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أكد د.جمال قطب رئيس جلنة الفتوى االسبق باالزهر 
الش���ريف انه ال يجد غضاضة في ان تكون هناك في كل 
قرية مصرية كنيسة ولكل 100 مواطن مسيحي في جتمع 
كنيسة، متسائال ماذا يضر االسالم من بناء الكنائس بجوار 
املساجد؟ واوضح د.قطب في الندوة التي عقدها نادي قضاة 
مجلس الدولة ببني سويف امس 
االول »لقد استضاف رسول اهلل 
ژ نصارى جنران في مسجده 
40 يوما، وخصص لهم مكانا 
باملسجد للصالة، وكذلك نصارى 
احلبشة فهل نحن اكثر اميانا من 
رسول اهلل ژ مطالبا بضرورة 
دمج وزارة االوقاف ودار االفتاء 
في مؤسسة االزهر حتى تتوحد 
الكلمة داخل املؤسسة الدينية 
وال داع���ي لتش���تيت مفاهيم 

العباد«.

القاهرة � رويترز: حثت مصر احملتجني البحرينيني امس 
االول عل���ى ان تظل مظاهراتهم س���لمية وان يتبعوا خطى 
النش���طاء املصريني الذين اطاحوا بالرئيس السابق حسني 

مبارك في ميدان التحرير بالقاهرة.
وقال وزير اخلارجي���ة نبيل العربي في اول تصريحات 
علنية منذ تعيينه ان مصر تؤيد اي ش���عب يطالب مبزيد 

من احلرية.
واضاف في مؤمتر صحافي مع وزيرة اخلارجية االميركية 
هي���الري كلينتون في القاهرة ان كل ما تطلبه مصر هو ان 

يحدث هذا سلميا كما فعل »شباب التحرير«.

وزيرة اخلارجية األميركية للمصريني في ميدان التحرير: تسعدني رؤيتكم

شرف لكلينتون: هدفنا احلرية والدميوقراطية 

التابع لنظام الرئيس الس���ابق 
حسني مبارك ميثل خطوة فارقة 
أخرى أمام تلبية مطالب الثورة 

املصرية.
وأش���ارت الصحيف���ة على 
موقعها االلكتروني على شبكة 
االنترنت إلى أن هذا اإلعالن يأتي 
بعد أقل من أس���بوعني من قيام 
أفراد الشرطة بإطالق النار على 
نطاق واس���ع على األبرياء في 
كل أنحاء مص���ر، حيث متثلت 
صور الزنزانات الضيقة وأدوات 
التعذيب داخل عقول املصرين 
املصدومني حيث كشفت امللفات 
السرية داخل اجلهاز بالتفصيل 
احلي���اة اخلاصة لش���خصيات 
إعالمية بارزة وأنشطة سياسية 
تؤكد الشكوك بأن اجلهاز كان لديه 

عيون وأذان في كل مكان.

تواجه حتديات اقتصادية كبيرة 
متثل عبئا على موازنة الدولة.

إلى ذلك، زارت وزيرة اخلارجية 
االميركية أمس ميدان التحرير في 
القاهرة ال���ذي كان مركز حركة 
االحتجاج التي أدت الى سقوط 
الرئيس املصري السابق حسني 

مبارك.
وجتمع عدد م���ن املارة عند 
امليدان إللقاء التحية على وزيرة 
اخلارجية االميركية وتوجه اليها 
احدهم قائال »أهال بك في )ميدان( 
التحرير«. وأجابت »تس���عدني 

رؤيتكم«.
من جانبه���ا، ذكرت صحيفة 
»نيويورك تاميز« األميركية أن 
إعالن حكوم���ة مصر االنتقالية 
برئاسة عصام شرف حل جهاز 
الدول���ة وتفكي���ك اجلهاز  أمن 

القاهرة � وكاالت: أكد د.عصام 
شرف رئيس مجلس الوزراء أن 
احلدث التاريخي الذي قامت به 
مصر � في إشارة منه إلى ثورة 25 
يناير � يهدف إلى حتقيق احلرية 
الدميقراطي والعدالة  والتحول 

االجتماعية.
وأشار شرف إلى أن اجلانب 
السياسي في عملية التحول يتم 
طبقا خلريطة الطريق التي أعلنها 
املجلس األعلى للقوات املسلحة، 
وق���ال إن مصر تهدف من خالل 
التحول السياسي الوصول إلى 
الدميوقراطية احلقيقية بجميع 
أبعادها، والتي تضمن املشاركة 
الكاملة لكافة فئات الشعب في 

السياسة املصرية.
ج���اء ذل���ك خالل جلس���ة 
املباحثات التي عقدها د.ش���رف 
مع وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون مبقر مجلس 
الوزراء وحضرها د.يحيى اجلمل 
الوزراء، والسفير  نائب رئيس 
نبيل العرب���ي وزير اخلارجية، 
وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط 
والتع���اون الدولي، ود.س���مير 

رضوان وزير املالية.
وقال شرف »إن عملية التحول 
ستؤكد على مبادئ حقوق اإلنسان 
وضمان حقوق املرأة واملشاركة 
السياسية الفاعلة لكافة الفئات 

املهمشة في املجتمع«.
وص���رح د.مج���دي راضى 
الرسمي باسم مجلس  املتحدث 
ال���وزراء، ب���أن الدكتور عصام 
شرف استعرض بالتفصيل مع 
وزيرة اخلارجية األميركية املوقف 
االقتصادي في مصر خالل املرحلة 
احلالية، حيث أكد رئيس الوزراء 
أن مصر خالل هذه املرحلة الدقيقة 

وزيرة اخلارجية األميركية كلينتون تصافح طفلة مصرية في ميدان التحرير أمس        )رويترز(

»نيويورك تاميز«: حل 
أمن الدولة خطوة 

فارقة أمام تلبية 
مطالب الثورة

إعادة تداول ڤيديو مناصحة الشعراوي ملبارك:
»إذا كنت قدرنا فليوفقك اهلل وإذا كنا قدرك فليعينك اهلل«

وال كيد للوصول إليه.
فامللك حني ينزله اهلل، فإنه 
يؤتي امللك ملن يشاء، فال تآمر على 
اهلل مللك، وال كيد هلل في حكم، 
ألنه لن يحكم أحد في ملك اهلل 
إال مبراد اهلل، فإن كان عادال فقد 
نفع بعدله، وإن كان جائرا ظاملا، 
بشع الظلم وقبحه في نفوس كل 
الناس، فيكرهون كل ظالم ولو 

لم يكن حاكما.
ولذلك أقول للقوم جميعا، إننا 
واحلمد هلل قد تأكد لنا صدق اهلل 
في كالمه، مبا جاء من األحداث، 
فكي���ف كنا نفكر ف���ي قول اهلل 
»وميكرون وميكر اهلل«، وكيف 
كنا نفس���ر »إنهم يكيدون كيدا 

ونكيد كيدا«؟
اهلل يريد أن يثبت قيميته على 
خلقه. فأنا أنصح كل من يجول 
برأسه أن يكون حاكما، أنصحه 
بأال تطلبه، بل يجب بأن تطلب 
له، فإن رسول اهلل قال »من طلب 
إلى شيء، أعني عليه، ومن طلب 

شيئا وكل إليه«.
يا س���يادة الرئيس، آخر ما 
أح���ب أن أقوله ل���ك، ولعل هذا 
يك���ون آخر لقائي أن���ا بك: »إذا 
كنت قدرن���ا فليوفقك اهلل، وإذا 
كنا قدرك فليعينك اهلل على ما 

تتحمل«.

رئاسة اجلمهورية، باإلضافة إلى 
جمع من رجال الدين كانوا يهللون 
مع كل مقطع من احلديث، الذي 
قاله الشعراوي متكئا على عصا 

ومتحامال على مرضه.
وق���ال الش���عراوي: إنني يا 
سيادة الرئيس أقف على عتبة 
دنياي ألس���تقبل أجل اهلل، فلن 
أختم حيات���ي بنفاق، ولن أبرز 
عنتريتي باجتراء، ولكني أقول 
كلمة موجزة لألمة كلها، حكومة 
وحزبا، معارضة ورجاال وشعبا 
� آسف أن يكون س���لبيا � أريد 
منهم أن يعلموا أن امللك بيد اهلل، 
يؤتيه من يشاء، فال تآمر ألخذه، 

دبي � العربي���ة. نت: تداول 
املصريون ڤيديو آلخر لقاء للشيخ 
الراحل محمد متولي الشعراوي 
مع الرئيس السابق حسني مبارك، 
يظهر فيه ناصحا له. ورغم أن 
تاريخ اللقاء يعود إلى عام 1995 
وأذاع منه التلفزيون الرسمي في 
ذلك الوق���ت مقطعه األخير »إذا 
كنا ق���درك«، إال أن االحتفاء به 
بلغ حدا بثه مجددا على بعض 
الفضائي���ات، كما فعل اإلعالمي 
عم���رو أديب في برنامجه بقناة 
أوربت ليلة الثالثاء 15 اجلاري. 
مناس���بة اللقاء زي���ارة قام بها 
وفد من علماء الدين اإلس���المي 
واملس���يحي في مصر للرئيس 
مبارك لتهنئته على جناته من 
محاولة اغتيال استهدفته على يد 
اجلماعات األصولية في العاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا، عندما كان 
في طريقه حلضور مؤمتر القمة 

االفريقي.
وظه���ر ف���ي اللقاء الش���يخ 
الشعراوي مخاطبا الرئيس مبارك 
الراحلني محمد  الش���يخني  بني 
الغزالي وشيخ األزهر األسبق جاد 
احلق علي جاد احلق، وعلى مقربة 
منه البابا ش���نودة الثالث، بابا 
األقباط األرثوذوكس، وفي اخللف 
د.زكريا عزم���ي، رئيس ديوان 

صورة أرشيفية ألخر لقاء للشيخ الشعراوي مع الرئيس السابق مبارك

صفحات متعددة على الـ »فيس بوك« شعارها:

 الشعب يريد فتح ملف وفاة سعاد حسني

طلعت السادات يبدأ إجراءات قانونية
إلعادة فتح التحقيق في اغتيال »عمه«

القاهرة � دار اإلعالم العربية
قال احملامي املصري طلعت 
الرئيس  ابن ش���قيق  السادات، 
األس���بق أن���ور الس���ادات، إنه 
يعكف حاليا على دراسة ملفات 
حادثة املنصة بغية الكشف عن 
أسرار جديدة حول الضالعني في 
السادات، وهي احلادثة  اغتيال 
التي حامت حولها شكوك عديدة 

طيلة الثالثني عاما املاضية، مؤكدا 
في الوقت ذاته ل� »العربية.نت« 
قيامه بتهنئة عبود الزمر، املتهم 
بالتخطيط لعملية االغتيال، فور 
اإلفراج عنه. وأضاف أنه بصدد 
اتخاذ اإلجراءات القانونية إلعادة 
فتح التحقيق مرة ثانية في ملف 
اغتيال السادات بعد تغير املناخ 
السياسي، وقال إن الوقت أصبح 

مناسبا ملعرفة اجلاني احلقيقي، 
مؤكدا أنه سيقوم بعرض ملف 
القضية على احملكمة اجلنائية 
الدولية أسوة مبا مت مع قضية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

األسبق رفيق احلريري.
وطال���ب الس���ادات املجلس 
األعلى للقوات املس���لحة بتفهم 
اإلجراءات التي سيتخذها والتي 

تتواكب مع تقدمي رقية السادات 
ابنة الرئيس الراحل بالغا للنائب 
العام إلعادة التحقيق في مالبسات 

اغتيال والدها. 
وأكد أن عبود الزمر الذي أفرج 
عنه قبل أيام بعد اعتقال دام 30 
عاما ليس له عالقة بجرمية قتل 
السادات، وأن لديه من األدلة ما 

يثبت ذلك.

حسني«: »احلياة مش هتبقى 
مببي وال راح ترجع ربيع، لو 
لم نأخذ حق الس���ندريال ممن 
قتلوها«، في إشارة الى أغنيتها 
الشهيرة في الربيع »احلياة بقى 

لونها مببي«.
واعتبرت »بوس���ي عصام« 
مؤسسة صفحة »محاولة كشف 
لغز مقتل سعاد حسني« إعادة 
فتح هذا امللف ردا جلميل الفنانة 
الراحلة، وقالت: »الصفحة دي 
عش���ان نحاول جنازيها خيرا 
على الفن اجلميل اللي متعتنا 

بيه«.

مهمة من النظام السابق مبصر 
مس���ؤولية وفاتها، ألنها كانت 
ستفضحهم في مذكرات بدأت 

في تسجيلها.
ودش���ن هؤالء الش���باب 5 
صفحات، رفعوا فيها ش���عار 
»الشعب يريد فتح ملف وفاة 
سعاد حسني«، وهو مأخوذ من 
شعار »الش���عب يريد إسقاط 
النظام«، الذي كان مس���تخدما 

بالثورة املصرية.
وقالت داليا إبراهيم مؤسسة 
صفحة »نطالب بإعادة فتح ملف 
التحقيق في قضية مقتل سعاد 

ال���� »فيس  طالب ش���باب 
بوك« بفتح ملف وفاة الفنانة 
املصرية الراحلة سعاد حسني، 
على خلفية تصريحات أدلى بها 
الشاعر احمد فؤاد جنم لبرنامج 
»واحد من الن���اس« على قناة 
درمي الفضائي���ة، أكد فيها انها 
حتدثت معه قبل 48 ساعة من 

وفاتها.
وأض���اف جنم ان س���عاد 
كانت حالتها املعنوية مرتفعة 
جدا، على عكس ما تردد بأنها 
توفي���ت منتح���رة إلصابتها 
سعاد حسنيباالكتئاب، وحمل ش���خصيات 

شباب في »الفيس بوك« 
يرشحون أبوتريكة رئيسًا ملصر

أحمد عمر هاشم: من يحجم 
عن التصويت آثم قلبه

جمال قطب: أطالب 
بكنيسة لكل قرية

مصر حتّث البحرينيني
كشف أول شبكة جتسس  على اتباع مثال »التحرير«

إسرائيلية منذ اإلطاحة مببارك

مجريون يحتجون: ميكنني
 أيضا أن أكون مصريًا

بديع يحظر على »اإلخوان« إنشاء 
أحزاب جديدة أو االنتماء ألخرى

نقابة األشراف تتبرأ من أحمد عز

معجبو تامر حسني يسعون 
إلخراجه من القائمة السوداء

موسى: سأشارك في االستفتاء 
على التعديالت الدستورية بـ »ال«

شقيق ذكرى يصر: لدينا أدلة 
توّرط جمال مبارك في قتل أختي

ممثل سوري ينسحب من مسلسل 
عادل إمام ملعاداته للثورة

محاولة لقتل  هبة األباصيري
في خطوة جديدة من قبل اجلماهير املصرية دعا مجموعة 
من شباب الفيس بوك محمد أبوتريكة جنم األهلي واملنتخب 
الوطني الى الترشح لالنتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر 

املقبل.
وقام هؤالء املجموعة من ش���باب الفيس بوك بتدش���ني 
صفحة بعنوان »احلملة اجلريئة 
لترشيح أبوتركية رئيسا ملصر«، 
مس���تغلني شعبية أمير القلوب 
اجلارفة في الوطن العربي واحلب 

الذي يتمتع به.
ترى ه���ذه املجموعة انه لو 
تولى رئاسة مصر فإنها ستتغير 
180 درجة وسيعيد ملصر ريادتها 
ف���ي الوطن العرب���ي من خالل 
الرجولية كما فعل عام  مواقفه 
2008 وأعل���ن تأييده وتعاطفه 

مع غزة.

أكد د.أحمد عمر هاشم رئيس جامعة األزهر األسبق ان من 
يحجم عن اإلدالء بصوته في صناديق االقتراع فهو إنسان 
سلبي يكتم الش���هادة وآثم قلبه، مشددا على ان التصويت 
واجب شرعي، وقد وجه اإلسالم الى شهادة احلق والتحذير من 
شهادة الزور ونادى اهلل املؤمنني الى إقرار احلق والعدل ابتغاء 
مرضاته سبحانه وليقيموا بها 

ميزان احلق في دنيا الناس.
وبحس���ب بواب���ة »الوفد« 
االلكترونية اضاف هاشم انه إذا 
كان قول احلق وشهادة احلق هلل 
تعالى م���ن الواجبات فيجب ان 
يؤدي اإلنسان الشهادة باحلق 
وفي شجاعة أدبية دافعها دينه، 
أما االمتناع عن املشاركة والسلبية 
والتقاع���د ع���ن أداء الواجب أو 
الشهادة أو اإلدالء بالصوت فمن 
أكبر األخطاء التي تشيع السلبية 
والالمباالة في املجتمعات، وهو 
محرم في اإلس���الم، قال تعالى: )وال تكتموا الش���هادة ومن 

يكتمها فإنه آثم قلبه واهلل مبا تعملون عليم«.

يو.بي.آي: ذكرت وس���ائل إع���الم مصرية أمس ان مصر 
كشفت عن شبكة جتسس اس���رائيلية هي األولى التي يتم 
اإلعالن عنها منذ اإلطاحة بالرئيس الس���ابق حسني مبارك 

الشهر املاضي.
ونقلت صحف األخبار واألهرام واجلمهورية عن مصادر 
مس���ؤولة ان النيابة جتري حتقيقات مع ش���بكة جتسس 

اسرائيلية كبيرة مت القبض على أعضائها منذ عدة أيام.
وقالت الصحف ان الشبكة تضم متهما مصريا واسرائيليني 

هاربني.
وكانت قن���اة درمي اخلاصة قد ذكرت ان من بني املتهمني 
اجنبيا كان يحاول جمع معلومات عن حتركات اجليش اثناء 
التظاهرات التي صاحبت الثورة في شهري يناير وفبراير 

املاضيني.

بودابست � د.ب.أ: تظاهر حشد من عدة آالف من املواطنني 
املجريني في العاصمة بودابس���ت امس األول احتجاجا على 
قوانني إعالمية جديدة مثيرة للجدل، في ثالث حلقة من حلقات 
التظاهر تنظم عبر موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

واجتمع املتظاهرون قرب نهر الدانوب، وحمل عدد محدود 
منهم الفتات كتب عليها ش���عارات مثل »أستطيع أن أكون 
مصريا أنا اآلخر« و»كفانا ڤيكتاتورية« في إش���ارة لرئيس 

الوزراء ڤيكتور أوربان.
ويرى النقاد أن التعديالت التي طرحتها املفوضية األوروبية 
ليست كافية إلصالح قانون اإلعالم الذي مرره نواب البرملان 

املنتمون للتحالف احملافظ احلاكم بزعامة أوربان.

القاهرة � أ.ش.أ: حظر د.محمد بديع املرشد العام جلماعة 
االخوان املس���لمني على جميع اعضاء اجلماعة االنتماء ألي 
احزاب سياسية في مصر سوى حزب احلرية والعدالة، الذي 
يتم تأسيسه حاليا، مؤكدا انه احلزب الوحيد الذي يعبر عن 
اجلماعة وال يجوز ألي من اعضاء اجلماعة انشاء او املشاركة 

او االنضمام الى اي حزب آخر.
وقال بديع، في تصريح صحافي مت بثه كخبر عاجل على 
املوقع الرسمي للجماعة على شبكة االنترنت اول من امس، لن 
يكون للجماعة مرشح لرئاسة اجلمهورية املقبلة، وسنشارك 
في االنتخابات البرملانية املقبلة، وجار اآلن دراسة هذا االمر 

في مؤسسات اجلماعة املعنية.

تبرأت نقابة السادة األشراف في بيان لها من صلة م.أحمد 
عز أمني التنظيم السابق للحزب الوطن بالنقابة، مؤكدة ان 
عالقة م.أحمد عز بنقابة الس���ادة األش���راف في ضوء التهم 

املوجهة له قيد البحث واالستجواب.
وأوضحت ان أحمد عز س���بق ان تقدم للنقابة منس���وبا 
إلى والده الذي حقق نسبه من خالل جلنة حتقيق األنساب، 

والتي أقرت بصحة هذا النسب.
وأكد البيان ان نقابة السادة األشراف لم حتصل على أي 
منفعة من انتساب عز لها، سواء بصفته الشخصية أو من 
خالل ش���ركاته، وأضافت انه ال توجد آلية بنقابة االشراف 
تس���مح بتحقيق منفعة ش���خصية لعضو النقابة ألي من 

أعضاء النقابة.

يقوم مجموعة من معجبي الفنان تامر حس���ني بنش���ر 
صوره بشكل منظم وهو يقود حملة للتبرع بالدم ملصلحة 
مصابي ثورة 25 يناي���ر، بصحبة أصدقائه الفنانني، بينهم 
كرمي محسن وحسام احلسيني، في محاولة لكسب تعاطف 
الشباب معه، خاصة بعد تصريحاته ضد الثورة وطرده من 
ميدان التحرير وضمه للقائمة السوداء التي تضم الفنانني 
اعداء الث���ورة، وكان تامر قد اعتذر ع���ن تصريحاته التي 

اغضبت الشباب وقدم أغنية خاصة للثورة.

القاه���رة � أ.ش.أ: قال االمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موسى انه سيش���ارك كمواطن مصري في االستفتاء 
على التعديالت الدستورية املقرر اجراؤه يوم السبت املقبل 

لكنه لن يصوت لصاحلها.
وجدد موسى في تصريح للصحافيني مبقر االمانة العامة 
للجامعة العربية قبيل اجتماعه مع وزير خارجية كندا لورانس 
كانون رفضه للتعديالت الدس���تورية املقترحة معتبرا أن 
الطرح االفضل هو العمل بإعالن دستوري مؤقت خالل الفترة 
االنتقالية يتم انتخاب الرئيس على أساسه على أن يتم بعد 

ذلك تشكيل جلنة لصياغة مشروع دستور جديد.

القاهرة � ايالف: قال ش���فيق محمد الدالي شقيق الفنانة 
التونس���ية الراحلة ذكرى، ل� »إيالف« ان األسرة لديها أدلة  
تتهم جمال مبارك جنل الرئيس املصري السابق بالضلوع في 
جرمية قتل شقيقته وزوجها رجل األعمال أمين السويدي، 
ومدير أعماله عمرو اخلولي، وخديجة صالح الس���كرتيرة 
اخلاصة بالفنانة رميا بالرصاص في شقتها في حي الزمالك 

الراقي في القاهرة بتاريخ 28 نوفمبر 2003.

قال الفنان السوري جهاد الزغبي انه انسحب من املشاركة 
في مسلسل »فرقة ناجي عطا اهلل« الذي يجسد بطولته الفنان 
املصري عادل إمام، على خلفية مواقف األخير »املعادية للثورة 
املصرية«. وأوضح الزغبي ان »وقوف عادل إمام الى جانب 
النظام املصري والس���لطة ضد الثورة املصرية وضد إرادة 
الشعب، جعلني أنسحب من العمل، خاصة ان أغلب الفنانني 

املصريني وغيرهم انسحبوا من العمل وقاطعوا إمام«.

تعرضت املذيع�ة هبة األباصيري الى هجوم عنيف من 
بعض البلطجية على طري���ق »احمل��ور« في مصر، أثناء 

توجهها الى منزلها من مدينة االنت��اج االع��المي.
وقالت املذيعة هبة االباصيري: تعرضت لالعتداء أثناء 
عودتي من مدينة اإلنتاج اإلعالمي وحتديدا على كوبري 
احملور، جاء ذلك خالل هجوم 
البلطجية على املواطنني، إذ مت 
اطالق النار على سيارتي، مما 
ادى إلى تهشم الزجاج االمامي 
واص�ابتي في الوج��ه والرقبة. 
واشارت هبة االباصيري الى ان 
هذا احلادث أبعد ظهورها كثيرا 
على الشاشة امام اجلماهير نظرا 
إلى االصابات التي تعرضت لها 
في وجهها وتناش���دهم الدعاء 
لها للعودة إلى الشاشة بأسرع 

وقت ممكن . محمد أبوتريكة

د.جمال قطبد.أحمد عمر هاشم

هبة األباصيري


