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حذر الباحث اإلسالمي الش���يخ راضي احلبيب بسبب ما حصل 
في مصر من الوقوع فيما يخالف الفطرة البش���رية من خالل اتباع 
ما توعد به ابليس الرجيم في محاربته البشرية قال اهلل تعالى في 
محكم كتابه الكرمي حكاية عن قول ابليس الرجيم )لعنه اهلل وقال 
ألتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وألضلنهم وألمنينهم وآلمرنهم 
فليبتكن آذان االنعام � النساء: 118 و119( 
فكان مبدأ فكرة قطع األذن منشؤه ابليس 
اللعني، فنصت اآلي���ة الكرمية صريحا 
على نوعية وشكل االنتقام االبليسي ضد 
البش���رية من خالل إيقاعهم في العداوة 

والبغضاء فيما بينهم.
وأضاف: فإذا كان اهلل قد حرم قطع آذان 
احليوانات والتمثيل بها، فبطريق أولى 
هي أش���د حرمة في مجال تطبيقها على 
اإلنسان، فلذلك يجب ان ينتبه املصريون 
ويحذروا من مغبة االجنرار وراء مثل هذه 

األفعال اإلرهابية الشيطانية.

السجن 30 عامًا لوزير املالية املصري 
األسبق إلدانته بإهدار املال العام

داعية سعودي مبسجد مصري: ال دولة 
إسالمية مبصر ما دام بها راقصات

رانيا يوسف تستعني بصاعقني 
كهربائيني ملواجهة البلطجية

وفاة عبداحلميد الغزالي القيادي 
بجماعة »اإلخوان املسلمني«

سبق � القاهرة: أكد الداعية السعودي د.عدنان اخلضيري في خطبة 
اجلمعة مبسجد اجلمعية الش����رعية بالعاصمة املصرية القاهرة أنه ال 
ميكن إقامة دولة إس����المية في مصر أو في أي دولة أخرى طاملا »يوجد 
بها أناس يرقصون ويغنون وال يأمرون باملعروف ويتعاملون مع أسهم 

البنوك«، التي أكد أنها حرام شرعا.
ونقلت صحيفة »اليوم الس����ابع« عن اخلضيري في خطبة بعنوان 
»انشراح الصدر« في مسجد اجلمعية الشرعية في حي إمبابة بالقاهرة 
قوله ان مصر بلده، وإن أهل مصر أهل له. الفتا إلى أنه »لكي تقوم دولة 
إسالمية البد من إقامة الدين في حياتنا وبيتنا وأهلنا، وأن يعطي األغنياء 
الزكاة للفقراء، وأن يأمر املواطنون الصاحلون أقرانهم باملعروف، وينهوا 
عن املنكر باملعروف«. وأش����ار إلى أن اخلير الذي عم اهلل به السعودية 

هو نتيجة األمر باملعروف والنهي على املنكر وإقامة الدين والصالة.
ومتنى اخلضيري أن تتوحد األمة حتت راية األزهر، وأال يكون هناك 
أحزاب وال جماعات إسالمية، بل تكون أمة موحدة حتت اسم هيئة األمر 
باملع����روف والنهي عن املنكر. مؤكدا أن أهل مصر لديهم فرصة عظيمة 
إلقامة دولة إس����المية قائال »فال جتعلوا أنفسكم تخرجون منها أصفار 
األي����دي وتتركونها آلخرين ال يقيمون الدين«، وقد ش����هد اخلطبة عدد 

كبير من أهالي إمبابة واملناطق املجاورة.

انتقدت الفنانة املصرية رانيا يوس���ف اس���تمرار حالة االنفالت 
األمني في الشارع، والهجوم على أقسام الشرطة وآخرها على قسم 
األزبكي���ة، وطالبت بإعدام أي بلطجي يت���م القبض عليه في ميدان 
التحرير، ليكون عبرة، فيما قالت إنها تستعني بصاعقني كهربائيني 

ملواجهة أي بلطجي يتعرض لها في ظل عدم شعورها باألمان.
وشددت على أن 70% من السيدات املصريات مقهورات، وأنها قدمت 
هذه الش���خصية في فيلمها األخير »صرخة منلة«، إال أنها أكدت أن 
هذا األمر ليس مبررا ألن تقوم كل سيدة بفعل الرذيلة مثلما فعلت 

»وفاء« التي جتسد شخصيتها بالفيلم.
وقالت رانيا � في مقابلة مع برنامج »احلياة اليوم« اول من امس � 
»ان حالة االنفالت األمني التي نعيش فيها وظاهرة البلطجة املوجودة 
في الشارع غير طبيعية على اإلطالق، خاصة أننا اعتدنا على األمان، 
وبناتي الصغيرات لديهن حالة رعب من البلطجية ويخشني النزول 
إلى الشارع«. وأضافت »لقد اشتريت صاعقني كهربائيني أضع أحدهما 
في حقيبتي واآلخر في الس���يارة، وذلك ملواجهة أي محاولة اعتداء 

علي من أي بلطجي في الشارع«.

القاهرة � أ.ش.أ: توفي بالقاهرة امس د.عبداحلميد الغزالي اس����تاذ 
االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والقيادي 
بجماعة »اإلخوان املس����لمني«. ونعى بيان جلماعة »اإلخوان املسلمني« 
الفقيد، وتقدم املرش����د العام للجماعة د.محمد بديع املش����يعني جلثمان 
الغزالي مبسجد مصطفى محمود باملهندسني في محافظة اجليزة عقب 
صالة ظهر امس. كما حضر اجلنازة وزير التضامن االجتماعي د.جودة 
عبداخلالق ومنس����ق اجلمعية الوطنية للتغيير د.عبداجلليل مصطفى 
وعدد من اساتذة جامعة القاهرة، واملرشد العام السابق للجماعة محمد 

مهدي عاكف ونائبا املرشد د.محمود عزت ود.رشاد البيومي.

القاهرة � كونا: قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا امس بالسجن 
30 عاما لوزير املالية االس����بق يوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته 
والزامه ب����رد 35 مليون و791 الف جنيه وغرامة مماثلة للمبلغ. ويأتي 
احلكم على غالي بعد ادانته بارتكاب جرمية االضرار العمدي باملال العام 
ومصال����ح الغير املعهود بها جلهة عمل����ه والتربح للنفس والغير دون 

وجه حق. وكان النائب العام املستش����ار 
د.عبداملجيد محمود قد أحال غالي للجنايات 
حملاكمته غيابيا وذلك بعد أن كانت النيابة 
قد تلقت في أول شهر مارس املاضي بالغا 
بقيام الوزير الس����ابق باستغالل سلطات 
وظيفته في االضرار العمدي بأموال ومصالح 
مالكي السيارات اخلاصة املودعة باملنافذ 
اجلمركية واالنتفاع بها ألغراضه الشخصية 

دون حق.
العامة قيام  النيابة  وأبرزت حتقيقات 
غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة الستخدامه 
الشخصي بجانب 96 سيارة جلهات أخرى 
قيمتها 35.5 ملي����ون جنيه كانت مودعة 

مبخازن مصلحة اجلمارك على ذمة س����داد رسومها اجلمركية. وكانت 
النيابة العامة قد خاطبت الشرطة اجلنائية الدولية )انتربول( لضبط 
يوس����ف بطرس غالي منذ فترة ومت اصدار ما يسمى بالنشرة احلمراء 

الدولية عن طريق االنتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.

يوسف بطرس غالي

راضي احلبيب

مكتب للمحاماة 

واال�شت�شارات القانونية
يعلن عن حاجته اإىل

 م�شت�شارين قانـونيـني 
التق��ل خربتهم عن 15 �شن��ة ويف�شل من 

له تاري��خ بعمل �شابق بال�شل��ك الق�شائي 

كم�شت�شار يف اال�شتئناف اأو النق�ض.

- الرات��ب يح��دد ح�شب اخلربة وبع��د املقابلة 

ال�شخ�شية واملرا�شالت تعامل ب�شرية تامة.

على املتقدم اإر�شال ال�شرية الذاتية على الفاك�ض رقم

22431039
اأو الربيد االلكرتوين:

info@alessaandalsanousi.com

هشام طلعت مصطفى منح زوجة 
عالء مبارك ڤيال في الفورسيزون

تفاصيل جنازة الرئيس املخلوع 
االفتراضية كما رصدها سعد القرش 

راضي احلبيب: حادثة قطع »األذن« 
في مصر أصل منشئها شيطاني

مذيعة تلفزيونية تتعرض العتداء
وسط التحرير وجناة ضابط حاول إنقاذها

تابع املستش���ار عاصم اجلوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز 
الكسب غير املشروع خبراء وزارة العدل الذين يفحصون ممتلكات ثروة 
مبارك وأسرته حلسابتها بدقة ومن املقرر ان يواجه اخلبراء حسني مبارك 
وجنليه عالء وجمال وكذلك هايدي راس���خ وخديجة اجلمال زوجتهما 
بالتقارير التي حتصر ممتلكاتهم وارصدتهم وذلك لتحديد قيمة املكاسب 
غير املشروعة التي حصلت عليها االسرة بدقة وذلك بعد انتهاء املراحل 
االولى من التحقيقات التي اجراها املستش���ار خالد س���ليم رئيس هيئة 
الفحص واالدعاء بجهاز الكسب ومن املنتظر ان يتلقى املستشار عاصم 
اجلوهري خالل االسبوع القادم بعض التقارير من اخلارج حول ثروات 
اس���رة مبارك. ورغم انتهاء التحقيقات مع مبارك واس���رته في قضايا 
استغالل النفوذ إال ان العميد طارق مرزوق مدير ادارة االختالس مبباحث 
االموال العامة متكن من اكتشاف مفاجآت جديدة في ملف هشام طلعت 
مصطفى رجل االعمال احملبوس حاليا على ذمة قضية مقتل سوزان متيم 
والصديق املقرب السرة مبارك.. حيث تلقت اجهزة االمن معلومة مثيرة 
حول رشاوى مقنعة قدمها هشام السرة مبارك وكبار املسؤولني بهدف 
حتقيق مكاسب فقد اهدى هشام 6 شقق فاخرة لهؤالء املسؤولني بأسعار 
متدنية للغاية،  واضاع في الوقت نفس���ه ماليني اجلنيهات على الدولة 
حيث شاركت بعض جهات املال في شركته.. وتأتي هايدي راسخ زوجة 
عالء مبارك على رأس من استفادوا من عطايا هشام طلعت. وأكد الفحص 
ان هش���ام باع لهايدي راسخ ڤيال ببرج النيل بالزا «فندق فورسيزون» 
عام 2006 مببلغ مليون و296 الف دوالر بأقل من سعرها مببلغ 3 ماليني 
و131 الف دوالر حيث تبلغ قيمة الڤيال التي مس���احتها 8211 مترا مربعا 
حوالي 4 ماليني و328 الف دوالر. واملثير ان التحريات اكدت ان هش���ام 
طلب من هايدي ان تدفع مليون دوالر فقط وقام بس���داد مبلغ 296 الف 

دوالر بشيك من شركته ليعفي زوجة عالء مبارك من باقي املبلغ.

مات الرئيس.. خبر من كلمتني »مات مبارك« او س����يموت اليوم أو 
بعد ش����هر أو بعد عام ال ش����يء يدعو للدهشة فهو ميت ونحن ميتون 
ايضا لكنها جنازة صامتة لي����س احتراما جلالل املوت وإمنا ألن امليت 
حرم نفسه من لقب الرئيس الس����ابق وأصر أن يكون »مخلوعا« ولنا 
أن نتخيل ش����خصا عنيدا عدوا لنفسه يقاتل آلخر حلظة من أجل محو 
تاريخه لكن اآلن مات وال يجوز على امليت إال الرحمة وال تصح الشماتة 
باملوتى وال الثأر منهم، اللهم إال ما يخص التاريخ وقد مات الرجل وأصبح 
تاريخا من حقنا أن نس����أله ونحكم عليه ولكن هذا ليس من حقنا اآلن 
وس����يفعله مؤرخون في فترات الحقة ولي����س في يوم الرحيل. يحتار 
التلفزيون أي مادة ميكن أن تذاع البد من حشود ولكن حشود اجلنازات 
لعبد احلليم وأم كلثوم مثال لم تبلغ عش����ر معشار جنازة عبدالناصر، 
وقد شاركت فيها بنفسي وكنت في مهد حياتي صبيا لم أبلغ اخلامسة 
وط����اف النعش قريتنا والناس خلف����ه ينتحبون وكنت أثق أن بداخله 
عبدالناصر شخصيا، في حني كانت جنازة السادات أقل جالال لم يشارك 
فيها الش����عب بل رؤساء وفود بعض الدول وأقطاب الكيان الصهيوني 
من قتلة إخواننا في حروب 48، 56، 67، 73 وما تالها من ضحايا على 
احلدود املصرية � الفلسطينية فأي احلشود يذيعها التلفزيون جلنازة 
مبارك ال شيء غير املليونيات التي كان يضيق بها ميدان التحرير خالل 
ثورة 25 يناير أيام اجلمعة واألحد والثالثاء. ولكن الالفتات والشعارات 
حتمل طابعا عدائيا للرئيس ومونتاج هذه اللقطات لكي تبدو مناسبة 
للحدث � صعب فنيا ومكلف ماليا، أما املظاهرات املؤيدة له خالل الثورة، 
ف����ي ميدان مصطفى محمود وأمام ماس����بيرو فه����ي هزيلة وتخلو من 
احل����رارة الالئقة بجنازة رئيس ومن االفضل أال يفتعل التلفزيون � أي 
تلفزيون � حش����ودا بل ينزل إلى الشارع ويسير وراء اجلنازة ويرصد 
وجوه املشيعني � يصعب على التلفزيون في ظل احلرمة اخلاصة بنزالء 
سجن طرة أن ينقل مباشرة من هناك ردود فعل أركان نظام مبارك ومن 
يشاهدون اجلنازة يحصون عدد املشيعني وهذا بالطبع سهل فهم قليلون 
ولكن ال ش����يء يشغلهم إال االنتهاء من هذا العبء، والهروب من كاميرا 
الفضائيات الت����ي ترصد انفعاالتهم وال يدرون أن اركان النظام تابعوا 
من محبسهم الفخم وقائع اجلنازة، ضرب زكريا عزمي كفا بكف وقال: 
»دا تهريج بالذمة حد يصدق أن دي جنازة رئيس؟« طبعا هو رفض كما 
يقول الرواة في روايات بعضها مبالغ فيه وملحون أن ينزل معه أحمد 
نظيف وقال: ان من غير الالئق أن يتس����اوى رئيس حكومة مع رئيس 
ديوان رئيس اجلمهورية ويقصد بالطبع أنه يس����اوي 2 أحمد نظيف 
مع االحتفاظ لنظيف بحقه في الطول اذ زاده اهلل فيه بس����طة، وخرج 
أنيس منصور للمشاركة رشيقا خفيفا غير عابئ بسبعة وثمانني ربيعا 
وحتى أن السيدة سوزان ستندهش مساء، وهي تتابع إعادة جلانب من 
مشاهد اجلنازة وترى أنيس مستريحا وقد ازيح من على قلبه هم كبير، 
وس����وف يكشف حوارات السادات معه وفيها الكثير عن حسني مبارك 
وأنيس ال تعنيه ذاكرة الناس، وال ذاكرته هو فبعد مرور أسبوعني على 
وفاة عبدالناصر لم يكن قد استرد وعيه مثل توفيق احلكيم وكتب في 

»مواقف« يوم 1970/10/13 ان عبدالناصر ليس ماضيا.

القاهرة � يو.بي.آي: تعرضت مذيعة بإحدى القنوات التلفزيونية 
املسيحية امس األول اجلمعة الى اعتداء من قبل مجموعة مجهولة 
في ميدان التحرير وسط القاهرة اثناء تصويرها برنامجا عن حركة 

االحتجاجات في مصر.
وذكرت صحيفة »األهرام« على موقعها على االنترنت ان ضابط 
شرطة حاول إنقاذها تعرض هو اآلخر للضرب املبرح من قبل املجموعة 

التي وصفت ب� »البلطجية« قبل ان ينقذه امام مسجد مجاور.
ونقلت الصحيفة عن مس���ؤولني في ش���رطة القاهرة ان املذيعة 
تعمل بقناة »أ ش« التي ميتلكها رجل األعمال ثروت باسيلي ولكنها 

تعتبر القناة الرسمية للكنيسة القبطية األرثوذكسية.
وقالت الصحيفة ان املجموعة هاجمت ضابط الشرطة الذي حاول 
تخليص املذيعة منهم كما انتزعوا مسدس���ه وبدؤا بضربه قبل ان 

يتدخل شيخ املسجد القريب إلنقاذه من بني أيديهم.

أنباء عن نقل مبارك لـ »ريجنسي« اخلميس املاضي 
وتظاهرات بشرم الشيخ للمطالبة بإبعاده

اجليش يحّذر من مخطط لتقسيم مصر إلى 3 دويالت:
نوبية في اجلنوب ومسيحية في الصعيد وثالثة إسالمية

القاهرة � يو.بي.آي: قالت 
ان  صحيفة مصرية امس 
القوات املسلحة لديها وثائق 
تشير الى مؤامرة لتقسيم 

مصر الى ثالث دويالت.
صحيف���ة  وقال���ت 
»الش���روق« إن ع���ددا من 
القوات املس���لحة  قيادات 
التقوا ظهر األربعاء املاضي 
مبمثلي ما يسمى »ائتالف 
مجل���س قي���ادة الث���ورة 
املصرية«. وقال محمد عباس 
العضو املؤسس باالئتالف 
اللقاء إنه كان مثمرا للغاية 
ائتالف  حيث اطلع ممثلو 
الثورة على  مجلس قيادة 
وثائق تؤكد تعرض البالد 
ملؤامرة من أطراف داخلية 

وخارجية« لم يسمها.
وقال عب���اس »ان هذه 
الوثائق تكش���ف عن عدة 
أهداف وه���ي الوقيعة بني 
الشعب والشرطة إلغراق 
البالد في الفوضى والتأثير 
على احلال���ة االقتصادية 
واالجتماعية والوقيعة بني 
األقباط واملسلمني لزعزعة 
اس���تقرار الب���الد وإظهار 
مص���ر في صورة س���يئة 
توحي للعالم بوجود فتنة 
طائفية« وتهدف »املؤامرة« 
الوقيعة بني  ايضا »ال���ى 
الشعب واجليش ملعاقبة 
الق���وات املس���لحة عل���ى 
الثورة  إلى جانب  وقوفها 
وحمايته���ا وأيضا التأثير 

على القوة العسكرية للدولة 
وإضعافها«.

وقال اجليش ان الهدف 
النهائي من كل ما سبق هو 
إلى دويالت  تفتيت مصر 
صغي���رة، دولة نوبية فى 
اجلنوب وأخرى مسيحية 
في الصعيد وثالثة إسالمية 
في شرق البالد على أن يتم 
طرد الفلسطينيني من قطاع 
إلى س���يناء لتحدث  غزة 
حرب ثالثية أطرافها مصر 
وفلسطني وإس���رائيل فى 
إطار خطة أوسع لتقسيم 
الدول العربية مثلما حدث 
مع السودان واحملاوالت التي 
العراق وجترى  جرت فى 
حاليا في ليبيا وحتى تصبح 

مصر في غاية الضعف أمام 
اسرائيل بحيث يكون الكيان 
الصهيوني هو مخلب القط 
في الشرق األوسط اجلديد 

كما هو مخطط له«.
وعّقب عضو مجلس قيادة 
الثورة املصرية خالل اللقاء 
على ما تناولته الصحف من 
تصريحات رئيس احلكومة 
االسرائيلية بنيامني نتنياهو 
وبع���ض الدعوات من داخل 
إسرائيل إلعادة احتالل سيناء 
مرة أخرى بالقول كما وقفت 
إلى جانب  القوات املسلحة 
الشعب ووفرت احلماية ملصر 
والثورة فإنه حان الدور على 
الش���عب املصرى ألن يقف 

بجانب قواته املسلحة«.

األهالي ومعظمهم من العاملني 
بالقطاع السياحي جتمعوا أمام 
املستش����فى ال����ذي يقيم فيه 
مبارك على ذمة التحقيقات التي 
جتريها معه السلطات بشأن 
الفس����اد ودوره في التصدي 
للمظاه����رات التي أطاحت به 

قبل نحو أربعة شهور.
وطالب املتظاهرون بإبعاد 
مبارك عن املستشفى واملدينة 
مدع����ني ان لبقائه في املدينة 
آثارا س����لبية عل����ى احلركة 

السياحية.
وذكر املسؤولون ان أجهزة 
األمن قامت بتعزيز حراستها 
ح����ول املستش����فى خوفا من 
قي����ام املتظاهري����ن مبحاولة 

اقتحامه.
وكان النائب العام املصري 
قد قرر األسبوع املاضي عدم 
نق����ل مبارك الى مستش����فى 
القاهرة بسبب  الس����جن في 
حالته الصحية وعدم توافر 

اخلدمات املالئمة لعالجه.

املستشفى الستكمال العالج.
حيث أكدت املصادر أن هناك 
شواهد تؤكد على عملية النقل 
حيث إنه أثن����اء قيام بعض 
املواطنني مبمارس����ة رياضة 
»الغوص« أمام شواطئ فندق 
ريجنسي قامت فرقة املسطحات 
املائية بطردهم وإبعادهم من 
الفندق وذلك  أمام ش����واطئ 

لدواع أمنية للفندق.
وكان أكثر من 1500 فرد قد 
قاموا بالتظاهر أمام مستشفى 
ش����رم الدولي أمس، مطالبني 
برؤية الرئيس مبارك للتأكد 
من أنه م����ازال موجودا داخل 

املستشفى ولم يغادرها.
إلى ذلك، تظاهر العشرات 
من أهالي ش����رم الشيخ امس 
األول للمطالبة بإبعاد الرئيس 
املخلوع حس����ني مبارك عن 
املستش����فى ال����ذي يرقد فيه 
باملدين����ة التي تعتب����ر اكبر 

منتجع سياحي مصري.
وقال مسؤولون محليون ان 

تزايدت الشائعات في الفترة 
األخيرة ع����ن هروب الرئيس 
الس����ابق حس����ني مبارك من 
مستشفى شرم الشيخ الدولي 
املتواجد في����ه رهن احلبس 
االحتياط����ي على ذمة العديد 
من القضاي����ا، وفي املقابل لم 
يصدر املجلس العسكري اي 

بيان لنفي تلك الشائعة.
وفي ظل انتشار الشائعات 
وعدم وجود مصدر موثوق به 
لتلق����ي األخبار عنه تطالعنا 
الرئيس  ب����أن  الوفد  بواب����ة 
الس����ابق مبارك ق����د مت نقله 
من مستشفى ش����رم الشيخ 
الدول����ي اخلميس املاضي 26 
مايو وحتى السبت 28 مايو 
عبر إسعاف مجهز إلى فندق 
حياة ريجنسي بشرم الشيخ 
تخوفا من هجوم املتظاهرين 
املتواجدين أمام املستش����فى 
على مقر إقامة مبارك بالدور 
الثالث مبستشفى شرم الشيخ، 
ومتت عودته مرة أخرى إلى 

حسني مبارك

ووض���ع ه���ذا الش���اب 
»لينك« صفح���ة خاصة ب� 
»الن���كات«. وق���ال: »يال يا 
جماعة ساعدوني.. البنت اللي 
اتقدمت لها دي اسمها هيفاء 
وهب���ي.. اللي هيس���اعدني 

هخليها تبوسه«.
وس���خر ش���اب آخر من 
صفحة دشنتها فتيات على 
ب���وك« يطالنب فيها  »فيس 
الشباب باجلدية في العالقة 
بالطرف اآلخ���ر. وقال هذا 
الشاب: الفتيات يرفعن شعار 
»لو بتحبه���ا روح لها حلد 
البيت«، والشباب يرفعون 
نف���س الش���عار، ولكنه���م 
يشترطون »أن يكون البيت 
فاضي«. وقدم ش���اب أطلق 
على نفس���ه »صعيدي على 
النت« س���خرية من شكوى 
بعض الشباب من هجر فتيات 
إياهم بعد فترة طويلة من 
اخلطبة ينفقون خاللها كثيرا 

من األموال.
وق���ال له���م: »إذا خانك 
حبيب���ك ال تغضب، بل قف 
وانتظر حتى يرحل ويعطيك 
ظهره، واقلع اجلزمة واحدفها 
على دماغه ومتسكتلوش.. هي 
الدنيا فوضى؟ تتعب وحتبه 
وتسهر الليالي وكروت شحن 
ورغي وفي النهاية يخونك؟.. 
ملحوظة: متنس���اش ترجع 

تاخد اجلزمة«.

التي أحبها..  تقدمت للبنت 
أبوها: بتش���تغل  ل���ي  قال 
إيه؟.. قلت له: »أدمن بيدج 
قد الدنيا«.. قال لي: لو عملك 
أعضاء البي���دج 5000 اليك 

سأزوجها لك«.

عّبر ش���باب مصري عن 
س���خريتهم م���ن األوضاع 
االقتصادي���ة التي تقف في 
طريق زواجهم، عبر صفحة 
عل���ى موقع »في���س بوك« 
بعنوان »مش���روع مزة لكل 

شاب«.
ورغ���م أن عنوانها يبدو 
منه دع���وة منافية للعادات 
العربي���ة، فإن  والتقالي���د 
مؤسس���يها حرص���وا على 
تأكيد أنهم ال يقصدون ذلك، 
مشيرين إلى أنها ساخرة من 
الظروف التي تقف حائال دون 

زواجهم.
وقال���وا ف���ي وصفه���م 
صفحتهم: »الش���باب نفسه 
يحب ويتجوز ويستقر، بس 
واضح إن الظروف مش ناوية 
تساعده، ويبقى الوضع على 
ما هو عليه.. عشان كده إحنا 
بنسخر من هذا الواقع القاسي 

جدا«.
مش���اركات  وعكس���ت 
األعض���اء في الصفحة التي 
تع���دى ع���دد أعضائها 149 
ألفا، هذا الهدف الذي أنشئت 
من أجله، فالشباب ال يقدم 
فيها حلوال ملشكلته، لكنهم 
يفرغون طاقاتهم في السخرية 

منها.
ومن بني هذه املشاركات ما 
كتبه الشاب »محمد دادور« 
الذي قال: »يا أهل اخلير.. أنا 

صفحة »مُزّة لكل شاب« على الفيس بوك

»ُمّزة لكل شاب«.. حملة مصرية
لتحقيق حلم احلب والزواج

حمادة هالل يسجد على املسرح
في أول حفل لإلخوان في اإلسكندرية

وف���ي نهاية احلف���ل قام 
د.حسن البرنس بإهداء عدد 
من الدروع لضيوف ومطربي 
احلفل ودعاهم للسجود على 
االستدج شكرا الى اهلل على 
جناح الثورة وسجدوا، وقال 
الفنان طارق دسوقي للجمهور 
ان اجلمهور وحده القادر على 
االرتقاء بالفنان او ان يجعله 
مغم���ورا فيجب أال ينس���اق 
اجلمهور وراء االبتذال »فانتم 
الفنان  اللي بأيديكم ترفعوا 
احملترم وترفضوا االبتذال«.

الفنان  واملنش���دين منه���م 
مصطفى محمود واملنش���د 
عبدالفتاح عوينا وحضر في 
نهاية احلف���ل الفنان حمادة 
ق���ال للجمهور  هالل والذي 
انني سعيد جدا الن اهلل حرر 
مصر من مبارك ونظامه وقام 
بغناء عدد م���ن اغانيه التي 
قدمها للث���ورة منها »انا ليا 
الشرف ان أنا مصري و»اهلل 
اكبر« و»مبروك علينا النصر« 
و»شهداء 25 يناير« و»ارفع 

راسك فوق انت مصري«. 

أقامت جماع���ة االخوان 
املسلمني باالسكندرية حفال 
فنيا س���اهرا لدعم وتنشيط 
الس���ياحة وقد ق���دم احلفل 
د.حسن البرنس والذي اكد ان 
هذا احلفل يعد اجابة بطريقة 
عملية ع���ن رأي االخوان في 
الفن وان هذا احلفل س���وف 
يعيد للفن قيمته والتي تكمن 
في الرقي واالخالق واالبتعاد 

عن االبتذال. 
أحيا احلفل كورال االخوان 
املس���لمني وعدد من الفنانني 

حمادة هالل


