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مفتي مصر يجدد دعوته بضرورة املشاركة في االستفتاء على التعديالت املقترحة

متظاهرو »التحرير« استبقوا االستفتاء: الشعب يريد »دستور جديد«

� وكاالت: عش���ية  القاه���رة 
التعدي���ات  االس���تفتاء عل���ى 
الدس���تورية املقترحة التي من 
املقرر إجراؤها اليوم، جتمع اآلالف 
من ائتاف الثورة وش���باب 25 
يناير وعدد من القوى السياسية 
في مصر مبيدان التحرير بوسط 
العاصمة القاهرة أمس قبل صاة 
اجلمعة، مطالبني بتعديل كامل 
للدستور واكتمال تنفيذ مطالب 
الثورة وبرز جليا تراجع وجود 
جماعة اإلخوان املسلمني في امليدان 
بصورة كبيرة وإن ظهرت أعداد 

قليلة منهم.
وأكد املتظاه���رون رفض ما 
الدس���تور«،  وصفوه »بترقيع 
مشددين على ضرورة املشاركة 
وع���دم التراجع عن املش���اركة 
ف���ي إب���داء ال���رأي بالتعديات 

املقترحة.
ورفع املتظاهرون أعام مصر 
ورددوا الهتافات الداعمة الجناح 
الثورة واستمرار السعي لتحقيق 

مطالبها.
وردد املتظاهرون »يس���قط 
يسقط الدستور« و»الشعب يريد 
إعان دستور جديد« و»يا شهيد 
نام وارتاح، نحن نكمل الكفاح« 
و»يا شهيد نام واتهنى، حسني 

في نار وأنت في جنة«.
التجمع أجواء مرح  وسادت 
الرصيف بينما اس���تمرت  على 
الذي  امليدان  الس���ير في  حركة 
يعتبر مهد »ثورة 25 يناير« التي 
أدت، حتت ضغط حشود كبيرة، 
إلى استقالة الرئيس حسني مبارك 

كانت لتنج���ح، داعيا في الوقت 
نفسه القوات املسلحة إلى التفاعل 
مع احلاالت الطارئة التي متر بها 
مصر، وأكد على تضامن كل فئات 
الش���عب املصري مع اإلخوة في 
إياهم بالصمود  ليبيا، مطالبني 
في سبيل احلق حتى يتم حتقيق 

مطالبهم.
وفي الس���ياق نفس���ه، جدد 
مفتى اجلمهورية د.علي جمعة 
دعوته للمصريني جميعا بضرورة 
املش���اركة في االس���تفتاء على 
التعديات الدستورية اليوم وإبداء 
رأيهم بكل ص���دق وحرية لهذه 
التعديات مب���ا يحقق مصلحة 
الوطن واملواطنني. واعتبر مفتى 
اجلمهورية ان املشاركة في إبداء 
الرأي على تلك التعديات واجب 
على كل مواطن من أجل أن نتطلع 
إلى مس���تقبل أفض���ل لوطننا 
وأوالدن���ا، مبينا أن لكل مواطن 
احلق في إبداء رأيه وفق ما يرى 

سواء باإليجاب أو السلب.
وأشار د.جمعة إلى أن الفرصة 
مواتية اآلن الستغال هذه اللحظة 
الش���املة  لتحقيق اإلصاحات 
واحلقيقية التي تساعد كل أبناء 
الوطن، مطالبا بأن يكون املواطن 
إيجابيا في العمل من أجل مستقبل 
وطنه واألفضل لبلده، من جهة 
أخرى طالب أئمة وخطباء املساجد 
في خطبة صاة اجلمعة املصريني 
باحلرص على املشاركة في إبداء 
الرأي على التعديات الدستورية 
اليوم، وإبداء رأيهم ب� »نعم« أو 

»ال«.

في تعداد املوجودين قياسا على 
خطب اجلمعة السابقة، واختاف 
متطلبات هذه اجلمعة التي تأتي 
قبيل يوم واحد من االس���تفتاء 
على التعديات الدستورية وسط 
حالة م���ن اجلدل م���ا بني مؤيد 
ومعارض لبنودها طغت آثارها 

على املوجودين بامليدان.
الفرد  وأكد د.عام أن صوت 
أمانة يجب أن يؤديها مهما اختلفت 
اآلراء، محددا معايير االختيار منها 
التس���اؤل عن ميزات وسلبيات 
االستفتاء ومعرفة آثارها املتعددة 
على كل املستويات وابعادها على 

احلياة العامة.
وأك���د دور العلماء واملثقفني 
واخلبراء في املرحلة املقبلة لتقييم 
املشكات التي متر بها الباد حاليا 
وإيج���اد حلول يتم تقدميها إلى 
القوات املسلحة. وشدد خطيب 
جمعة التحرير على ضرورة حرية 
الفكر والتعبير عن الرأي، داعيا 
إلى اإلفراج الفوري عن معتقلي 
أنه أول مراحل  الرأي، ومعتبرا 

البناء املجتمعي احلديث.
وأش���اد د.جميل عام عضو 
رابطة العالم اإلس���امي بشباب 
مصر األبرار الذين ضحوا بدمائهم 
من أجل رفعة الوطن وإعادة بناء 
املجتمع املصري في ثوبه اجلديد 
مستشهدا بأقوال الرئيس األميركي 
أوباما أن »ش���باب مصر  باراك 
أعطوا درسا للعالم بأجمعه في 
اإلرادة«، كما ثمن الشيخ مظهر 
شاهني دور اجليش املصري في 
ث���ورة 25 يناير والذي لواله ما 

في 11 فبراير.
وظهرا حصل تدافع لم يتبني 
إذا كان مقصودا، أمام الش���رطة 
العسكرية التي أوقفت شخصني، 
لكن بعد ذلك استمرت التظاهرة 
بينما ب���دا بع���ض املتظاهرين 
يستعدون إلقامة صاة اجلمعة، 
وشارك في التظاهرة مواطنون من 
مختلف فئات املجتمع بني رجال 

ونساء وشباب وكهول.
 ومن الداع���ني إلى التصويت
ب�� »ال« ابرز مرش���حي الرئاسة 
وزير اخلارجية الس���ابق األمني 
العربية عمرو  العام للجامع���ة 
موس���ى واملدير العام الس���ابق 
للوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 
احلائز على جائزة »نوبل« للسام 

محمد البرادعي.
وقد اجتمع اإلخوان املسلمون 
اب���رز حركة  الذي���ن يعتبرون 
معارضة مع بقايا احلزب الوطني 
ال���ذي كان يحكم  الدميوقراطي 
مصر برئاسة مبارك، وبالدعوة 

إلى التصويت ب� »نعم«.
من جانبه، دعا د.جميل عام 
عضو رابطة العالم اإلسامي كل 
املواطنني للمشاركة في االستفتاء 
عل���ى التعديات الدس���تورية، 
محذرا من اس���تغال أي فئة أو 
جماعة االنفراد بالرأي أو انسياق 
املواطن���ني وراء رأي واحد دون 
اس���تيعابه واالقتن���اع بأبعاده 

وإيجابياته.
ش���هدت خطبة اجلمعة التي 
أداه���ا مبي���دان التحرير نحو 3 
آالف شخص انخفاضا ملحوظا 

)أ.پ( جانب من التظاهرة الرافضة للتعديات الدستورية في ميدان التحرير أمس 

تراجع وجود جماعة 
اإلخوان املسلمني 
في ميدان التحرير 

بصورة كبيرة

دي كابريو وتوم كروز وجوليا روبرتس
يحثون املصريني على املشاركة في االستفتاء

نش���ر ع���دد من الناش���طني 
على »فيس بوك« كليبا اعانيا 
ملجموعة من اشهر جنوم هوليوود 
حلث املصريني على املش���اركة 
في االس���تفتاء على التعديات 
اثارت  اليوم والتي  الدستورية 
هي االخرى عاصفة جدلية على 

املوقع االجتماعي.
ومن ضمن النجوم املشاركني 
في الكليب ليوناردو دي كابريو 
وت���وم ك���روز وويل س���ميث 
وسكارليت يوهانسون وجوليا 
روبرتس وهاريسون فورد وشيا 
لوبوف وآدم ساندلر وكاميرون 
دياز وجاسنت متبرليك وجينڤر 

آنيستون وتوبي ماكغواير.
والكلي���ب من اخراج املخرج 
الكبير ستيڤن سبيلبيرغ الذي 
الكليب في محاولة القناع  يبدأ 
املمثل���ني ان يوجه���وا رس���الة 

فيقول لهم اذا عبروا عن انفسكم 
فيبدأون واح���دا تلو اآلخر في 
توجيه رس���ائل للجمهور بأن 
يذهب���وا ويدلوا بأصواتهم، ألن 
ذلك س���يمثل فارق���ا كبيرا في 

حياتهم.
وكتب الناش���طون في بداية 
الڤيديو »صوت من اجل نفسك 
وعائلت���ك ووطنك مصر، ملكانة 

افضل لك ولي«.
والڤيديو � الذي القى رواجا 
وانتش���ارا كبيرا على صفحات 
»فيس بوك« � ما هو اال استثمار 
للحالة الدميوقراطية التي يعيشها 
املواط���ن املص���ري، وكان معدا 
خصيصا من اج���ل االنتخابات 
الرئاس���ية االميركية في 2009، 
وليس له عاق���ة على االطاق 
التعديات  باالس���تفتاء عل���ى 

الدستورية في مصر.

تغييرا؟
لكنه يواج���ه مبعارضة من 
املمثلني الذين يرفضون ان يعطوا 
للمشاهدين رس���الة سلبية، او 
يقولوا عكس ما ميثل معتقداتهم، 

للمشاهد بأال يدلي بصوته بحجة 
انه مجرد صوت واحد ولن ميثل 
فارقا بني مايني االصوات التي 
ستش���ارك، ويبدأ بتساؤل: هل 
تعتقد ان صوتك ميكن ان يحدث 

توم كروزجوليا روبرتسدي كابريو

»املؤبد« ضد البلطجة.. وإطالق سراح شقيق أمين الظواهري
القاهرة � أ.ش.أ: أصدرت احملكمة 
العس����كرية العليا أمس عددا من 
األحكام استمرارا للجهود املبذولة 
إلع����ادة االنضباط إلى الش����ارع 
املصري، حيث أصدرت حكما في 
القضية رق����م »2011/58« جنايات 
القاهرة بالسجن  عسكرية شمال 
املؤبد على كل من فتحي خلف عثمان 
حسن، وخالد فتحي خلف عثمان، 
وياسني فتحي خلف عثمان، ومحمد 
فتحي خلف عثمان، وخلف فتحي 
خلف عثمان، وبالسجن املشدد ملدة 
عشر سنوات ضد س����يد فرغلي 
شحاتة حس����ن وصبري حمدان 

أمني بيومي مع مصادرة األسلحة 
والذخائر املضبوطة للشروع في 
سرقة بعض الكيبات الكهربائية 
واململوكة إلحدى اجلهات احلكومية 
واملعدة للنفع العام وإطاق النار 
على مكلفني بخدمة عمومية وحيازة 

واحراز أسلحة نارية وذخائر.
كما أصدرت احملكمة العسكرية 
القضية رقم  ف����ي  العلي����ا حكما 
»2011/106« جناي����ات عس����كرية 
اإلسكندرية بالسجن املشدد ملدة 
عشر سنوات مع مصادرة األسلحة 
والذخائر املضبوطة ضد إس����ام 
محمد حمي����دو عل����ي، وإبراهيم 

مصطفى محمد محمد، ومحمد سعيد 
محمد محمد، ومسعد أحمد محمد 
أبوالسعيد، وإبراهيم محمد صبحي 
حسن للش����روع في سرقة املارة 
بالطريق الع����ام باإلكراه وحيازة 
وإحراز مفرقعات وأسلحة بيضاء 
أثناء  العامة  والتواجد بالطرقات 

حظر التجوال.
وأصدرت احملكمة العسكرية 
القضية رقم  ف����ي  العلي����ا حكما 
»2011/256« جناي����ات عس����كرية 
شرق القاهرة بالسجن املشدد ملدة 
عشر سنوات مع مصادرة الساح 
املضبوط ضد كل من أحمد محمد 

مندي فرج، ومحمد خليفة محمد 
خليفة، ومحمد باسم عبدالسام 
عبداهلل لسرقة كيبات كهربائية 
خاصة مبترو حلوان القدمي وعطلوا 
عمدا احدى وس����ائل النقل العام 
وحيازة واحراز أس����لحة بيضاء 
وتواجدهم بالطرقات العامة أثناء 

حظر التجوال.
إلى ذلك أعلن مس����ؤول امني 
مص����ري أم����س األول ان محم����د 
الثاني  الرجل  الظواهري، شقيق 
في تنظيم القاعدة أمين الظواهري، 
بني الذين أطلق سراحهم في مصر، 
وأطلق سراح محمد الظواهري من 

بني عشرات السجناء السياسيني 
الذين اخلي سبيلهم طبقا ألوامر 
املجلس األعلى للقوات املس����لحة 

الذي يدير مصر.
وكان حكم على شقيق الظواهري 
باإلعدام غيابيا عام 1998 بعد ان 
اقر بأنه تلقى تدريبا عسكريا في 
البانيا وانه »خطط لشن عمليات 
عسكرية« في مصر، حسب مسؤول 
في أجهزة األمن، وبعد ان اعتقل 
عام 1999 في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، سلم محمد الظواهري إلى 
السلطات املصرية وبقي في السجن 

حتى اطلق سراحه.

قيام الطاب باالجابة عن بعض 
فقرات االسئلة التي جاءت من 
األجزاء احملذوفة، كما انه سيتم 
توزيع درجات هذه اجلزئيات 
على باقي اس���ئلة االمتحان، 
وذلك نظرا لضيق الوقت كما 
انه مت االنتهاء من طباعة جميع 
االمتحانات وجار تس���ليمها 
للخارجي���ة. وأك���د امللح���ق 
الثقافي في السفارة املصرية 
د.عمرو الب���از ان الوزير قد 
كلف اإلدارة العامة لامتحان 
ومستشاري املواد مبتابعة ذلك 

اثناء التصحيح.
ولاط���اع عل���ى االجزاء 
احملذوفة من املقررات يرجى 
املناهج  زيارة موقع بواب���ة 

.http://manahg.moe.gov.eg

تطبيقاً لقرار الوزير وأسوة مبا حدث في الداخل

طالب »أبناؤنا في اخلارج« يستفيدون
من حذف أجزاء من املناهج

واف���ق د.أحم���د جم���ال 
الدين موس���ى وزير التربية 
والتعليم على معاملة الطاب 
الذين  املصري���ني باخل���ارج 
يؤدون امتحانات »أبناؤنا في 
اخل���ارج« مثل نظرائهم فيما 
يتعلق بح���ذف بعض اجزاء 
املناهج املقررة الذي مت تطبيقه 
بالفعل في مصر عقب عودة 
الدراس���ة. وكان أولياء امور 
املتقدمني المتحانات  الطاب 
»أبناؤنا في اخلارج« دور أول 
2011 ق���د طلبوا تطبيق ما مت 
حذفه من املناهج للطاب داخل 
جمهورية مصر العربية على 

أبنائهم.
ووافق د.أحمد جمال الدين 
د.عمرو البازموسى وزير التربية على عدم 

في احلاق اضرار جس����يمة 
باملمتلكات العامة واخلاصة 
مما ادى الى االضرار مبركز 
الب����اد االقتصادي وحدوث 
فراغ امني واشاعة الفوضى 
وتكدير االمن العام وترويع 
الناس وجعل حياتهم وامنهم 
في خطر وكان ذلك حال قيام 
املجني عليه����م بالتظاهرات 
الس����لمية ي����وم 2011/1/28 
مبحافظة القاهرة واحملافظات 
االخرى احتجاجا على سوء 
وتردي االوضاع السياسية 
واالقتصادي����ة واالجتماعية 

واالمنية في الباد.
الرسمي  واشار املتحدث 
الى ان النيابة العامة تواصل 
حتقيقاته����ا في تلك الوقائع 
وس����تعلن نتائجه����ا عقب 

االنتهاء منها.
جدي����ر بالذك����ر ان وزير 
الداخلي����ة االس����بق حبيب 

النيابة العامة تأمر بحبس العادلي 15 يومًا 
في وقائع قتل املتظاهرين واالعتداء عليهم

العادلي سبقت احالته محبوسا 
الى محكمة جنايات القاهرة 

في قضية غسيل اموال.

� أ.ش.أ: صرح  القاه����رة 
الس����عيد  املستش����ار عادل 
الرس����مي للنيابة  املتحدث 
العام����ة بأن النياب����ة امرت 
بحبس اللواء حبيب العادلي 
وزير الداخلية االسبق 15 يوما 
على وقائع قتل املتظاهرين 
اثن����اء  واالعت����داء عليه����م 

تظاهرهم السلمي.
واوضح املتحدث الرسمي 
انه سبق استجواب حبيب 
العادلي عن هذه الوقائع ومت 
استكمال استجوابه امس امام 
العام����ة ومواجهته  النيابة 
باالدلة الت����ي توصلت اليها 
التحقيق����ات، وقد اس����ندت 
النياب����ة العام����ة اليه تهمة 
ارتكاب جرائم االشتراك في 
قتل بعض املتظاهرين عمدا مع 
سبق االصرار والتي اقترنت 
بجنايات القتل العمد والشروع 
حبيب العادليفي����ه آلخري����ن والتس����بب 

واعتبرت في املقابل من ذلك ان 
محاكمة حبيب العادلي اجلارية 
اآلن بتهمة التربح وتعمد قتل 
املتظاهرين في ميدان التحرير 
ج����اءت انتقاما م����ن عند اهلل 
س����بحانه وتعال����ى على حد 
قولها، وأعرب����ت عن اعتقادها 
بأن القضايا املتورط فيها وزير 
الداخلية السابق تكفي حلبسه 

مدى احلياة.
وأضافت وف����اء قائلة: »إن 
العادلي لم يؤذها هي فقط، بل 
تسبب في أذية الشعب املصري 
كله، حيث أمر بإطاق الرصاص 
احلي على املتظاهرين، واتهمت 
الداخلية بتلفيق  وفاء وزي����ر 
القضية لها، وقالت انه أمر رجاله 
بأن يورطوني في القضية، وقال 
لهم: »لو لم تأتوا لي بوفاء مكي 

اآلن سألبسكم ُطَرح«.
واستطردت »بعد ان قال لهم 
هذا الكام بالطبع لم يجدوا من 
حل س����وى انهم لفقوا لي هذه 
القضية التي قضيت بسببها 10 
سنوات من عمري وراء القضبان، 

صحيفة الدستور. جتدر االشارة 
الى ان الب����ث التجريبي لقناة 
التحرير كان قد بدأ منذ اسابيع 
القم����ر الصناع����ي نايل  على 
س����ات على التردد رقم 10949 
رأسي. في سياق متصل، كشف 
د.محمد صابر عرب رئيس دار 
الكتب عن قراره بتشكيل جلنة 
لتوثيق ث����ورة 25 يناير تضم 
في عضويتها أساتذة جامعات 
متطوعني، بحيث يشمل التوثيق 
كل نواحي الثورة من املخططني 
واملشاركني واملكاتبات الرسمية 
وصور وڤيديوه����ات، وتهتم 
بتجميع املادة وفهرستها بغرض 

إتاحتها لألجيال القادمة.
جاء ذلك خال الندوة التي 
أقامتها هيئة الكتاب امس األول 
بالتعاون مع دار الكتب برئاسة 
د.محمد صابر ع����رب بعنوان 
الثورة واملستقبل«  »ش����باب 
وش����ارك فيها عدد من شباب 

اتهمته بتلفيق قضية تعذيب خادمتها

دار الكتب: تشكيل جلنة لتوثيق الثورة

وفاء مكي: ربنا انتقم لي من العادلي 
وسأفضح املسؤولني مبسلسلي

ثورة 25 يناير في موسوعة »غينيس«
ومحمود سعد يوقع ألول قناة تعبر عنها

لكن احلمدهلل قدراهلل وما شاء 
فعل، وقد خرجت من السجن 
وأنا قوية لكوني مظلومة، لكنني 
ال انكر انها كانت فترة صعبة 
لشيء واحد فقط، أال وهو بهدلة 

والدتي املريضة في احملاكم«.

الثورة من مختلف التوجهات، 
إضاف����ة لبع����ض االكادمييني 

والكتاب واملثقفني.

قالت الفنانة املصرية وفاء 
مكي إن اهلل انتقم لها من وزير 
الداخلية املصري السابق حبيب 
العادل����ي، الذي اتهمته بتلفيق 
قضي����ة تعذيبه����ا خلادمتها، 
التي قضت بها 10 سنوات في 

السجن.
وتراجعت الفنانة وفاء مكي 
عن إع����ادة فتح ملف قضيتها، 
وقام����ت بدال من ذل����ك بكتابة 
مسلس����ل تلفزيوني قالت انها 
كشفت فيه فضائح املسؤولني 

في هذه القضية.
وف����ي تصريحات خاصة ل� 
الفنانة  »إم.بي.سي.نت« قالت 
املصرية وفاء مكي انها تراجعت 
عن فتح ملف قضيتها في تعذيب 
خادمته����ا مرة اخ����رى بعد ان 
القانونيني  استش����ارت بعض 
الذين نصحوها بعدم فتح ملف 

القضية.
ان  الفنان����ة  ووأضح����ت 
أك����دوا لها ان هذه  القانونيني 
اخلطوة غير مجدية، ألن الضرب 
في امليت لن يفيدها في شيء، 

أطلق الفنان املصري آس����ر 
ياسني مشروعا إلدخال ثورة 25 
يناير في موسوعة »غينيس« 
القياس����ية، من خال  لألرقام 
العدد الذي استطاع املصريون 
تسجيله خال التظاهرات ضد 
الرئيس املخلوع حسني مبارك، 
والتي تؤهل مصر لتحصل على 
الرقم القياسي ألكبر اعتصام في 
العالم. إلى ذلك، وقع االعامي 
املصري محمود س����عد لقناة 
التحري����ر املتوقع ان تبدأ بثها 
الرسمي مطلع األسبوع املقبل، 
وذل����ك لتق����دمي برنامج التوك 
شو اخلاص به لثاثة ايام في 

االسبوع.
وكان����ت قن����اة التحرير قد 
اعلنت نفسها كأول قناة فضائية 
تعبر عن ثورة وثوار 25 يناير 
واكد القائمون عليها ان انضمام 
االعامي محمود سعد هو اضافة 
جديدة ومتميزة للقناة، بحسب 

وفاء مكي

محمود سعد


