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ــ قالت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إنها قطعت عالقتها مع المخرج خالد يوسف بعد
مكالمة دارت بينهما طالبته فيها بدعم جهود تهدئة الشارع المصري، األمر الذي رفضه

على ما يبدو خالد يوسف ما أدى إلى احتدام النقاش بينهما وٕاغالقه الهاتف في وجهها.
ــ منع المحتجون المصريون اإلعالمية المصرية لميس الحديدي التي تقدم برنامج 'من

قلب مصر' في التلفزيون الحكومي من الدخول لميدان التحرير وأجبروها على العودة من
حيث أتت متهمين التلفزيون الحكومي بأنه تسبب في تضليل الشعب المصري وٕايقاع مزيد

من الضحايا ببث معلومات مغلوطة عن المظاهرات ومن نظموها وشاركوا فيها.
ــ منع صحافيون مصريون نقيب الصحافيين مكرم محمد احمد من دخول مبنى النقابة

للمشاركة في جنازة رمزية لصحافي من جريدة االهرام سقط برصاص االمن، واجبروه على
مغادرة المبنى مرددين 'الشعب يريد اسقاط اعالم النظام'.

ــ تنوعت الهتافات في مظاهرات امس وكان اغلبها يدور حول مطالبة الرئيس مبارك
بالرحيل لكن الجديد كان هو تساؤل البعض حول ثروة الرئيس مبارك وعائلته، وردد بعض

المتظاهرين هتاف: 'يا مبارك يا طيار من فين لك سبعين مليار'.
ــ الول مرة منذ ثالثين عاما تصدر صحيفة 'االهرام' الدولي بصورة صغيرة للرئيس مبارك
في صفحة داخلية وتخلو من اي صورة لزوجته او ابنه جمال، ونقلت الصحيفة خبر عقد

الرئيس اجتماعين مع كبار المسؤولين في الجمهورية بحجم صغير يسار صفحتها االولى،
بينما كان موضوعها الرئيسي االول عن المظاهرات في ميدان التحرير واول ظهور للدكتور

اسامة الباز المستشار السياسي السابق للرئيس بين المتظاهرين.
ــ وزير اإلعالم انس الفقي الذي قام بحجب قناة الجزيرة ومالحقتها يشاهد الجزيرة سراً في
مكتبه، لمعرفة آخر األخبار.. مقرب للفقي أكد أنه يغلق باب مكتبه على نفسه ويستمع

للجزيرة وكلما دخل عليه موظف أو زائر يقوم بإغالق الجهاز.
ــ تعرض الفنان احمد السقا لموقف محرج بمجرد وصوله لميدان التحرير مع صديقه

الفنـــان أحمـــد حلمي، اذ قام المتظاهرون بطــــرد السقا بسبب مواقفـــه المؤيدة لمبارك،
واصــــر الـــــثوار على طرده بعد ان اكتشفوا شخصيته.. يذكر أن السقا صديق شخصي

لجمال وعالء مبارك.
من جانبه قرر أحمد حلمي المرابضـــة بجوار زوجته منى زكي في االنضمام الى

المتظاهرين بالميدان، يذكــــر أن حلمي حرص على توخي روح النقد للنظام في افالمه
األخيرة، حلمي تعرض لسرقة هاتفه النقال، إال أن أحد المعتصمين شاهد السارق وأعاد

الهاتف إليه.

زكريا مصرى - ديكتاتورية وسرقة من اولها !

جاء فى الخبر ان المتظاهرين طردوا لميس الحديدى واحمدالسقامن ميدان التحرير لكونهمامعارضين لهم

اليس زلك تصرفا ديكتاتوريا من المتظاهرين؟ وايضااغالق خالد يوسف الهاتف فى وجة غادة لكونها معارضة

تدعوة للتهدئة اليس زلك تصرفاديكتاتوريامنة كمتظاهر؟ وهل نظافة اليد ان يقوم احد المتظاهرين بسرقة

الهاتف النقال الخاص باحمدحلمى؟ الى جانب زلك قرر احد المتظاهرين فى لقاء تلفزيونى مع مدحت شلبى

اليوم انة(المتظاهر) قد اجتمع مع عدد من المسجلين خطر اثناء تواجدهم فى ميدان التحرير! ارجوتفسير زلك

من االستاز عطوان وانااكن لة كل التقدير كمناضل فلسطينى

نايف عبداهللا سبيتي - يوم المواقف

المواضيع األكثر قراءة
باري عطـوان مبـارك ال يسـتحق     �عبد ال

مخرجا مشرفا
ــد الســقا ولميــس ــات طــرد أحم       لقطــ
ــي ــس الفق ــدان التحــرير.. ان الحديـدي مـن مي

يشاهد الجزيرة سرا
ــغ وزيــر خارجيــة االمــارات ــارك ابل     �مب
ــد ــة لتجمي ــى البقــاء' بـالغ للنياب 'اصــراره عل
ارصــــدته.. وتمــــرد فــــي صــــحف الحكومــــة
وقنواتها.. ومخاوف من هـروب مليـارات عـبر

بنك لملياردير سعودي
ــة ســنوات العســل     �رأي القـــدس نهاي

االسرائيلية؟
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   إعالميون مصريون يعلنون براءتهم من اإلعالم
الرسمي

�يونس أبو أيوب  

نبارك ونشارك هذه اإلنتفاضة العفوية المحقة لشعب مصر ولكل الشعوب المستضعفة التي ستتبع هذا النهج

العظيم ونطلب من كل مواطن عربي شريف وفي أي موقع كان ونقول له "أنت مواطن، ومواطنيتك فوق كل

إعتبار أو إختصاص"لو كنت فنان،صحفي،كاتب ،جندي،ظابط، تاجر ،فاجر ماعليك إال أن تتفاعل مع المواطن

البسيط ألن عدم تفاعلك معه سيجعلك معه في نفس الخط ولو بعد حين.لذلك حسنافعل المنتفضون الثائرون

ال"المحتجون" بطرد السقا وغادة والحديدي وكل خانع وخاضع ومتذلل لغير اهللا. شهد التاريخ وسيشهد لمصر

وتونس ولمن سيليهمامن إنتفاضات في العالم العربي عالم مصاصي دماء الضعفاء"نقول لبقية الدكتاتوريات

في العالم العربي الفرصة أمامكم ما عليكم إال التواضع أما شعوبكم التي تناجي ربها ليال نهارا بأن يريحها

منكم ومن جوركم وٕاستبدادكم وال تنسوا بأن"في حكمة اهللا آية...لكل ظالم نهاية"

 
ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

نسخة للطباعة

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 

"القدس العربي" ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب
ا7ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم. كما ترجو الصحيفة من

المعلقين ادخال ا7سم ا7ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا7سماء المستعارة. ويفضل ان
تكون التعليقات مختصرة بحيث 7 تزيد عن 200 كلمة. 
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رياضة

الزمالك يرحب بإقامة مباريات الدوري المصري
بدون جمھور واIھلي يرفض

بOتر يلغي زيارته لفلسطين بسبب احداث
الشرق اIوسط

أسبانيا تحافظ على موقعھا في صدارة تصنيف
الفيفا ومصر تتراجع

مزيد

منوعات

العراقي ماجد المھندس يطلق أغنية خاصة
لمصر بعنوان أم الدنيا

استبعاد شاعر سعودي من مھرجان كويتي
بسبب قوله رحم هللا صدام حسين
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�د. حسين مجدوبي  
الجيوسياسي في العالم العربي

�سلمان أبو سته  
يثوروا

�اسماعيل القاسمي الحسني  
الجزائري بالسلطة

�عبد اللطيف البوزيدي  

استقالة رئيس اتحاد ا[ذاعة والتلفزيون
المصري احتجاجا على معالجة مظاھرات

الغضب

مزيد

أخبار خفيفة

أردني يقتل شقيقته بـ35 طعنة تطھيرا لشرف
العائلة

أمير سعودي قتل خادمه يحظى بمعاملة
خاصة بسجنه البريطاني

أول قضية دعارة الكترونية في اIردن

ضبط 11 شابا وفتاة في حفل راقص بالمدينة
المنورة في السعودية

مزيد

تحقيقات

وجود قوي للمراة المصرية في ميدان التحرير
وبدون تحرش

مزيد
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