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جماعتان حتّثان اإلمارات على التحقيق في حتويالت نقدية لنب علي ومبارك

»اجلنايات« تؤيد منع مبارك من التصرف
في احلسابات املتعلقة به شخصيًا ومبكتبة اإلسكندرية

مون: املصريون يقومون ببناء هرم جديد للدميوقراطية

عصر اخلمسينيات.
وقالت ان الشباب املصري غير 
مؤهل الى اآلن للدميوقراطية، ألنه 
أعطى نفسه احلق في أن يكون 
ديكتاتورا، وال يصلح للحكم، ألنه 
لم يتعلم ثقافة احلوار الى اآلن 
ألن التعليم املصري لم يس���مح 
بذلك. ولم تكتف بذلك، بل قالت: 
»ان الشعب املصري نزل بأخالقه 
حني انتق���د احمد نظيف رئيس 
الوزراء األس���بق � املتورط في 
قضايا فساد وإهدار املال العام«، 
وأضافت: »انه ذو علم وحاصل 
على الدكتوراه وأدخل اإلنترنت 
الى مصر وتكنولوجيا االتصاالت، 
وبالتالي الشعب املصري ينزل 
بأخالقه حني ينتقد رئيس الوزراء 
احمد نظيف« ألن���ه من العيب 
توجيه النقد اجلارح إليه وألسرته 
خاصة اته���ام ابنه بالتورط في 
القضية املعروفة إعالميا ب� »هبة 
ونادين« ألنه مهذب وليس هو 
القاتل بل القاتل هو الشاب الذي 
حكم عليه باإلعدام، مؤكدة انه كان 
لصا وقاتال ويس���تحق العقاب، 
وتس���اءلت: كي���ف للصحافيني 
أن يخطئوا هذا اخلطأ الفادح؟! 
واتهمت الشعب املصري باملزايدة 

وركوب املوجة.

تعقب اي أموال خاصة بالرئيس 
التونسي السابق وأسرته.

كما أبدت منظمة الش���فافية 
الدولي���ة قلقها بش���أن أصول 
الرئيس املصري السابق وأسرته 
واملقربني منه في االمارات وهي 
إح���دى الوجهات التي يش���تبه 
دعاة مكافحة الفساد في حتويل 
أموال إليها في األيام االخيرة قبل 
اإلطاحة مببارك او في انها مودعة 

هناك منذ سنوات.
م���ن جانبه���ا، وعلى عكس 
التيار السائد في الشارع املصري 
ومحاوالت من كانوا ضد الثورة 
ان يغي���روا رأيهم حتى يتفادوا 
انتقادات الغير، وبكل جرأة غير 
عادية ومستغربة ولكنها معتادة 
من مليس جابر التي طاملا ناهضت 
ثورة 23 يوليو واعتبرت ثورة 
25 يناي���ر تكرارا لها خاصة في 
انتقادات األنظمة التي تس���بق 

الثورة.
ففي البداية انتقدت املخرجة 
مليس جابر خ���الل حوارها مع 
برنامج »مص���ر النهاردة« على 
الثانية املصرية الشعب  القناة 
املص���ري نظرا لتوجي���ه النقد 
السابق حسني  الالذع للرئيس 
مب���ارك، معتبرة ذلك عودة الى 

عواصم � وكاالت: أيدت محكمة 
جنايات القاهرة أمس برئاس���ة 
املستش���ار جمال الدين صفوت 
رش���دي الطلب املقدم إليها من 
جهاز الكسب غير املشروع مبنع 
الرئيس الس���ابق محمد حسني 
مبارك من التصرف أو التعامل 
على احلسابات املصرفية املتعلقة 
به شخصيا ومبكتبة اإلسكندرية 
لدى البنك األهلي املصري � فرع 

مصر اجلديدة.
ولم يحض���ر في القضية أي 
ممثل للدفاع عن الرئيس السابق 
حس���ني مبارك على الرغم من 
إخطاره بصورة قانونية مبوعد 

اجللسة.
إلى ذلك، طالب���ت جماعتان 
تدعوان ملكافحة الفساد سلطات 
دولة االم���ارات العربية املتحدة 
باتخاذ إجراءات بش���أن احتمال 
حتوي���ل أم���وال إل���ى اإلمارات 
من جانب الرئيس���ني السابقني 
التونسي زين العابدين بن علي 

واملصري حسني مبارك.
وطلب���ت منظمة الش���فافية 
الدولي���ة ومجموع���ة ش���يربا 
احلقوقية هذا الشهر من وحدة 
غسيل األموال واحلاالت املشبوهة 
التابعة ملصرف اإلمارات املركزي 

مبارك طلب من احلريري دفن ملف اغتيال السادات
فجر س���مير صبري احملامي 
مفاج���أة حني ق���ال إن أبوالعز 
احلري���ري نائ���ب رئيس حزب 
التجم���ع صرح ب���أن القيادات 
السياس���ية طلب���ت من���ه عدم 
فتح ملف اغتيال الس���ادات في 
البرملان. وأوض���ح صبري في 
اتصال هاتفي ببرنامج »احلياة 
اليوم« ان أبوالعز احلريري قال 
في احدى الفضائيات ان حسب 
اهلل الكفراوي قدم ملف اغتيال 
الس���ادات للبرملان وقت أن كان 

عضوا فيه، لكن طلب مني وقتها 
من القيادات السياسية عدم الكالم 
وع���دم فتح هذا امللف، لكن اآلن 
حان الوق���ت لتقدمي ما لدي من 
أوراق ومستندات تثبت تورط 
الرئيس املخلوع حسني مبارك 
الرئيس محمد أنور  في اغتيال 

السادات.
وأكد صبري للبرنامج ان رقية 
السادات قدمت بالغا للنائب العام 
تتهم فيه الرئيس املخلوع حسني 
مبارك بقتل السادات، مشيرا الى 

ان أولى جلسات التحقيق ستكون 
يوم السبت املقبل في متام الساعة 
ال� 10 صباحا في نيابة وس���ط 
انه  القاهرة. وأض���اف صبري 
سيطلب ضم جميع البرامج التي 
تقوم بعمل احتفاالت للخارجني 
من الس���جون في واقعة اغتيال 
السادات دون مراعاة مشاعر أسرة 

الرئيس الراحل أنور السادات.
وأوضح صبري ان الكفراوي 
ص���رح في حوار ل���ه مع احدى 
الصح���ف املس���تقلة الت���ي لها 

مصداقية عند الشعب املصري، 
بأنه ميلك مستندات تثبت تورط 
مبارك في اغتيال السادات، لكنه 
تراجع وعدل عن اتهامه مؤخرا 
لسبب غير معلوم. الى ذلك يتداول 
على موقع »يوتي���وب« ڤيديو 
يوضح بدق���ة تفاصيل اغتيال 
الرئيس الراحل أنور الس���ادات 
الڤيديو  خالل حادث املنص���ة، 
فيه تفاصيل دقيقة وباألس���ماء 
ملن ش���اهدوا واقعة االغتيال أو 

شاركوا فيها.

القاه���رة � أ.ش.أ: أك���د األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
أن املصري���ني هم الفراعنة الذين 
يتطلع له���م العالم حتى يكونوا 
مصدر إلهام ويقومون ببناء »هرم 
الدميوقراطية في  جديد« وه���و 
العالم العربي، وقال إنه يجب أن 
يقوم املصريون بتمهيد الطريق 
ألساس قوي نحو انتخابات حرة 
ونزيهة ودستور جديد يتسق مع 

حقوق اإلنسان األساسية وسيادة 
القانون.

وأضاف بان كي مون ان املجتمع 
الدولي واألمم املتحدة ميكنهم أن 
يقدموا مس���اعدات نحو حتقيق 
الدميوقراطية في مصر التي هي 
ملك للمصريني ويقودها املصريون 
وال يس���تطيع أح���د التدخل في 
الش���ؤون الداخلي���ة، معربا عن 
ش���عوره بالفخر واإلعجاب مبا 

أجن���زه املصري���ون نح���و بناء 
مستقبلهم.

إل���ى ذل���ك، قال���ت صحيفة 
»واش���نطن بوس���ت« األميركية 
أمس ان تصويت الناخب املصري 
باإليجاب على استفتاء التعديالت 
الدس���تورية يوم السبت املاضي 
يعني حرص املصريني على التحرك 
الس���ريع صوب إجراء انتخابات 
دميوقراطية برملانية او رئاسية. 

فقد أشارت الصحيفة األميركية في 
تعليق على موقعها االلكتروني الى 
أنه بعد عقود من القمع واالستبداد 
على يد نظام احلاكم السابق حسني 
مبارك قال املصريون كلمتهم بشأن 
التعدي���الت الدس���تورية، وذلك 
الحتياجهم ألجواء الدميوقراطية 
وحاجتهم الي حكومة دميوقراطية 
تتماشى مع ثورتهم، بل ويريدون 

ذلك بسرعة.

حسني مبارك

الزيات: موسى »فشنك« والبسطويسي مرشح اإلسالميني

قائد القوات املصرية بحرب حترير الكويت يترشح للرئاسة

فاألول من وجهة نظره »قنبلة 
فشنك« واآلخر لم يستطع فرض 
نفس����ه على اجلمه����ور ويبقي 
املستشار هشام البسطويسي 
الذي ميثل قيمة كبيرة � من وجهة 
نظره � رمبا مييل لها اجلماعات 
والتيارات اإلس����المية ولكنهم 
ينتظرون رؤية برنامجه ملعرفته 

كرجل دولة وليس كمستشار.
وأكد الزيات أن الفترة املقبلة 
ستشهد ظهور أس����ماء جديدة 
كمرشحني للرئاسة خاصة بعد 
البرملانية،  إجراء االنتخاب����ات 
أن الشعب املصري  إلى  مشيرا 
مبا فيه التيارات اإلسالمية مازال 
ينتظر مرشح مبواصفات معينة 
يحظى بالقبول الشعبي العام.

أكد  الس���ابق  الرئيس  وعن 
أن الضربة اجلوية لم تكن هي 
املؤثر الوحيد في حسم املعركة مع 
إسرائيل بل كان هناك سالح املشاة 
بقيادة املشير أبو غزالة، ولفت 
التعليم وكيفية  إلى رؤيته في 
إصالحه واالستفادة من اخلبراء 
في هذا الصدد ووضع كل فرد في 
مكانه الذي ميكنه أن يفيد البلد 
من خالله ووضع مناهج تعليمية 
تفيد الفرد إلصالح بلده، وأشار 
إلى رؤيته في الزراعة وأن لديه 
خط���ة جلعل اخلبز يكفي مصر 
وبتطبيقها ال نحتاج الستيراد 

اخلبز من اخلارج.
والتف���ت إلى األقب���اط وقال 
كلن���ا مصري���ون وإذا أصبحت 
رئيسا ملصر فسأطلق احلريات 
في االعتقاد وممارسة الشعائر 
الديني���ة مبنتهى احلرية وبناء 
دور العبادة، وأشار إلى أن املادة 
الثانية من الدستور تعد حماية 
لألقب���اط فيجب التمس���ك بها، 
وأريد أن أرى مصر دولة برملانية 

وليست دولة رئاسية.

االس����تفتاء ج����اءت لتخ����رس 
أصح����اب الص����وت العالي من 
مروجي نظريات املؤامرة الذين 
كان����وا ي����رون ان املوافق على 
التعدي����الت خائن ومتآمر على 
الثورة، مشيرا إلى أن النتيجة 
تؤكد لهم أن الشعب املصري ذكي 
وال يستطيع أحد أن يفرض عليه 

شيئا ال يقتنع به.
وعن املرشحني لالنتخابات 
الرئاس����ية املقبلة ق����ال الزيات 
»مفيش حد مالي عيني« في إشارة 
اقتناعه باألسماء  إلى عدم  منه 
التي طرحت نفس����ها حتى اآلن 
على الشعب كمرشحني للرئاسة، 
مشيرا إلى وجود ممانعة شعبية 
لكل من عمرو موسى والبرادعي، 

هذه األزم���ة التي كان يتوقعها، 
وكانت له رؤية زراعية منذ عقدين 
عندم���ا كان في الكونغو وطلب 
من املسؤولني بالكونغو زراعة 
األراضي الفضاء الواسعة هناك 
باالستعانة باخلبراء املصريني 
لصالح مصر، وبعد أن حصل على 
املوافقة من املسؤولني بالكونغو 
فوج���ئ برفض من مس���ؤولي 

الزراعة آنذاك. 
وقارن بالل بينه وبني عمرو 
موسى كمرشحني للرئاسة، وقال 
»ما مييزني عن عمرو موسى هو 
أنني رجل تخطيط استراتيجي 
مستقبلي ورمبا هذا ما يفتقر إليه 
عمرو موسى، واستدل على ذلك 
بأنه حني رأى ما يحدث في ليبيا 
وبعد أول تصريح لنجله توقع 
أنه البد من حدوث تدخل أجنبي 
إلزالة القذافي بالقوة األجنبية، 
بعكس عمرو موسى الذي كانت 
له رؤية ديبلوماسية ويرى أنها 
ستحل األزمة الليبية«، معتبرا أن 
د.محمد البرادعي كان ينفذ األوامر 

األميركية ضد العراق.

أك����د محام����ي اجلماع����ات 
أن  الزيات  اإلس����المية منتصر 
نتيجة االستفتاء على تعديالت 
الدستور العظيمة، فحسب وجهة 
نظره جاءت النتيجة معبرة عن 
نضج الشعب املصري بكل طوائفه 
وفئاته، وأن األغلبية الصامتة 
التي خرجت في كل أنحاء مصر 
هي أكبر دليل على عدم حقيقة 
االتهام����ات املوجه����ة جلماعة 
اإلخوان والتيارات اإلس����المية 
بأنها حشدت الناس للتصويت 
باملوافقة على التعديالت، وقال إن 
الطوابير الطويلة كانت حتتوي 
على كل فئات الشعب املصري 

وطوائفه.
وأضاف الزي����ات أن نتيجة 

أعلن اللواء أركان حرب محمد 
القوات املصرية  علي بالل قائد 
في حرب حترير الكويت ترشحه 
النتخابات الرئاسة املقبلة، وقال 
إنه فوجئ بقي���ام مجموعة من 
شباب 25 يناير بتجميع أنفسهم 
وإعالن »احلزب القومي املصري« 
حتت التأسيس وطلبوا منه أن 
يكون رئيسا لهذا احلزب اجلديد، 
وأكد أنه جلس معهم ووضعوا 
أس���س ودعائ���م ه���ذا احلزب 

اجلديد.
وقال قائ���د القوات املصرية 
في حرب حترير الكويت، خالل 
حديثه لبرنامج »القاهرة اليوم« 
االحد املاضي، انه قرر أن يرشح 
نفسه لرئاسة اجلمهورية عندما 
الدستورية  التعديالت  أن  وجد 
جتيز أن يكون املرشح قد تخطى 
ال� 70 عاما لذا قرر الترشح، مؤكدا 
أنه رجل تخطيط استراتيجي، 
وكان يشعر باخلطر الذي يهدد 
املياه  مصر، من تقليل معدالت 
القادمة إلينا من اجلنوب، حيث 
فكر في البدء من الكنغو لتخطي 

منتصر الزيات

اللواء محمد بالل

مليس جابر: الشباب 
املصري ديكتاتور.. 

وال يجوز انتقاد 
مبارك!

شيخ األزهر يناصر  اجلمل 
ويهاجم السلفيني

مصر تطالب »اإلنتربول« باعتقال 
حسني سالم على خلفية قضية 

تصدير الغاز إلسرائيل

النائب العام يحيل املغربي 
وغبور إلى »جنايات القاهرة«

العربي: القضية الفلسطينية
 في مقدمة اهتمامات مصر

سرور حصل على 20 مليون جنيه 
لتبرئة هشام طلعت

كيري: مصر منجم للسياحة 
واملعونة سيتم إصالحها

غادة عبدالرازق: الدميوقراطية 
هي أن نقبل نتيجة االستفتاء

يسرا تستشهد بغناء أم كلثوم 
للثورة لتهاجم »القائمة السوداء«

»مببي« سعاد حسني تغزو »النت« 
فرحًا بحبر االستفتاء الفسفوري

قال د.يحيى اجلمل نائب رئيس الوزراء لبرنامج »احلياة 
الي���وم«: أنا اتعرض حاليا لهج���وم من بعض اخواننا اللي 
نسبوا لي ما لم اقله، سامحهم اهلل، مشيرا الى واقعة اتهام 
اجلمل بسب الذات اإللهية خالل حديثه على احدى الفضائيات 
املصرية، األمر الذي جعل االعالمي ش���ريف عامر يس���أله: 
من هم اخوان���ا دول يا دكتور؟ 
فرد عليه د.اجلمل قائال: بعض 
الناس اللي معرفش، حد اسمه 
حسان، مشيرا الى الشيخ محمد 
حسان، وشاب صغير محام رافع 
علي دعوة �  مشيرا الى احملامي 
ممدوح اسماعيل عضو مجلس 
نقابة احملامني � انني اسأت الى 
ال���ذات اإللهية ايه هذا الفهم، انا 

راجل احلمد هلل حافظ القرآن.
وكشف د.اجلمل في اتصال 
هاتفي ببرنامج »احلياة اليوم« 
ان لقاءه بش���يخ االزهر د.احمد 
الطيب كان بس���بب هذا الهجوم الذي يتعرض له، مؤكدا ان 

شيخ األزهر استاء بشدة من هذا الهجوم غير املبرر علي.
وأكد اجلمل ان شيخ األزهر سانده وطيب خاطره وقال له: 

»ال تهتم وال تيأس من هؤالء فهم ال يجوز االنتباه لهم«.
من جانبه مدح د.اجلمل شيخ األزهر قائال: »هذا رجل فاضل 

ورجل على علم ورجل ميثل االسالم السمح الصحيح«.

دبي � العربية.نت  طالبت نيابة أمن الدولة العليا، االنتربول 
املصري مبخاطبة نظيره في عدد من الدول االجنبية إللقاء 
القبض على رجل االعمال حسني سالم، على خلفية التحقيقات 

التي جتريها في قضية تصدير الغاز إلسرائيل.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة قررت استدعاء وزير 
البترول االسبق سامح فهمي، مرة خامسة ملواجهته ببعض 
األقوال التي أدلى بها أعضاء اللجنة املشكلة من قبل النيابة 
لفحص مخالفات القضية، وجتري التحقيقات بإشراف املستشار 

هشام بدوي، احملامي العام لنيابات استئناف أمن الدولة. 

القاهرة � كونا: أمر النائب العام املصري املستشار عبداملجيد 
محمود امس بإحالة كل من وزير االسكان السابق أحمد املغربي 
ورجل األعمال منير غبور الى محكمة جنايات القاهرة بتهمتي 
التربح واالضرار العمدي باملال العام مع استمرار حبسهما 
احتياطيا على ذمة القضية. وأوضح املتحدث الرسمي باسم 
النيابة العامة النائب العام املساعد املستشار عادل السعيد 
امس ان حتقيقات النيابة كشفت عن تعدي شركة )سقارة( 
لالستثمارات السياحية التي ميثلها غبور على 18 فدانا تقع 
بجوار قطع أخرى س���بق لش���ركته التعاقد عليها مع هيئة 

املجتمعات العمرانية مبدينة القاهرة اجلديدة.

القاهرة � د.ب.أ: أطلع وفد من حركة »فتح« الفلس����طينية 
وصل إلى القاهرة أم����س األول وزير اخلارجية املصري نبيل 
العربي على تفاصيل مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
جاء ذلك ف����ي لقاء جمع عضوي اللجن����ة املركزية حلركة 
»فتح« عزام األحمد وصخر بسيس����و مع الوزير العربي مبقر 
وزارة اخلارجية املصرية بحضور السفير الفلسطيني في مصر 

ومندوبها لدى اجلامعة العربية بركات الفرا.
وبدوره قال عزام األحمد رئيس كتلة »فتح« البرملانية في 
تصري����ح له عقب اللقاء إنه »بع����د األحداث األخيرة في مصر 
نحن سعداء جدا بأن القاهرة تنفست الصعداء، وبدأت تستعيد 
نش����اطها وحيويتها واهتمامها بالقضاي����ا العربية، وبخاصة 
القضية الفلس����طينية«. وأوضح الوزي����ر العربي أن القضية 
الفلسطينية في مقدمة اهتمامات مصر، وأضاف األحمد، »التقيت 
واألخ صخر بسيسو برئيس جهاز املخابرات املصرية الوزير 
م����راد موافي، وعقدنا لقاء مع أمني عام اجلامعة العربية عمرو 
موسى، والتقينا وزير اخلارجية د.نبيل العربي، بغرض إطالع 
املس����ؤولني املصريني والعرب عل����ى تفاصيل مبادرة الرئيس 

بخصوص املصاحلة«.

كشفت تقارير صحافية أمس عن مفاجأة جديدة ومثيرة 
في قضية رجل األعمال هش���ام طلعت مصطفى الذي حكم 
عليه مؤخرا بالس���جن 15 عاما بتهمة قتل املطربة اللبنانية 

سوزان متيم.
ونقلت صحيفة »الوفد« عن مصدر قضائي، لم تس���مه، 

حصول د.فتحي سرور رئيس 
مجلس الش���عب الس���ابق على 
20 ملي���ون جني���ه قيمة فتوى 

قانونية.
وكشف املصدر أن فتحي سرور 
حاول الضغط على النائب العام 
د.عبداملجيد محمود مرتني لألخذ 

بتلك الفتوى لكن دون جدوى.
وأوضح املصدر القضائي ان 
الفتوى »التفصيل« إلنقاذ هشام 
طلعت مصطفى م���ن احملاكمة 
اجلنائية في جرمية قتل املطربة 

اللبنانية سوزان متيم.
كما كش���ف نفس املصدر عن حدوث مش���ادة حامية بني 
حبيب العادلي وزير الداخلية األس���بق وفتحي سرور في 
أحد اجتماعات اللجن���ة البرملانية باملجلس بحضور بعض 

الوزراء.
 وكان سرور يحاول تبرير فتواه إلنقاذ رقبة هشام طلعت 
مصطفى فعاجله الوزير بسؤال استنكاري وهل هناك فتوى 

ثمنها 20 مليون جنيه؟ فالتزم سرور الصمت.

القاهرة � أ.ش.أ: أشاد السيناتور جون كيري رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي بالشباب 
املصري وثورتهم العظيمة، وقال انه من االنصاف القول 
ان اجلميع ليس فقط في الواليات املتحدة وإمنا في العالم 
بأسره يشعرون باإلعجاب الشديد ملا حققه شباب مصر 
منذ 25 يناير، ووصف ما قام به الشباب املصري بأنه كان 
»استعراضا غير عادي للشجاعة وفي الرؤية واستشراف 

املستقبل للبشرية جمعاء«.
وأعرب جون كيري، خالل لقاء نقاشي موسع مع نحو 
300 من الشباب املصري والطالب الذين شاركوا في برامج 
املنح األميركية قبي���ل مغادرته القاهرة، عن اعتقاده بأن 
هذه اخلبرة املصرية س���تظل مصدر وحي في السنوات 
املقبلة، منوها بوقوف الش���باب املص���ري أمام العربات 
املدرعة وتسجيل اعتراضهم ضد أي انتهاكات األمر الذي 
كان يتطلب أكبر قدر من الشجاعة، كما حرص على توجيه 
التهنئة للجيش، ألنه قام بعملية غير عادية في اللحظة 
املناسبة ومنع تدهور هذه اللحظة إلى فوضى، وحتقق ما 

كان الكثير من الناس يعتقدون انه مستحيل.
وشدد كيري على أن األمر الشاق سيبدأ اآلن، ألن بناء 
الدميوقراطية أصعب كثيرا، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أن هذا يجب أال يكون سببا لإلحباط فقد شهدت الواليات 
املتحدة تطورات ثوري���ة عام 1876 والتزال هناك حمالت 

مستمرة من أجل الدميوقراطية حتى اآلن.
وأكد أن حتقيق الدميوقراطية يستحق بذل اجلهد، ألن 

هذا سيخلق حياة أفضل.
وأضاف السيناتور جون كيري أن العالم بأسره يعرف 
أن مصر »منجم للسياحة« لكن هذا املنجم لم يتم استغالله 
حتى اآلن على الوجه األمثل، مش���ددا على أنه س���تكون 
هناك فرص أكبر لالس���تثمارات في مصر خاصة في هذا 

القطاع.
وحول املعونة األميركية ملصر، أعرب السيناتور األميركي 
عن اعتقاده أن املعونة األميركية سيتم إصالحها وتغيير 
الطريقة التي نتعامل بها ونعزز من اس���تثماراتنا ونحد 

في الوقت نفسه من تكلفة املعونة.

اكدت النجمة غادة عبدال���رازق موافقتها على نتيجة 
االس���تفتاء، مش���يرة الى ضرورة القبول بنتيجة اولى 
جتاربنا الدميوقراطية احلقيقية واننا فيما بعد سنواصل 
تأكيد اختياراتنا سواء في انتخابات البرملان او انتخابات 

الرئاسة.
وقالت عبدالرازق ان نسبة 
الذين لم يشاركوا في التصويت 
ستقل كثيرا خالل الفترة املقبلة، 
ألننا مازلنا نحتاج الى حمالت 
كثيرة م���ن اجل توعية الناس 
للمش���اركة والتصوي���ت في 

االنتخابات بارادتنا الكاملة.
وتابع���ت عبدال���رازق انها 
شعرت اثناء ذهابها للمشاركة 
لالقتراع كأنه���ا في ايام العيد 
»ألنها املرة االولى التي نخرج 
فيها ونقول كلمتنا بجد«، وعلى 
الرغم م���ن اختيارها »ال« في 

التعديالت الدس���تورية، أكدت: اال اننا علينا تقبل جميع 
اآلراء مهما كانت«.

اعربت الفنانة املصرية يسرا عن انزعاجها البالغ من 
الشائعات التي تطاردها منذ اندالع ثورة 25 يناير، ووضعها 

ضمن القائمة السوداء للفنانني الذين هاجموا الثورة.
وشددت الفنانة املصرية على انها لم تدل بأي تصريحات 
تهاجم فيها الشباب ولم تتحدث ألي جهة اعالمية في هذا 

الصدد، كما نسب اليها.
كما دعت يسرا الى االقتداء 
مبوقف الرئيس الراحل جمال 
عبدالناص���ر ال���ذي أصر على 
غناء كوكب الش���رق أم كلثوم 
بعد الهجوم الذي تعرضت له 
لغنائها للمل���ك، وقدمت عددا 
من األغنيات املعبرة عن ثورة 

يوليو 1952.
وتساءلت يسرا باستنكار: 
»من الذي وض���ع هذه القوائم 
السوداء؟ وبأي حق يهاجمون 

الفنانني؟«.

حتولت اغنية »احلياة بق����ى لونها مببي« للفنانة الراحلة 
سعاد حسني الى ما يش����به اغنية االستفتاء على التعديالت 

الدستورية في مصر، التي جرت يوم السبت 19 مارس.
وتبادل املصريون هذع االغنية على مواقع التواصل االجتماعي 
واملنتديات تعبيرا عن فرحه����م بالتجربة الدميوقراطية التي 
خاضوها بعد سقوط نظام حسني 
مب����ارك. واس����تخدم مصريون 
االغنية على صفحات »فيس بوك« 
واملنتديات للتعبير عن فرحتهم 
باإلدالء بأصواتهم في التعديالت 
الدستورية، ووضع اصبعهم في 
احلبر الفسفوري باللون البمبي، 
الذي يستخدم كونه اجراء يضمن 
عدم قيام الشخص بالتصويت في 

اكثر من جلنة انتخابية.
فعبر مجموعة »انا مش سلبي 
وصباعي مببي« على »فيس بوك« 
استبدل ش����باب كلمات االغنية، 
بكلمات ش����بيهة للتعبير عن فرحتهم، وقالت شيري ابوزيد: 

مببي الصوابع كلها مببي يبقى اكيد انت جنبي مببي مببي.
وتق����ول كلمات االغنية االصلية: مبب����ي مببي مببي مببي 

احلياة بقى لونها مببي وانا جنبك وانت جنبي.
وباستخدام كلمات االغنية نفسها، قال عمرو عبداهلل: »النهاردة 

صوابعنا كلها مببي والشعب كله هيقعد جنبي«.

د.فتحي سرورد.يحيى اجلمل

غادة عبدالرازق

يسرا

سعاد حسني 


