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القاهرةـ  وكاالت: طالب الفنان 
خالـــد الصاوي علـــى صفحته 
الشـــخصية مبوقـــع الـ »فيس 
بوك« بضـــرورة محاكمة وزير 
اإلعالم املصري انس الفقي ووزير 
الداخلية حبيب العادلي وذلك في 
محاكمة عاجلـــة وعلنية، حتى 
يتبني ما تسترا عليه من فساد.

وجاء نص رســـالة الصاوي 
على »فيس بوك« كالتالي: »وزير 
اإلعالم املصري توأم وزير الداخلية 
في النظام الفاسد، ده أجرم في 
جسد املواطن وده أجرم في عقله، 
ده وده الزم يتحاكموا فورا في 
محاكمات علنية ويفتحون لنا كل 
امللفات اللي تستروا عليها علشان 
اللي وراهـــم، بالقانون  جنيب 
ودون وحشية في االنتقام، مش 
ألنهم يستحقوا الرأفة، ولكن ألننا 
عاوزين نكمل مشوارنا مبنتهى 
احلزم والصالبة صحيح ولكن 
بشكل متحضر يناسب ما أجنزه 

شعبنا العظيم«.

أكد ابراهيم حسن مدير الكرة 
انــــه ليس ضد  بنــــادي الزمالك 
»ثورة يناير« وخاصة ان مطالبها 
مشروعة وعادلة لكل املصريني، 
»لكني ضد طرد الرئيس السابق 
حسني مبارك من مصر، النه اهانة 
لكل املصريــــني«، رافضا االعتذار 
للجزائريني علــــى غرار ما حدث 
منــــه في مباراة شــــبيبة بجاية، 
وشدد على ان االزمة الكروية بني 
مصر واجلزائر كان سببها سوء 
تفاهم،ولكنه يحدث بني االشقاء.

وقال حســــن في تصريحات 
لصحيفــــة »النهــــار اجلديــــد« 
اجلزائرية: انا لســــت ضد ثورة 
شــــباب 25 ينايــــر، وخاصة ان 
مطالبها مشروعة وعادلة ولصالح 
كل املصريــــني، واملظاهرات تقوم 

فــــي كل مناطق العالم دون اســــتثناء، لكن ال توجد 
اي مظاهرات في اي منطقة في العالم تســــتمر الى 

نهاية الدهر.
واضاف: ان املطالبة بطرد الرئيس السابق حسني 
مبارك هو اهانة لنــــا كمصريني، وهو االمر الذي ال 
اقبله على االطــــالق، وكذلك كل املصريني، وانا ضد 
طرد مبارك وسأســــتمر في ذلــــك، وكل ما امتناه ان 

تعود احلياة سريعا الى البالد.
ورفض حســــن االعتذار عما بدر منه في مباراة 
شبيبة بجاية اجلزائري، عندما كان يتولى ادارة نادي 
املصري البورسعيدي، مشيرا الى انه ما تعرض له 
من جمهور بجاية غير مقبول، وان ما اقدم عليه كان 
دفاعا عن النفس مما عاشه من جتاوزات سواء الشتم 

او الشماريخ او االجواء غير الرياضية.

سرقة 19 قطعة أثرية من المتحف المصري 
والنهب طال توت عنخ آمون وإخناتون

القاهرةـ  أ.ف.پ: أعلن وزير 
الدولة لشـــؤون اآلثـــار زاهي 
حواس امـــس ان قطعا اثرية 
من كنوز االسرة الثامنة عشرة 
فقدت بينها قطع من كنز توت 
عنخ امون ووالـــده اخناتون 

وجده يويا.
وقــــال حــــواس ان »القطع 
املفقودة اثر االعتداء الذي تعرض 
له املتحف فــــي 28 يناير تبني 
فقدانها خالل عملية جرد قام بها 
مركز البيانات التابع للمتحف 

املصري«.
وأوضح ان هذه العملية جاءت 
»للتأكد من سالمة القطع االثرية 

املعروضة، بعد ان متكن مخربون 
من دخول املتحف وكسر سبعني 

قطعة اثرية جار ترميمها«.
وتابع ان القطع املســــروقة 
هي »ســــت قطع من كنز امللك 
الذهبي توت عنخ امون )1336 
ـ 1327 قبل امليالد( ووالده امللك 
اخناتون ويويا جد اخناتون«، 
كما فقد »متثــــاالن للملك توت 
عنخ آمون من اخلشب ومغطيان 

بطبقة من الذهب«.
وتابــــع ان التمثــــال »االول 
يصــــور امللك امــــام احد االلهة 
والثاني يصور امللك وهو يصطاد 
وقد فقد اجلزء العلوي من هذا 

التمثال فقط«.
وفقد ايضا »متثال من احلجر 
اجليري للملك اخناتون ميسك 
مبائدة للقرابني ومتثال يصور 
امللكة نفرتيتي وهي تقدم القرابني 
ومتثال من احلجر الرملي الحدى 
االميرات من عصـــر العمارنة 
ومتثال صغير من احلجر لكاتب 
من عصر العمارنة ايضا«، على 

حد قوله.
انـــه »متت  وأكد حـــواس 
ايضا سرقة 11 متثال اوشاتبي 
)متاثيـــل كانت ترافـــق امللك 
امليت لشـــخصيات تعمل على 
خدمته في العالم الثاني( وهي 

من اخلشـــب وتعود جلد امللك 
اخناتون يويا الى جانب جعران 

على هيئة قلب«.
وكان بيان حلواس اشار الى 
سرقة ثماني قطع، على اعتبار 
ان التماثيل االوشتي تعد عنصرا 

اثريا واحدا.
من جهته، اكد مدير املتحف 
املصري طارق العوضي ان »هذه 
القطع فقدت يوم 28 يناير عندما 
اقتحم املتحف من قبل مخربني 
قاموا بكســـر 13 خزانة عرض 
وبعثرة محتوياتها، وخالل ذلك 
كســـروا ما يقارب من سبعني 

قطعة اثرية«.

نتيجة ألحداث يوم 28 يناير الماضي

أنغام

.. ومتثال آخر من املجموعة املفقودة متثال من اخلشب املغطى بالذهب للملك توت عنخ أمون

غادة عبدالرازق

خالد الصاوي

حمادة هالل مشاركا في حملة تنظيف ميدان التحرير

إبراهيم حسن

غادة عبدالرازق تبكي على رحيل مبارك

حمادة هالل يشارك في تنظيف ميدان التحرير

كريم عبدالعزيز : شباب الثورة علموني االنتماء
قدم املمثل املصري كرمي عبدالعزيز التهنئة 
للشـــعب املصري بنجاح ثورة شباب 25 يناير 
التي حققت احلرية والدميوقراطية، معربا عن 
سعادته بشباب مصر الذي حقق الثورة وعلم 

العالم كله حقيقة املصريني.
وقال عبدالعزيز: »ان هؤالء الشباب علموه 
أشياء كثيرة في احلب واالنتماء والدميوقراطية 

واحلرية والدفاع عن حقوق الوطن، وانه يفتخر 
بأنه مصري، مقدما العزاء ألهالي شهداء ثورة 
25 يناير«. وأشـــاد 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.

أنغام وحماقي وسعد يغنون لشهداء الثورة
على عكــــس العديد مــــن النجوم 
الذين ابتهجوا النتصار الثورة وتنحي 
الرئيس حسني مبارك خرجت الفنانة 
غادة عبدالرازق تبكي حزنا على فراق 
حسني مبارك منصبه بحسب موقع 
اخبار مصر. كما بكت عندما ســــمعت 
عمر سليمان يعلن تنحي الرئيس، إذ 

انها لم تكن تتوقع هذا االمر.
والغريب ان غــــادة عبدالرازق قد 
اغلقت هاتفها احملمول كي ال تستقبل 
اي اتصــــاالت بعدما اعلنــــت انها مع 
الرئيس حســــني مبارك وتؤيد بقاءه 
في السلطة، معربة عن ذلك بخروجها 
في املظاهرات املؤيدة حلسني مبارك 
في شارع جامعة الدول العربية امام 

مسجد مصطفى محمود.
ورغم ان عددا مــــن الفنانني كانوا 
قــــد تراجعوا عــــن مواقفهــــم املؤيدة 
وانضموا الى صفوف املتظاهرين في 
ميدان التحرير، إال ان غادة قد اعلنت 
انها ستظل متمســــكة مبوقفها املؤيد 
للرئيس والنظام ولن تذهب الى ميدان 

التحرير.

القاهرة ـ إيالف: اســـتمرار 
الثورة املصرية  ملشاركته في 
الثـــوار املوجودين في  ودعم 
الفنان  التحرير، شارك  ميدان 
الشاب حمادة هالل في حملة 
تنظيـــف ميدان التحرير امس 
والتي شـــارك فيها اآلالف من 
ثوار 25 يناير حيث مت نقل نحو 
10 آالف طن من املخلفات التي 
تراكمت على مدى 18 يوما هي 

عمر الثورة املصرية.
حمادة قام بقضـــاء ليلته 
في ميدان التحرير بعد إعالن 
تنحي الرئيس مبارك واستمر 
تواجده لنحو 24 ساعة يشارك 
التي  في االحتفاالت الشعبية 
اجتاحـــت مصر بعـــد تنحي 
الرئيس املخلـــوع مبارك من 
منصبه، حيث قام بالهتاف مع 
اجلماهير وغناء عدد من أغانيه 

الوطنية.

القاهرة ـ وكاالت: يبدو ان التلفزيون املصري كان 
ينتظر استقالة وزير االعالم حتى يبث اغاني املطربني 
التي خرجت خصيصا لثورة شباب 25 يناير، فقد قام 
التلفزيون ببث اغنيــــة »يناير« للمطربة انغام والتي 
قامت بغنائها خصيصا لشباب وشهداء الثورة، وهي 
من كلمات اسالم جاد وأحلان ايهاب عبدالواحد وتوزيع 

حسن الشافعي.
وتقول في مطلعها:

كنت فاكرة االرض ثابتة والسنني متكررين
كنت فاكرة اجلنة ابعد من ايادي الطيبني

شيلتو عن عينا الستاير
وانكشف عالم جميل

من ناحية اخرى وتزامنا مع عرض اغنية انغام على 
التلفزيون، اصدر املطرب محمد حماقي اغنية لشهداء 
الثورة حتمل عنوان »داميا عايشــــني« وهي من كلمات 
وأحلان تامر حسني ومت بثها عبر محطة اذاعة »جنوم 
FM«. من جانبه، انتهى املطرب وليد سعد من تسجيل 
اغنية »انا الشــــهيد« التي يهديها الى شهداء ثورة 25 
ينايــــر ويرثيهم فيها، ويؤكد ان مصــــر مدينة لهؤالء 

بالكثير من الفضل.

خالد الصاوي يطالب بمحاكمة علنية 
للفقي والعادلي حتى يتبين فسادهما

أكد أن ذلك البد أن يكون بالقانون ودون وحشية في االنتقام

إبراهيم حسن: لست ضد ثورة الشباب 
وأرفض طرد مبارك

مسلسل تلفزيوني يوّثق ثورة 25 يناير
القاهــــرة ـ ام.بي.ســــي: اعلن 
السيناريســــت املصــــري مدحت 
العدل انه بصدد التحضير ملسلسل 
تلفزيوني يرصد الثورة املصرية، 
التي انطلقت شرارتها في 25 يناير. 
وكان العدل قد قــــرر تقدمي فيلم 
عن التظاهرات، التي شهدتها مصر 
مؤخرا، اال انه تراجع عن ذلك بعدما 
وجد ان االحداث متشعبة، ويصعب 
رصدها في فيلم ال تتجاوز مدته 
الساعتني، بحسب صحيفة »احلياة« 

اللندنية امس.
وعن كيفية تنــــاول مثل هذه 
االحداث والشكل الذي يعتمد عليه 
جلمع املعلومات اخلاصة بها، اكد 
العدل انه رصــــد كل ما دار داخل 
امليدان بنفسه، دون االعتماد على 
اي شخص او اي اشاعات لرغبته 
في ان يكون العمل صادقا بنسبة 
100%. وكشف السيناريست املصري 
انه من املقرر ان ينفذ املسلسل حتت 

شعار شركة »العدل غروب« مبوازنة 
مفتوحة ستتجاوز اخلمسني مليون 

جنيه على اقل تقدير.
واوضح العدل ان املسلسل لن 
يستهل بالتظاهرات، التي انطلقت 
في 25 يناير فحسب امنا سيسلط 
الضوء على االجواء التي ادت الى 

تفاقم هذه الثورة واشتعالها.
كما اشار الى انه سيتطرق الى 
اشكال الفساد وانواعه وحال الكبت 
وتردي االوضاع واحلياة املعيشية، 
وسواها من االمور التي ساهمت في 
تفجر هذه الثورة، التي تعد االولى 

من نوعها في تاريخ مصر.
وعــــن املواعيد املقــــررة لبدء 
التصوير، اكد العدل ان جلســــات 
العمل ســــتنطلق بعد اســــتقرار 
االوضاع وعودة الهدوء الى الشارع 
املصري، مشيرا الى انه سيعقب ذلك 
ترشيح الفنانني الذين سيشاركون 

في البطولة.

واكد املؤلف املصري ان ابطال 
العمل سيكونون فنانني من اصحاب 
احلس الوطني الذين شاركوا في 
التظاهرات ال لشيء سوى رغبتهم 
في ان تنتقل البــــالد الى مرحلة 

افضل.
الى ذلــــك شــــهدت بالتوهات 
املاضية  الفترة  التصوير خــــالل 
هــــدوءا تاما بعد وقــــف تصوير 
االعمــــال التلفزيونية لهذا العام، 
التجــــوال وغيره،  نظرا حلظــــر 
ومن املقرر ان تشهد البالتوهات 
ابتداء من االســــبوع املقبل عودة 
هذه االعمال من جديد الستئناف 
التصوير، متهيدا لعرضها في شهر 

رمضان املقبل.
التي سيستأنف  ومن االعمال 
تصويرها االسبوع املقبل مسلسل 
الوزيرة« للفنانة  »قضية معالي 
الهام شاهني، حيث بدأت تصوير 
اولى مشاهد املسلسل يوم 18 يناير 

املاضــــي، اال انها توقفت بســــبب 
التوترات الداخلية وحظر التجوال 
واملسلســــل من انتاج شركة كنج 
توت، وهو من تأليف محسن اجلالد 
واخراج رباب حســــني ويشترك 
في البطولة مصطفى فهمي وندا 

بسيوني ومي نور الشريف.
كما تســــتأنف الفنانــــة غادة 
عبدالــــرزاق تصوير مسلســــلها 
سمارة االسبوع املقبل والذي توقف 
تصويره ايضا بســــبب االحداث 
االخيرة، وهو من تأليف مصطفى 

محرم واخراج محمد النقلي.
اما املنتج تامر مرسي صاحب 
شركة ســــينرجي، فأكد ان الفنان 
محمد هنيدي سيستأنف تصوير 
مسلسله اجلديد »مسيو رمضان 
مبروك ابوالعلمني حمودة« نهاية 
الشهر اجلاري على طريق مصر 
اسكندرية الصحراوي، وهو من 
تأليف يوسف معاطي واخرج سامح 

بعدالعزيز. من ناحية اخرى، يعود 
الفنان شريف منير في عمل جلسات 
مــــع فريق مسلســــله »الصفعة« 
يوم االربعاء املقبل للوقوف على 
النهائية للمسلســــل،  التفاصيل 
متهيدا لبدء تصويره قريبا، وهو 
من تأليف احمد عبدالفتاح واخراج 

مجدي ابو عميرة.
كمــــا يعود الفنان عــــادل امام 
الستوديو النحاس بالهرم االسبوع 
املقبل الستئناف تصوير مسلسله 
الــــذي صور منه مشــــهدين فقط 
وتوقف تصويره بســــبب حظر 
التجوال. املسلسل من تأليف يوسف 

معاطي واخراج رامي عادل.
اماالفنان يحيى الفخراني فمازال 
في مرحلة قراءة سيناريو مسلسله 
اجلديد »بواقي صالح« الذي ينتجه 
محمد فوزي، وهو من تأليف ناصر 
عبدالرحمن واخراج شادي يحيى 

الفخراني.

استئناف تصوير أعمال رمضانية

ثورة »25 يناير« تطلق قناة فضائية 
يرأسها إبراهيم عيسى

رامي صبري لمبارك: وداعًا سيدي 
الرئيس.. لك كل احترامي وتقديري

عبر الفنان وامللحن املصري رامي صبري عن مشاعره 
جتاه الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدا انه يحترمه 
ويقدره، وشدد على انه ال يريد إرضاء احد على حساب 

رأيه وموقفه احلقيقي، مهما كلفه هذا املوقف.
كتب رامي صبري على صفحته اخلاصة على موقع 
»فيس بوك«: »وداعا ســـيدي الرئيس.. لك كل احترامي 
وتقديري، لن يتغير موقفي منك كي يرضى عني اآلخرون، 
فلك الشكر على كل ما قدمته لبلدك وان كنت أخطأت في 
حق بلدك فليســـامحك اهلل، فضميري وما تربيت عليه 

هما اللذان يحركاني«.
وأكمل: »فلست منافقا ولن أكون واحدا منهم أبدا، ما 
بداخلـــي هو ما أقوله، ولن أقبل ان يتغير هذا أبدا حتى 
لـــو كرهني النـــاس لذلك.. وداعا يا رمـــز مصر.. اللهم 

احفظ مصر«.

أطلقت مجموعة من املساهمني والنشطاء الذين شاركوا 
في ثورة »25 يناير« محطة فضائية بثت على القمر الصناعي 
ويرأسها إبراهيم عيسى الكاتب الصحافي ورئيس حترير 
الدستور ســــابقا. وذكرت بوابة »األهرام« اإللكترونية ان 
القناة تعتمد حاليا على اجلهود الذاتية ويقوم على تقدمي 
البرامج بها ابراهيم عيســــى ونوارة جنم، وعدد من شباب 
ثورة 25 يناير. بــــدأ اليوم )أمس( بث إعالنات عن القناة، 
مضمونها ان القنــــاة جاءت لتذكر املصريني بالثورة، التي 

قاموا بها واحلرية التي حققوها.

قــــرر الفنان محمد منير إحياء حفــــل غنائي في ميدان 
التحرير غدا، وقال منير ان هذا احلفل سيكون مبثابة عمل 
خيري وتخليدًا لذكرى الشهداء الذين سقطوا خالل احداث 
ثورة شباب 25 يناير. جاء هذا احلفل بطلب من شباب حزب 
التجمع لضرورة وجود الفنان منير لالحتفال بتنحي مبارك 
عــــن احلكم، ووافق منير على تلبية الدعوة. وأكد ضرورة 

اإلعالن عنها حتت شعار »الدعوة عامة«.

محمد منير 

محمد منير يقيم حفاًل خيريًا 
في ميدان التحرير غدًا احتفااًل بالثورة


