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القرضاوي يحث على المشاركة في المسيرة  اليوم.. وشيخ األزهر يدعو إلى التهدئة

خطاب مبارك يثير انقسامًا بين فناني مصر حول المطالبة بتنحيه عن السلطة
القاهرة � ام بي س����ي.نت: أدى 
خطاب الرئيس املصري حس����ني 
مبارك األخير والذي تعهد فيه بعدم 
جتديد واليته الرئاسية الى تكريس 
حدة االنقسام حول مصير الرئيس 
مبارك بالتنحي عن الس����لطة أو 

إكمال فترة واليته احلالية.
وأثار موقف عدد من الفنانني 
املصريني الذين هاجموا »تظاهرات« 
الغضب املصرية غضب عدد كبير 
من الشباب احملتجني وقرروا عمل 
قائمة سوداء تضم هؤالء الفنانني 

وتدعو إلى مقاطعتهم.
وتضم ه����ذه القائمة الفنانني 
الذين خرجوا في مظاهرات لتأييد 
الرئيس مبارك مثل يسرا وتامر 
حس����ني وإلهام ش����اهني وزينة، 
وكذلك عادل ام����ام الذي دان هذه 
املظاهرات قبل ان يعود لتأييدها، 
وغ����ادة عبدال����رازق الت����ي قالت 
انها ضد االحتج����اج على مبارك 
وأشرف زكي نقيب املمثلني الذي 
طالب الفنانني بتأييد مبارك. وطرأ 
تغير واضح على املمثل أحمد بدير 
الذي ساند التظاهرات في البداية 
قبل ان يبكي بحرقة أثناء اتصال 
ببرنامج »90 دقيقة« بعد خطاب 
الرئيس مبارك ويهاجم الش����باب 
املتظاهرين الذين اتهمهم بالرغبة 

التظاهرات حققت اجنازا تاريخيا، 
واصفة خطاب مبارك بأنه »كويس« 
وطالبت مبحاكمة حبيب العادلي 
وزير الداخلية السابق، مشيرة الى 
انها ش����تمت بألفاظ قذرة وكادت 

ان تضرب.
في املقابل أيد عدد من الفنانني 
املظاهرات وش����ارك فيها عدد من 
الفنانني منهم خالد الصاوي وخالد 
أبوالنج����ا وعم����رو واكد وفتحي 
عبدالوهاب وحنان مطاوع ومنى 
هال وفرح يوسف وتيسير فهمي 
وأحمد عيد وأحمد كمال واملخرجون 
داود عبدالس����يد ومحم����د كامل 
القليوبي وخالد يوس����ف وأحمد 

في حرق البالد، بحسب صحيفة 
»الوط����ن« الس����عودية، ووصف 
مبارك بالبطل الكبير، الذي يجب 
ان يختم حياته كبطل عس����كري 
دون إهانة، وأضاف ان املتظاهرين 
وصلوا الى كل ما كانوا يطالبون 
به ويجب ان يعودوا الى منازلهم. 
كذلك بكت من����ى زكي في حديث 
هاتفي مع منى الشاذلي في برنامج 
»العاشرة مس����اء« عندما تذكرت 
»ما حلق بها من اهانات وشتائم 
بذيئة من قبل رجال األمن حينما 
انضم����ت الى مظاهرة 25 يناير«، 
لكنه����ا قالت ان خط����اب الرئيس 
مبارك أبكاه����ا ايضا وأضافت ان 

كرة القدم التي تخلو من اجلمهور 
واحلكام.

وأكد صبحي خالل اتصال هاتفي 
مع قناة »الفضائية املصرية« ان 
ما يحدث مؤام����رة مدبرة لضياع 
املجهود الذي بذله الشباب يوم 25 
يناير وخللق فراغ سياسي لقتل 
الدولة، وأشار الى انه يتلقى مكاملات 
من الشباب املتظاهرين في التحرير 

يسألونه مع من يتحدثون.
ودعا صبحي الشباب وأحزاب 
املعارض����ة للح����وار، خاصة بعد 
خطاب الرئيس املصري الذي حقق 
خالله كل ما يتمناه هؤالء الشباب، 
مؤكدا ان مصر ستكون أول دولة 

عربية بها رئيس سابق.
ووجه رس����الة للش����باب في 
التحرير قائال كفانا دماء واختتم 
كالمه برسالة إلى أميركا قائال »أقول 

لألميركان دعونا وشأننا«.
النبوي فقد  املمثل خال����د  اما 
أبدى اس����تياءه اثر ما أشيع بأن 
املتظاهرين هم من جماعة االخوان 
املسلمني، قائال »يدعي البعض ان 
املشاركني في مظاهرات مصر هم من 
جماعة االخوان املسلمني، املعلومات 
غير صحيحة، ألن من يشارك في 
هذه االعتصام����ات هم املصريون 
الشرفاء من جميع طبقات وفئات 

املجتمع املصري«.
اما بع����ض الفنانني فقد كانت 
التظاهرة  لهم مشاركة فاعلة في 
املؤيدة للرئيس حيث شارك فيها 
مساعد وزير اإلعالم لشؤون اإلنتاج 
الفني والدراما أشرف زكي والفنانة 
ماجدة زكي، ون����دد املتظاهرون 
بدعوة الرئيس املصري حس����ني 
مبارك لفترة رئاسية قادمة، وهتفوا 
الرئيس  التالي: »عاش  الش����عار 

مبارك.. يسقط البرادعي«.
واعتبرت الصفحة الرس����مية 
للفنان املصري عمرو دياب على 
موقع ال� »فيس ب����وك« ان ثورة 
الشباب جنحت في حتقيق املطالب. 
وأضافت الصفحة عبارات تعبر 
عن ارتياح جتاه التغييرات التي 
حدثت داعية في الوقت ذاته الشباب 

املصري الى الهدوء.
الفنانة  أك����دت  من جانبه����ا، 
املغربية سميرة سعيد انها باقية 
في مصر ولن ترحل منها، كما أكدت 
انها بخير هي وجنلها شادي وانها 
لم تتعرض الى أي مشاكل في مصر، 
وال حقيق����ة لتعرضها ألي عملية 
نهب أو سرقة من قبل البلطجية 
أو اخلارجني على القانون، مشيرة 
الى انها تش����عر باألمان في مصر 

وباقية على أرضها.

ماهر وأحمد رشوان وهاني خليفة 
واملنتج محمد العدل.

ورفضت ليلى علوي احلديث 
ع����ن املظاهرات وع����ن األوضاع 
السياسية بسبب صلة النسب التي 
جتمعها بأس����رة الرئيس مبارك، 
فيما اختفى عدد من الفنانني عن 
وسائل اإلعالم تخوفا مما ستسفر 
عنه األيام املقبلة ومن بينهم محمد 

منير وأحمد عز.
من جانبه، أعرب الفنان محمد 
صبحي عن حزنه الشديد ملا حدث 
بني املتظاهرين في ميدان التحرير 
من عنف ومصادمات بل وصفها 
بلعبة البالي ستيش����ن او مباراة 

الظالم وقال »حّمل اإلسالم األمة في مجموعها 
مسؤولية تقومي احلاكم ومجاهدة الظالم، 

ليرتدع عن انحرافه وظلمه«.
واتهمه في البيان بأنه »زور االنتخابات 
على كل مس���توى: من مجلس الش���عب، 
ومجلس الشورى واحملليات، إلى االنتخابات 
الرئاس���ية وقد شاهد الناس التزوير على 

املكشوف في االنتخابات األخيرة«.
من جانبه، دعا ش���يخ األزهر د.أحمد 
الطيب الش���باب املشاركني في التظاهرات 
الى تهدئة األوضاع وانتخاب مجموعة منهم 

لالجتماع معه للتباحث في حل لألزمة.
وحث د.الطيب في بيان الشباب »على 
التعقل« الفتا نظرهم الى ان هذه »األحداث 
يراد بها تفتيت مصر وتصفية حس���ابات 
وتنفيذ أجندات خارجية« وتس���اءل »أين 

أصوات العقالء«.
وأضاف انه »يربأ« بهؤالء الشباب الذين 
يحظون بثقته حتى هذه اللحظة داعيا إياهم 
الى الع���ودة الى بيوتهم وتهدئة األوضاع 
وقال: »أدعو الشباب الى انتخاب مجموعة 
منهم جتتم���ع في مكتبي لنقف على كلمة 
س���واء«. وقال د.الطيب »أناشد احملتجني 
كوالده���م، فال يوجد من ف���ي قلبه مثقال 
ذرة م���ن دين يري���د ان يغمس يده في ما 

يحدث«.

»حكومة إنقاذ مختارة من س���ائر القوى 
متثل اجتاه األمة اجلديد، كما تختار جلنة 
حكماء تضع مسودة دستور، إلى أن تنتخب 

جمعية تأسيسية«.
وحث عالم الدين املشهور علماء األزهر 
وخريجيه على املش���اركة في مس���يرات 
االحتجاج ف���ي جميع أنحاء مصر وحثهم 
على التمس���ك بالوحدة الوطنية، وحماية 
الكنيسة، من »غي املاكرين، الذين قد يلعبون 

على الفتنة الطائفية«.
وأشار البيان إلى وجوب مجاهدة احلاكم 

لكل مصري، وأنه يتفهم مطالب الش���عب 
املشروعة، وأنه لم ولن يستخدم القوة ضد 
ش���عب مصر العظيم، وأنه يراقب املوقف 

حتى يستقر«.
ورأى أن »اجليش هو الذي يس���تطيع 
أن ينقذ املوقف اآلن، بتعيني رئيس مؤقت 
هو رئيس احملكمة الدس���تورية، حيث إن 
رئيس مجلس الش���عب ال يصلح، إلجماع 
الش���عب املصري، على أنه مجلس مزور 
على أعلى مس���تويات التزوير«. واقترح 
د.القرضاوي أن يش���كل الرئيس اجلديد 

عواصم � وكاالت: حث الداعية اإلسالمي 
البارز الشيخ يوسف القرضاوي جماهير 
املصري���ني امس االول على املش���اركة في 
»املس���يرة املاليينية« التي أعلن تنظيمها 
الي���وم وأطلق عليها »جمعة احلس���م« ل� 
»تكثيف الضغط عل���ى الرئيس املصري 

حسني مبارك، الذي فقد شرعيته«.
واعتبر د.القرضاوي الذي يرأس االحتاد 
العاملي لعلماء املس���لمني أن »النزول إلى 
الش���ارع  � وخصوصا الي���وم اجلمعة � 
للمشاركة في االحتجاجات واجب شرعي 
على كل قادر على الوصول إلى أماكن التجمع، 
وليس له عذر مينعه«. وجدد القرضاوي في 
بيان دعوته إلى الرئيس املصري لالستجابة 
»لصيحات الشعب، وأال يعرض وطنه ملزيد 

من االضطراب واخلراب، وسفك الدماء«.
وحث الداعية املصري األصل الرئيس 
مبارك على التخلي عما وصفه ب� »األالعيب 
املكشوفة، مثل تسيير املظاهرات التي نراها 
تتكون من عش���رات األف���راد، أكثرهم من 
الشرطة الس���رية، واملأجورين في مقابلة 

املسيرات املليونية«.
وأش���اد د.القرضاوي مبوقف اجليش 
املصري خالل املظاهرات واملتمثل في »مبادئ 
س���تة كلها مرضية عند الشعب، منها أن 
حرية التعبير السلمي في االحتجاج حق 

يسرا تؤيد ومنى زكي تبكي وليلى علوي تلتزم الصمت والمتظاهرون يصيغون قائمة سوداء بأسماء المؤيدين

مجموعة من شباب 25 يناير  لـ »المحور«: 
ندعو المتظاهرين إلى »جمعة رحيل الغضب والدم«

بعد لقاء جمعهم بنائب رئيس اجلمهورية املصري عمر سليمان، دعت 
مجموعة من شباب 25 يناير اقرانهم املتظاهرين في ميدان التحرير وجميع 
املدن املصرية الى ان يكون اليوم »اجلمعة« ليس جمعة الرحيل للرئيس 

محمد حسني مبارك، بل الى »جمعة رحيل الغضب والدم«.
وأكدت هذه املجموعة في لقاء تلفزيوني ان هدفهم كان في بداية األمر 
هو ان يسود األمن والنظام واالس���تقرار في مصر، وان يشهدوا رحيل 
الفساد من املجتمع، وكان احتجاجهم سلميا، لكنهم فوجئوا مبجموعة من 
املندسني واملخربني دخلوا بينهم اثناء احتجاجهم السلمي يوم االربعاء 
26 يناير واخذوا يقومون بأعمال التخريب في كل ش���يء طالته ايديهم 
سواء في سيارات الشرطة او ضرب رجال االمن املركزي، وشددوا على 
انهم حاولوا االنسحاب من مكان التظاهر في ميدان التحرير، لكنهم  لم 

يستطيعوا.
وقال احد هؤالء الشباب: فوجئنا بالنار تشتعل فجأة، ورأينا اسلحة 
بيضاء تخرج دون سابق انذار وقنابل مولوتوف في ميدان التحرير بهدف 

التخريب، ورأينا بأعيينا عساكر من األمن املركزي يتم احراقهم عمدا.
وقاطع���ه آخر ليقول: كل من فعل هذا ليس���وا منا، بل اناس آخرون 
دخلوا بيننا، وبعد ان جتاوزنا مرحلة الذهول بدأنا نحاول تنظيم انفسنا 
ملعرفة الدخالء علينا، فأوقفنا السيارات واالفراد في الشارع لنعرف من 
هم الدخالء، فوجدنا سيارة يقودها شخص يظهر عليه انه ليس مصريا، 
فقلنا له: من اي بلد انت؟ فقال: ليبي، وفوجئنا بانه يحمل بطاقة تظهر 
انه س���وري ومعه مجموعة اخرى من الس���وريني وبتفتيش سيارتهم 
وجدنا بها »جركنني« مملوءين بالبنزين بهدف التخريب، فس���لمنا هذه 

املجموعة الى الشرطة التي سلمتهم للخارجية.
وعند االجابة عن سؤال من مقدم برنامج 48 ساعة على قناة احملور 
عما دار في لقاء الش���باب مع نائب رئيس اجلهوري���ة قالوا: طلبنا من 
اللواء عمر سليمان االنسان املصري االصيل ان يسود االمن واالستقرار 
لوقف نزيف الدم املس���ال في ميدان التحرير، فاستمع الينا بعقل وقلب 
مفتوحني، واستجاب لنا متاما وطلب منا توصيل صوتنا الى شباب 25 
يناير ووعدنا باالس���تجابة لكل مطالبنا وان يتحقق في حياتنا املقبلة 

كل ما نتمناه.
واضاف آخر: اريد توجيه رس���الة الى كل الشباب: العنف ليس من 
ش���يم املصريني، ال نريد خسائر في بالدنا، اننا اطيب شعب في العالم، 

ونريد ان يكون غدا اجلمعة يوم »رحيل الغضب والدم«.

خالد الجندي: ما يحدث 
محاولة لـ »التحرش« بمصر

»اإلخوان«: بعد تنحي مبارك سنشكل مع المعارضة
حكومة هدفها إلغاء معاهدة السالم مع إسرائيل

البرادعي يحاول طمأنة إسرائيل والواليات المتحدة

عواصم � وكاالت: أعلنت جماعة اإلخوان املسلمني 
املعارضة في مصر أنها ستشكل مع أحزاب املعارضة 
األخرى حكومة مؤقتة بعد تنحي الرئيس حس����ني 
مبارك ينبغي عليها ان تضطلع بإلغاء معاهدة السالم 

مع إسرائيل.
وقال نائب مرشد اجلماعة رشاد البيومي في مقابلة 
أجرتها معه هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية امس 
إن اجلماعة تشارك في املظاهرات املتواصلة املناهضة 
للحكومة من����ذ قيامها، مضيفا أنه بعد تنحي مبارك 
ستعمل اجلماعة على تشكيل حكومة مؤقتة مع باقي 

أحزاب املعارضة.
وقال إن »اإلخوان املسلمني« يعارضون معاهدة 
السالم املبرمة مع إسرائيل ألنها متس بكرامة العرب 
وتقوض مصالح مص����ر وباقي الدول العربية، وفي 
حال تشكيل حكومة مؤقتة فإنه ينبغي عليها إلغاء 

هذه املعاهدة.
وأعرب البيومي عن عدائ����ه للحكومة األميركية 
لدعمها إس����رائيل وقال إن مصر ال حتتاج للمساعدة 
االقتصادية من أميركا. وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو تطرق األربعاء إلى ما اعتبره احتماال 
بأن يصعد اإلخوان املس����لمون إلى احلكم في مصر 
ويش����كلون خطرا على اتفاق الس����الم بني تل أبيب 

والقاهرة، وقال إنه في حال غياب االتفاق أو خرقه أو 
حدوث تغير في نظام اجلانب اآلخر »فإننا سنحميه 

من خالل ترتيبات أمنية صلبة على األرض«.
الى ذلك، حاول املع����ارض املصري البارز محمد 
البرادعي في مقابل����ة تلفزيونية امس االول طمأنة 
إسرائيل والواليات املتحدة املتخوفتني من خطر ان 
تصبح مصر في ح����ال تغير نظام احلكم فيها دولة 

معادية لهما.
وقال البرادعي في مقابلة مع شبكة »سي بي اس 
نيوز« ان »الفكرة القائلة انه في حال أصبحت مصر 
دميوقراطية فهي ستصبح معادية للواليات املتحدة 

ومعادية إلسرائيل هي فكرة واهية«.
وجدد البرادعي في املقابلة التي أجراها معه مراسل 
»سي بي اس« في القاهرة، رفضه عرض احلوار الذي 
قدمه نائب الرئيس املصري عمر سليمان، مشددا على 

انه ال حوار قبل رحيل مبارك.
وقال »ل����ن ادخل في اي حوار م����ادام مبارك في 
السلطة، الن هذا لن يؤدي إال الى منح النظام شرعية 

أعتبر انه فقدها«.
وأضاف البرادعي: »ال اظن انه )مبارك( يفهم ماذا 
تعني الدميوقراطي����ة، ال أظن انه يفهم ان عليه حقا 

ان يتخلى عن السلطة«.

القاهرة � وكاالت: وصف الداعية اإلس����المي الشيخ خالد اجلندي ما 
يحدث في مص����ر اآلن ب� »املؤامرة ومحاولة التحرش مبصر« ووصفها 
باخلطي����رة وغير محددة األطراف ف����ي محاولة إليقاع مصر في العديد 
من األزمات املتتالية. وأوضح اجلندي خالل مشاركته في برنامج »48 
س����اعة« على قناة »احملور« الفضائية ان املؤامرة على مصر بدأت منذ 
األزمة املفتعلة التي حدثت وقت مباريات كرة القدم بني مصر واجلزائر 
وتلته����ا بعد ذلك األزمة بني مصر ودول حوض النيل، وعندما فش����لت 
كل ه����ذه احملاوالت لم يتراجع املتآمرون على مصر من محاولة االيقاع 
بني املسلمني واملس����يحيني، بعد حادث كنيسة القديسني باالسكندرية. 
وأضاف اجلندي: »عند فشلهم في اختراق نسيج األمة، جاءت العمليات 
التخريبية الت����ي اجتاحت مصر، وفي رأيي ان ما يحدث في مصر اآلن 
هو نوع من الهرج وامل����رج ومحاولة إلحداث الفتنة«. وأكد اجلندي ان 
التظاهر حق مش����روع وان الشعب املصري كله شعر بالفخر مبا فعله 
الش����باب في اجل����زء األول من املظاهرات حتى قام����ت بعض العناصر 

خالد اجلنديباستثمار ذلك بشكل سيئ.

عمرو موسى

صورة لشباب من 25 يناير خالل لقاء تلفزيوني في قناة »احملور« أمس

صور مأخوذة عن ڤيديو بث على اليوتيوب لعربة تظهر أنها تابعة لألمن املركزي قامت بدهس متظاهرين خالل االحتجاجات

محمد صبحيليلى علوي يسرا

الباز: أنصح مبارك بالتنحي »معززاً مكرماً«

أديب: ما حدث في »التحرير« مجزرة أخالقية
القاه��رة � وكاالت: أك��د اإلعالمي عماد الدين أديب ان ما حدث في ميدان 
التحرير أمس األول عمل إجرامي مخطط بكل املقاييس وليس اعتباطيا وقبل 
ان يكون موجها لهؤالء الشباب فهو موجه إلى الرئيس مبارك. وأوضح أديب 
انه كان سوف يلوم الشباب من متظاهري التحرير على عدم االنسحاب لوال 
ما حدث من تخريبات من قبل بعض املتظاهرين اآلخرين. وأشار أديب الى انه 
حّذر الشباب املؤيد للرئيس حسني مبارك، في مصطفى محمود، من عدم الذهاب 

الى ميدان التحرير خشية من االصطدام مع متظاهرين في التحرير.

وجه العالم املصري فاروق الباز رسالة الى الرئيس حسني مبارك يدعوه 
فيها الى الرحيل. وذكر الباز أيام مشاركته في تظاهرات عام 1952 التي طالبت 
برحيل القوات البريطانية، لتقوم ثورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد 

6 أشهر من احتجاجات مشابهة ملا تشهده مصر حاليا.
وقارن الباز بني الرئاس��ات الث��الث التي مرت على تاريخ مصر احلديث 
من عبدالناصر مرورا بأنور الس��ادات وصوال الى حس��ني مبارك قائال ان 
عبدالناصر جاء في زمن كان يحتاج املصريون فيه الى رجل مشابه يحررهم 
من االحتالل البريطاني، في حني امتلك السادات رؤية معينة ملعاجلة تداعيات 
»النكسة«. ووصف عهد مبارك ب� »الراكد« لغياب رؤية سياسية وعدم رغبته 

في التغيير قائال »مبارك كان راضيا بالوضع القائم«.
ودعا الب��از مبارك الى التنحي في منزله »معززا مكرما« مؤكدا انه ليس 
املطل��وب منه الرحي��ل أو الهرب من مصر بل مج��رد التنحي وفتح املجال 
للجيل الش��اب بأن يس��اهم في قيادة مصر نحو التغيير املرجو بعد ركود 

دام 30 عاما.
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موسى: شباب ميدان التحرير 
طالبوني بالترشح للرئاسة

القاهرة - وكاالت:  أكد أمني عام جامعة 
الدول العربية عمرو موس����ى أن الشباب 
التحرير بوس����ط  ف����ي ميدان  املعتصمني 
العاصمة املصرية طالبوه بالترشح ملنصب 
رئاسة اجلمهورية في مصر. وأشار موسى، 
في تصريح لصحيفة »الش����رق األوسط« 
اللندنية امس، إلى أنه التقى مع بعض شباب 
ميدان التحرير وأن هؤالء الشباب طالبوه 

بالترشح لرئاسة اجلمهورية.


