
عربية وعالمية
االحد 29 مايو 2011

51

دفع الغرامة 
سيكون من أموالهم 

الشخصية ويحق لهم 
استئناف احلكم أمام 

»اإلدارية العليا«

وزارة الصحة: حالة الرئيس السابق مستقرة ولم يتم بعد حتديد موعد انتقاله من املستشفى

تغرمي مبارك ونظيف والعادلي 90 مليون دوالر لقطع االتصاالت خالل الثورة
القاهرةـ  وكاالت: في أول حكم 
الرئيس املصري  يصدر علـــى 
الســـابق محمد حســـني مبارك 
منذ أن أطاحت به ثورة 25 يناير 
قضت محكمة القضاء اإلداري في 
القاهرة بتغرميه ورئيس حكومته 
الســـابق احمد نظيـــف ووزير 
داخليته السابق حبيب العادلي 
تسعني مليون دوالر تعويضا عن 
املادية واالقتصادية«  »االضرار 
التي نتجت عـــن قرارهم قطع 
خدمات االنترنـــت واالتصاالت 

خالل ثورة 25 يناير.
وقال مصدر قضائي ان احملكمة 
»امرت بتغرمي« مبارك ونظيف 
والعادلـــي »540 مليون جنيه 
مصـــري )90 مليون دوالر( من 
اموالهم الشـــخصية«، واوضح 
املصدر انهم أدينوا بـ »االضرار 
باالقتصاد بسبب قرارهم قطع 
خدمـــات االنترنـــت والهاتـــف 
احملمول خالل ثورة 25 يناير« 
التي اطاحت بالرئيس الســـابق 
في 11 فبراير املاضي اي بعد 18 

يوما من اندالعها.
وقضت احملكمة بتغرمي مبارك 
33.5 مليون دوالر ونظيف 6.7 
ماليني دوالر، في حني مت تغرمي 
العادلي 50.3 مليون دوالر، ويحق 
امام  للثالثة اســـتئناف احلكم 
العليا، وكانت  االدارية  احملكمة 
شركات االنترنت االربع الرئيسية 
في مصر قطعـــت خدماتها عن 
مشتركيها اعتبارا من يوم اجلمعة 
28 يناير املاضي ملدة اسبوع كما 

السابق استقرت، موضحا انه لم 
يتم بعد حتديد موعد انتقاله من 
املستشفى الى مكان اخر، واشار 
الى أن النائب العام املستشـــار 
عبداملجيد محمود هو الذي سيقرر 
نقل الرئيس الســـابق بناء على 
تقرير جلنة طبية مختصة انتهت 
من اعداد تقريرها الذي رفعته الى 

النائب العام التخاذ الالزم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت 
اخلميس املاضي الرئيس السابق 
داخل محبسه مبستشفى شرم 
الشيخ الذي يعالج به وجنليه 
جمال وعالء مبحبسهما بسجن 
»مزرعة طـــرة« بالقاهرة بأمر 
احالتهم حملكمة جنايات القاهرة 
وكذلك رجل االعمال الهارب خارج 

البالد حسني سالم.
ويتضمن قرار االحالة اتهام 
هؤالء بقضايا تتعلق بالقتل العمد 
والشروع في القتل العمد لبعض 
املشاركني في تظاهرات سلمية في 
25 يناير املاضي واستغالل النفوذ 
واالضرار العمدي بأموال الدولة 
واحلصول علـــى منافع وارباح 
مالية لهم ولغيرهم بدون وجه 

حق.
كان النائب العـــام قد قرر 
الثالثاء املاضي احالة الرئيس 
السابق وجنليه ومعهم رجل 
األعمـــال الهارب الـــى محكمة 
اجلنايات اال أنـــه لم يتم بعد 
حتديد موعد بدء احملاكمة الذي 
من املقرر أن حتـــدده محكمة 

استئناف القاهرة. 

يكن أمامها خيار سوى االذعان 
ألوامر السلطات بقطع اخلدمات 
في مناطق معينة بالبالد خالل 
ذروة االحتجاجـــات املطالبـــة 
باســـقاط النظام، وفـــي فبراير 
اتهمت »ڤودافون« أيضا السلطات 
باســـتخدام شـــبكاتها الرسال 
رسائل نصية مؤيدة للنظام إلى 

مشتركيها. 
الى ذلك، وصفت وزارة الصحة 
املصرية امـــس احلالة الصحية 
للرئيس السابق حسني مبارك 
بأنها »مستقرة« بعد أن تعرض 
أمـــس االول الرتفاع في ضغط 
الدم واغماء على خلفية تظاهرة 
غاضبة جرت أمـــس االول امام 
مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكد مســـاعد وزير الصحة 
للطب العالجي د.عادل عدوي في 
تصريح صحافي أن حالة الرئيس 

قطعت شركات الهواتف احملمولة 
الثالث خدماتها متاما في نفس 

اليوم.
وجاء قطع خدمات االنترنت 
والهواتـــف احملمولة بتعليمات 
من السلطات املصرية التي كانت 
تريد منع تصاعد التظاهرات التي 
متت الدعوة اليها في البداية عبر 
شبكة االنترنت ورسائل الهواتف 

احملمولة.
الهواتف  وقالـــت شـــركات 
احملمولة واالنترنت انها ارغمت 
علـــى قطع اخلدمـــة بتعليمات 
من الســـلطات املصريـــة واثار 
الهواتف احملمولة  قطع خدمات 
واالنترنت انذاك انتقادات دولية 

واسعة.
وذكـــرت شـــركة ڤودافون 
للهاتـــف احملمول في يناير إنها 
وشـــركات احملمول األخرى لم 

حبيب العادليأحمد نظيفحسني مبارك

يبـــدو أن الســـنوات الثماني 
املاضية لم تكن كافية حلسم اجلدل 
حول لغز اختفاء الصحافي رضا 
هالل في ظروف غامضة وال حتى 
حملـــوه من الذاكـــرة، حيث جتدد 
احلديـــث عن مالبســـات اختفائه 
مما دفع دوائر التحقيق في مصر 
إلعادة فتـــح ملف القضية برمتها 
بعد نشر أدلة جديدة رمبا تفضي 

ملعرفة املتورط في القضية.
فحسب شبكة اإلعالم العربية 
»محيط« استمع املستشار هشام 
جعفر باملكتب الفني للنائب العام 
وحتت إشراف املستشار د.عبداملجيد 
محمود النائب العام ألقوال الصحافي 
محمد الباز الكاتب بجريدة »الفجر« 
بخصوص ما قام بنشره باجلريدة 
بالعـــدد 305 بتاريـــخ 2011/5/23 
حول قيام رجـــال وزير الداخلية 
السابق حبيب العادلي باختطاف 
الصحافي رضا هالل وتعذيبه األمر 
الذي ترتب عليه وفاته في أيديهم 
مما حدا بهـــم للتخلص من جثته 
بإحدى مقابر البســـاتني أو حتت 

مبنى هيئة االستثمار. كما استمع 
أيضا ألقوال عماد فواز الصحافي 
بجريدة »الكرامة« والتي أكد فيها أن 
رجال التنظيم السري لضباط وزير 
الداخلية والذي كان يشرف عليه 
حبيب العادلي بنفسه شخصيا قد 
قاموا باختطاف الصحافي رضا هالل 
وإيداعه مبستشفى األمراض العقلية 
بالعباسية عنبر اخلطرين حتت 
اسم مستعار بتاريخ 2003/9/25. 
ومت ســـماع األقوال فـــي حضور 
أبوزيد ســـليمان املستشار  سيد 
القانوني لنقابة الصحافيني بناء 
على طلب حامت زكريا السكرتير 
العام لنقابة الصحافيني استنادا 
للبالغ الذي تلقاه من ســـيد هالل 
شقيق الصحافي رضا هالل. وأكد 
سيد هالل أنه يعتزم رفع قضية 
االختفـــاء الى احملكمـــة اجلنائية 
الدولية، خاصة أن عناصر النظام 
السابق مت التحقيق معهم في العديد 
من القضايا عدا قضية شقيقي، برغم 
تقدمينا ألكثر من عشرة بالغات منذ 
قيام الثورة، ولم يتم استدعاؤنا 

حقوق األقلية حلمايتها من طغيان 
األغلبية.

وأثارت سلســــة مقــــاالت كان 
فــــي صحيفة  ينشــــرها »هالل« 
األهــــرام، أثناء الغــــزو األميركي 
للعراق، عام 2003 لغطا في احلياة 
السياسية في مصر ودول عربية 
أخرى، لهجومه على ما كان يصفه 
الشــــبيهة  الديكتاتورية  بالنظم 
بالنظــــام العراقي )الصدامي( في 
العالم العربي، وما فهم منه حينذاك 
أنه دعوة للغــــرب للتخلص من 
النظم العربية املستبدة، وإحالل 
إدارة  التــــي كانت  الدميوقراطية 
جورج بوش االبن تبشر بها ملنطقة 

الشرق األوسط.
وأثناء ذلك أظهر هالل تأييده 
للغزو األميركــــي للعراق وحّمل 
املقبور صدام حسني املسؤولية، 
ووصف املتعاطفني معه بـ »أرامل 
صدام« زاعما أن النظام العراقي كان 
يقدم األموال للمثقفني والصحافيني 
في مصر كما فــــي العالم العربي 

ليكيلوا له الثناء. 

أثناء دراســــته بكليــــة االقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
في سبعينيات القرن املاضي، وهي 
الفترة التي كان اليزال فيها للتيار 
اليســــاري الكثير من النفوذ في 
الطالبية املصرية، ولكن  احلركة 
ســــرعان ما حتول الى الليبرالية 
ذات التوجه العلماني بعد التحاقه 
بالعمل في جريدة األهرام، وسفره 
إلى الواليــــات املتحدة األميركية، 
ولكن توجهاته الليبرالية لم حتل 
دون أن يوجه سهام النقد لليمني 
األميركي املســــيحي واحملافظني 

اجلدد.
ولم يظهر هــــالل تعاطفا مع 
عقيدة احملافظني اجلدد اخلاصة 
الديكتاتورية  بالنظــــم  باإلطاحة 
العربية واســــتبدالها بحكومات 
دميوقراطية متثل احلل السحري 

لكل مشكالت الشرق األوسط.
فكثيرا ما شدد رضا هالل على 
الدميوقراطية ليســــت مجرد  أن 
انتخابات واقتــــراع بل هي ثقافة 
قائمة على احترام اآلخر وصيانة 

اال فـــي بـــالغ واحـــد مت التحفظ 
خاللـــه على التســـجيل الصوتي 
آلخر مكاملة تلقاها شـــقيقي على 
االنسر ماشني من احدى السيدات 
وتقوم بتهديده حينها. وأشار الى 
أن هناك أكثر من محام عرض علينا 
رفع القضية الى احملكمة اجلنائية 
الدولية، ولكن مازال يحدونا األمل 
في القضاء املصري وعدله في أن 
ينصفنا ولكن بعد مضي كل هذه 
الفترة فـــإن االنتظار صار صعبا 
وقاسيا، وليس أمامنا إال السير في 
القضية. وناشد هالل  اجتاه رفع 
القيادات الصحافية السابقة ممن 
كانت لهم عالقات وثيقة برضا بأن 
ينفضوا غبار الصمت وأن يتقدموا 
مبا لديهم من معلومات عن قصة 
اختفاء زميلهم وصديقهم وكذلك 
قيادات الداخلية السابقون فمنهم 
من يعلم التفاصيـــل الدقيقة عن 

ملف االختفاء.

قبل االختفاء 

تأثر رضا هالل بالفكر املاركسي 

لغز اختفاء رضا هالل يعود للصدارة بعد انهيار عرش العادلي

»إزاي نتجوز بجنيه«.. مبادرة شبابية لتوفيق راسني في احلالل

التيار السلفي: ملتزمون برأي األغلبية سواء كان في استفتاء أو انتخابات
 القاهرةـ  أ.ش.أ: قال م.عبداملنعم 
الشــــحات املتحدث باسم الدعوة 
السلفية باالسكندرية »إن السلفيني 
سيلتزمون برأي األغلبية سواء كان 
في استفتاء أو انتخابات، وفى حالة 
فرض واقع ال يريدونه سيتجهون 

إلى مجال الدعوة«.
وأكد الشــــحات ـ فــــي احللقة 
النقاشية التي نظمها مركز رؤى 

للدراسات واألبحاث ومركز موارد 
التنمية بعنوان »التيار الســــلفي 
الدميوقراطي  التحول  ومستقبل 
في مصر« أن السلفيني لن ميارسوا 
الدميوقراطيــــة إال إذا ضمنوا أن 
املجلــــس التشــــريعي لن يخالف 

أحكام اهلل.
وأفاد بأن السلفيني يرفضون 
الدميوقراطية كفلسفة قائمة على 

الالدينيــــة، وأنهم قــــد يتنازلون 
عن »آليات الشورى« في اإلسالم 
للتوافق مع املجتمع بشرط التمسك 
بالثوابت الشرعية، وتطبيق أحكام 

اهلل والسنة النبوية.
وتابع »إن السلفية منهج من 
اإلسالم الســــني، وتعني التمسك 
بتطبيق النصوص وليس التشبث 
بها ألن معطيات الزمن تتغير من 

فترة ألخرى«، مؤكدا أهمية تثبيت 
املادة  مــــن حيث  الوضع احلالي 
الثانية في الدستور والتي تنص 
على أن اإلســــالم مصدر أساسي 

للتشريع.
ومن جانبــــه، قال وائل لطفي 
الصحافي املتخصص في شؤون 
التيــــارات الدينية إن الســــلفيني 
يواجهون عــــدة اشــــكاليات في 

اندماجهم في العمل السياسي منها 
أنهم يعتقدون مــــا قاله منظرهم 
الداعية ياسر برهامي بأنه ال يجوز 
عرض الشــــريعة اإلسالمية على 
األفراد ألخذ رأيهــــم فيها وهو ما 
يعنــــي أن تطبيق الشــــريعة أمر 
واجب، باإلضافة إلى فكرة احلاكمية 
وهي أن احلكم ال ينبغي إال أن يكون 

هلل وليس املجالس التشريعية.

محيط: مبادرة شبابية جديدة 
تهدف حلل أهم مشاكل املجتمع 
املصري املعاصرة وهي مشكلة 
العنوسة والتي يعاني وسيعاني 
منها ماليني الشباب املصري، وكان 
لنجاح جتربة مستشفى »57357« 
مؤشـــر على إمكانية جناح تلك 

التجربة الشبابية الرائعة.
املبادرة كانت جلمعية »بداية 
البيت املصري« في مدينة السادس 
من أكتوبر ومثلما غير الشباب 
املصري الواعي احلياة السياسية 
فـــي بلـــده بثورتـــه العظيمة، 
جتددت محاوالت بعض الشباب 
املســـتنير الى حل أهم مشاكله 
في وقتنا هـــذا، وكان تعريفهم 
ومفهومهم للفكـــرة بان الثورة 
املصريـــة جاءت حتمـــل جميع 
معاني احلريـــة والدميوقراطية 
والعدالـــة االجتماعية، ولم تكن 
ثورة سياسية فقط ولكن ثورة 
أخالقيـــة واقتصادية، ومن هذا 
املنطلق جـــاءت فكرتهم »كيف 
نســـتطيع ان نخلق من تكاتفنا 
والتفافنـــا حـــول وطننا مصر 
محاولة بالقفـــز بالوطن لألمام 
ومواجهة الشباب مشاكله بكل 
شـــجاعة ودون ان متتد أيديهم 

إلى اي عون خارجي.
ومبـــا ان »اجلنيـــه الواحد« 

والسليمة وذلك من خالل العملية 
احلسابية األتية.

٭ مليون جنيه يوميا.
٭ 30 مليون جنيه شهريا.

٭ 365 مليون جنيه سنويا.
وستتكون طريقة جمع بيانات 
املشـــتركني كاألتـــي: التلفـــون 
مبحاولـــة الوصول لعرض من 
إحدى شـــبكات احملمـــول وأن 
يكون لكل مشـــترك كود خاص 
به وبالبيانات اخلاصة به أيضا - 
االستمارات، وهي استمارة اشتراك 
للعضو والتي يتم كتابة البيانات 
الشـــخصية للعضو املشـــترك 
إدارة اجلمعية  والتي تســـاعد 
في عمل بحث اجتماعي للعضو 
املشترك وبالنسبة للموارد العامة 
للجمعية وطرق احلصول عليها 
وكيفية االستفادة منها: اشتراكات 
األعضاء - التبرعات - إعالنات 
املوقـــع اإللكتروني - املعارض 
واحلفـــالت واملباريات اخليرية 
- الفوائد البنكية - املشروعات 

اخلاصة باجلمعية.
وختاما، يرى هؤالء الشباب 
الرمز  ان »اجلنيه املصري« هو 
والهدف، وأضعف اإلميان ملساعدة 
مصر والنهوض بها بدعم وأيدي 

وأفكار أبنائها.

هي البداية ملجتمع سوي خلقيا 
وثقافيا واجتماعيا، وأيضا األسرة 
هي النواة احلقيقية ملجتمع سوي 
وسليم، فلو صحت األسرة صح 
املجتمع ككل وان ضاعت هوية 
األسرة وتشـــتت ضاعت معالم 
املجتمع وأصبح الغزو بالنسبة 
إليه سهال من خالل عادات وتقاليد 
دخيلة عليـــه ومن هنـــا تأتي 
األهداف، وتتمثـــل أهداف بداية 
البيت املصري في: حتقيق مبدأ 
التكافل االجتماعي عمليا بني أبناء 
الوطن باجلنيه املصري الواحد - 
خلق مجتمع اسري سليم فكريا 
وماديـــا ومعنويـــا بتوعية من 
اخصائيني اجتماعيني متخصصني 
- القضاء على األخالقيات الدخيلة 
على مجتمعنا الشرقي )الزواج 
العرفي ـ التحرشات اجلنسية.. 
الخ( - محاولة املساهمة في حل 
مشكلة البطالة بإنشاء مجمعات 
لتصنيع األثاث وبناء مجمعات 
سكنية وعمل مشروعات صغيرة 
- محاولة املساهمة في دفع عجلة 

االقتصاد.
الفكرة األساسية  وتتلخص 
للجمعية في فكرة »أزاي نتجوز 
بجنيه« وهي ســـعي فريق عمل 
اجلمعية بالعمل على جمع مليون 
مشترك من أجل البداية الصحيحة 

شعار املبادرة

مئات النشطاء معتصمون في ميدان التحرير
 القاهرة ـ رويترز: قال نشطاء إن املئات اعتصموا امس في ميدان التحرير الذي شهد أكبر مظاهرات 
االحتجاج التي أطاحت بالرئيس املصري السابق حسني مبارك في فبراير، وقال الناشط طارق منير 
إن النشطاء اعتصموا منذ ساعات الصباح األولى في وسط امليدان وعلى أطرافه وإن العشرات منهم 

شاركوا في جلان لتأمني مداخل امليدان.
وأضاف أن النشطاء »يطالبون مبجلس رئاسي مدني إلدارة شؤون البالد ووضع دستور جديد 
قبل االنتخابات التشريعية ووقف احملاكمات العسكرية للمدنيني«، ومع شروق شمس امس كان 

معتصمون نائمني في عدد من اخليام أو حتت األشجار في وسط امليدان، وكان آخرون يشاركون في 
حلقات نقاش.

وقال محمد املصري الذي يرأس مجموعة تسمي نفسها حرس شباب التحرير إن نشطاء آخرين 
تركوا امليدان إلى أعمالهم مع انتهاء حظر التجول ـ الذي يسري من الساعة الثانية إلى الساعة 

اخلامسة صباحا بالتوقيت احمللي ـ أو توجهوا لدعوة نشطاء آخرين لالنضمام لالعتصام.
وقال منير إن املعتصمني يطالبون أيضا باإلسراع مبحاكمة الفاسدين من قيادات نظام مبارك ورجال 

األعمال الذين ارتبطوا به وحل املجالس الشعبية احمللية التي هيمن عليها احلزب الوطني الدميوقراطي 
الذي كان يحكم البالد والذي صدر حكم قضائي بحله.

وكان ألوف النشطاء شاركوا أمس االول في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى سموها مظاهرات »جمعة 
الغضب الثانية« ورفعوا مطالب يقولون إنها لم تتحقق منذ اإلطاحة مببارك منها تعيني »محافظني 

وطنيني والؤهم للشعب مش للنظام« بحسب الفتة رفعت في ميدان التحرير.
وكتبت في الفتات أخرى عبارات منها »الشعب يريد تطهير القضاء« و»الشعب يريد تطهير اإلعالم«، 

وتقول احلركات واألحزاب السياسية التي دعت إلى مظاهرات »جمعة الغضب الثانية« إن احملافظني 
اجلدد والقدامي الذين عينوا قبل أسابيع ينتمون للحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، ومن بني من 

عينوا محافظني عدد من اللواءات املتقاعدين من اجليش والشرطة.
ويخشى املعتصمون أن تتحكم جماعة اإلخوان املسلمني أكبر قوة سياسية منظمة في البالد وبقايا 
احلزب الوطني في وضع الدستور اجلديد ألن من املتوقع على نطاق واسع أن يفوزوا باألغلبية معا.

ويطالب املعتصمون بإرجاء االنتخابات حلني متكن األحزاب التي أنشئت بعد سقوط مبارك من تكوين 
قواعد مؤيدين لها.

ويقول قضاة بارزون وسياسيون ونشطاء إن استقالل القضاء لم يتحقق منذ سقوط 
مبارك ويطالبون بتغيير النائب العام املستشار عبد املجيد محمود الذي عينه الرئيس 

السابق.

شريهان تتعرض للتحرش في »التحرير«
وتصاب بصدمة نفسية شديدة

تعرضت الفنانة شريهان للتحرش اجلنسي 
من قبل مجموعة من البلطجية خالل مشاركتها في 
مليونية جمعة الغضب الثانية في ميدان التحرير 
بدعوى التقاط الصور التذكارية معها وأصيبت 
الفنانة شريهان بصدمة شديدة وانتابتها موجة 

من البكاء الشديد بسبب التدافع عليها.
وحـــاول عدد من البلطجية الفتك بها ولكن 

املئات مـــن املتظاهرين متكنوا مـــن حمايتها 
وتأمينها وأصرت على البقاء بامليدان واملشاركة 

في املليونية حتى نهايتها.
يذكر ان هـــذا الظهور هو الثانـــي للفنانة 
شـــريهان بالتحرير حيث شاركت املرة األولى 
بجمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير 

املاضي. 

شريهان خالل محاوالت االعتداء

صحيفة »الفجر« املصرية حتت 
عنوان »أخطر رجل في مصر« 
أكدت أن عزمي رئيس ديوان 
رئيس اجلمهورية احملبوس 
حاليا في ســـجن طرة، كان 
مغرما بالفنانة اميان الطوخي 
وكان يطاردها باستمرار وطلب 
منهـــا أن »ترافقـــه« ولكنها 

رفضت.
انه كان  وأضافت اجلريدة 
النســــائية  يشــــتهر بعالقاته 
املتعددة وهو ال يخفيها ويظهر 

بها علنا في أماكن السهر التي 
يرتادها هو وأصحابه املقربون. 
وكان ابن شقيقة إميان الطوخي 
قد نفى في رسالة مكتوبة عبر 
»يوتيوب« ما تردد بشأن زواجها 
من الرئيس السابق، حيث بدأت 
الرسالة بآية قرآنية حتث الناس 
على عدم تصديق الشــــائعات، 
ثم أوضحت أن إميان من أكثر 
الفنانات الالتي تعرضن للظلم 
في عصر النظام الســــابق، ما 

اضطرها إلى االعتزال.

العديد من  بعدما انتشرت 
األخبار التي أكدت أن الرئيس 
املصري السابق حسني مبارك 
وراء اختفــــاء واعتزال الفنانة 
املعتزلة اميان الطوخي، فجرت 
صحيفة مصريــــة مفاجأة من 
العيار الثقيل إال وهي أن زكريا 
عزمي هو السبب في اختفائها 
واعتزالها الفن وليس الرئيس 
الســــابق كما انتشر في الفترة 

األخيرة.
وبحســـب تقرير نشرته 

زكريا عزمي وراء اعتزال
إميان الطوخي وليس مبارك

جنوم الغناء في أول مهرجان غنائي بعد الثورة 

أبوالنجا: انطالق مدينة للعلوم يرأسها زويل

حتت عنوان »من أجل مصر«، تستعد العاصمة 
املصرية القاهرة الستنشــــاق نسيم الفن بعبق 
احلرية في أول وأضخم مهرجان غنائي بعد ثورة 
25 ينايــــر املجيدة وذلك خالل الفترة من 21 الى 

24 يوليو املقبل.
يشــــارك في املهرجان اكثر مــــن 25 فنانا من 
أهم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي ومن 
االسماء املرشحة نانسي عجرم واليسا وشيرين 
عبدالوهاب وعمرو دياب وهاني شــــاكر ومحمد 
فؤاد ومحمد منير وعلي احلجار وعاصي احلالني 

ووائل جسار ولطيفة وســــميرة سعيد وصابر 
الرباعي وبهاء سلطان وانغام ورامي صبري وديانا 
كرازون وحسني اجلسمي وجورج وسوف وفلة 
واحالم ونوال الكويتية ورضا واسما املنور وكاظم 
الساهر وشذى حسون والعديد من جنوم الوطن 
العربي. املهرجان يحتضنه ستاد القاهرة الدولي 
على مدى أربع ليال ويقام املهرجان حتت رعاية 
كل من وزارة السياحة املصرية وهيئة التنشيط 
الســــياحي ووزارة التضامن االجتماعي وشركة 

مصر للطيران وهيئة استاد القاهرة.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة 
التخطيط والتعاون الدولي انه سينطلق قريبا 
مشروع للنهضة العلمية في مصر هو مدينة العلوم 
والتكنولوجيا التي يرأسها العالم املصري الكبير 
د.احمد زويــــل. وأوضحت الوزيرة في تصريح 

على هامش اجتماعات اللجنة املصريةـ  القطرية 
املشتركة التي تواصل اجتماعاتها بالقاهرة حاليا 
ان هذه املدينة ســــتكون من اكبر القالع العلمية 
على مســــتوى العالم، كما انها ستكون مشروعا 

لكل العرب وليس مصر فقط.

رمـــز القتصادنا نســـتطيع من 
خالل تكاتفنا معا ان جنعل من 
الرمـــز »اجلنيه الواحـــد« اكبر 
محرك لعجلة االقتصاد والتنمية 
وحل املشـــاكل، ومبا ان األسرة 


