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محمود سعد: راجع تاني لتلفزيون 
بلدي بعدما منعني أنس الفقي

إيمان البحر درويش يطالب بإعدام 
العادلي بميدان عام قصاصًا للشهداء

عمرو أديب باكيًا: 
كنا في عصر أسود ومهبب!

هناء وسيد ردًا على اتهام أحمد عيد
بالتزييف: كنا ضد التخريب والتدمير

يوسف يخشى على مصر بعد مبارك.. 
وطلعت زكريا يصف التنحي بالحكيم

وفاء عامر تدعو لزيادة 
رواتب الضباط األحرار

أعلن اإلعالمي محمود سعد 
أنه سيعود للظهور مرة أخرى 
عبر برنامجه »مصر النهاردة« 
وذل���ك بع���د أن مت منعه من 
الظهور على التلفزيون املصري 
بأمر أنس الفقي وزير اإلعالم 

املصري.
وكشف اإلعالمي الشهير ألول 
مرة عبر برنامج »48 ساعة« عن 
األسباب التي منعته من الظهور 
على التلفزيون املصري طوال 
أيام »ثورة الغضب«، مؤكدا ان 
انس الفقي اصدر قرارا مبنعه 
الظهور بالبرنامج بعدما  من 

رفض محمود سعد ان يعلن ان هناك عناصر خارجية وراء هؤالء 
الش���باب بهدف التخريب والتدمير، وهو ما رفضه محمود سعد 

وبالتالي صدر قرار مبنعه.

طالب املطرب املصري إميان 
البح����ر درويش باع����دام وزير 
الداخلية السابق حبيب العادلي 
في ميدان عام حتى يتم تخفيف 
احزان وآالم اهالي الشهداء الذين 

سقطوا خالل ثورة 25 يناير.
واكد ان الشباب املصري جنح 
في احداث تغيير سياسي كبير 
في مصر لم تش����هده من قبل، 
وسيظل حديث العالم لسنوات. 
وقال درويش: يجب ان يتم اعدام 
العادلي في مي����دان عام وامام 
كل الناس بسبب اجلرائم التي 
ارتكبها في حق الشعب املصري 

وخاصة خالل ثورة شباب 25 يناير. واضاف: قوات الشرطة ارتكبت 
جرائم فظيعة في حق ش����باب مصر خالل املظاهرات حيث دهس����ت 
عربات الشرطة العديد من الشباب بال رحمة ودون اي مسؤولية حتت 
عجالتها فضال عن كل ان����واع العنف التي ارتكبتها ضد املتظاهرين. 
واوض����ح درويش في اتصال هاتفي مع قناة »اجلزيرة« الفضائية ان 
اعدام العادلي في ميدان عام وامام كل الناس سيكون عبرة ومن شأنه 
ان يخفف من آالم واحزان اهالي الشهداء الذين سقطوا خالل مظاهرات 
25 يناير ويشفي من غليلهم، وش����دد الفنان املصري على ان جميع 

مطالب ثورة شباب 25 يناير مشروعة وعادلة.

القاهرة � وكاالت: عبر اإلعالمي عمرو أديب عن سعادته الشديدة برحيل 
الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه وخاصة احمد عز، محمال 
عز مسؤولية سقوط نظام الرئيس مبارك. وظهر أديب مساء أمس األول 
ضيفا على اإلعالمي يسري فودة، بفضائية »أون تي ڤي«، وعدد أديب 
صور االضطهاد التي تعرض لها خالل الفترة االخيرة من حكم الرئيس 
مبارك، ومنعه من الظهور بعد إيقاف برنامجه »القاهرة اليوم«، وتورط 
عز في منع برنامجه. وقال أديب 
باكيا: »إيللي كان بيفتح بقه خالل 
الفترة املاضية كانوا بيذلوا امه، 
احن����ا كنا في حالة ذل. ال ميكن 
هييج����ي ذل وإهانة أد اللي كنا 
فيها.. الن����اس كانت بتنضرب 
باجلزم أدام زوجاتهم وأمهاتهم 
في األقسام، كانوا يطلعوا )...( 
أمهم، كنا في عصر أسود ومهبب، 
خلونا نتكلم ونقول كنت ملا اتكلم 
كان احمد عز يقول اوعوا تشغلوا 
الواد ده، رجال أعمال من أصدقائي 
كانوا بيقولولي ده جامد اجمد من 
ربنا«. وتابع أديب: »واحد جه 
قالي على فكره يا عمر وشفلك 
بيزنس ألن عمرك ما هتشتغل في اإلعالم تاني. عماد أديب ذلوا أهله 
عشان كان بيقول كلمة حق، امي قالت لي نفسي اشوفك على التلفزيون 
وخالص وهي كانت مريضة في املستشفى. كان نفسي أطلع وأقولها 

دعاكي طلع بنتيجة.. العيال طلعوا احسن منا احنا كنا جبنا«.

وضع املمثل الشاب احمد عيد كال من الصحافي سيد علي واالعالمية 
هناء الس����مري مذيعي برنامج 48 ساعة على قناة احملور في موقف 
حرج وذلك عندما هاجمهما مؤكدا انهما كانا يهاجمان ثورة الش����باب 
منذ بدايتها. وأعرب عيد عن غضبه الشديد من موقفهما الذي تبدل بعد 
تنحي الرئيس مؤكدا انهما كانا من مؤيدي بقاء الرئيس، كما اتهمهما 
بتزييف احلقائق واستضافة فتاة ادعت انها ناشطة سياسية وتلقت 
تدريبات على يد اس����رائيليني في اميركا لتشويه صورة الشباب في 
ميدان التحرير. وطالبهما باالعتذار للمشاهدين واملتظاهرين في ميدان 
التحرير عما صدر منهما، وحاول كل من هناء وس����يد علي اخلروج 
من هذا املوقف حيث ظال يدافعان عن موقفهما مؤكدين انهما كانا ضد 

التخريب والتدمير.

القاهرة: تباينت ردود الفعل بني الفنانني املصريني بشأن قرار 
تنحي الرئيس املصري حسني مبارك عن منصبه كرئيس للجمهورية، 

وإسناد شؤون البالد للجيش.
ففي الوقت الذي أعرب فيه الفنان حس���ن يوسف عن خشيته 
على مس���تقبل مصر بعد رحيل مبارك، أشاد الفنان طلعت زكريا 

باخلروج املشرف للرئيس.
وقال حسن يوس���ف في تصريح ل� »إم.بي.سي. نت«: ان قرار 
مبارك بالتنحي يستحق الثناء والتقدير، خاصة انه تنحى حقنا 
لدماء ش���عبه بعد ان ش���عر بأن مصر س���تدخل في معركة، وقد 
يكون هناك ش���هداء جدد، فآثر مصلح���ة الوطن ومصلحة أبنائه 

على مصلحته.
ووصف يوس���ف القرار باحلكيم مثل قرارات���ه احلكيمة التي 

اعتادها الشعب املصري منه.
في الوقت نفسه، أعرب عن خشيته على مصر ومتنى ان يكون 
اآلتي ه���و األفضل، وطالب املصريني بع���دم التعجل لننتظر من 

سيكون رئيس مصر املقبل.

أك����دت الفنانة وف����اء عامر 
انها اوقفت مسلس����لها »حتية 
كاريوكا« منذ 27 يناير املاضي 
من اج����ل ان تنضم هي وفريق 
عملها في املسلسل الى مظاهرة 
شباب التحرير. وقالت: انا من 
الثورة البيضاء  املؤيدين لتلك 
العظيمة. وقالت وفاء عامر، في 
تصريح ل� »ام.بي.سي.نت«، ان 
قرار جمعة التحدي والزحف كان 
قرارا صائبا، وان الشباب حققوا 
نصرا تاريخيا وعظيما. وطالبت 
عامر مبحاكمة كل الضباط الذين 
تسببوا في الهرج واملرج وترويع 

االهالي يوم جمعة الغضب، وقالت: جتب سرعة محاكمتهم وطردهم 
من جهاز الشرطة، ألنهم عناصر فاسدة، بعد ان تسببوا في فراغ امني، 

فيما يجب الشد على ايدي الضباط االحرار وزيادة مرتباتهم.

محمود سعد

عزت العاليلي

هناء السمريسيد علي 

هند صبري دنيا سمير غامن

عادل إمام

إميان البحر درويش

عمرو أديب

وفاء عامر

طلعت زكريا حسن يوسف

إمام: توقعت تنحي مبارك.. والعاليلي: أحمد اهلل أني شاهدت الثورة
أكد الفنان املصري عادل إمام 
أنه لم يكن يتوقع قيام ثورة شباب 
25 يناير التي فاجأت العالم كله، 
إال أنه توقع عدم استسالم هؤالء 
السابق  الرئيس  الشباب وتنحي 
حسني مبارك، بحسب موقع »أم 

بي سي � نت«.
بينما قدم الفنان عزت العاليلي 
احلمد هلل سبحانه وتعالى، ألنه 
ل����م ميت قبل أن يرى هذه الثورة 
التي انتظرها منذ فترة، بينما أكد 
الفنان كرمي عبدالعزيز ومحمد سعد 
فخرهما لكونهما مصريني بعد هذه 
الثورة، وقدما العزاء لضحايا شهداء 

الثورة.
وقال إمام � في اتصال هاتفي 
مع قناة »احلياة« الفضائية مساء 
أمس األول 2011، بعد إعالن مبارك 
تنحيه وتسليم السلطة للجيش: 
»لم أكن أتص����ور أن تقوم ثورة 
يقودها شباب 25 يناير، وفوجئت 

في أن تك����ون الفترة املقبلة أكثر 
دميوقراطية وحرية.

وش����دد على أن الفن سيؤرخ 
هذه الفت����رة العظيمة في تاريخ 
مصر والعالم كله، مشيرا إلى أن 
مصر ستستعيد مكانتها الدولية، 
وستقود العالم العربي من جديد 
وتلع����ب دوره����ا امله����م على كل 

املستويات.

صرخة التنحي

الفنانان كرمي عبدالعزيز  هنأ 
ومحمد سعد الشعب املصري بنجاح 
ثورة شباب 25 يناير التي حققت 
احلرية والدميوقراطية، معربني 
عن سعادتهما بشباب مصر الذي 
حقق الثورة وعلم العالم كله حقيقة 

املصريني.
وق����ال عبدالعزي����ز إن هؤالء 
الش����باب علموه أشياء كثيرة في 
احلب واالنتم����اء والدميوقراطية 

بها مثل العالم كله، لكني سعدت بها 
للغاية ألنها حققت مطالب الشعب 

في احلرية والدميوقراطية«.
وأضاف: »شباب 25 يناير حققوا 
ثورة جديدة في كل شيء، سواء في 
طريقتها أو في أفرادها من الشباب 
الت����ي حتقق احلرية  أو مطالبها 
والدميوقراطية والعدالة االجتماعية 

لكل الشعب املصري«.
وأش����اد بأداء اجليش املصري 
الوطني خالل فترة الثورة، وأكد 
أنه يتفهم جيدا مطالب الش����عب 
املشروعة، معربا عن أمله في أن 
يقوم بدوره على أكمل وجه، وأن 
يعمل على نقل السلطة بسالسة 

ودون أي أزمات.
وأوضح إمام أنه توقع أن يتنحى 
الرئيس حسني مبارك من منصبه 
وأال يستسلم الشباب حتى تتحقق 
مطالبهم، مشيرا إلى أن موقف احلق 
دائما األقوى ول����ه الغلبة في أي 

وقت وكل مكان.

الفن سيؤرخ للثورة

من جانبه، ق����دم الفنان عزت 
العاليلي الشكر واحلمد هلل سبحانه 
وتعالى، ألنه ظل حيا حتى يرى 
هذه الثورة، مشيدا بجيل الشباب 

الصاع����د الذي قاد ه����ذه الثورة، 
وحقق ما فشلنا فيه طوال سنني 

طويلة.
ودعا العاليلي بالرحمة لشهداء 
الذي����ن ضحوا  ث����ورة 25 يناير 
بأرواحهم، وبالصبر ألهالي الشهداء 
وقدم التعزية لهم، معربا عن أمله 

واحلرية والدفاع عن حقوق الوطن، 
وأنه يفتخر أن����ه مصري، مقدما 
العزاء ألهالي شهداء ثورة 25 يناير. 
وأشاد بأداء اجليش املصري الذي 
تعامل مع الثورة بوطنية وساعد 
في استقرار األوضاع خالل الفترة 
املاضية، معربا عن أمله في استقرار 
األوضاع بالبالد خالل الفترة املقبلة 

وحتقيق األفضل للشعب.
فيما أكد سعد أنه يفتخر بأنه 
مصري، وأنه سيذهب إلى أي مكان 
العالم وهو يشعر بوطنيته،  في 
داعيا بالرحمة لش����هداء ثورة 25 
يناير، وقدم العزاء ألهالي هؤالء 

الشهداء.
وشدد على أنه صرخ من الفرحة 
الرئيس  عندما سمع بيان تنحي 
حس����ني مبارك، مشيرا إلى أن ما 
حدث في مص����ر من دميوقراطية 
وحرية ستقلده كل الدول والشعوب 

في املنطقة.

كريم عبدالعزيز ومحمد سعد يعزيان أهالي شهداء »25 يناير«

100 مليون جنيه خسائر السينما المصرية بسبب ثورة 25 يناير
القاهرة � وكاالت: تسبب إغالق دور 
السينما خالل موس���م نصف السنة 
السينمائي في خسائر فادحة لشركات 
اإلنتاج السينمائي، التي كانت قد تأثرت 
كثيرا بسبب أحداث كنيسة القديسني في 
اإلسكندرية، ثم جاءت األحداث األخيرة 
لتضع املسمار األخير في نعش إيرادات 
األفالم اجلدي���دة التي بدأ عرضها في 
الشهر األخير من العام املاضي وبداية 

شهر يناير 2011.
وأكثر األفالم التي تعرضت للخسارة 
هي »365 يوم سعادة« الذي مت إلغاء 
العرض اخلاص له لتزامنه مع ثاني 
يوم الندالع انتفاضة 25 يناير، والفيلم 
بطول���ة النجم أحمد عز، وتش���اركه 
البطولة دنيا سمير غامن ومي كساب 
والميتا فرجنية وشادي خلف وصالح 
عبداهلل ويوسف داود. ومن انتاج محمد 
ياسني وإخراج سعيد املاروق، وتأليف 

يوسف معاطي.
ف���ي إطار  الفيلم  وتدور أح���داث 
رومانسي حول شاب لديه العديد من 
العالقات النسائية ومضرب عن الزواج 
ويدخل في عالق���ات عاطفية متعددة 
ومن خاللها حتدث له مواقف ومفارقات 
كوميدية. وتقدر خسائر الفيلم بنحو 
10 ماليني جنيه كحد أدنى لاليرادات 

التي كان من املتوقع أن يحققها خالل 
فترة اجازة منتصف العام.

أما ثان���ي األفالم الت���ي تعرضت 
للخس���ارة فه���و فيلم النج���م كرمي 
عبدالعزيز »فاص���ل ونعود«، والذي 
تش���ارك في بطولته دينا فؤاد ورشا 
أم���ني، ومن تأليف أحم���د فهمي ومن 
إخراج أحمد نادر جالل، وتقدر خسارته 
بنحو 15 مليون جنيه، خاصة أنه لم 
يعرض سوى ألسبوع واحد فقط، ثم 
توالت األحداث لتضع منتجه في ورطة 
كبيرة تهدد استمراره في مجال االنتاج 

السينمائي في املستقبل.
والفيلم تدور أحداثه حول شخصية 
عربي »سائق تاكسي« تتوفى زوجته، 
ثم يحدث صراع بين���ه وبني والدها 
حلضان���ة الطفل وبعد احلكم لصالح 
األب يتم اختطاف ابنه أثناء س���فره 
لإلس���كندرية، وعلى إثر ذلك يصاب 

بفقدان الذاكرة.
والفيلم الثالث من حيث اخلسارة هو 
»ميكروفون« بطولة وإنتاج »خالد أبو 
النجا« باالشتراك مع محمد حفظي ومن 
تأليف وإخراج أحمد عبداهلل ويشارك 
في بطولته يسرا اللوزي وتدور أحداثه 
حول إحدى الفرق الغنائية املستقلة 
في اإلسكندرية ويقدم الفيلم من خالل 

النماذج التي يصورها صورة بانورامية 
للحياة السياس���ية واالجتماعية في 

مصر مؤخرا.
وكان الفيلم قد عرض في العديد من 
املهرجانات العربية والدولية وحصل 
على عدد من اجلوائ���ز أهمها جائزة 
مهرجان قرطاج وأحسن فيلم عربي 
من مهرجان القاهرة الس���ينمائي في 
دورته ال�»34« وأحس���ن مونتاج من 

مهرجان دبي.
ويقول خالد أبو النجا بطل الفيلم 
واملشارك في انتاجه، إنه ليس نادما 
على االطالق أو حزينا على اخلسارة 
املادية التي حلقت به بس���بب تأجيل 
عرض الفيلم ألجل غير مس���مى، ألن 
الثورة التي قام بها الش���باب وانضم 
اليها جموع الش���عب س���تغير وجه 
مصر إلى األبد وستضعها في املكانة 
التي تستحقها، وتخلصنا من الفساد 
واالس���تبداد الذي مك���ث على قلوبنا 

لعقود طويلة.
وم���ن األفالم االخرى التي كان من 
املفترض أن حتقق ايرادات كبيرة في 
الذي  الدراسي  العام  موسم منتصف 
انهار متاما بس���بب األح���داث، فيلم 
»سعيد حركات« بطولة طلعت زكريا 
وتدور أحداثه حول رجل بسيط يعمل 

فاكهانيا ومبرور األحداث يتحول إلى 
بطل قومي ويشارك في بطولته رمي 
البارودي وحسن حسني، وإخراج أحمد 
البدري، وكان م���ن املتوقع أن يحقق 
الفيلم خالل األسبوعني املاضيني نحو 

9 ماليني جنيه.
كم���ا تأث���ر بإغ���الق دور العرض 
السينمائي خالل الفترة املاضية ثالثة 
أفالم كان قد بدأ عرضها قبل األحداث 
بعدة أيام ول���م يتمكن منتجوها من 
جمع حتى األموال التي تكلفتها عمليات 
إنتاجها وأجور جنومها، وهي »678« 
بطولة بشرى وباسم سمرة ونيللي 
كرمي وتأليف واخ���راج محمد دياب، 
و»بون سواريه« بطولة غادة عبدالرازق 
وتأليف محمود أبوزيد، وفيلم »الوتر« 
بطولة مصطفى شعبان وغادة عادل. 
كما تأث���رت باألحداث أفالم اس���تمر 
عرضها من موسم عيد األضحى املاضي، 
وهي »زهامير« و»بلبل حيران« و»ابن 
القنصل«. ويقدر منيب شافعي رئيس 
غرفة صناعة السينما خسائر السينما 
املصرية في هذا الشهر بنحو 100 مليون 
جني���ه، إذا وضعنا في االعتبار أيضا 
اإليرادات الت���ي كان من املفترض أن 
حتققها األفالم األجنبية في دور العرض 

املصرية.

أبرز المتضررين »365 يوم سعادة« و»فاصل ونعود« 

فنانو ثورة 25 يناير يطالبون بالتسامح
وعدم تخوين الفنانين المعارضين

القاهرة � ام.بي.سي.نت: توالت 
ردود افع���ال الفنانني املصريني 
على تنحي الرئيس حسني مبارك 
عن سلطاته، حيث كتبت الفنانة 
املصرية دنيا سمير غامن التي لها 
موقف مغاي���ر متاما عن موقف 
والدتها الفنانة دالل عبدالعزيز 
»احلمد هلل.. مبروك لكل مصر.. 
مبروك لكل شباب مصر االبطال.. 

حتيا مصر حرة«.
أما الفنان عمرو واكد فكتب 
كلمة واحدة على صفحته اخلاصة 
على »فيس بوك« وهي »مبروك« 
ويعد واكد م���ن الفنانني الذين 
اشتركوا في الثورة منذ انطالقها 
يوم 25 يناير املاضي، وكان يوزع 
املياه والطعام على املتظاهرين 

بنفسه.
التونس���ية هند  الفنانة  اما 

صبري التي شهدت بالدها تونس 
ثورة في الش���هر املاضي، أدت 
الى س���قوط نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي فكتبت ايضا 
على »فيس بوك« »مبرووووك 

يا مصر يا حرة«
من جهته، دعا املخرج املصري 
خالد يوس���ف الى فتح صفحة 
جديدة من التسامح مع الفنانني 
الذين شككوا في ثورة 25 يناير، 
مطالبا باستيعاب كل االصوات 
التي تري���د ان تعود الى ضمير 

الشعب.
وقال خالد يوسف في تصريح 
لقناة »اجلزيرة« الفضائية مساء 
امس االول حلظة االنتصار هي 
التس���امح، ويجب ان  حلظ���ة 
نتس���امح مع كل من اعتقد من 
الفنانني ان مصلحته مع النظام 

الس���ابق، وان نبتعد متاما عن 
التخوين وأال نلجأ لعمل محاكم 

حتى نفتش عن املعارضني.

أعظم يوم منذ 7000 سنة
ان  وأوضح املخرج املصري 
حلظة تنحي مب���ارك في ميدان 
التحرير كانت مبنزلة مش���هد 
يعج���ز عن وصف���ه اي عبقري 
س���واء في الصورة او اللحن او 

الكلمة.
من جانب���ه، اكد الفنان خالد 
الصاوي ان الثورة لم تنته بعد 
وانه���ا لن تتوق���ف عند تنحي 
حسني مبارك عن السلطة، مشيرا 
الى انها مستمرة حتى تقضي على 
جميع اوجه الفساد في البالد وفي 

مجلسي الشعب والشورى.
وشدد الصاوي على ان الثورة 

تسعى ايضا الى استعادة العزة 
والكرامة لكل املصريني، س���واء 
في بلدهم او خارجها، مشيرا الى 
ضرورة اسقاط اية تبعية مصرية 

الميركا او للغرب او اسرائيل.
واش���ار الى ان جناح الثورة 
كان مسألة وقت ال أكثر، وانه كان 
واثقا متاما من حتقيق كل مطالب 
الشعب واسقاط النظام وحتقيق 
احلرية والدميوقراطية التي من 

شأنها ان تخدم كل املصريني.
وأوضح الصاوي انه توقع من 
البداية انحياز اجليش الى الشعب 
واحلفاظ على امنه وامانه وعدم 
الدخول كطرف ضد الشعب او 
الوقوف ضد مطالبه املشروعة، 
معربا عن امل���ه في ان تتحول 
مصر سريعا الى الدميوقراطية 

في الفترة املقبلة.

كيم كاردشيان 
وليندسي لوهان 
تهنئان الشعب 

المصري 
ل����وس اجنيلي����س 
يو.بي.آي: هنأت جنمتا 
هوليوود كيم كاردشيان 
وليندسي لوهان الشعب 
املصري بتنحية الرئيس 

حسني مبارك.
وقالت كاردش����يان 
عبر موقع »تويتر« أمس 
األول إنه »يوم تاريخي 
ملصر«  وأضافت »أجبر 
الشعب املصري النظام 
على السقوط وبإمكانه 
اآلن التمت����ع باحلرية 

التي يستحقها«.
كما هن����أت لوهان 
الشعب املصري قائلة 
»لق����د س����مع صوتكم 
وأثبت����م أن املظاهرات 
السلمية ممكنة وفعالة« 
أملها في  وأعربت عن 
أن حتافظ مصر على 
الس����الم مع  اتفاقي����ة 
إسرائيل وأن يتحقق 

السالم في املنطقة.


