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نفت املمثلة املصرية سماح انور ما تردد عنها، بخصوص 
دعوتها في تصريحات إلحدى الفضائيات املصرية، حلرق كل 

املتظاهرين مبيدان التحرير بزعم انهم خربوا البلد.
وقالت س����ماح: لم اق����ل ابدا هذا الكالم، وال اس����تطيع ان 
افعل ذلك، ومن املفترض ملن افترى علي بهذا الكالم ان يظهر 
جنسيتي االسرائيلية. كما اوضحت كل ما حدث انني حتدثت 
في الفضائية املصرية وسألت املذيع عن سر إذاعتهم املتكررة 
لتحذيرات اجليش من املتواجدين في ميدان التحرير مع ان 
الشباب املعتصمني ال يسمعونهم، وسألته من هم املتواجدون 

حالي����ا في امليدان، فأجابني: اإلخ����وان واألجندات، وكان ردي »خالص 
يتحرقوا«.

ثم أضافت: ولكني في الوقت احلالي ارى انهم مخطئون في استمرار 
اعتصامهم، وذلك ألنهم وصلوا ملطالبه����م، فلماذا يصرون على تدمير 

البلد، والسماح لآلخرين بالتدخل ايضا؟!

وتابعت بالقول: اود ان اطلب من املتظاهرين بعض الهدوء 
وحل االعتصام، وذلك ألن معظم املصريني يرغبون في األمان 
واالس����تقرار، وكل يوم يزيد عدد املعارضني للش����باب اكثر، 

وسينقلب الشعب عليهم!
هذا التحول من جانب س����ماح أن����ور جاء بعد ان تفجرت 
موج����ة هائلة من التعليقات الغاضبة والتهديدات الصريحة 
ألنور استهدفت صفحة مخصصة حملبيها على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك« احت����وت على الكثير من التهديدات 

والشتائم.
ومما جاء على الردود في الصفحة ما كتبته آمال أفغاني التي قالت 
»حسبي اهلل ونعم الوكيل فيك، عاوزة حترقي والدنا اللي زي الشمس 
في البرد وزي النجوم في عز الظالم، ان شاء اهلل ربنا يورينا فيك يوم 
ويتحرق قلبك زي ما نفسك حترقي قلب امهاتهم وآبائهم عليهم، وربنا 

يرد كيدك في نحرك، آمني«.

المتظاهرون في »التحرير« لتامر حسني وعمرو أديب: بّره.. بّره
ومطرب الجيل باكيًا : ماكنتش فاهم وهما اللي قالولي قول كده

الجيش فّض اشتباكًا بين المعتصمين وحرس »مطرب الجيل«.. ووائل غنيم على »تويتر«: التعرض لتامر أكبر غلط

.. وعمرو أديب خالل رفض احملتجني لوجوده بينهم في ميدان التحرير تامر حسني باكيا في ڤيديو مت تصويره بعد طرده من ميدان التحرير

القاهرة � وكاالت: جزاء لهما 
عل����ى موقفهما الس����ابق املؤيد 
للنظام، ولهجومهما وتشكيكهما 
ف����ي وطنية ش����باب 25 يناير، 
ق����ام آالف م����ن املعتصمني في 
مي����دان التحرير برفض تواجد 
أديب  الش����هير عمرو  االعالمي 
والفنان املصري امللقب مبطرب 
اجليل تامر حسني بينهم، حيث 
استقبلوهم بهتافات وصيحات 
استنكار وكلمة واحدة هي »برة.. 
برة«. وفوجئ املتظاهرون في 
الثالث����ة والنص����ف فجر امس 
بدخول تامر حسني ومعه عدد 
من حراسه الشخصيني الى ميدان 
التحرير، وسط حالة من اخلمول 
أو النوم يشهدها امليدان في تلك 
الساعة املبكرة من الصباح، حيث 

لم ينتبه كثيرون لدخوله.
غير أن تامر حسني فوجئ 
فور محاولته إلقاء كلمة للشباب 
الداخلي����ة للميدان  في اإلذاعة 
برفض واس����ع من املتواجدين، 
حيث قوبل بعبارات االستهجان 
وصافرات رافضة لبقائه، وهتف 
املعتصمون ضد تامر حس����نى 
عند صعوده الى اذاعة امليدان: 
»انزل..انزل.. ارحل ارحل.. برة 

برة«.
وأصر املتجمهرون على عدم 
سماع كلمة واحدة منه، بعد أن 

اتهموه بأن����ه كان من أوائل من 
هاجموا ثورتهم.

واش����تبك املعتصم����ون مع 
مسؤولى االذاعة لسماحهم لتامر 
حس����ني بالصعود إلى املنصة، 
وتدخل النائب االخوانى السابق 
محمد البلتاجى، وألقى كلمة حض 
فيها الشباب على غض الطرف 

عنه. 
وظهر تامر حسني في ڤيديو 
مت تصويره بعد طرده من امليدان 
قائال انه لم يكن يعرف حقيقة 
حرك����ة الش����باب، وأن البعض 

الناش����ط  ومن جانبه كتب 
السياسي وائل غنيم على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«: 
»أرجوكم قولوا للشباب: التعرض 
لتامر حسني هو أكبر غلط، إحنا 
دلوقت����ي بنخلي كل واحد عايز 
يراجع نفسه يفكر ألف مرة.. كل 

واحد بينضم لينا مكسب«.
هذا، وجاء رد فعل املتظاهرين 
جت����اه عمرو أديب النه س����خر 
منهم كثيرا عبر برنامجه الذي 
يقدمه في قناة احلياة، اما تامر 
حسني فهو نتيجة لظهوره الفترة 

نفى الفنان املصري أحمد السقا تعرضه للطرد 
من جانب الشباب املتظاهرين في ميدان التحرير، 
مش���يرا الى ان ما تردد عن تكليف السلطة إياه 
بالذهاب الى امليدان لفض املتظاهرين كذب وال 

أساس له من الصحة.
كما أكد ض���رورة تكوين ح���زب او ائتالف 
لش���باب 25 يناير يس���تطيعون عبره ممارسة 
احلياة السياسية وإصالح الفساد في البلد، الفتا 
الى انه ليس���ت لديه أي أيديولوجيا سياسية، 

وانه محايد، واعترف بثورة الشباب، وانه بدأ يتفهم مطالبهم، وانه 
ليس من العيب ان يقول احلق.

أعربت الفنانة املصرية فيفي عبده عن استيائها 
من اس���تمرار التظاهرات الش���عبية في ميدان 
التحرير، مؤكدة ان ما فعله الش���باب بثورتهم 
يعد اجنازا عظيما ملستقبل مصر. هذا وطالبت 
الش���باب بالصبر على احلكومة اجلديدة بعدما 
استجابت ملطالبهم، حيث قالت: »ان اجلنني في 
بطن األم يتكون في 9 أشهر، وربنا خلق الدنيا 

في 6 أيام«.
كما عبرت فيفي عن انزعاجها من االهانات التي 

وجهها البعض للرئيس مبارك، مشيرة الى انه حكم مصر لسنوات 
طويلة وحافظ على شبابها من الدخول في حروب.

أعلنت املطربة شيرين عبدالوهاب انها لن تغني 
مجددا في التلفزيون الرسمي املصري متهمة إياه 
بتزييف احلقائ����ق واتهام املتظاهري����ن بالعمالة 

واخليانة.
وقالت شيرين � في تصريحات خالل مشاركتها 
مع املتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة: 
»التلفزيون احلكومي روج أكاذيب حول املتظاهرين 
في ميدان التحرير وش����كك في وطنيتهم، في حني 
انهم أغلبية الشعب املصري وأقسمت أال أغني له 

مرة أخرى«. وأعربت املطربة املصرية عن بالغ حزنها لس����قوط شهداء 
من خيرة الشباب في ثورة الغضب، والتي بدأت يوم 25 يناير ومازالت 

مستمرة حتى اليوم.
وتساءلت شيرين � التي زارت ميدان التحرير امس األول � »أين جمعيات 
ومنظمات حقوق اإلنسان من كل هذا العدد من القتلى واملصابني الذين 

سقطوا في ميدان التحرير؟ وكيف سمحت احلكومة لنفسها بهذا؟«.
ووجهت شيرين حديثها ملبارك قائلة: »إنه اذا كان رئيسا ملصر فعال 
ويريد أمنها فليطلب فورا مبحاكمة املسؤولني عن قتل املئات من الشهداء 
األبرياء في ثورة الكرامة«. وغنت ش����يرين التي جتمع حولها عشرات 
املتظاهري����ن والقنوات االخبارية في ميدان التحرير النش����يد الوطني 

املصري وردده خلفها مئات احلاضرين.

عبرت املمثلة الش���ابة مي كساب عن موقفها 
الرافض للمظاهرات متسائلة خالل مكاملة تلفونية 
مع إحدى القنوات املصرية: ملاذا لم يتدخل اجليش 
الى اليوم ليفرق املتظاهرين الذين يقومون بتخريب 
البلد؟ واعتبرت مي ان املظاهرات تسيطر عليها 
»أجندة خارجي���ة« حتدد لهم م���ا يفعلونه وما 
يقولونه، مؤكدة انها قامت بإقناع عدد من معارفها 
املتواجدين مبيدان التحرير بالعودة الى منازلهم. 
ووصفت مي املعتصمني بامليدان بأنهم »جهلة ال 

يعلمون التاريخ وغير واعني بالش���يء ال���ذي يقومون به وانهم غير 
مثقفني« وطالبت مي خالل مداخلتها بإغالق موقع ال� »فيس بوك« ألنه 

يحتوي على أشخاص يحرضون الشباب بأسماء مستعارة!

أعرب���ت الفنانة املصرية لوس���ي عن حزنها 
الشديد، بعد ان تعرض امللهى الليلي الذي متتلكه 
لالحتراق والتدمي���ر على أيدى من وصفتهم ب� 
»بلطجية املظاهرات« وقالت انها متر حاليا بأزمة 

نفسية تلزمها املنزل.
وأضافت لوسي ان امللهى الليلي الذي متتلكه 
في شارع »الهرم« تعرض لالحتراق والتهشيم 
والس���رقة، جراء أعمال الشغب التي حدثت في 

املظاهرات.

وجهت النجمة السعودية رمي عبداهلل دعوة 
الصدق���اء صفحته���ا بال� »فيس ب���وك« للدعاء 

للمصريني لتجاوز االزمة التي مير بها بلدهم.
وبينما لم تشر رمي في رسالتها التي كتبتها 
االثنني املاضي ال���ى الثورة املصرية التي قادها 
الش���باب في 25 يناير، اعتب���رت ان ما متر به 
مصر حاليا هو من صناعة اخلونة واملندس���ني 

والطامعني.
وختمت رس���التها بدعوة اصدقائها للدعاء 

للمصري���ني، وقالت ادع���وا لهم � اخواني واخواتي � فهم في ش���دة 
وبحاجة لدعائكم.. اهلل يفرج همهم ويزيل كربتهم ويعز كل اوطان 

العرب واملسلمني.
معلق إماراتي على مباراة بروسيا وشالكه يبكي 

بحرقة على مصر عند نزول زيدان للملعب
انخ��رط املعل��ق اإلماراتي أحمد حام��د الذي كان يعل��ق على مباراة 
دورمتوند وش��الكه في البوندس��ليغا األملانية ف��ي نوبة بكاء مبجرد ان 
توجه��ت الكاميرا الى الالعب املص��ري محمد زيدان جنم منتخب مصر 
ودورمتوند األملاني الذي ش��ارك ب��دال من الپولن��دي جاكون بالزيكو 
فس��كي في الدقيقة 86 من عم��ر املباراة، ظل حامد يبك��ي حزينا على 
األحداث في مصر وطلب من اجلميع بالدعاء ألهلها بأن يفك كربهم وان 

يعيد الى مصر أمنها وسالمتها.

في املقابل، طالب كل من د.عالء 
الس���يد بإسقاط  صادق ونادر 
النظام القائم عبر مش���اركتهما 
في املظاهرات التي اندلعت في 25 
يناير املاضي التي التزال مستمرة 

حتى اللحظة.

ش���حاتة واحمد حسام )ميدو( 
ووائل جمعة وابراهيم س���عيد 
بينما اضاف موقع »غول دوت 
الالعبني والنجوم  كوم« اسماء 
عصام احلضري ومصطفى يونس 

وشيكاباال وفتح اهلل.

دبي � سي ان ان: العبو كرة 
القدم في مصر لم يكش���فوا عن 
ميلهم السياسي، أي مع او ضد، 
اال قلة قليلة منهم الذين عبروا عن 
موقفهم بانهم من معارضي ثورة 
الشعب املصري ومؤيدي مبارك 
وعلى رأس هؤالء يأتي التوأمان 

حسام وابراهيم حسن.
الثانية  القن���اة  فقد نقل���ت 
بالتلفزي���ون املصري صورهما 
خالل تظاه���رة مؤيدة للرئيس 
حسني مبارك تواجدت في ميدان 

مصطفى محمود.
ونق���ل موقع »مصراوي« ان 
من بني من شاركوا في مظاهرة 
الرياضيني  التأييد ملبارك م���ن 
الى جانب التوأمني حسن، املدير 
الفن���ي للمنتخب املصري لكرة 
القدم حسن شحاتة وكرمي حسن 

ح����اول توجيه كلمة لهم يطلب 
فيها منهم التهدئة والعودة إلى 
منازلهم وانتظار ما تسفر عنه 
احلكومة اجلديدة، وبينما حاول 
بعض املتظاهرين إجبار املغني 
على مغادرة امليدان، حاول حرسه 
الشخصي الدفاع عنه، مما أسفر 
عن مشادات بني الطرفني اضطر 
القابع  معها اجليش املص����ري 
عل����ى أركان امليدان إلى التدخل 
لفضها، ومت توفير خروج آمن 
لتامر حسني وسط هجاء واسع 
له من جانب املتظاهرين الذين 

خدعه، وطلب منه أن يقول كلمة 
في التلفزيون إلنقاذ الوطن.

وقال تامر في الڤيديو الذي 
ظهر به وهو يبكي: »أنا عارف إني 
ممكن أموت النهارده، لكن مش 
زعالن منهم، ...أنا ما عرفش إيه 
اللي بيحصل بالضبط، في ناس 
طلبت مني أطلع أقول حاجات 
وأنا ما كنت����ش فاهم، قالوا لي 
اطلع قول كلم����ة وانقذ الناس، 
أنا كنت مخ����دوع، وكنت جاي 
النهارده أقول لهم أنا كنت فاهم 

غلط، ومش زعالن منهم«.

شعبوال: يا برادعي يا مولعها
كّبر دماغك وسعها!

قام ش��عبان عبدالرحيم بتس��جيل أغنية مبناس��بة ثورة الشباب مبيدان 
التحرير تقول كلماتها: 25 ميدان التحرير يوم هنعيش نفتكره كتير

عايزين بقى نفتكره بخير ونعيش ونفرح بالتغيير
يا برادعي ياللي مولعها كّبر دماغك وسعها

كفاية العراق واللي عملتو دي مصر مش هتوقعها
شبابنا ده عاقل وكبير ياللي في ميدان التحرير

العالم متربص بينا وشعبنا بقى وضعه خطير
عملتوا ثورة جميلة بجد بشكل حضاري معملوش حد
بس فيه ناس بتقيد في النار وعايزة اللي عملتوه يتهد

مشاكلكو هتتحل أوام ومفيش تاني مسؤول هينام
ارحموا مصر ده ربنا نفسه خلق الدنيا في ست ايام
وقفتكم في ميدان التحرير خلت ناس تشمت وكتير

وناس ليها مصالح خاصة نطقت بعد ما كانوا صراصير
ثورتكم أهدافها قوية عايزين عدالة وحرية

ملا دخل بينكم األحزاب قلبت بفوضة وهمجية
أهالينا كلها مخنوقة فرحتنا صبحت مسروقة

متسمعوش من حد غريب ديه ناس دخيلة ومزقوقة
ديه خطط قعدوا ورسموها عشان بلدنا يهدوها

شوفوا اجلزيرة بتعمل ايه بتساعد اللي بيهدوها
قاعدين يكبروا في احلكايات وكل يوم فتنة وإشاعات

متدوهمش الفرصة كفاية ده امليدان مليان كاميرات
صورتكم كانت صوت أكتر أشرف من العملة وأطهر

بالش متشوا ورا الكداب اسمعوا لشيخ األزهر
يا ش��بابنا يا ضي عنينا العمال كترم حولينا وقفتقوا في ميدان التحرير 

هتفرج الدنيا علينا
كفاية كده خليكوا واعيني في ُعمال بنكم لناس تانيني
هما اللي ولعوا في األقسام وسيبوا عليكم املساجني
حرقوا في مساكن ومزارع دخلوا البيوت نازل طالع

عشان شرفنا وأهالينا كلنا في الشارع
يا شبابنا فك واحترك دول دخلوا وسطينا باملرة

هيخربوها علينا وهما ليهم ڤلل وفلوس بره
خالص هنبدأ عهد جديد وال توريث بقى وال جتديد

سيبوا احلكومة تشوف أحوالنا ده مفيش حد في بيته سعيد
متقلبوش الفرحة كابوس وأوباما افندي علينا يدوس

فرحنا أوي بللي عملتوه بس لو زادت هنلوص
حاجات كتير منها شكينا واملسؤولني اسيوا علينا

لكن فيه حلم بيتحقق بالش نضيعوا بادينا
بالش نضيعوا بادينا بالش نضيعوا بادينا.. بس خالص

األخيرة، وطلبه من املتظاهرين 
مبي����دان التحرير العودة إلى 
منازلهم حقن����ا للدماء، وكان 
تامر قد قال في مداخلة هاتفية 
مع التلفزيون املصري عصر 
األربعاء 2 فبراير 2011، التغيير 
الذي طالب به الشباب حدث 
بالفعل، لذل����ك وجب عليهم 
الرحيل إلنهاء األزمة وعودة 
األمن، وقال: »بقول للش����باب 
دمكوا مرحش ه����در، دمكوا 
التغيير حصل  مرحش هدر، 

وانتو األمل«. 

السقا: طردي من الميدان كذبة 
ولم ُأكلف بفّض المظاهرات

فيفي تطالب الثوار بالصبر على الحكومة

شيرين تقاطع التلفزيون المصري 
وتتهمه بالتزييف

مي كساب تصف المتظاهرين بـ »الجهلة«: 
لماذا لم يتدخل الجيش ليفرقهم؟!

لوسي حزينة إلحراق ملهاها الليلي

ريم عبداهلل تطلب من أصدقائها 
بالـ »فيس بوك« الدعاء للمصريين

عجاج يواجه البلطجية بالشوم
يشارك الفنان خالد عجاج في اللجان الشعبية مع جيرانه حلماية 
منطقة 6 أكتوبر التي يسكن بها، وكان عجاج قد فوجئ بهروب مجموعة 
من املجرمني من السجون من الفيوم القريبة فاضطر للنزول مع ابنائه 

وجيرانه ملواجهة هذه العصابات على مدى األيام املاضية.

أعلن����ت املغنية األميركية، أليش����يا كيز، عن 
تعاطفها الش����ديد مع املصريني خ����الل األحداث 
اجلارية، معلنة دعمها لرغبة الشعب املصري في 
تغيير حياته لألفضل. وقالت أليشيا: »عندما يجد 
الناس أنفسهم محاصرين في مكان ال يسمح فيه 
ألحالمهم وآمالهم وأفكارهم بأي مجال للتنفس او 

التحليق، البد من وقوع حدث جلل«.
هذا وتابعت أليشيا قائلة: »لقد الحظت موجة 
من الكبت عند زيارتي ملصر وشوارعها، مبا فيها 

الشوارع اخللفية باالسكندرية والقرى املوجودة على نهر النيل، وكان 
واضحا ان هذا الكبت يتزايد باس����تمرار لدرجة انه وّلد طاقة كبيرة 

لدى املصريني للتغيير، وأنتجت هذه الطاقة صوتا عاليا وقويا

أكدت الفنانة عبير صبري ان والدتها ترقد حاليا 
في املستشفى في حالة س����يئة جدا بعد اصابتها 
بجلطة في ش����رايني القلب، اثر س����ماع اخبار عن 
سقوط شهداء في احتجاجات ميدان التحرير التي 
تهدف الى اس����قاط النظام في مصر. وقالت عبير 
صبري االخبار الس����يئة التي كانت تس����معها من 
خالل البرامج ووجودها فترات طويلة امام شاشات 
الفضائيات جعلتها في ذهول مما يحدث وخاصة 

فيما يتعلق بحمامات الدم.

أليشيا كيز: شعرت بكبت المصريين
خالل زيارتي لهم

عبير صبري: حمامات الدم
في »التحرير« أصابت أمي بجلطة

أحمد السقا

فيفي عبده

شيرين

مي كساب

لوسي

رمي عبداهلل

أليشيا كيز

عبير صبري

سماح أنور

سماح أنور تنفي مطالبتها بـ »حرق الشباب«:
عرفت إن »اإلخوان« في »التحرير« فقلت »يتحرقوا«!

»فيفا« يضع شروطًا 
الستئناف الدوري المصري

القاه��رة � س��ي.ان.ان: ح��دد 
االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
الس��تئناف  أساس��يني  ش��رطني 
بطول��ة الدوري املمت��از املصري، 
بعد اندالع املظاه��رات في البالد. 
وكان االحتاد املصري لكرة القدم 
ق��د اتخذ ق��رارا الش��هر املاضي 
يقضي بتجميد النش��اط الكروي 
في مصر ألجل غير مسمى، بسبب 
املظاه��رات التي جتتاح العديد من 

املدن املصرية.
وقال رئي��س االحتاد املصري 
لكرة القدم، س��مير زاهر ان فيفا 
حدد ش��رطني اساس��يني من اجل 
أولهما  الدوري،  اس��تكمال بطولة 
قدرة ق��وات االمن عل��ى احلفاظ 
على االمن واألمان اثناء املباريات، 
واحلف��اظ عل��ى ام��ن وس��المة 
الالعب��ني، وكذل��ك اجلماهير في 
وثانيهم��ا  الرس��مية،  املباري��ات 
موافقة جمي��ع اندية الدوري على 
استكمال البطولة وخوض اللقاءات 

املتبقية لها من عمر الدوري.

هاجم عدد كبير من فناني السينما في مصر 
موقف احتاد النقابات الفنية الداعم لنظام الرئيس 
املصري حسني مبارك وبقائه حتى انتهاء فترة 

واليته في سبتمبر املقبل.
وأكد حوالي 110 من فناني السينما في مصر 
� في بيان لهم صدر امس االول � أنهم مستمرون 
في اعتصامهم مبيدان التحرير حتى يتم حتقيق 
كل مطالب الشعب مؤكدين أن النظام احلالي غير 
شرعي، وتبرؤوا من البيان الذي أصدره احتاد 
النقابات الفنية وال����ذي يؤيد الرئيس مبارك، 

مشيرين إلى أنه ال ميثلهم.
وكشف الفنانون عن عدم اعترافهم بتفاوض 
أي جه����ات أو أحزاب أو جلان مع النظام إن لم 
تكتسب شرعيتها من اعتصام ميدان التحرير، 
داعني جميع السينمائيني املصريني لالنضمام 
لالعتصام ودعمه. ووقع على البيان الفنانون: 
1- آسر يس 2- خالد أبوالنجا 3- عمرو واكد 
4- بسمة 5- أحمد عيد 6- جيهان فاضل 7- نهى 
العمروسي 8- يسرا اللوزي 9- علي بدرخان 
10- داود عبد السيد 11- خالد يوسف 12- زكي 

فطني عبدالوهاب 13- دكتور محمد العدل 14- هالة 
خليل 15- تامر حبيب 16- هاني خليفة 17- فرح 
يوسف 18- منى هال 19- أحمد ماهر 20- مرمي 
أبوعوف 21- كاملة أبوذكرى 22- لؤي عمران 
23- عزة شلبي 24- وسام سليمان 25- محمد 
علي 26- محمد دياب 27- أمين مكرم 28- سعد 
هنداوي 29- نادين شمس 30- سلمى الطرزي 
31- محم����د التهامي 32- دينا فاروق 33- رمي 
العدل 34- كرمي العدل 35- أسامة العبد 36- 
تامر الس����عيد 37- صبري السماك 38- باسل 
رمسيس 39- سلمى رضوان 40- عايدة الكاشف 
41- أحمد أبوس����عدة 42- محمود تيمور 43- 
نادين شمس 44- منال خالد 45- محمد فريد 
46- منى ربيع 47- والء سعدة 48- نوارة مراد 
49- أمل رمسيس 50- شادي جورج 51- محمد 
العب����د 52- عمر الزهي����ري 53- زياد حواس 
54- نادين خ����ان 55- وائل مندور 56- علي 
مراد 57- شريف فتحي 58- إيهاب أيوب 59- 
خالد دياب 60- أحمد خالد 61- راجية املصطفى 
62- س����عاد الهجان 63- صفي الدين محمود 

64- علي حسام علي 65- صوفي حسن 66- 
هال����ة لطفي 67- معتز عبدالوهاب 68- عمرو 
القاضي 69- عرب لطفي 70- محمود دسوقي 
71- عبدالسالم موسى 72- حسني سمير 73- 
محمود لطفي 74- هيث����م التميمي 75- أحمد 
عبداهلل 76- أحمد عواض 77- حامد س����عيد 
78- شريف البنداري 79- محمد عبد الرؤوف 
80- عم����ر خالد 81- محمد علي 82- ش����ريف 
املغازي 83- عمرو عابد 84- يوس����ف ناصر 
عبداملنعم 85- محمود اللوزي 86- رمي حجاب 
87- سميح منسي 88- محمود بدراوي 89- هيثم 
صقر 90- بيير سيوفي 91- محمد األسيوطي 
92- راضي نبايل 93- عمرو وشاحي 94- عاطف 
يوس����ف 95- صفاء الليثي 96- حازم التوني 
97- حسام ممدوح 98- مرمي ناعوم 99- تامر 
محسن 100- شرين فرغل 101- نانيس عدنان 
102- سعد يوسف 103- عبادة جنيب 104- عمرو 
بيومي 105- محمد سمير 106- دينا جمال الدين 
107- نادية كامل 108- أحمد الهواري 109- فاطمة 

عبد السالم 110- لبنى فخري.

110 سينمائيين يعلنون تبرؤهم من دعم الرئيس
دعوا زمالءهم لالنضمام إلى اعتصام »ميدان التحرير«

العبون يشكلون »حائط صد« عن مبارك
وآخرون يطالبون برحيله


