاع إال أن األمور كانت متضي 
بشكل طبيعي، ولم يكن هناك من 
يتوقع اندالع ثورة 25 يناير، التي 
غيرت خريطة مصر السياسية، 
وتساهم حاليا في تغيير خرائط 

الكثير من الدول العربية.

أبرزهم عادل إمام وتامر حسني ومحمد هنيدي وغادة عبدالرازق


