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املصريون في الكويت طالبوا رئيس »العالقات اخلارجية« مبجلس الشعب املصري بإقامة مدرسة مصرية وحل مجلس اجلالية وتخفيض الرسوم القنصلية وبناء مدن للمغتربني

العريان: املصريون ال يصّدرون الثورات ونتمنى أال يعاَقبوا في اخلارج بسبب ثورتهم
يعلمون ان مصر مارد عمالق اذا 
انطلقت قدراته فس����يبلغ عنان 
السماء، وطالب اجلميع باحملافظة 
على ثورتهم التي ضحوا من اجلها 
الذكية وخيرة الشباب  باالرواح 

وان يتكاتفوا من اجل مصر.
وقد ناقش د.العريان وادريس 
مع احلاضرين عددا من املشاكل 
التي يواجهونها ومنها عدم وجود 
مدرس����ة مصرية تدرس املناهج 
املصرية حتى ال يتعرض الطالب 
لنسبة مكتب التنسيق التي تعيق 
الكثيرين من االلتحاق باجلامعات 
املصرية ويتوجهون الى اجلامعات 
اخلاصة. كما ط����رح خالل اللقاء 
القيم����ة املبالغ فيها لس����عر بيع 
االراضي للعاملني في اخلارج مبا 
يفوق طاقتهم، واملطالبة بالتمثيل 
في املجالس النيابية في االنتخابات 

املقبلة.
وطالب عدد من ابناء اجلالية 
املصرية بأن يك����ون للمصريني 
باخلارج وزارة او هيئة مستقلة، 
كما طالبت بتمثيل بنيابي للعاملني 
باخلارج حيث انهم ميثلون %10 
من الشعب املصري ومن حقهم 50 
مقعدا في البرملان، ووعد النائبان 
بدراس����ة جميع املقترحات وحل 

العاجل منها.
الس����فير املصري  اقترح  كما 
عبدالكرمي سليمان ان يخصص 
شهران لتس����جيل املصريني في 
الكويت اسماءهم لدى السفارة او 
القنصلية إلتاحة الفرصة النتخاب 
مجلس جالية جديد من االسماء 
التي سجلت نفسها لدى السفارة 

املصرية.
أسامة أبوالسعود  ٭

اكد ان هناك جلنة تعمل على قدم 
وساق من اجل ذلك وانهم يريدون 
قوانني وتشريعات حلفظ حق مصر 
وال يريدون قوانني ثورية، الفتا الى 

تأييدهم استقالل القضاء.
واشار الى مناقشة قانون جديد 
جلمعيات النفع العام واملنظمات 
االهلية يضمن استقاللها ورقابتها 
في آن واح����د، وطالب املصريني 
انفسهم في  باخلارج بتس����جيل 
الس����فارات والقنصلي����ات وذلك 
لضمان حقوقهم، الفتا الى اهمية 
تغيير النظرة السابقة لها، ومحو 
حالة النفور والتخوفات التي عانى 
منه����ا املصري����ون وفتح صفحة 

جديدة.
من ناحيته اكد محمد السعيد 
ادري����س رئيس جلنة الش����ؤون 
العربية مبجلس الشعب ان املصري 
خارج بلده يجب ان يكون جزءا 
مما يحدث داخلها وميارس حقه في 
املواطنة بشكل كامل، وان السفارة 
في اخلارج هي بيت كل املصريني، 
ولها دور مختلف بعد الثورة في 
احملافظة على كرام����ة املصريني 
والدفاع عن حقوقهم، مشيرا الى 
ان اجلالية املصرية في الكويت هي 
جالية مميزة وكبيرة العدد ومحط 

تقدير واحترام من اجلميع.
الى ان جلنة حقوق  واش����ار 
االنس����ان في املجلس س����تقوم 
بزي����ارات لتقصي احلقائق حول 
اوضاع املصريني باخلارج ودراسة 
القوى العاملة ومشاكلها، ومحاول 

تقدمي كل مساعدة ممكنة.
واوضح ان هناك قوى متعددة 
داخل وخارج مصر تسعى لعرقلة 
مسيرتها وحتجيم قدراتها النهم 

الشعب املختلفة.
وش����دد عل����ى ان مصر تضع 
قدمها على بداية الطريق الصحيح، 
بالرغم من محاوالت البعض عرقلة 
مسيرتها، وابعادها عن غاياتها، 
ولكن مصر قوية برجالها وشبابها 
ونسائها، وروحها املتسامحة التي 
جتعلها تعلو فوق اجلميع، وعلينا 
ان نتحمل مس����ؤوليتنا كشعب 
وبرملان ورئي����س منتخب لنعيد 
ملصر مكانتها وتعويض ما فاتها 

خالل السنوات املاضية.
وأك����د ان مص����ر ينتظره����ا 
مس����تقبل مشرق خالل السنوات 
املقبلة، وبالرغم من سوء االدارة 
والفساد والسرقات التي عانت منها 
على مدى سنوات طويلة، مازالت 
قادرة عل����ى ان تقف على قدميها 
وتتخطى الصعاب وهذه هي مصر 
الشامخة على مر العصور القادرة 
على استيعاب اجلميع املؤثرة في 
كل من حولها، مشيرا الى ثقته بأن 
مصر س����تصبح خالل السنوات 
العش����ر املقبلة في مصاف الدول 

الكبرى.
وأكد ان االخوان ليس لهم مرشح 
للرئاسة وانهم لم يدعموا البرادعي 
في يوم من االيام كمرشح للرئاسة، 
وح����ول محاكمة مبارك قال ليس 
منطقيا ان يحاكم على ما ارتكبه 
بعد 25 يناير، يجب محاكمته على 
كل جرائمه السابقة، مشددا ليس 
هدفنا االنتقام او التشفي لكن هدفنا 
بناء وطن، ولذلك يجب اعادة النظر 
في كل التشريعات والقوانني التي 
عفى عليها الزمن ومن ايام نابليون 

بونابرت.
وحول استرداد االموال املهربة 

توجها مختلفا في الرأي.
واض����اف »نحن ف����ي طريقنا 
النتخاب رئيس جديد وتش����كيل 
اجلمعية التأسيسية لوضع دستور 
جديدة«، مشيرا الى ان املصريني 
باخلارج سيكون لهم ممثالن في 
هذه اجلمعية التأسيسية احدهما 
من املنطق����ة العربية واآلخر من 
اوروب����ا واميركا، كما س����يكون 
له����ا موقع للتواص����ل مع كل من 
له مس����اهمة في شكل ومضمون 
الدستور، ليخرج معبرا عن جموع 

اجل بناء مصر املس����تقبل، قائال 
نحن نخطو اولى خطواتنا نحن 
بناء دولة مصرية حديثة، دولة 
دميوقراطية ودستورية ومدنية، 
دول����ة احلق والع����دل والقانون، 
دولة املواطن����ة وتكافؤ الفرص، 
بعد ان ش����هدت مصر انتخابات 
نزيهة وحرة، ش����ارك فيها الول 
م����رة املصريون في اخلارج، ومت 
تشكيل مجلس الشعب والشورى، 
اللذين شهدا تنوعا كبيرا وتضمنا 
23 حزبا بنسب مختلفة، ويحمالن 

واضاف نحن ال نصدر الثورات 
فنحن عانينا من حكم فاسد مستبد 
ولذل����ك كان البد من تطهير البلد 
الذي نهبت ثرواته وعانى من فساد 
مالي واداري رهي����ب، متمنيا اال 
يعاقب املصري����ون العاملون في 
اخلارج بس����بب ثورتهم، متابعا 
القول نحن على ثقة بأن العمالة 
املصرية س����تعامل بشكل افضل 

من السابق.
واش����ار الى اهمية ان يتكاتف 
اجلميع داخ����ل وخارج مصر من 

مطالب����ات باجلمل����ة وجهها 
الكويت لرئيس  ف����ي  املصريون 
جلن����ة العالق����ات اخلارجية في 
مجلس الشعب املصري د.عصام 
العريان خالل اللقاء املفتوح الذي 
السفير املصري عبالكرمي  نظمه 
سليمان مساء امس االول مببنى 
السفارة بالدعية، علها جتد آذانا 
صاغية في عهد الثورة فتحسمها 
وتركزت معظمها حول اقامة مدرسة 
مصرية في الكويت وحل مجلس 
انتخاب اعضائه  اجلالية واعادة 
وتخفيض الرسوم القنصلية وبناء 
مدن للمغتربني في ام الدنيا اسوة 

بالنقابات املهنية وغيرها.
ب����دأ العريان حديثه وس����ط 
ان  بالتأكيد على  حضور كبي����ر 
مصر هي القاطرة التي اذا حتركت 
في االجتاه الصحيح تبعها العالم 
العربي كله، مؤكدا ان اجلميع يعلق 
آماال كبيرة على مصر املس����تقبل 
وش����عبها، مش����ددا عل����ى اهمية 
الدول  العالقات املس����تقبلية مع 
العربية بش����كل عام واخلليجية 
بشكل خاص، حيث ان مصر ستبقى 
العمق االستراتيجي واالمني للعالم 

العربي وخاصة اخلليج.
ودعا العريان كل من لديه اي 
مش����كلة ان يتقدم بها الى جلنة 
العالق����ات اخلارجي����ة وس����يتم 
اس����تدعاء املس����ؤول عنها حللها 
فورا مش����ددا على ان كل صاحب 
حق سيأخذ حقه اذا كان له حق، 
اما لو كان ارتكب خطأ فليتحمل 
نتيجة خطئه، مشددا على ضرورة 
االلتزام بالقوانني املعمول بها في 
الكويت واحترام عادات وتقاليد 

الشعب الكويتي.

د.عصام العريان متحدثا خالل اللقاء بحضور السفير املصري عبدالكرمي سليمان والقنصل العام وائل جاد ود.محمد السعيد ادريس ود.عزمي فؤاد     )فريال حماد(

تفاصيل صفقة تهريب املتهمني
في قضية »التمويل األجنبي«

هالة صدقي: كيف سنقدم أفالمًا والفن 
بشكل عام يواجه اتهامات بالتكفير؟!

نواب اإلخوان والنور: النظام احلالي
أشد ظلمًا من البائد!

وزير النقل املصري: ال موافقات
من السعودية أو مصر بشأن اجلسر البري

أبوالفتوح يكتسح على الـ »فيسبوك«.. بعد احلادث

وثيقة لرئيس جهاز أمن الدولة
يأمر فيها بحرق امللفات

باسم خفاجي يعلن ترشحه للرئاسة
اعلنت حملة »د.باسم خفاجي رئيسا ملصر« عن 
عقد مؤمتر صحافي اليوم لالعالن الرسمي عن الترشح 

وتقدمي مالمح البرنامج االنتخابي.
واكدت احلملة ان ترشح د.خفاجي، االستشاري 
الدولي ف����ي االدارة والتقني����ة والتعليم النتخابات 
الرئاسة، جاء بعد مشاورات مع عدد من القوى الوطنية 
واالسالمية التي ابدت ارتياحا مبدئيا للقرار، ووعدت 

باعالن تأييده خالل الفترة املقبلة.
كما جاء القرار بعد مشاورات طويلة مع العديد من 

املستشارين في جميع املجاالت االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية. ويقدم البرنام����ج االنتخابي للدكتور 
خفاجي رؤية جديدة ل����دور الرئيس املصري تقوم 
باالساس على مشروع متكامل ملؤسسة الرئاسة وليس 
على شخص الرئيس فقط، حيث يقدم البرنامج فكرا 
جديدا ملؤسسة رئاس����ية صانعة للرؤية تأخذ على 
عاتقها قيادة مشروع نهضة مصر الى املستقبل حتت 
ش����عار »رؤية للتغيير 2012 � 2020« بالتنسيق مع 

مؤسسات الدولة املختلفة.

بدأت جماعة االخوان احلرب االعالمية على املجلس 
العسكري، وتستخدم اجلماعة كل ما لديها للخروج 

من مأزق اتهامها في الضلوع بتهريب األميركان.
وهو ما كش����فت عنه السياس����ة االعالمية لقناة 
االخوان »مص����ر 25« التي ألقت بالتهمة كاملة على 

املجلس العسكري.
وكشفت مصادر رفيعة املستوى لبرنامج »أهل 
البلد« بقناة مصر 25 تفاصيل صفقة املجلس العسكري 
مع أمي����ركا حول قضية التموي����ل األجنبي، والتي 
مبقتضاها غادر األميركيون ال� 19 املتهمون في قضية 
التمويل األجنبي مطار القاهرة إلى بالدهم بعد قرار 
رفع حظر الس����فر عنهم مقابل كفالة 2 مليون جنيه 

لكل متهم.
وقال����ت املص����ادر: إن قرار املجلس العس����كري 
بالتضييق على عم����ل املنظمات املمولة من اخلارج 
لم يكن قرارا مفاجئا أو طبيعيا ولكن سبقته حالة 

من احلرب الباردة بني مصر والواليات املتحدة.
وأضافت املصادر »قبل قرار رفع احلظر عن سفر 
األميركيني املتهمني، حتديدا في نهاية العام املاضي، 
طلبت مصر قطع غيار ألسلحة القوات املسلحة من 
أميركا باعتبارها املصدر للس����الح إلى مصر، ولكن 
واشنطن ماطلت في ذلك، في الوقت الذي قدمت فيه 

إلسرائيل أنواعا حديثة من األسلحة«.
وتابعت املصادر لبرنامج »أهل البلد« أن السبب 
الثاني الذي أش����عل حالة التوت����ر هو تدخل أميركا 
ملنع تقدمي قرض من البنك الدولي ملصر بعد الثورة 
إلنقاذها من احلالة االقتصادية الصعبة بل إن أميركا 
اشترطت على مصر رفع الدعم عن السلع األساسية 
مقابل القرض، وكان����ت تنوي من وراء ذلك حدوث 

صدام بني الشارع واملجلس العسكري.

وحس����ب املصادر نفس����ها فإن مصر جنحت في 
الضغط على أميركا مبسألة القبض على األميركيني 
العاملني مبنظمات املجتمع املدني في مصر وس����هل 
املجلس العسكري إصدار قرار رفع حظر السفر عنهم 
بعد أن حتقق له ما يريد حيث وعدت أميركا بتوفير 
قطع الغيار لألسلحة بل إمداد مصر بأسلحة حديثة. 
وقالت املصادر »كما وعدت أميركا بعدم التدخل في 
مسألة منح القروض ملصر سواء من صندوق النقد 
الدولي أو الدول العربية اخلليجية والدول الثماني 

الصناعية الكبرى«.
من جانبه، قال اللواء عالء عز الدين مدير مركز 
الدراسات االستراتيجية بالقوات املسلحة سابقا إذا 
كانت هذه املعلومات صحيحة فإنها تعني أن املجلس 
العسكري أدار األزمة مع الواليات املتحدة األميركية 
بحنكة شديدة للحصول على مكاسب حتتاجها مصر 

في هذه املرحلة.
ولفت الى أن سفر املتهمني األميركيني لم يكن صفقة 
معدا لها سلفا ألنها لو كانت كذلك لكان من األفضل 
للمجلس العسكري االنتظار حتى انتهاء احملاكمة، ثم 
إصدار عفو عن املتهمني بدال من توريط القضاء في 

هذه األزمة ووضعه في هذا الوضع احلرج.
ودافع عز الدين عن موقف املستش����ار عبد املعز 
إبراهيم قائال إنه ضحى بتاريخه املهني والوظيفي 
من أجل املصلحة الوطنية وكان ما فعله هو السبيل 

الوحيد للخروج من األزمة.
وكش����ف اللواء عالء عز الدين عن أن التهديدات 
األميركية ملصر بعد القبض على املتهمني األميركيني 
تعدت التهديد بقطع املعونة ووصلت إلى حد التهديد 
بعمل عسكري ضد مصر ليس عن طريق أميركا ولكن 

عن طريق إسرائيل.

اعربت املمثلة هالة صدقي عن اس���تيائها من 
الوضع القائم في مصر وسألت: كيف سنقدم افالما 
والفن بشكل عام يواجه اتهامات بالتكفير؟! فنحن 
في موقف خطير وال استطيع ان انظر ملكان اخر 
الن بلدي مهدد باالنهيار، ثم اين مستقبل الفن في 
ظل سيطرة االخوان على البرملان؟ فما يقدم حاليا 
من افالم او مسلس���الت هو بقاي���ا فن، واضافت: 
الثورة لم تغير فينا شيئا وما حدث هو اظهار لكل 

العادات السيئة املوجودة عند املصريني، واحلقيقة 
اننا اصبنا بالصدمة في اخالقياتنا.

واملس���تقبل بالنسبة لي مظلم وال استطيع ان 
اتخيل مستقبل املواطن العادي وليس مستقبل الفن 
ولدي شعور بأننا في مرحلة سنشتاق فيها أليام 
الرقيب واعتقد ان القادم اسوأ ألن من قاموا بالثورة 
وطالبوا بالعدالة االجتماعية واحلرية اش���خاص 

ومن صعدوا الى احلكم اشخاص اخرون.

1»فني احلكومة من ثورة اجلياع التي يعيشها 
صيادو بحيرة املنزلة«، املسؤولون قاعدون على 
كراس���ي ويقبضون الفلوس ويتركون الشعب 
ميوت ويتعرض للقتل واالبتزاز اليومي، »النظام 
البائد يسيطر بنفوذه وأمواله، والنظام احلالي 
أشد ظلما من النظام البائد«، هذا ما قاله أعضاء 
اللجنة الزراعية مبجلس الشعب في أول اجتماع 
لهم بعد ثورة 25 يناير مبقر وزارة الزراعة مع 

املسؤولني.
وقال محمد فرج عضو اللجنة الزراعية مبجلس 
الش���عب عن حزب احلري���ة والعدالة، ان تعدد 
اجلهات املس���ؤولة بالتدخل في شؤون الثروة 
السمكية ببحيرة املنزلة أدى الى انهيارها، الفتا 
الى ان الش���رطة ال تكفي إلزالة التعديات على 

البحيرة ألن الداخلية لم تتعاف بعد لتس���يطر 
على اخلارجني على القانون.

وأضاف فرج ان هناك متييزا من قبل الهيئة 
العامة للثروة السمكية في تأجير املزارع السمكية 
ألصحاب النفوذ، وتكون قاصرة على أشخاص 
من يدفع أكثر، قائ���ال: »اللي ممعوش ميوت«، 
وهناك مئات األفدن���ة التي مت جتفيفها وردمها 
على ش���واطئ البحيرة يتم تقنينها وتوصيل 
املراف���ق لها، الفتا الى ان الصياد اآلن في حيرة 
بعد س���يطرة البلطجة على البحيرة وأصحاب 
النفوذ، مطالبا مجل���س الوزراء بقانون يحمي 
الصيادين احملترفني لعدم تهجيرهم وتنسيق 
املجلس العسكري مع الداخلية إلزالة التعديات 

على البحيرة.

القاهرة � د.ب.أ: اكد وزير النقل املصري د.جالل 
س���عيد انه ال توجد اي موافقات من السعودية او 
مصر بشأن انشاء جسر بري يربط بني الدولتني، 
كما انه ال توجد اي دراسات جدوى جدية من اجل 

تنفيذ هذا املشروع.
ونقل موقع »اليوم السابع« عن الوزير القول 
مساء اول من امس ان الوزارة لم تصلها اي دراسات 
مالية او فنية بشأن تنفيذ هذا املشروع، الفتا الى 
ان هذا املش���روع يعد حلما قوميا جميال، لكن اي 

مشروع يحتاج دراسات تؤيده لكي يتم البدء في 
تنفيذه.

وقال: نحتاج دراسات جدوى حقيقية وموافقات من 
الدولتني من اجل البدء في تنفيذ هذا املشروع.

وكانت تقارير س���عودية نقل���ت قبل ايام عن 
مس���ؤول في وزارة النقل السعودية ان اجلانبني 
اتفقا على وض���ع اخلطوط العريضة خالل االيام 
املقبلة لبداية مشروع اجلسر البري بني البلدين 

بتكلفة مبدئية ثالثة مليارات دوالر.

يعتقد كثيرون ان مقولة »رب ضارة نافعة« 
حتققت مع د.عبداملنعم أبوالفتوح، املرشح احملتمل 
لرئاسة اجلمهورية، فبعد احلادث الذي تعرض 
له عل���ى الطريق الدائري اثر عودته من مؤمتر 
انتخابي، باملنوفية، قام عدد كبير من مستخدمي 
ال� »فيسبوك« بالتنديد باحلادث واإلطراء على 
شخص أبوالفتوح، وكذلك تغيير صورة البروفايل 

اخلاصة بهم الى صورة للرئيس احملتمل.
وكت���ب أحدهم يقول: نتيج���ة ما تعرض له 
إبو الفت���وح ازداد حج���م التعاطف معه مبا ال 
تستطيع مئات املؤمترات أو الدعاية االنتخابية 

أن حتققه.
وتعبيرا عن النتيجة السلبية ملن قام باالعتداء 
اذا ثبت انه متعمد كتب آخر يقول: »ربنا سبحانه 
وتعالى يسلط على الظاملني غباءهم � كالعادة � 

علشان الناس تفهم احلقيقة، أعتقد اننا بدأنا نفهم 
مني هو الطرف الثالث«.وضمن الشخصيات التي 
غيرت صورة البروفايل اخلاص بها الى صورة 
للدكتور أبوالفتوح عقب احلادث مباشرة، دكتورة 
فيروز عمر، املستشارة االجتماعية، وكتبت تقول: 
رغم ان املخاب���رات الداخلية تتميز باالحتراف 
الشديد، ويعلمون ان االعتداءات او التلميحات 
بالتصفية اجلسدية تؤثر تأثيرا فعاال في ارهاب 
بعض الشخصيات والقوى، اال انهم قد أخطأوا 
في حساباتهم مع أبوالفتوح، فهو ليس من النوع 
الذي ميكن ارهابه، الرجل سيصبح اكثر صالبة 

وشجاعة وإصرارا بعد احلادث.
من جهة أخرى، اقترح أبوالفتوح بيع القصور 
الرئاسية، وتوزيع قيمتها على الشعب، وأن يقيم 

رئيس اجلمهورية القادم في منزله.

كشف أحد اخلطابات التي وجهها اللواء حسن 
عبدالرحمن، رئيس مباحث امن الدولة السابق، الى 
جميع رؤساء افرع اجلهاز عن انه طالبهم بحرق 
جمي���ع امللفات املوجودة لديه���م واملصنفة حتت 
بند »س���ري جدا« وفقا ملا قالته جريدة »املصري 

اليوم« امس.
واعترف عبدالرحمن امام املستشار محمد شوقي 
قاضي التحقي���ق املنتدب من وزارة العدل بكتابة 
اخلطاب خش���ية وقوع املس���تندات املهمة في يد 
اشخاص قد يتسببون من خاللها في تدمير البالد 

وزعزعة االستقرار.
واض���اف، خالل التحقيقات، انه طلب فقط من 
رؤساء افرع اجلهاز حرق امللفات التي حتمل عنوان 
»س���ري جدا«، لكنهم امروا بح���رق ملفات اخرى 

معنونة ب� »سرية للغاية«.
وتابع عبدالرحمن: كان هدفي من حرق امللفات 
احلفاظ على امن البالد، واستشهد مبناشدة القوات 
املسلحة االهالي اعادة املستندات التي عثروا عليها 

بعد اقتحام املقار، وقال ان جميع امللفات موجودة 
على اجهزة الكمبيوتر لدى جهات سيادية.

وقال رؤس���اء 12 فرعا خ���الل التحقيقات انهم 
نفذوا اوامر عبدالرحمن ونائبه وقتها اللواء طارق 
ابوغيدة وابلغوا الضباط املسؤولني بقرار رئيس 

اجلهاز.
وكشف احد الضباط خالل التحقيقات عن ان جنل 
شخصية بارزة في القوات املسلحة كان يعمل ضابطا 
في فرع امن الدولة السابق مبحافظة االسكندرية 
كان ضمن الضباط احملتجزين من جانب االهالي، 
ووالده ارس���ل فرقة خاصة م���ن اجليش الطالق 

سراحه.
من جانبها، كش���فت مص���ادر قضائية مطلعة 
ع���ن قرب انتهاء التحقيقات ف���ي القضية واحالة 
عبدالرحمن وابوغيدة و66 مسؤوال وضابطا في 
اجله���از املنحل الى احملاكم���ة، وقالت املصادر ان 
جهات التحقيق تستمع حاليا الى اقوال الضباط 

الذين نفذوا عملية حرق امللفات.

إلهام شاهني: تقلصت حريتنا
وال وجود حلرية الرأي أو اإلبداع

آينت عامر: أنا الطبيبة املعاجلة 
للرئيس السابق

شعبان عبدالرحيم:
ال أتوقع جناح عمرو موسى

صرحت املمثلة إلهام شاهني بأنه »ليس لدينا 
حاليا أي مكتسبات، فال حرية رأي أو إبداع، وحتى 
املبدع ال يس���تطيع أن يقول رأيه دون أن يواجه 
تطاوال أو أن يتم وضعه في قوائم سوداء، فكنا في 
املاضي نقدم الفن الذي نريده بينما تقلصت حريتنا، 
وبدأنا »نتلكك« بكلمة 
مسلم ومسيحي، واعتقد 
ان كل ه���ذه االش���ياء 
مفتعلة وليس لها وجود 
بداخلنا كمصريني لكنها 
موجودة عند املتطرفني 

من اجلانبني«.
»الرقابة  واضافت: 
الب���د ان تك���ون أكثر 
تفتحا، أنا شخصيا مع 
طرح كل القضايا واآلراء 
سواء كانت مع أو ضد 
أي قضية ألن السينما 
تنق���ل الواقع وإذا لم يتحقق ذلك فإنها س���تكون 
كاذبة ولن نصل أبدا إلى أي حل ملشاكلنا ما دمنا 

نضحك على أنفسنا«.

تس����تعد الفنانة آينت عامر لتجسيد دور جديد في 
مسلسل »املزرعة« املقرر بدء تصويره الشهر اجلاري، 
وتقول أعجبتني قصة املسلس����ل الذي كتبه محس����ن 
اجلالد وش����عرت بأن دوري س����يمثل إضافة لي حيث 
أجسد شخصية الطبيبة التي تعالج الرئيس السابق 
الذي يتم  في املستشفى 
حجزه ب����ه والدور مليء 
والصراع،  باملتناقضات 
يضفي على الش����خصية 
بريقا. وأضافت: »أمتنى 
أن يصل للمشاهد ويكون 
اضافة لرصيدي الفني«.

»املزرعة«  مسلس����ل 
إخراج عادل مكني ويشارك 
في بطولته مجموعة كبيرة 
النجوم منهم صالح  من 
رشوان ورجاء اجلداوي 
ونيرمني الفقي وأمين عزب 

وإيهاب فهمي ومجموعة كبيرة من النجوم.

القاهرة � أ.ش.أ: أعرب املطرب الش����عبي ش����عبان 
عبدالرحيم عن أمله في جناح عمرو موسى املرشح احملتمل 
لالنتخابات الرئاسية املقبلة، وقال: »أمتنى جناح عمرو 
موسى، ولكن ال أتوقع ذلك، واهلل أعلم«. وقال عبدالرحيم 
في تصريح لوكالة أنباء الش����رق األوس����ط إن قناته 
)شعبوال( تعمل على دعم 
عمرو موسى والترويج له 
بشكل يومي، مشيرا إلى 
أن موسى يعد األقرب إلى 
الناس. من ناحية أخرى، 
يتوج����ه عبدالرحيم إلى 
دبي غ����دا إلحي����اء حفل 
غنائي يحضره عدد كبير 
من املصريني املقيمني في 
اإلمارات، نافيا أن تكون 
هذه احلفل����ة مخصصة 

للترويج لعمرو موسي.

الهام شاهني

آينت عامر

شعبان عبدالرحيم

اقترح بيع قصور الرئاسة وتوزيع قيمتها على الشعب


