…..ﻟﻘطــﺎت طﺮد أﺣﻣد اﻟﺳﻘﺎ وﻟﻣﻳس اﻟﺣدﻳدي ﻣن ﻣﻳدان اﻟﺗﺣﺮﻳﺮ

ﻤدﺨل

أرﺸﻴف

ﻤواﻗﻊ اﺨرى

اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻷﻜﺜر ﻗراءة
ﻋﺒد اﻝﺒﺎري ﻋطـوان ﻤﺒـﺎرك ﻻ ﻴﺴـﺘﺤق
ﻤﺨرﺠﺎ ﻤﺸرﻓﺎ
ﻝﻘطــ ــﺎت ط ــرد أﺤﻤ ــد اﻝﺴــﻘﺎ وﻝﻤﻴــس
اﻝﺤدﻴـدي ﻤـن ﻤﻴ ــدان اﻝﺘﺤ ــرﻴر ..اﻨ ــس اﻝﻔﻘ ــﻲ
ﻴﺸﺎﻫد اﻝﺠزﻴرة ﺴرا
ﻤﺒ ــﺎرك اﺒﻠ ــﻎ وزﻴــر ﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻻﻤــﺎرات
'اﺼ ـرارﻩ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺒﻘــﺎء' ﺒـﻼغ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒ ــﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴ ــد
ارﺼ ــــدﺘﻪ ..وﺘﻤــــرد ﻓــــﻲ ﺼــــﺤف اﻝﺤﻜوﻤــــﺔ
وﻗﻨواﺘﻬﺎ ..وﻤﺨﺎوف ﻤن ﻫـروب ﻤﻠﻴـﺎرات ﻋـﺒر
ﺒﻨك ﻝﻤﻠﻴﺎردﻴر ﺴﻌودي
رأي اﻝﻘـــدس ﻨﻬﺎﻴ ــﺔ ﺴــﻨوات اﻝﻌﺴــل
اﻻﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ؟
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ﻝﻘطــﺎت طرد أﺤﻤد اﻝﺴﻘﺎ وﻝﻤﻴس اﻝﺤدﻴدي ﻤن ﻤﻴدان اﻝﺘﺤرﻴر ..اﻨس اﻝﻔﻘﻲ
ﻴﺸﺎﻫد اﻝﺠزﻴرة ﺴرا

ﻜﻠﻤﺔ رﺌﻴس اﻝﺘﺤ

2011-02-08

ــ ﻗﺎﻝت اﻝﻔﻨﺎﻨﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻏﺎدة ﻋﺒد اﻝرازق إﻨﻬﺎ ﻗطﻌت ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺨرج ﺨﺎﻝد ﻴوﺴف ﺒﻌد
ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ دارت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ طﺎﻝﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒدﻋم ﺠﻬود ﺘﻬدﺌﺔ اﻝﺸﺎرع اﻝﻤﺼري ،اﻷﻤر اﻝذي رﻓﻀﻪ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒدو ﺨﺎﻝد ﻴوﺴف ﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﺤﺘدام اﻝﻨﻘﺎش ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ٕواﻏﻼﻗﻪ اﻝﻬﺎﺘف ﻓﻲ وﺠﻬﻬﺎ.
ــ ﻤﻨﻊ اﻝﻤﺤﺘﺠون اﻝﻤﺼرﻴون اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 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 ٕواﻴﻘﺎع 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 اﻻﻫرام ﺴﻘط ﺒرﺼﺎص اﻻﻤن ،واﺠﺒروﻩ ﻋﻠﻰ
ﻤﻐﺎدرة اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻤرددﻴن 'اﻝﺸﻌب ﻴرﻴد اﺴﻘﺎط اﻋﻼم 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 ﻻول ﻤرة ﻤﻨذ ﺜﻼﺜﻴن ﻋﺎﻤﺎ ﺘﺼدر ﺼﺤﻴﻔﺔ 'اﻻﻫرام' 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 اﻻوﻝﻰ،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻻول ﻋن اﻝﻤظﺎﻫرات ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘﺤرﻴر واول ظﻬور ﻝﻠدﻜﺘور
اﺴﺎﻤﺔ اﻝﺒﺎز اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠرﺌﻴس ﺒﻴن اﻝﻤﺘظﺎﻫرﻴن.
ــ وزﻴر اﻹﻋﻼم اﻨس اﻝﻔﻘﻲ اﻝذي ﻗﺎم ﺒﺤﺠب ﻗﻨﺎة اﻝﺠزﻴرة وﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ ﻴﺸﺎﻫد اﻝﺠزﻴرة ﺴ ارً ﻓﻲ
ﻤﻜﺘﺒﻪ ،ﻝﻤﻌرﻓﺔ آﺨر اﻷﺨﺒﺎر ..ﻤﻘرب ﻝﻠﻔﻘﻲ أﻜد أﻨﻪ ﻴﻐﻠق ﺒﺎب ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ وﻴﺴﺘﻤﻊ
ﻝﻠﺠزﻴرة وﻜﻠﻤﺎ دﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﻤوظف أو زاﺌر ﻴﻘوم ﺒﺈﻏﻼق 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 وﻋﻼء ﻤﺒﺎرك.
ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻗرر أﺤﻤد ﺤﻠﻤﻲ اﻝﻤراﺒﻀـــﺔ ﺒﺠوار زوﺠﺘﻪ ﻤﻨﻰ زﻜﻲ ﻓﻲ اﻻﻨﻀﻤﺎم اﻝﻰ
اﻝﻤﺘظﺎﻫرﻴن ﺒﺎﻝﻤﻴدان ،ﻴذﻜــــر أن ﺤﻠﻤﻲ ﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘوﺨﻲ روح اﻝﻨﻘد ﻝﻠﻨظﺎم ﻓﻲ اﻓﻼﻤﻪ
اﻷﺨﻴرة ،ﺤﻠﻤﻲ ﺘﻌرض ﻝﺴرﻗﺔ ﻫﺎﺘﻔﻪ اﻝﻨﻘﺎل ،إﻻ أن أﺤد اﻝﻤﻌﺘﺼﻤﻴن ﺸﺎﻫد اﻝﺴﺎرق وأﻋﺎد
اﻝﻬﺎﺘف إﻝﻴﻪ.

ﺘﺼﻔﺢ ﻋدد اﻝﻴو
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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؟ واﻴﻀﺎاﻏﻼق 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 اﻻﺴﺘﺎز ﻋطوان واﻨﺎاﻜن ﻝﺔ ﻜل اﻝﺘﻘدﻴر ﻜﻤﻨﺎﻀل ﻓﻠﺴطﻴﻨﻰ
ﻨﺎﻴف ﻋﺒداﷲ ﺴﺒﻴﺘﻲ  -ﻴوم اﻝﻤواﻗف
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ﻨﺒﺎرك وﻨﺸﺎرك ﻫذﻩ اﻹ ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 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 إﻻ أن ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻤواطن
اﻝﺒﺴﻴط ﻷن ﻋدم ﺘﻔﺎﻋﻠك ﻤﻌﻪ ﺴﻴﺠﻌﻠك ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺨط وﻝو ﺒﻌد ﺤﻴن.ﻝذﻝك ﺤﺴﻨﺎﻓﻌل اﻝﻤﻨﺘﻔﻀون اﻝﺜﺎﺌرون
ﻻ"اﻝﻤﺤﺘﺠون" ﺒطرد اﻝﺴﻘﺎ وﻏﺎدة واﻝﺤدﻴدي وﻜل ﺨﺎﻨﻊ وﺨﺎﻀﻊ وﻤﺘذﻝل ﻝﻐﻴر اﷲ .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 إﻻ اﻝﺘواﻀﻊ أﻤﺎ ﺸﻌوﺒﻜم اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺠﻲ رﺒﻬﺎ ﻝﻴﻼ ﻨﻬﺎرا ﺒﺄن ﻴرﻴﺤﻬﺎ
ﻤﻨﻜم وﻤن ﺠورﻜم ٕواﺴﺘﺒدادﻜم وﻻ ﺘﻨﺴوا ﺒﺄن"ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ اﷲ آﻴﺔ...ﻝﻜل ظﺎﻝم ﻨﻬﺎﻴﺔ"

رﻴﺎﻀﺔ

ارﺴل ﻫذا اﻝﺨﺒر اﻝﻰ ﺼدﻴق ﺒﺎﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ
ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟
الزمالك يرحب بإقامة مباريات الدوري المصري
بدون جمھور واألھلي يرفض

"القدس العربي" ترحب بتعليقات القراء ،وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب
االساءات الشخصية والطائفية ،ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم .كما ترجو الصحيفة من
المعلقين ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة .ويفضل ان
تكون التعليقات مختصرة بحيث ال تزيد عن  200كلمة.

اﻷﺴم:
ﺒرﻴدك اﻷﻝﻜﺘروﻨﻲ:
اﻝﻤوﻀوع:
اﻝﺘﻌﻠﻴق:

بالتر يلغي زيارته لفلسطين بسبب احداث
الشرق األوسط

Characters left

750

You may enter up to 750 characters

أسبانيا تحافظ على موقعھا في صدارة تصنيف
الفيفا ومصر تتراجع
مزيد

ﻤﻨوﻋﺎت

إﻋﻼﻤﻴون ﻤﺼ
اﻝرﺴﻤﻲ

ﻴوﻨس أﺒو أﻴوب
العراقي ماجد المھندس يطلق أغنية خاصة
لمصر بعنوان أم الدنيا

Submit

استبعاد شاعر سعودي من مھرجان كويتي
بسبب قوله رحم ﷲ صدام حسين
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…..ﻟﻘطــﺎت طﺮد أﺣﻣد اﻟﺳﻘﺎ وﻟﻣﻳس اﻟﺣدﻳدي ﻣن ﻣﻳدان اﻟﺗﺣﺮﻳﺮ

09/02/2011

استقالة رئيس اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
المصري احتجاجا على معالجة مظاھرات
الغضب
مزيد

أﺨﺒﺎر ﺨﻔﻴﻔﺔ

د .ﺤﺴﻴن ﻤﺠد
اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ

ﺴﻠﻤﺎن أﺒو ﺴﺘ
ﻴﺜوروا
أردني يقتل شقيقته بـ 35طعنة تطھيرا لشرف
العائلة

اﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻘﺎﺴ
اﻝﺠزاﺌري ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ

ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف اﻝ
أمير سعودي قتل خادمه يحظى بمعاملة
خاصة بسجنه البريطاني

أول قضية دعارة الكترونية في األردن

ضبط  11شابا وفتاة في حفل راقص بالمدينة
المنورة في السعودية
مزيد

ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت

وجود قوي للمراة المصرية في ميدان التحرير
وبدون تحرش
مزيد
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