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راعي كنيسة العذراء يقّدم 

مصحفًا هدية حملافظ اجليزة

دعوى قضائية عراقية ضد مبارك 
وجمال بسبب احتالل العراق

شباب »الفيس بوك« يهددون 
بالتظاهر »ملط« مبيدان التحرير 

إذا متت تبرئة مبارك!

17 مليون دوالر تعويضات 
لشركات االتصاالت 

تأجيل التحقيق مع عالء وجمال 
مبارك لليوم.. وإخالء سبيل 

شرشر زوجة العادلي »املكنة طلعت قماش«.. 
كتاب يكشف حقيقة مشكلة 
»الشيخ حسني« مع املصريني

شريهان توضح حقيقة االعتداء عليها 
ونشطاء جمعة الغضب الثانية 

يعتذرون لها

ابتسامة منى الشاذلي أطفأت 
حرب »الفلوطة« بني صبحي ومنتصر

شعبوال: أؤيد ترشح سمية اخلشاب 
للرئاسة ألنها حنونة على الشعب!

استقبل محافظ اجليزة د.علي عبدالرحمن امس األول وفدا 
من كنيسة العذراء بإمبابة برئاسة القمص صرابامون عبده راعي 
الكنيسة والذي جاء لتقدمي الشكر للمحافظ على اهتمامه بعمليات 
إعادة الكنيس����ة إلى ما كانت عليه قبل أحداث السبت املاضي، 
حيث قّدم حسب صحيفة »الوسط« املصرية القمص صرابامون 

نسخة من املصحف الشريف هدية حملافظ اجليزة.

كش����ف النائب عن التحالف الوطن����ي العراقي جواد 
الشهيلي أن كتلته س����ترفع دعوى قضائية ضد جمال 
حس����ني مبارك وبعض حكام العرب الذين ساهموا في 
اجتياح العراق وتقدمي معلومات كاذبة للواليات املتحدة 

األميركية.
وقال الشهيلي، بحسب صحيفة »الدستور« العراقية، 
ان جمال حسني مبارك ووالده ساهما في احتالل العراق 
واجتياحه، باالش����تراك مع رئيس ال����وزراء البريطاني 
السابق توني بلير وبعض القادة العسكريني األميركيني، 
إضاف����ة إلى بعض احلكام العرب الذين قدموا معلومات 
مغلوطة، كان من ش����أنها احتالل العراق بدعوى وجود 
أسلحة نووية، موضحا � كما نقل موقع »اليوم السابع« 
� أن هذا األمر سيتم البحث فيه بعد العطلة التشريعية 
في البرملان العراقي، وبعدها سيتم إصدار بيان استنكار 
وإحالة ملف كل من ساعد في احتالل العراق إلى احملاكم 

الدولية.

هددت مجموعة من الش���باب املصريني على الفيس بوك 
بالنزول في ميدان التحرير عرايا، إذا حصل الرئيس السابق 
حسني مبارك على البراءة من التهم املنسوبة إليه، من قتل 

املتظاهرين والتربح وإهدار املال العام.
يأتي ذلك فيما ذك���رت صحيفة مصرية أن جمال مبارك 
طلب اللجوء السياسي من هولندا قبل منعه من السفر، وما 
س���بق ذلك وسط شائعات غير مؤكدة بأن الرئيس املخلوع 

فر هاربا خارج البالد.
وأنشأ الشباب صفحة على الفيس بوك بعنوان »لو خد 
براءة هننزل ملط«، وبلغت منذ إنش���ائها قبل ساعات نحو 

20 ألف عضو.
ويقول مدشنو الصفحة � بحسب ما نقلته عنهم صحيفة 
الوف���د املصرية امس: »هدف صفحتن���ا هو أن نتابع أخبار 
التحقيق���ات مع مبارك والفاس���دين حتى نكون على ترقب 
دائم مبا ستؤول إليه نتيجة التحقيقات، ومثلما أن فكرة إن 
الواحد يتجرد من مالبس���ه في الشارع صعبة، فإن حصول 
مبارك والفاسدين على براءة من جرائمهم التي ارتكبوها في 

حق الشعب ألمر أصعب بكثير«.
واستدرك الشباب حديثهم بقولهم: »نحن ال ننظم حملة 
للنزول إلى الش���ارع مجردين من املالبس، ولكن نس���تنكر 
ونس���خر من فكرة حصول مبارك على براءة من األس���اس 

بإطالق هذا االسم على صفحتنا«.

دبي � العربية.نت: قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
املصري د.ماجد عثمان ان الوزارة تعتزم صرف ما يقارب 100 
مليون جنيه، )17 مليون دوالر( تعويضات مباش����رة لشركات 
احملمول نظير اخلس����ائر التي تكبدوها بس����بب قطع خدمات 
االتصاالت واإلنترنت والرسائل القصيرة  اثناء ثورة 25 يناير، 
 والتي مت حتديدها من جهات محايدة. وأشارت احملكمة في حيثيات 
حكمها إلى أن اجلهة املتضررة وهي اخلزانة العامة للدولة من 

حقها املطالبة بإعادة النظر في التقدير املالي للغرامة.

القاهرة أ.ش.أ: قرر املستشار عاصم اجلوهري مساعد وزير 
العدل لشؤون جهاز الكسب غير املشروع أمس تأجيل التحقيق 
مع عالء مبارك جنل الرئيس الس����ابق حس����ني مبارك، وكذلك 
اس����تكمال التحقيق مع جمال مبارك، والذي كان مقررا له أمس 
وذلك لليوم بسبب انشغال فريد الديب احملامي عنهما بحضور 
التحقيقات التي جرت امس مع الصحافية إلهام شرش����ر حرم 

وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي.
وقرر املستشار اجلوهري في ختام التحقيقات مع إلهام شرشر 
إخالء س����بيلها على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بتحقيق 
ثراء غير مشروع. وقررت إلهام شرشر خالل التحقيقات معها 
أن املمتلكات التي بحوزتها وجنلها القاصر شريف إمنا تعود إلى 
ملكيتها اخلاصة، وانها لم متتلكها من زوجها حبيب العادلي، 
وطلبت خالل التحقيقات إعطاءها أجال لتقدمي املستندات الدالة 

على صحة أقوالها.
ووقعت شرش����ر على إقرار باللغات العربية واالجنليزية 

والفرنسية للكشف عن سرية حساباتها بالداخل واخلارج.
وتضمن����ت ثروة إلهام شرش����ر الت����ي مت مواجهتها بها في 
ض����وء تقارير األجهزة الرقابية، عددا م����ن الفيالت والعقارات 
والشقق الفاخرة واألراضي الزراعية واألراضي الفضاء واألرصدة 

املالية.

القاهرة � دار اإلعالم العربية: »كان الشيخ حسني مبارك يرى 
أن مشكالت الشعب املصري ال تكمن في انعدام الدميقراطية، 
أو في تفش���ي الديكتاتورية، أو الفقر واجلوع واملرض، أو 
حتى انعدام العدالة في التوزيع، أو عدم املوازنة بني األجور 
واألسعار، أو املهانة واالهانة من أصغر ضابط وأمني شرطة 
أو عس���كري في جهازه األمني.. بل كان يرى أن مشكلة أي 
مصري تكمن في السحر، حيث إن كل مصري كان معموال له 
عمل على سنمة جمل، علشان يتفك العمل ويرتاح الزم كل 
مصري ينام على بطنه زي التمساح«.. بهذه الكلمات بدأ الكاتب 
املصري إيهاب طاهر كتابه »املكنة طلعت قماش« الصادر عن 

سلسلة »كتابي« في 160 صفحة من القطع املتوسط.
كشف املؤلف في كتبه الذي أهداه إلى شباب الثورة، وإلى 
»الراجل اللي واقف ورا عمر س���ليمان«، حقيقة هذا الرجل 
الذي وصفه ب� »سارق الكاميرا«، موضحا أنه اللواء حسني 
كمال الش���ريف، أحد مديري مكتب عمر سليمان حينما كان 
رئيسا للمخابرات العامة، وعندما عينه مبارك نائبا له أخذه 
معه أيضا، لتش���اء األقدار أن يكون واقفا خلفه أثناء إلقائه 
البيان الش���هير الذي أعلن فيه س���ليمان تخلي مبارك عن 

احلكم، وليس تنحيه!
وتطرق املؤلف إلى السياسة، مؤكدا وجودها في كل شيء: 
في املترو، امليكروباص، الش���ارع، البيت، املقهى.. وتساءل: 
»يا ترى.. هل هذا بسبب الكبت الذي يولد االنفجار، أم تأثير 
احللم بغد جديد ومصر جديدة؟ وهل الكالم في السياس���ة 

بهذا الشكل ظاهرة صحية أم مرضية؟«. 
وتساءل أيضا: »ويا ترى هنقضيها كالم في كالم، وال الكالم 
هيتحول إلى أفعال، مش مص���دق إن مصر اللي ما كانتش 
بتتكلم غير في ماتشات الكورة، واألفالم.. يبدو انها نطقت 
أخيرا، واملكنة طلعت قماش أخيرا.. وس���يصيحون مثلما 
صاح الفن���ان الراحل فؤاد املهندس في فيلم »عائلة زيزي« 

قائلني: املكنة طلعت قماش«!!

حالت االبتسامات الرقيقة التي أطلقتها اإلعالمية منى الشاذلي، 
مقدمة برنامج العاشرة مساء، دون اندالع حرب طاحنة ما بني 
ضي����ف احللقة صبحي صالح، العضو البارز بجماعة اإلخوان 
املسلمني، وزميلها د.خالد منتصر الذي حضر هذه املرة بصفته 
ضيفا وليس كمقدم برنام����ج. فخالل احللقة كما أكد »محيط« 
تعرض����ت منى لعدة مواقف غاية في الطرافة بداية من انقطاع 
التيار الكهربائي أكثر من مرة وانتهاء باالشتباك وتبادل االتهامات 
الذي جرى بني منتصر وصالح. وخالل احللقة ثار جدل كبير 
بني ضيفي احللقة حول كلم����ة »الفلوطة« التي أوردها صالح 
خالل حديثه عن الشاب اإلخواني الذي قاله إنه يتربى في كنف 
اجلماعة على الفضيلة والشهامة والقوة، ثم حني يأتي للزواج 
يتوجه هذا »الفلوطة« لفتاة غير إخوانية ويقول انه سيلزمها 
باحلج����اب بعد الزواج، وطبعا يفهم من كلمة الفلوطة هذه أي 
الفهل����وي مدعي الذكاء وهو أبعد م����ا يكون عنه وهو بتعريف 

محدد الراغب في الزواج من خارج اجلماعة.
وأخذ احلديث عن جم����ع ومعنى هذه الكلمة منحى تهكميا 
س����اخرا بني منتصر وصالح حتى شعر املتابعون بأن اشتباكا 
باأليدي س����يندلع بعد ثوان، لكن جاءت ابتس����امات اإلعالمية 
منى الش����اذلي لتطفئ احلرب التي كفى اهلل املش����اهدين إياها 

على الهواء مباشرة.

قال الفنان املصري الشعبي شعبان عبد الرحيم إنه سيتجه 
لتالوة القرآن الكرمي في حال وصول اإلخوان املسلمني والسلفيني 
إلى احلكم، مشيرا إلى أنه يعمل على أغنية عن األموال املنهوبة 
خالل فترة النظام الس����ابق. وفيما اعتبر املطرب تامر حسني 
تعرض للظلم لوضعه بالقائمة السوداء، أعلن املطرب الشهير 
بلقب »شعبوال« تأييده ترشح سمية خشاب لرئاسة اجلمهورية 
ألنها ستكون حنونة على الشعب! وقال عبد الرحيم حسب موقع 
أم بي سي امس االول: »إنه ال ميانع في تولي امرأة رئاسة مصر 

حتى تكون حنونة على الشعب«. 

القاهرة � العربية.نت: كشفت الفنانة املصرية شريهان تفاصيل 
تعرضها للتحرش عقب خروجها من ميدان التحرير في جمعة 
الغضب الثانية 27 مايو اجلاري. جاء ذلك خالل استقبال شريهان 
مساء أمس االول وفدا من عشرين ناشطا سياسيا لتقدمي االعتذار 
لها، ورفضت بدورها اتهام أي جهة أو حركة سياسية أو دينية 

بالوقوف خلف محاولة االعتداء 
عليها في ميدان التحرير.

وأوضحت أن محاولة االعتداء 
عليها حدثت خارج ميدان التحرير 
يوم اجلمعة في حوالي السادسة 
والربع مساء مع انصرافها احتراما 
لقرار فض التظاهرات في السادسة 
مساء، واثناء توجهها إلى سيارتها 
طلب منها بعض املعجبني التقاط 
الصور التذكارية معها، ثم حدث 
تدافع بني الشباب وحاول بعضهم 
االعتداء عليها لينقسم من حولها 
فريقان حس����ب ما أوردته بوابة 

»الوفد« امس، والتي بث����ت ڤيديو حلادث التحرش.  وأضافت 
شريهان أن أحد الفريقني دفعها وحاول ضربها بال سبب واضح، 
والفريق اآلخر تلقى عنها الضربات في محاولة حلمايتها وهو 
ما حال دون وصولها الى س����يارتها، فاعترض املدافعون عنها 
س����يارة ميكروباص دخلتها ش����ريهان وهي »رجل بره ورجل 
جوه« � على حد تعبيرها � بصحبة بعض الش����باب من بينهم 
مدير انتاج يعمل بشركة دوالر لالنتاج والتوزيع السينمائي. 
وتتابع أن املطاردة امتدت من التحرير )بوس����ط القاهرة( الى 
الدقي )محافظة اجليزة( فقام مدير االنتاج باصطحاب شريهان 
وبعض معجبيها ملقر الش����ركة حيث بقيت فيه حتى انصرف 
مطاردوها، ثم اصطحبها اثنان من معجبيها في سيارة تاكسي 
إلى منزل الفنانة اس����عاد يونس في الهرم وهي في حالة اعياء 

تطلبت احضار طبيب لفحصها.

شريهان

مصادر أكدت قيامه بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر واخلليج

مصر تفرج عن ديبلوماسي إيراني 
متهم بالتجسس ومتهله 48 ساعة للمغادرة

وزير العدل: جتنيد إسرائيل عناصر كثيرة إلشاعة الفوضى 
وفلول »الوطني« تسعى لتهريب مبارك للخارج

قال املستشار محمد عبدالعزيز 
اجلندي، وزير العدل، إن هناك أيدي 
خارجية تلعب وتعبث بأمن مصر، 
واتهم إس����رائيل بالسعي إلحداث 
الفنت وإشاعة الفوضى في البالد، 
وأض����اف أن تل أبي����ب قلقة من 
املصاحلة الفلسطينية التي متت 
بواس����طة النظام املصري اجلديد 
الذي أنهى فكرة أن إس����رائيل هي 
الوحيدة  الدميوقراطي����ة  الدولة 
في الشرق األوسط، ولذلك تريد 
إس����رائيل أن تقضى على الثورة 

املصرية.
وأكد اجلندي خالل ندوة نظمها 
نادي اجلزيرة مس����اء أمس االول 
حس����ب موقع اليوم الس����ابع، أن 
إس����رائيل تريد أن ته����دم الثورة 
املصري����ة، كما تس����عى ألن تدمر 
املجتمع وتزعزع أمنه، عن طريق 
البلطجية الذي����ن يبيعون مصر 
مقابل األموال التي تدفعها لهم تل 
أبيب، مؤك����دا أن أحداث الفوضى 
األخيرة وراءها أشخاص لهم عالقة 
بجهات خارجية منها إس����رائيل، 
الفتا إلى أن هؤالء األشخاص كانوا 
يندسون بني املتظاهرين في امليادين 
إلحداث حالة من الفوضى، والتي 
كان آخر حلقاتها محاولة اقتحام 
بعض أقسام الشرطة مساء اخلميس 
املاضي في اإلسكندرية، موضحا أن 
كثيرا من أحداث الفوضى متت بعد 

خطاب بنيامني نتانياهو األخير.
وأوضح أن احملاكمات العسكرية 
السريعة واحلاسمة والرادعة لهؤالء 
املجرمني ستنهي ظاهرة البلطجة 
من الشارع املصري، مؤكدا أن سبب 
إحالتهم للمحاكمات العسكرية هو 
ارتكاب الكثيرين منهم جرائم مروعة 
أثناء حظر التجول وتهديدهم ألمن 
املواطنني، مما يس����تلزم محاكمة 
العس����كري،  القضاء  أمام  طارئة 
أم����ا اجلرائم التي تتم في ظروف 
عادية فتتم إحالة مرتكبيها للقضاء 
الطبيعي، وذلك ردا على سؤال أحد 
احلاضرين عن سبب عدم تقدمي 
الس����ابق حملاكمات  النظام  رموز 

عسكرية عاجلة.
الندوة مناقش����ات  وش����هدت 
الوزير واملشاركني  س����اخنة بني 
حول محاكمة رموز النظام السابق، 
وإخالء سبيل بعضهم في بعض 
قضاي����ا الفس����اد املتهم����ني فيها، 
حيث طالب املشاركون في الندوة 
مبحاكمة مب����ارك ونظامه بتهمة 
العظمى وقتل املواطنني  اخليانة 
وعدم االكتفاء بتهمة الفساد املالي، 
كما دعوا لتقدميهم حملاكمة عسكرية 
عاجلة، أو محاكمتهم أمام محكمة 
ثورية، وإع����دام مبارك واملتهمني 
بقتل املتظاهرين في ميدان التحرير، 
وهو م����ا رد علي����ه الوزير قائال: 
»حاكموهم ثوريا واعدموهم في 

ميدان التحرير«.
ونفى اجلندي أن يكون هناك 
ب����طء في محاكمة رم����وز النظام 
السابق أو في التحقيق معهم، وقال 
ان اإلجراءات تتم بصورة سريعة، 
والدليل أن مبارك وجنليه ونظامه 
جميعهم في السجن اآلن، كما متت 
إحالة معظمهم للمحاكمة وآخرها 
إحال����ة مبارك وجنليه وحس����ني 
س����الم س����بب »كل بالوي البلد« 
على حد قوله، مشددا أن احملاكمات 
والتحقيقات تأخذ مجراها السليم 
وفقا للقانون تالفيا للبطالن، وحتى 
يصدر حكم نهائي عادل، مشيرا إلى 
أن تأجيل بعض القضايا املتهم فيها 
رموز النظام السابق كان بناء على 
طلب محاميهم الستكمال إجراءات 
معينة في القضية وهو حق قانوني 
سليم، وليس للمحكمة احلق في 
أال تستجيب لطلبهم، الفتا إلى أن 
النيابة العامة تبذل جهدا مضاعفا 
إليها،  املقدمة  البالغات  نظرا لكم 
وأوض����ح أنه انتدب ع����ددا كبيرا 
من املستش����ارين للمساعدة فيما 
يجرى، أمال في إجناز اإلجراءات 
والتحقيقات، مضيفا أن حتقيقات 
موقعة اجلمل ستنتهي األسبوع 

املقبل. 
ورد الوزير على س����ؤال حول 
مكان محاكمة الرئيس الس����ابق، 
مؤك����دا أن احملكمة فقط هي التي 

متلك حتديد املكان الذي سيحاكم 
فيه مبارك، سواء في املستشفى أو 
في احملكمة، فمن حقها أن تنتقل 
إليه لسماع أقواله في التهم املوجهة 
إليه، إذا رأت أن حالته الصحية ال 
تسمح مبحاكمته في احملكمة، أو إذا 
كان ذلك سيعرض حياته للخطر، 
مشيرا إلى أن هناك اعتبارات أمنية 
يجب مراعاتها، خاصة أن »بتوع 
احلزب الوطني نفس����هم يهربوه، 
وهناك ناس ممكن تخطفه«، كما أن 
النائب العام يتخذ قرار إيداع مبارك 
بسجن طره أو بقائه في املستشفى 
بناء على التقاري����ر الواردة إليه 

بشأن صحته.
وشدد على ضرورة حل املجالس 
احمللية، ألنها تلعب دور هاما في 
التخطيط للثورة املضادة قائال: »إن 
معظم أعضائها من احلزب الوطني 
املنحل الذي كان يستخدمها لصاحله 
خالل االنتخابات لتحقيق األغلبية 
في البرملان، والذين يخططون من 
اآلن للحصول على عدد كبير من 
مقاعد البرملان القادم، ولذلك يجب 
البرملانية  قبل إجراء االنتخابات 
املقبلة أن يتم حل هذه املجالس«، 
مقترحا تعيني مجلس محلى مؤقت 
في كل مدينة يتكون من 10 أعضاء 
ويستعان فيه بأعضاء اجلمعيات 
األهلية، وذلك بالتنسيق بني احملافظ 

ووزير التنمية احمللية.

السياس���ية والتي  والتنظيمات 
لها شعبية على الساحة املصرية 
والتي ترغب في احلصول على 
متويل مادي م���ن إيران بغرض 

االقتراب منها والتنسيق معها.
وفي ض���وء حتريات ورصد 
جه���از املخاب���رات العامة، ألقي 
القبض على الديبلوماس���ي اول 
من ام���س بالقاه���رة وبحضور 
السيد املستش���ار احملامى العام 
األول لنيابة أم���ن الدولة العليا 
حيث مت اصطحابه إلى مقر النيابة 
ملباشرة التحقيق معه ووجهت له 
تهمة التخابر ثم مت اإلفراج عنه 
بعد االستعالم من وزارة اخلارجية 
املصرية أنه ديبلوماسي بالسفارة 
اإليرانية وقيدت القضية برقم/221/ 

لسنة 2011 حصر أمن دول.

بروتوكول التعاون الديبلوماسي 
من خالل قيامه بتكوين عدد من 
الش���بكات االستخباراتية وكلف 
عناصره���ا بتجمي���ع معلومات 
سياسية واقتصادية وعسكرية 
عن مص���ر ودول اخلليج نظير 

مبالغ مالية.
التحري���ات أن  وأوضح���ت 
الديبلوماسي اإليراني كثف نشاطه 
االستخباري خالل أحداث ثورة 
25 يناير مس���تغال حالة الفراغ 
األمن���ي ف���ي الب���الد، خاصة ما 
يتعلق باألوضاع الداخلية وكذا 
األمنية بش���مال سيناء وموقف 
الشيعة والوقوف على مشاكلهم 

وأوضاعهم في مصر.
كما طل���ب اجلاس���وس من 
مصادره الوق���وف على اجلهات 

القاه���رة � العربي���ة � أ.ش.أ: 
أفرجت نياب���ة أمن الدولة العليا 
الديبلوماسي  املصرية امس عن 
اإليراني سيد قاسم حسيني الذي 
ألقي القبض عليه بتهمة التجسس 
والتخابر لصالح دولة أجنبية عقب 
استعالمها من وزارة اخلارجية 
بأن���ه ديبلوماس���ي بالس���فارة 
اإليرانية مبصر، فيما نفت السفارة 
اإليرانية بالقاهرة التهم املوجهة 

لديبلوماسيها.
وستصدر اخلارجية املصرية 
قرارا مبغادرة احلسيني للتراب 
املصري خالل ال� 48 ساعة املقبلة. 
وفي ظل املعلومات الشحيحة حول 
حيثيات القضية، فإنه لم يعلم حتى 
اللحظة ما إذا جند الديبلوماسي 
اإليراني جهات مصرية في العملية، 
بينما يتوقع أن يلقي الكشف عن 
هذه العملية بظالله على مستقبل 
العالقات الديبلوماسية بني مصر 

وإيران بعد سنوات من التوتر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا 
برئاسة املستش���ار هشام بدوي 
احملامي العام األول بدأت التحقيق 
مع احلسيني، وقال مصدر قضائي 
ان املتهم مت ضبطه بأجهزة جتسس 
غير مسموح بدخولها البالد، وكان 
يقوم بجمع معلومات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية عن مصر، 
الدول اخلليجية، عبر  وعدد من 
عمالء له، ومن ثم يرس���لها إلى 

طهران.
وصرح مصدر مس���ؤول بأن 
جهاز املخابرات العامة متكن من 
رصد حتركات أحد عناصر وزارة 
األمن واالس���تخبارات اإليرانية 
والذي يعمل ببعثة رعاية املصالح 
اإليرانية بالقاهرة لقيامه مبخالفة 

)رويترز( طفل فلسطيني نائما على الرصيف منتظرا العبور مع اسرته معبر رفح أمس  

ماكير مبارك: أنتوني كوين وميرڤت أمني 
سبب هروبي من رئاسة اجلمهورية

الفيلم أن يحصل على جائزة كانت 
األولى في حياته السينمائية.

اعترف املاكير املصري أن هناك 
وجوها لفنانات يظهر عليهن الشيب 
مبكرا، ولكنه رفض اإلفصاح عن 
أسماء هؤالء النجوم، وإن كان على 
اجلانب اآلخر أكد أن أكثر فنانتني 
ارت����اح في التعام����ل معهما كانتا 

ميرڤت أمني ونادية اجلندي.
وأشار إلى أنه تعاون مع األخيرة 
في عديد من األعمال منها »الباطنية« 
و»شبكة املوت« وكان آخر تعاون 
له معها من خالل مسلسل »مشوار 
امرأة«، حيث أظهرها بشخصيتني، 
باإلضاف����ة إلى ظهورها في إحدى 
احللق����ات وهي محترق����ة متاما، 
وأثارت ذعر العاملني باالستوديو 
وإعجابهم في الوقت نفسه، وهو 
متاما نفس رد الفعل بعدما تعاون 
مع فيفي عبده في فيلمها »الصاغة« 

وأظهر وجهها محترقا متاما.
ويعت����ز عش����وب بعمله مع 
الفن����ان العاملي أنتوني كوين في 
فيلم »عمر املختار«، حيث أش����اد 
به، وقال له نصا »أنا مبسوط أن 
وجهي حتت يديك.. أنت ال تقل عن 

املاكير العامليني«.

به األمور.
وأشار عشوب الى أن عمله لدى 
كثيرين من النجوم والنجمات كان 
سببا رئيسيا لهروبه من مبارك، 
بعدما وجد أن عمله في رئاس����ة 
اجلمهورية س����يأتي على حساب 

عمله الفني.
الرغم من عمل عشوب  وعلى 
كمنتج، فإنه أشار إلى رفضه التام 
لعمل فيلم يرصد قصة حياة مبارك، 
ألنه ال يوجد في حياته أي أحداث 
درامية تستحق صناعة عمل فني 

عليها.
وتطرق عشوب في حديثه إلى 
عالقته بالنجوم والنجمات وكيف 
يتعامل مع وجوههم، فقال إنه تعلم 
كيف يحول امرأة جميلة إلى مدمنة 
مثلما فعل مع الفنانة نادية اجلندي 

في فيلم »الضائعة«.
وعن أول وجه سينمائي وضع 
عشوب مكياجه عليه كان للفنانة 
ميرڤت أمني في فيلم »أبناء الصمت« 
حيث حتدت به اجلميع رغم عدم 
شهرة عشوب آنذاك، وعليه حتدى 
عشوب نفس����ه أيضا ووضع كل 
موهبته في هذا الوجه، وبالفعل 
كسب عشوب الرهان، واستطاع هذا 

املاكير املصري محمد  كشفت 
عش����وب أنه على الرغم من عمله 
كماكير خاص بالرئيس الس����ابق 
حسني مبارك ملدة 3 سنوات، فإنه 
تركه وفضل العمل لدى النجوم، 

وخاصة ميرڤت أمني.
واعتب����ر أن أبرز أعماله، وجه 
فيفي عبده احملترق، ونادية اجلندي 
كمدمنة، وأنتوني كوين في فيلم 
»أس����د الصحراء عم����ر املختار«، 

وأحمد زكي »أيام السادات«.
وعن عالقته بالرئيس املخلوع 
حسني مبارك قال محمد عشوب 
ل� »إم بي س����ي نت« إنه عمل ملدة 
3 سنوات كماكير خاص بالرئيس 

السابق، إال أنه فضل تركه«.
ولفت الى أنه حينما هاتفه بعض 
من رجال النظام ليعود للعمل مرة 
أخرى، حتجج بكونه على س����فر 
دائم، وه����و ما يصعب مهمته في 
العم����ل مع رئيس اجلمهورية في 

هذا الوقت.
ورفض عشوب احلديث مطلقا 
عن فترة عمله مع مبارك، لكونها 
فترة وانتهت من حياته، باإلضافة 
إلى كون مبارك اآلن يواجه مصيره، 
وال أحد يعلم إلى أين ستس����تقر 

محمد عشوب

شعبان عبدالرحيم سمية اخلشاب


