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 ليندسي لوهان  داني ديفيتو 

 صورة ارشيفية لرجال اجليش خالل مواجهتهم عمليات السطو على املتحف املصري 

 الصورة التي نشرتها املجموعة على الفيس بوك 

 حواس ينفي سرقة قناع توت عنخ آمون الذهبي 

 هوليوود تفكر في فيلم ملحمي عن الثورة المصرية .. ومواقع ترشح الن ماكشين ألداء دور مبارك

 القاهرةـ  أ.ف.پ: اثر خبر بثته محطة 
«سي ان ان» األميركية، نفى وزير الدولة 
املصري لشـــؤون اآلثار زاهي حواس ان 
يكون لصوص ســـرقوا القنـــاع الذهبي 
لتوت عنخ امون مـــن املتحف املصري، 
قائال «اســـتغرب ان تقوم قناة معروفة 
مبصداقيتها مبثل هذا العمل ونشر أخبار 

كاذبة ال أساس لها من الصحة».
  وأوضح ان «مندوبي شـــبكة «اي بي 
ســـي» التلفزيونية األميركية ومحطات 
أخـــرى دخلوا املتحف املصري وصوروا 
القنـــاع الذهبي املوجود في غرفة مغلقة 
متاما ويجاوره التابوتان الذهبيان للملك 
توت عنخ امون، باإلضافة الى كل احللي 
التي عثر عليها هاورد كارتر على مومياء 
امللك توت عنخ آمون عندما فتح التابوت 

العام ١٩٢٥».
  ودعا حواس كل وسائل اإلعالم األجنبية 
واحملليـــة للحضور الى املتحف املصري 

صباح غـــد لتصوير القناع وكنوز توت 
عنخ امون للتأكد من عدم صحة ما أوردته 

محطة «سي ان ان» عن سرقة القناع.
  وأشار حواس الى انه «خالل عمليات 
البحث في املتحف املصـــري عن القطع 
االثرية املسروقة التي أعلن عنها السبت 
فقـــد عثر على قطعتني منهـــا حتى اآلن 
وهما اجلعران املنحوت على شاكلة قلب 
ويعود جلد اخناتـــون فرعون التوحيد 

ألمه يويا».
  وتابـــع «وقد عثر عليـــه في الناحية 
الغربية فـــي حديقة املتحف بجوار بيت 
الهدايا. ومن الواضح أن لصوص املتحف 
قـــد ألقوا هـــذه القطعة خـــارج املتحف 
املصري. كذلك عثـــر على متثال صغير 
يعرف باالوشـــابتي (متاثيل توضع مع 
امليت خلدمته في العالم اآلخر) وهو من 
ضمن األحد عشر متثاال الصغيرة املفقودة 

خارج قاعات املتحف».

  وأضاف «كما عثرنا على جزء صغير 
من تابوت ملقى على األرض وهو يكمل 
احد التوابيت املوجودة داخل واجهة عرض 
بالدور العلوي فـــي املتحف ويعود الى 
عصر الدولة احلديثة أي منذ حوالي ثالثة 

آالف عام».
  وأوضح حواس «في املخزن األثري الذي 
متت مداهمته من قبل اللصوص في دهشور 
اتضح انهم قاموا بســـرقة بعض التمائم 
غير املســـجلة. وقامت املنطقة بتركيب 
أبواب حديدية على باب املخزن املعروف 
باسم مخزن ديـ  مورجان». لكنه أوضح 
«ان هذه اإلجراءات لم تردع قوة أخرى من 
اللصوص من القيام مبهاجمة املخزن مرة 
أخرى بعدما قيدوا احلراس. وتقوم جلنة 

حاليا بجردة نهائية للمخزن».
  ومن ناحية أخرى تقوم جلنة برئاسة 
مدير آثار شـــمال مصر وســـيناء محمد 
عبداملقصـــود بجردة في مخزن القنطرة 

شرق الذي داهمه اللصوص يوم ٢٨ يناير 
وسرقوا منه العديد من الصناديق املليئة 
باآلثـــار، وقد مت اســـتعادة «حوالي ٣٩٣ 

قطعة اثرية منها».
  وكان حواس أشـــار األحد إلى ان ٧٠ 
قطعة أثرية كسرت من محتويات ١٣ خزانة 
عرض مت كسرها وبعثرة محتوياتها الى 
جانب القطع الـ ١٨ التي متت ســـرقتها. 
والتزال جلنة اجلرد تقوم بفحص محتويات 
خزائـــن العرض التـــي تعرضت لهجوم 
اللصوص اســـتنادا إلى سجالت املتحف 
اخلاصة بالقطع املعروضة في كل خزانة 

من خزائن العرش.
  وقال حواس انه تلقى «معلومات أكيدة 
عن أن هؤالء اللصـــوص قد قاموا بدفن 
هذه القطع خارج املتحف املصري ويجري 
البحث عنها». ومن املعروف ان لصوص 
املتحف املصري اليزالون موقوفني لدى 

القوات املسلحة. 

 دعا وسائل اإلعالم غداً لتصويره 

 ديفيتو  ودي بيرغ ولوهان يهنئون الشعب المصري بحريته

 فنانون يقيمون نصبًا تذكاريًا لشهداء الثورة في «التحرير»

 حسن شحاته يواجه سخطاً شعبياً بسبب مواقفه 

 واكد: المصريون سيختارون رئيسهم القادم دون خوف
ام.بي.ســـي.نت: أعرب  ـ   القاهرة 
الفنـــان املصري عمرو واكد عن بالغ 
الرئيس حسني  سعادته بعد تنحي 
مبارك عن السلطة، مؤكدا ان املصريني 
بات مبقدورهم اختيار رئيسهم القادم 

دون خوف أو ضغوط.
  وفي الوقت الذي أكد فيه انه يجب 
إبعاد كل الوجوه التي كانت متســـك 
بزمام األمور في العهد املاضي، فإنه 
أشـــار الى ان املصريني سيرفضون 
تولي أشرف زكي نقيب املمثلني السابق 
منصب وزير الثقافة، بعد هجومه على 

املتظاهرين في ميدان التحرير.
  وأكد واكد ـ في تصريح لصحيفة 

«البـــالد» اجلزائريـــة أمـــس األولـ  ان املصريني أكدوا 
قدرتهـــم على تقرير مصيرهم واختيار رئيســـهم بكل 
إرادة وحرية. وشـــدد على ان الشـــعب املصري خرج 

أخيرا من هذه التجربة التي كانت من 
أجل احلرية والدميوقراطية، مفعما 
باحليوية وقادرا على إحداث التغيير 
فـــي جميع املجاالت. وقال واكد الذي 
كان أبرز الفنانني املعتصمني في «ميدان 
التحرير»: «لن نسمح ألحد بأن يتالعب 
مبصيرنا مرة أخرى، وسنختار من 
نراه مناسبا لتولي عرش مصر دون 

ضغوطات أو خوف».
  وأكد الفنـــان املصري ان التغيير 
الذي طالب به املصريون سيشـــمل 
جميع املجاالت، وعلى رأسها الفنية، 
موضحا ان هناك كثيرا من األشخاص 
القائمني على قطاع الفن والثقافة سيتم 
استبعادهم إلفساح املجال أمام آخرين هم أولى بتولي 
تلك املناصب، «كل شيء ســـيتغير وسيعني الشخص 

املناسب في املكان املناسب». 

 شرعت مجموعة من النحاتني املصريني في عمل 
نصب تـــذكاري من حجر اجلرانيت لتخليد ذكرى 
شهداء ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ في قلب ميدان التحرير 

بالعاصمة املصرية (القاهرة).
  وأوضح د.سمير جمعة املخرج املسرحيـ  وهو 
واحد من أصحاب فكرة النصبـ  ان ارتفاع التمثال 
٣٫٤ أمتار، وعرضه متران، وسمكه متر، وان عملية 
النحت ســـتجرى في ميـــدان التحرير، حيث دفع 
النصب الى قلب امليدان خاما كي تبدأ مجموعة من 
النحاتني املصريني وأساتذة النحت في كلية الفنون 

اجلميلة في نقش أسماء الشهداء باللغتني العربية 
واإلجنليزية.

  ويقول النحات املصري الشهير ناثان دوس، إن 
احلشـــود التي كانت موجودة في ميدان التحرير 
حالت دون حتقيق الفكرة الدرامية التي كان مخططا 
لها، وهي ان يدخل النصب كجرانيت أسواني أسود 
على درافيل مربوط بحبال يجره الشباب املصري، 
في مشهد فرعوني، وكأن الفراعنة اجلدد يضعون 
حجر األساس لعهد جديد، لكن النصب دخل بالفعل 
ميدان التحرير وبدأت االحتفالية بوضع شموع حول 

صور الشهداء الذين تســـابق ذووهم الى وضعها 
على النصب في تقليد مصري قدمي.

  وأضاف ان قمـــة التمثال ســـتكون عبارة عن 
نسر فتي يبدأ في التحليق باعتباره رمزا للثورة 

واحلرية.
  يذكر ان القائمني على هذا العمل سيدعون الفنانني 
من الثوار ذوي القدرة على النحت والتشكيل الى 
املشاركة في هذا العمل، ألن عملية النحت والتخليد 
ســـتجرى داخل امليدان، حتى يـــرى العالم تفاعل 

الشعب مع الثورة. 

 دبي ـ العربية. نت: يواجه مدرب املنتخب املصري لكرة 
القدم حســـن شحاته سخطا شعبيا بســـبب تأييده لنظام 

الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
  فقد كان شحاته في مقدمة املتظاهرين املؤيدين للرئيس 
مبارك في حي املهندسني، والذين طالبوا ببقائه لغاية فترة 
انتهاء واليته في شـــهر ســـبتمبر القادم حفاظا على األمن 
واالســـتقرار، حيث أكد شحاته في تصريحات صحافية، أن 

هناك املاليني من املصريني يؤيدونه ويريدون استمراره. 
  وتشير بعض األنباء الصحافية إلى احتمال إعفاء «املعلم» 
من قيادة «الفراعنة» مـــن قبل االحتاد املصري لكرة القدم، 
بســـبب مواقفه املنحازة لنظام مبـــارك، خصوصا أن هناك 
نسبة كبيرة من اجلماهير عبرت عن استيائها من تصرفه، 
لكن هناك فئة كبيرة من الرياضيني في مصر يشددون على 
ضرورة اإلبقاء عليه، رغم رفضهم موقفه املســـاند للنظام 

السابق. املدرب املصري أحمد سند العيسوي الذي يقود الفريق األول بنادي 
الرفاع الشـــرقي البحريني قال إن من حق شـــحاته أن يعبـــر عن رأيه مادام 

املتظاهرون في ميدان التحرير كانوا يطالبون النظام السابق 
بحرية الرأي والتعبير، رغم أنني أختلف معه وكنت أمتنى 

لو لم يخرج في هذه املظاهرة.
  وأضاف العيســـوي في حديثه لـ «العربية.نت»: «أعتقد 
أن موقف شـــحاته جاء نتيجة العالقة احلميمة التي تربطه 
بالرئيس السابق حسني مبارك وابنيه عالء وجمال اللذين 
استقباله كثيرا في القصر اجلمهوري مع املنتخب، فبحسب 
علمي العالقة طيبة وحميمة جدا بينه وبني عائلة الرئيس 
ولذلك فقد وجد نفسه مضطرا لدعمهم رغم أن تصرفه غير 

مبرر على اإلطالق».
  وقال إن خروج شـــحاته رمبا يكون من منطلق حرصه 
على مصلحة الوطن حتى ال تعم الفوضى في الشوارع بعد 
رحيل الرئيس الذي سيترك فراغا كبيرا في السلطة، ثم إنه 

كان يؤيد بقاء مبارك لغاية فترة واليته.
  ويرى العيســـوي أنه يجب فصل الرياضة عن السياسة، مؤكدا أن شحاته 

يجب أال يدفع ثمن رأيه سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.

 شــــارك العديد من جنوم هوليوود فرحة الشعب املصري والعديد 
من الشعوب العربية والعاملية وذلك بعد ان استطاعت الثورة املصرية 
إســــقاط النظام وكان ضمن هؤالء املشــــاهير املطرب كريس دي بيرغ 
الــــذي كتب على صفحته بعد تنحي الرئيس مبارك «أمتنى للمصريني 
اجازة نهاية أسبوع آمنة، تهنئتي لكم على كل ما حققتوه، اشعر بنهاية 
أســــبوع سعيدة» النجم الشهير داني ديفيتو الذي اعلن على صفحته 
اخلاصة مبوقع «تويتر» عن تهنئته للشعب املصري وذلك بعد مشاهدته 
خلطاب الرئيس اوباما األخير الــــذي اذيع بعد تنحي الرئيس مبارك، 
باإلضافة إلى املمثلة كيم كارداشيان صاحبة املسلسل الواقعي الناجح 
الذي يحمل اســــمها والتي أرسلت تهنئتها للشعب املصري عبر موقع 
«تويتر» قائلة في رســــائلها انه ليوم تاريخي للشــــعب املصري الذي 
اجبــــر النظام على التنحي وأمتنــــى ان ينعم املصريني أخيرا باحلرية 

التي يستحقونها.
  وبالرغم من املشــــاكل العديدة التي تواجهها املمثلة ليندسي لوهان 
حاليا واتهامها بســــرقة مجوهرات من احد احملال الشــــهيرة اال انها لم 
تفوت الفرصة ملشــــاركة الكثيرين لفرحتهم من خالل موقع «تويتر» 
وبعثت برســــالة للمصريني قالت فيها «مبروك للشــــعب املصري لقد 
سمع اجلميع صوتكم واستطعتم إثبات ان املظاهرات السلمية ممكنة 
وفعالة، وانا أمتنى ان تستمر مصر في احلفاظ على معاهدتها للسالم 

مع إسرائيل للحفاظ على السالم في املنطقة العربية». 

 «وداعا عمرو دياب» صفحة
   على «فيس بوك» لمقاطعته

  
  اطلق عدد من مستخدمي االنترنت صفحة 
جديدة على موقع التواصل االجتماعي «فيس 
بوك» باسم «وداعا عمرو دياب اقعد في البيت 
احسن» حيث انتقدوا فيها غيابه عن الشارع 
املصـــري رغم غليانه باملظاهـــرات التي ادت 
الى اسقاط النظام. الصفحة تضمنت العديد 
من الصور التي تظهر العديد من التصرفات 
غير املستحبة للفنان عمرو دياب، اضافة الى 
تلقيبه بـ «عضومة» على وزن «عمورة» وانتقاد 
موقفه من الثورة املصرية التي اطاحت بالنظام، 
واكتفائه بأغنية «واحد مننا» التي ساند بها 
الرئيس محمد حسني مبارك. يذكر ان الفنان 
عمرو دياب اختفى عن وسائل االعالم خالل 
فترة املظاهرات املاضية، مفضال االبتعاد عن 
الشاشة، حيث لم يوضح موقفه من النظام سواء 
كان مؤيدا او معارضا. وقد تضاربت تعليقات 
الزائرين للصفحة بني مبرر لعمرو وناقد له، 

وبني من طلب اعطاءه فرصة اخرى. 

 دينا فؤاد: بلطجية حاولوا 
التحرش بي في حجرة نومي

  
  كشفت الفنانة املصرية الشابة دينا فؤاد 
عن تعرضها حملاولة حترش من قبل بلطجية 
تسللوا الى غرفة نومها مبنزلها الكائن في 

منطقة حدائق األهرام جنوب القاهرة.
  وقالت دينا لصحيفة «صوت األمة» حاول 
بعض البلطجية التهجم بكل عنف وقسوة على 
منزلي، وعشت ليلة من الرعب أنا وأسرتي. 
وأضافت: «حاول بعضهم الوصول الى غرفة 
نومي والتســـلق الى نافذة غرفتي حملاولة 

التحرش بي وسرقة كل ما في البيت».
  وقالت دينا: «حاولت الصراخ أنا ووالدتي 
عندما شـــاهدنا احد البلطجية على مسافة 
ال تزيد علـــى متر داخل منزلـــي، فأصابنا 
بالذعر، حتى سمعنا أحد املارة في الطريق 
من اللجان الشعبية وتوجهوا مسرعني ومعهم 
رجال اجليش حملاولة انقاذ املوقف بأقصى 

سرعة». 

 حسين اإلمام: أحمد عز رفض احتراف الفن 
ألنه «مبيأكلش عيش» 

 هالة سرحان: زغردت عندما سمعت
  خبر التنحي.. ومصر تغيرت إلى األبد

 فيفي عبده: الُغمة انزاحت..
   ومرضي منعني مشاركة ثوار التحرير

  
  اكدت الفنانة فيفي عبده انها خرجت من املستشفى مساء السبت ١٢ 
فبراير اجلاري، بعد رحلة عالج استمرت ٢٥ يوما من ڤيروس باملعدة. 
وفيما اكدت ان ظروف مرضها منعتها من مشاركة ثوار ميدان التحرير، 
قالت ان «الغمة انزاحت، وسقطت رموز الفساد» وطالبت مبحاكمتهم 
على ما اقترفوه في حق هذا الشـــعب الغلبان. وقالت فيفي عبده في 
تصريح لـ ام.بي.سي. نت: انها لم تكن مع النظام وال ضد الثوار، ولم 
تتراجع عن موقفها، فقد كانت مريضة جدا، وكانت معظم الوقت مغيبة، 

النها كانت تعالج بحقن مخدرة ومنومة لتسكني آالمها املبرحة. 

 القاهرةـ  ام بي سي: اثار الڤيديو 
الذي انتشر من خالل مواقع «فيس 
بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» المني 
الوطني  السابق للحزب  التنظيم 
املصري أحمد عــــز رجل األعمال 
املصري الشــــهير، وهــــو يعزف 
درامز فــــي احدى حفــــالت فرقة 
الفنان املصري حسني االمام ردود 
فعل واســــعة. واكد الفنان حسني 
االمام ان عز كان يعمل في فرقته 
املوسيقية «طيبة» عام ١٩٨٧ ولكنه 
نفى انــــه كان يتقاضى راتب ١٢٠ 
جنيها مصريا، وقال لـ «املصري 
اليوم» ان عز كان غنيا ومن أسرة 
ميسورة احلال، وكان بيقولي كل 

ما يتأخر عن البروڤات ان الفن ما 
بيأكلش عيش. وكشف االمام عن 
قصة انضمــــام عز لفرقته، قائال: 
عرفت عز من نادي اجلزيرة وقتها 
كان عازف الدرامز اخلاص بفرقتي 
الى اخلارج، وعز  يستعد للسفر 
كان طالبا في مدرســــة اجلزيرة 
ويدرس له املوسيقى هاني شنودة 
ورشحه للعمل في الفرقة، وكان 
مثقفــــا وخفيف الظل ورياضيا ال 
يشرب السجائر واخلمور مطلقا.

  االمام اكد ان عز يحب البيزنس 
منذ صغره، واتخــــذ قراره بترك 
الفرقة للتفرغ لدراسته، مشيرا الى 

انه كان يعمل مبنطق الهاوي. 

 وصفت االعالمية هالة سرحان 
الثورة املصريــــة باملعجزة التي 
ابهرت العالم، واكدت في تصريحات 
نقلتها جريدة الدستور املصرية 
ان شباب مصر حققوا حلما كبيرا 
وكانوا على قدر كبير من احلضارة 
والرقي، واضافت انها فور سماعها 
اخلبر زغــــردت للمرة االولى في 
حياتها، ثم بكت من شدة الفرحة 
ورددت بشكل متواصل «اهللا اكبر.. 
اهللا اكبر» ثم كتبتها في صفحتها 
الشــــخصية على الفيــــس بوك، 
وبعدها كتبت «٧٠ مليار مبروك» 
في اشارة الى ثروة الرئيس مبارك 
التي قدرت بسبعني مليار جنيه. 
هالة سرحان قضت ليلتها دون نوم 
من شدة ابتهاجها باخلبر وقالت: 
«كنت اصرخ واضحك وابكي في 
نفس اللحظــــة، واحمد اهللا على 

انه نصر هؤالء الشباب او نصر 
كل املصريني الشرفاء الذين كنت 
مؤمنة بهم من اول حلظة ومتنيت 
ان اكون معهم في امليدان فبفضلهم 

تغير وجه مصر الى االبد». 

 هالة سرحان 

 عمرو واكد 

 حسن شحاته 

 لم تكد الثورة املصرية البيضاء تنجح 
في تغيير النظام حتى بدأت كبرى شركات 
اإلنتاج في هوليوود في نشـــاط محموم 
إلنتاج فيلم ملحمي كبير عن هذه الثورة، 
وال شك ان اإلعالم الذي نقل تفاصيل وأيام 
الثورة بالصوت والصورة ألهب خيال كثير 
من كتاب السيناريو حول جتسيد ما حدث 
على الشاشة، كما ان خيال السينما يذهب 
الى ما هو أبعد مـــن تفاصيل املظاهرات 
واالعتصام ومواجهة عنف الشـــرطة في 
الشارع، فهناك تفاصيل مجهولة عما حدث 
في قصر الرئاسة وكواليس مؤسسات صنع 
القرار خالل ١٨ يوما، تصرفات وســـلوك 
الرئيس حسني مبارك ومن حوله أثناء 
األزمة وردود أفعالهم، ورغم ان املشروع 
حتى اآلن مجرد ثرثرة هوليوودية إال ان 
مشروع ثورة مصر كما أسمته الصحافة 
الفنية األميركية وصف بأنه مشروع فيلم 
كبير مضمـــون النجاح، ورغم ان الوقت 
الزال مبكرا جلمع التفاصيل الكافية لكتابة 
سيناريو والشروع في إنتاج الفيلم، إال 
ان كثيرا مـــن التكهنات توحي بأن العام 
املقبل رمبا يشهد خروج هذا الفيلم للنور 

أو على األقل البدء في تنفيذه.
  موقع هايبرڤوتال األميركي اإللكتروني 
املهتم بالفن التقط هـــذه األنباء األولية 

عـــن الفيلم وبـــدأ في وضـــع اقتراحات 
وتصورات حول اسم الفيلم وقصته، وبدأ 
املوقع بوضع اقتراحات بأســـماء بعض 
الشخصيات التي ميكن ان تقوم ببطولة 
الفيلم، وقد اقترح للفيلم اسم «١٨ يوما» 
وهو عدد األيام التي استمرت فيها الثورة 
منـــذ بدايتها يوم ٢٥ يناير وحتى تنحى 
الرئيس مبارك عن احلكم يوم ١١ فبراير، 
ورشح املوقع املمثل االجنليزي الن ماكشني 
ألداء شخصية الرئيس مبارك، كما رشح 
املمثل األميركي ريتشارد دريفوس ألداء 
شـــخصية نائب الرئيس عمر سليمان، 
ورشح املمثل جيفري تامبور للقيام بدور 
محمد البرادعي الرئيس الســـابق لوكالة 
الطاقة الذرية أحد أبرز املعارضني لنظام 
الرئيس مبارك، ورشـــح املمثل املغربي 
سعيد طغموي ألداء شخصية وائل غنيم 
مدير التســـويق اإلقليمي لشركة غوغل 
وصاحب صفحة كلنا خالد سعيد وأحد 
منظمي فكرة الثورة الشعبية السلمية على 
النظام، واقترح املوقع شخصية خيالية 
لفتاة ناشـــطة تشارك على اإلنترنت في 
التظاهر  الثوار والتنسيق ألنشطة  دعم 
بينما يرفض والدها السماح لها بالذهاب 
الى ميدان التحرير، واقترح ان تقوم ناتالي 

بورمتان بأداء دور هذه الفتاة. 


