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املجلس العسكري: ما حدث بالتحرير استغالل لدم الشهداء وفق خطة مدروسة

عصام شرف: هناك شيء مدّبر ومنظم إلفشاء الفوضى في مصر

الى مبنى وزارة الداخلية بوسط 
اقتحامها ودس  القاهرة حملاولة 
نار الفتنة بني الشعب والشرطة 

مرة أخرى.
وفى الس���ياق ذاته، أكد مدير 
مسرح البالون محمد هاشم وخالد 
حنفي مس���ؤول األمن باملسرح � 
التي أجريت  التحقيق���ات  خالل 
بقسم شرطة العجوزة � أن جمعية 
الوعد األمني اخليرية كانت تقيم 
حفال باملسرح لتكرمي عشرة من 
أسر شهداء الثورة،  وأثناء احلفل 
فوجئوا بحوالي 150 ش���خصا ال 
يحملون دعوات مبحاولة دخول 
احلفل، وعند منعهم قاموا بإحداث 
حالة من الشغب والفوضى، حيث 
قاموا بتهش���يم زجاج املس���رح 
وسرقة بعض اآلالت املوسيقية.

أمس األول أمام مبنى التلفزيون 
املصري، مشيرا إلى أن الهجوم وقع 
عقب ساعات قليلة من صدور حكم 
محكمة القضاء اإلداري في مجلس 
الدولة بحل املجالس احمللية على 
مستوى اجلمهورية وهو احلكم 
الذي قضى على أي إمكانية ألعضاء 
احلزب الوطن���ي وأعوان النظام 
الس���ابق في العودة إلى احلياة 

السياسية مجددا.
 ال���ى ذلك، قال ش���هود عيان 
إن مؤي���دي الرئي���س الس���ابق 
حس���ني مبارك هم من أش���علوا 
فتيل األزمة التي نش���بت مساء 
امس األول مبس���رح البالون ثم 
توجهوا عقب ذلك الى مبنى إحتاد 
اإلذاع���ة التلفزيون مباس���بيرو 
إلث���ارة املعتصمني واصطحابهم 

رق���م 65 وبثه من خالل صفحته 
التواصل االجتماعي  على موقع 
»فيس بوك« أن »االحداث املؤسفة 
التي شهدها ميدان التحرير امس 
األول الثالث���اء وحتى فجر امس 
األربعاء ال مب���رر لها اال زعزعة 
أمن واس���تقرار مصر وفق خطة 

مدروسة ومنظمة«.
وفي سياق متصل أعادت قوات 
الشرطة انتشارها معززة بآليات 
خفيفة وسيارات نقل جنود في 
الشوارع القريبة من ميدان التحرير 
وفي محيط مبنى وزارة الداخلية 

القريبة من ميدان التحرير.
واتهم أحد احملتجني أعضاء من 
احلزب الوطني املنحل بالوقوف 
وراء هجوم البلطجية واخلارجني 
على القانون الذي بدأ منذ مساء 

حول هذا الشأن.
الس���ياق، حذر  وفي نف���س 
العسكري في مصر من  املجلس 
وجود خطة منظمة لنشر الفوضى 
بعد الصدامات التي شهدها ميدان 
التحرير والت���ي أدت إلى إصابة 

نحو 200 شخص.
فقد دعا املجلس األعلى للقوات 
املسلحة املصرية »الشعب املصري 
وشباب ثورة اخلامس والعشرين 
م���ن يناير ومفجريه���ا إلى عدم 
االنس���ياق وراء الدع���وات التي 
تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار 
مصر وكذلك استغالل دم شهداء 
الثورة بغرض إحداث الوقيعة بني 
الثوار واملؤسسة األمنية في مصر 

لتحقيق هذه األهداف«.
وأض���اف املجلس ف���ي بيانه 

القاه���رة � وكاالت: جدد امس 
رئيس مجل���س الوزراء املصري 
د.عصام ش���رف دعوته لشباب 
الثورة وغيرهم من أبناء الشعب 
املصري احملافظ���ة على ثورتهم 
ثورة 25 يناير املجيدة، مش���يرا 
إلى أن هناك شيئا منظما إلفشاء 

الفوضى في البالد.
وقال شرف في اتصال هاتفي 
م���ع برنامج »صب���اح اخلير يا 
مصر« الذي يذاع بالقناة االولى 
بالتلفزيون املصري: إن هذا املوقف 
يعد محكا لشباب الثورة وغيرهم 
من القائمني عليها، مشيرا إلى انه 
متابع للموقف منذ مس���اء أمس 
األول، وأنه على اتصال دائم مع 
وزير الداخلية منصور عيسوي 
وجه���ات أخرى للوق���وف على 

االحداث أول بأول.
وأشار ش���رف إلى أنه مازال 
ينتظر التحقيقات للوقوف على 
حقيقة األوضاع، مطالبا ش���باب 
الث���ورة مبعرفة أن هذه ثورتهم 
ويجب عليه���م بجانب احلكومة 

والشرطة احملافظة عليها.
وأضاف أن التحقيقات ستظهر 
من هو املسؤول عما حدث وستتم 
معاقبته، وقال كنا نتمنى أن متر 
األمور كما كانت تسير مؤخرا حيث 

بدأ األمن يعود بقوة وينتشر.
وحول طلبات أسر الشهداء، قال 
»إنه يتم تكوين صندوق بشكل 
مؤسسي من أجل استمرار اخلدمات 
ألسر الشهداء ولدينا مجموعة من 
املشروعات، وهناك أطباء يرغبون 
في املش���اركة في معاجلة أس���ر 

الشهداء وندرس ذلك«.
وأضاف شرف أن الشرطة كانت 
املمتلكات  تقوم باألمس بحماية 
العامة وأنها لم ولن تس���تخدم 
العن���ف إال اذا ما كان هناك عنف 
في املقابل، مش���يرا إلى أنه يقوم 
اآلن بتطوير أداء الش���رطة وإنه 
يطلع على جميع وجهات النظر 

)أ.پ( شرطي يطلق قنبلة مسيلة للدموع خالل االشتباكات مع املتظاهرين في ميدان التحرير أمس  

عرافة قالت ملبارك: 
نهايتك على يد السوايسة

السينما تبحث عن أشباه مبارك

قال أحد ضحايا التعذيب في عهد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، 
محمد عصام اخلطيب، إن إحدى العرافات قالت ملبارك »نهايتك ستكون 
على يد أهالي السويس«، وهو هاجس بقي في ذهن مبارك لفترة طويلة 

ويعلمه جميع أهالي السويس. وأضاف اخلطيب، خالل مؤمتر »اليوم 
العاملي ملناهضة التعذيب« الذي نظمته جلنة احلريات بنقابة الصحافيني 

مساء أمس األول، باالشتراك مع »قوة العمل املناهضة للتعذيب«، 
ومجموعة »ال للمحاكمات العسكرية« ومركز الندمي، وجبهة الدفاع عن 

متظاهري مصر، ومركز هشام مبارك ان أهالي السويس قرروا أن 
تكون نهاية مبارك على أيديهم بالفعل لذا شاركوا في الثورة من بدايتها 

بقوة والدليل سقوط أعداد كبيرة من الشهداء في األيام األولى للثورة.
وانتقد اخلطيب، الذي عرض له فيلم تسجيلي يروي من خالله قصته 

مع التعذيب، محاوالت البعض تشويه صورة شهداء السويس وجرحاها 
»الذين خاضوا بداية املعركة احلقيقية إلسقاط النظام«.

يبدو أن شبح مبارك سوف يظل يطارد منتجي ومؤلفي السينما 
املصرية فبعد سقوط نظامه قرر عدد من صناع السينما تقدمي اعمال 

فنية حتكي بعضا من حكايات الرئيس املخلوع، وهو ما سيجعله 
بطال على الشاشة ولذلك فقد اصبح أشباه مبارك وعائلته عملة نادرة 
ومطلوبة حتى إن احد املنتجني قرر أن يجري مسابقة بني اجلماهير 

الختيار شبيه مبارك في حني قرر آخر االعتماد على املاكيير لتقريب 
الشبه مع أحد النجوم الكبار وبني هذا وذاك كان هذا التقرير.

املؤلف عبد الرحيم كمال أكد أن فكرة عمل شخصية مبارك في فيلم 
البد أن يقوم بأدائها جنم كبير وليس مجرد شبيه وهو ما سأفعله 

في فيلمي اجلديد الذي يحمل اسم »5 ساعات«.  يأتي هذا عكس ما 
يفعله املنتج هشام سليمان الذي أعلن عن بحثه عن شبيه ملبارك من 

خالل عمل مسابقة الختياره من بني اجلماهير والذي قال: هذه ليست 
فقط مسابقة على الشخصية بل مسابقة للمؤلفني واملخرجني أيضا من 
الشباب. بينما أكد املؤلف طارق عبداجلليل أنه بصدد عمل فيلم يتناول 

فيه الرئيس وأبناءه ولكن لن يبحث عن شبيه ملبارك ألن من وجهة 
نظره أن هذا يعد غير منطقي وغير مؤثر دراميا فالبد من ان يقدم 

شخصية الرئيس ممثل كبير.

خبراء: أداء االقتصاد املصري 
بعد الثورة جاء أفضل من املتوقع

املجلس العسكري يرفض طلبًا
لشرف بإقالة 7 وزراء

»الوفاق القومي« يوصي بتجنيد 
الفتيات في اجليش املصري

مواطن أميركي يتبرع لآلثار 
املصرية مبائة ألف دوالر

السبكي: لو »اإلخوان« مسكوا احلكم 
هسيب السينما وأرجع للجزارة

جنح املنتج أحمد الس���بكي في كسر حاجز اخلوف الذي 
انتاب معظم املنتجني الس���ينمائيني، ويغامر ليبدأ تصوير 
فيلم���ني بعد الثورة جت���اوزت ميزانيتهما 50 مليون جنيه 
رغم احلالة الضبابية التي تس���يطر على الس���وق بالكامل، 
ويعترف »السبكي«، خالل حواره مع »املصري اليوم« بأن 
السينما بالنس���بة له مثل إدمان الهيروين ومن الصعب أن 
يتخلى عنها، وفى الوقت نفسه يصر على تقدمي بعض األفالم 
التي يصفها البعض بأنها »مس���فة«، ويرى أنها أكثر ربحا 
من األفالم األخرى، كما أعلن »السبكي« عن قلقه من صعود 
التيار الديني، وعن رد فعله اذا مسك االخوان احلكم قال: لو 
مسكوا احلكم هاروح اشتغل جزار وأبيع حلمة أهي شغلة 
أبويا وجدي وأس���يب الس���ينما يعملون فيها كما يشاءون 

ويقدمون أفالما دينية وتاريخية.

القاهرة � أ.ش.أ: رأى خبراء اقتصاديون إن أداء االقتصاد 
املص���ري بعد ثورة 25 يناير جاء أفض���ل من املتوقع وهو 
ما أكدته االحصاءات الرس���مية بعدما كانت تنتشر مخاوف 
االفالس واالنهيار االقتصادي والنمو السلبي. وقال اخلبراء 
خالل مشاركتهم ندوة »االقتصاد املصري بعد ثورة 25 يناير« 
التي نظمتها جمعية شركاء التنمية للبحوث واالستشارات 
والتدري���ب إن االقتصاد املصري تأثر بتوقف عجلة االنتاج 
وزيادة معدالت البطالة وانخفاض معدل الناجت احمللي االجمالي. 
وأكد د.ابراهيم العيسوي أستاذ االقتصاد مبعهد التخطيط أن 
التداعيات التي حلقت باالقتصاد املصري بعد الثورة كانت أقل 
من التوقعات مقارنة بأوضاع العديد من الدول التي حدثت 
فيها ثورات مثل اي���ران الذي ظل معدل الدخل القومي فيها 
يتراجع لعدة سنوات. وأوضح أن معدالت النمو بعد ثورة 25 
يناير تراجع إلى النصف تقريبا، فيما كان قد تراجع مبقدار 
الثلث في ظل االزمة العاملي���ة بعد عام 2008 وذلك رغم أن 
معدل النمو الصناعي ملصر خالل فترة الثورة جاء »صفر« 

صاحبها تراجع حاد في االحتياطي النقدي.
وانتقد العيسوي أرقام معدالت النمو التي كان يعلنها النظام 
السابق والتي كانوا يرددون انها تصل إلى 7 و8%، مشيرا إلى 
أن معدالت النمو تلك كانت وهمية وغير حقيقية على أرض 

الواقع حيث لم يتجاوز النمو احلقيقي نسبة %4.
وأشار إلى أن االقتصاد املصري أظهر ضعفا نتيجة اعتماده 
على مصادر ريعية مثل الس���ياحة واالستثمارات االجنية 
وقناة السويس واملضاربة العقارية االمر الذي سيكون أقل 
تأثيرا لو اعتمد على الصناعات االساس���ية مثل الصناعات 

التحويلية والبتروكيماويات وغيرها.

القاه����رة � يو.بي.آي: ذكرت جريدة مصرية امس أن رئيس 
مجلس الوزراء د.عصام ش����رف أرسل قائمة بسبعة وزراء إلى 
املجلس األعلى للقوات املسلحة يطلب فيها املوافقة على تغييرهم 
إال أن املجلس رفض طلبه. ونقلت »املصري اليوم« عن مصادر 
حكومية وصفتها باملطلعة قولها »إن الوزراء السبعة ميثلون 
وزراء املجموعة اخلدمية« مرجعة سبب طلب تغييرهم إلى »عدم 
قدرتهم على التجاوب السريع مع طلبات املواطنني وتنفيذ أهداف 
الثورة بسرعة وحتقيق العدالة والقضاء على رموز الفساد عالوة 

على معارضة بعضهم لسياسات شرف نفسه«.
وأشارت إلى أن معظم هؤالء الوزراء »محسوبون على النظام 
القدمي وغير مندمجني مع أداء احلكومة اجلديدة« كاشفة النقاب 
عن أن أحد هؤالء الوزراء يرفض إلغاء املجالس احمللية وطالب 
شرف واحلكومة بالطعن على حكم محكمة القضاء اإلداري الذي 
أصدر أمس االول بحل تلك املجالس. وتابعت املصادر: أن شرف 
سيعيد طلب إقالة الوزراء السبعة وأنه قد يستقيل من رئاسة 

احلكومة في حال عدم االستجابة لطلبه.

القاهرة � يو.بي.آي: أوصت جلنة منبثقة عن مؤمتر الوفاق 
القومي بتعديل نظام اخلدمة اإللزامية في القوات املسلحة بحيث 
يكون التجنيد شامال للشباب من اجلنسني وأال يعفى أحد من 
التجنيد بس����بب عدم احلاجة إليه وذلك لالستفادة من طاقات 

جميع الشباب من اجلنسني من أجل تنمية الوطن.
ودعا أعضاء »جلنة القوات املسلحة والهيئات االستشارية 
والقضائية« خالل اجتماع عقدته في القاهرة امس االول إلى أن 
ينص في الدستور املصري اجلديد على »أن القوات املسلحة هي 
الضامن لعدم االنقالب على املبادىء فوق الدستورية الواردة 
في وثيقة إعالن الدس����تور الدائ����م وأنه ال يجوز ألية هيئة أو 

جماعة إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية«.

القاهرة � رويترز: قالت وزارة الدولة لشؤون اآلثار مبصر 
في بيان إن مواطنا أميركيا تبرع مببلغ 100 ألف دوالر للوزير 

زاهي حواس الذي طلب إرسال قيمة التبرع للوزارة.
وقال البي����ان إن جيمس أنينبرج تب����رع حلواس »وأبدى 
إعجاب����ه بدوره في حماية الت����راث الثقافي املصري ودوره في 
تعريف العالم بآثار مص����ر من خالل البرامج التلفزيونية عن 
اآلثار املصرية«. وأضاف البيان أن حواس »طلب أن يرسل قيمة 
التبرع إلى وزارة الدولة لش����ؤون اآلثار ليدخل ضمن صندوق 

الرعاية الصحية للمساعدة في عالج األثريني«.
وتابع البيان أن املواط����ن األميركي اجرى امس جراحة في 
القلب وأنه أجرى أمس االول اتصاال بحواس الذي وعد باستقباله 

في مصر فور شفائه من اجلراحة.

مهاتير محمد: على املصريني معرفة 
كيفية التعامل مع الدميوقراطية

القاهرة � أ.ش.أ: أكد رئيس وزراء ماليزيا األس����بق مهاتير 
محمد أنه من االفضل أن تكون التظاهرات عبر عرض املطالب 
في البرمل����ان من أجل حتقيق االهداف الت����ي تنطلق منها هذه 
التظاهرات النها حال حدوثها في الشارع تؤدي إلى ضرر البلد من 
الناحية االقتصادية حيث لن يقوم االجانب أو غيرهم باالستثمار 

هنا خوفا م����ن االضطربات التي 
حتدث، مشيرا إلى أنه حال فشل 
عرض هذه املطالب في البرملان يتم 
اللجوء وقتها إلى التظاهرات في 
الش����ارع. وقال مهاتير في مقابلة 
خاصة مع برنامج »العاشرة مساء« 
الذي تقدمه االعالمية منى الشاذلي 
على قناة درمي الفضائية إن صناعة 
السياحة في مصر تأثرت بسبب 
هذه االضطربات نتيجة التظاهرات 
والتي لم تكن في كل مكان في مصر 
قبل ذلك. وطالب الشعب املصري 
بضروة معرفة كيفية التعامل مع 

احلريات التي توفرها الدميوقراطية، مؤكدا أنه اذا سمح بالتظاهرات 
في كل وقت فلن تستطيع احلكومات السيطرة على البلد.

وأوضح مهاتير أن زيارته ملي����دان التحرير جاءت لرغبته 
في رؤية املكان الذي حقق منه الش����عب املصري أهداف ثورته 
املجيدة ثورة 25 يناير الن الشعب املصري صنع التاريخ عن 

طريق حتقيق أهدافهم.

مهاتير محمد

قائد قوات الدفاع اجلوي: ما حدث في يونيو 67 
لن يتكرر والتاريخ لن يعيد نفسه

»احلركة الشيوعية«.. مأزقها ومستقبلها

القاهرة � أ.ش.أ: صرح قائد قوات 
الدفاع اجلوى الفريق عبدالعزيز 
س����يف الدين بأن عناصر الدفاع 
اجلوى تنتش����ر في جميع ربوع 
الدولة، في مواقع ثابتة أو بعضها 
متحرك����ة، طبقا لطبيعة األهداف 
احليوي����ة والتجميعات املطلوب 
توفير الدفاع اجلوى عنها، مشيرا 
الى ان تنفيذ مهام الدفاع اجلوى 
يتطلب اشتراك هذه األنظمة املتنوعة 
في منظومة متكاملة، وان يؤدى 
كل عنصر فيها دوره بكفاءة تامة. 
وقال الفريق عبدالعزيز سيف الدين 
في مؤمتر صحافي امس مبناسبة 
العيد السنوي لقوات الدفاع اجلوى 
ان االحتف����ال بعيد الدفاع اجلوي 
يتم في الثالثني من يونيو من كل 
ع����ام،  حيث يعتبر هذا اليوم من 

عام 1970 هو يوم امليالد احلقيقي 
لقوات الدفاع اجلوي يوم أن قامت 
ببتر الذراع الطولى للقوات اجلوية 
التي تساقطت معها  اإلسرائيلية 
إستراتيجية الردع التي طاملا تغنت 
بها إسرائيل.. وتابع: إن جناح قوات 
الدفاع اجلوي في هذا اليوم أكد أن 
ما حدث في يونيو 67 لن يتكرر 
وأن التاريخ لن يعيد نفسه. وأكد 
الدفاع  انتهاج قوات  الدين  سيف 
اجلوى نهجا علميا للتطوير من 
البحث  التركيز على مجال  خالل 
العلمي يضاه����ي بل يتفوق على 
منظومات الدفاع اجلوى احلديثة 
في العدي����د من ال����دول املتقدمة 
لتحقيق الهدف النهائي للتطوير 
والتحديث وه����و تنمية القدرات 
واإلمكانيات القتالية للقوات. كما 

أكد حرص قوات الدفاع اجلوى على 
التواصل مع التكنولوجيا احلديثة 
واستخداماتها في املجال العسكري 
من خالل تطوير وحتديث ما لدينا 
من أسلحة ومعدات، باإلضافة إلى 
احلصول على أفضل األسلحة في 
العاملية، حتى نحقق  الترس����انة 
الهدف الذي ننشده. وقال انه في 
هذا اإلطار يت����م تنظيم التعاون 
العس����كري في مجالني أساسيني، 
األول التعاون في تطوير وحتديث 
األسلحة واملعدات مبا يحقق تنمية 
القتالية  الق����درات واإلمكاني����ات 
التطوير  للقوات وإج����راء أعمال 
والتحديث الذي تتطلبه منظومة 
الدفاع اجلوى املص����ري، وطبقا 
لعقيدة القتال املصرية باإلضافة 
إلى أعمال العمرات وإطالة أعمار 

املعدات املوجودة باخلدمة حاليا 
في خطة محددة ومستمرة. مضيفا 
أن املجال الثاني يتضمن التعاون 
مع ال����دول الش����قيقة والصديقة 
ف����ي تنفيذ التدريبات املش����تركة 
الكتساب اخلبرات والتعرف على 
أحدث أس����اليب التخطيط وإدارة 

العمليات في هذه الدول.
وأوضح أن قوات الدفاع اجلوى 
تسعى دائما لزيادة محاور التعاون 
في جميع املجاالت سواء في مجال 
التدريب أو التطوير أو التحديث، 
وانه يتم التحرك على هذه احملاور 
طبقا لتخطيط يتم إعداده مسبقا، 
ومبا يؤدي إلى اس����تمرار أعمال 
التطوير لقوات الدفاع اجلوى سواء 
على مس����توى املعدات أو أسلوب 

االستخدام.

القاهرة � أ.ش.أ: بعد ثورة 25 
يناي����ر، أعلن احلزب الش����يوعي 
املصري إحياء نشاطه من جديد، 
رافعا شاراته احلمراء التي ميزته 
على مدار عقود من الزمان،  غير 
أن هذا اإلعالن أثار تساؤال حول 
جدوى حزب شيوعي في عصر لم 
يعد للشيوعية وجود حتى في دول 
مهدها. في هذا السياق، صدر كتاب 
)مأزق احلركة الشيوعية املصرية 
التاريخية.. واخليارات  »اجلذور 

املستقبلية«( للكاتب طلعت رميح، 
عن »مركز األهرام للنشر والترجمة 
والتوزيع«. ويقدم املؤلف انتقادا 
فكريا واس����تراتيجيا وسياسيا 
العربية،  الش����يوعية  للحرك����ة 

واملصرية في قلبها.
ويقول إن احلركة الشيوعية 
العربية أحوج ما تكون إلى وقفة 
تأمل وحوار حول االجتاه واملوقف، 
في ظ����ل ارتب����اكات ال حصر لها 
تعيشها األمة واحلركة الشيوعية، 

وفي ظل ظهور أشخاص يحاولون 
تكريس دور احلركة الش����يوعية 
ف����ي مواجهة اإلس����الم واحلركة 

اإلسالمية.
ويسعى الكاتب إلى وضع اليد 
على اجلذور واألسباب احلقيقية 
لفشل احلركة الشيوعية، وحتويلها 
إلى »ظاهرة عبثية« تبدأ وتقوى 
وتفشل، وتنفك تنظيماتها ثم تعود 
من حيث بدأت. ويعرب عن دهشته 
م����ن أن الصراعات التي خاضتها 

احلركة- داخل املجتمع املصري، 
عبر تاريخها- تركزت ومتحورت 
حول قضايا سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادي����ة من زوايا التحليل 
االقتصادي أو السياسي والطرح 
البرامجي، دون غطاء نظري مجرد 
أو إبداع����ي، كما أن معظم معارك 
احلركة في داخلها متحورت حول 
قضايا تنظيمية، دون أن تقترب 
من القضايا األساسية لبناء نظرية 

حلركتها في مصر.

مفتي اجلمهورية: أعطوني 5 مليارات جنيه 
وسأغير وجه مصر خالل عام

وق����ال د.عل����ي جمع����ة مفتي 
اجلمهوري����ة رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة »مصر اخلير« إن املشروع 
سيوفر 2000 فرصة عمل للشباب 
في محافظة املنيا التي بدأ منها، وأن 
فرص العمل سوف تصل إلى 6 آالف 
فرصة من خالل تعميم املشروع 
على 1030 قرية في الصعيد، عن 
طريق قيام الشباب بإجراء األبحاث 
امليدانية التي يقوم عليها املشروع، 
موضحا أن املش����روع يهدف على 
املدى الطويل إلى عمل تس����جيل 
لكل الق����رى املصرية والتي تبلغ 
4500 قرية وأن ندخل الى كل قرية 
ونحصر م����ا بداخلها فيما يتعلق 
بعدد االفراد والنوع ومس����توى 
التعليم واحلاجة الى العمل واحلالة 
االقتصادية والكفاءات التي ميكن 
أن يقدمها هؤالء االشخاص للتنمية 

في املجتمع.

تعاون بني »مؤسسة مصر اخلير« 
وبني املجلس القومي للسكان لبناء 
قاع����دة بيانات ونظ����م معلومات 
جغرافية ل� 1030 قرية في صعيد 
مصر بتكلفة 7.5 ماليني جنيه في 
حضور د.أشرف حامت وزير الصحة 
ود.أميمة إدريس رئيس املجلس 

القومي للسكان.
إن  جمع����ة  د.عل����ي  وق����ال 
البروتوكول يه����دف إلى مكافحة 
الفقر وتيس����ير الوصول لألسر 
املعدم����ة ضم����ن مج����ال التكافل 
االجتماعي، مشيرا إلى أن مؤسسة 
مصر اخلير اتخذت خطوة جديدة 
للنهوض باملجتمعات األشد فقرا 
داخل املجتمع املصري من خالل بناء 
قاعدة بيانات جغرافية إحصائية 
تساعد بش����كل مباشر في تقييم 
احلالة االقتصادية واالجتماعية 

لألسر الفقيرة في صعيد مصر.

القاهرة � أ.ش.أ: أكد د.علي جمعة 
مفتى اجلمهورية رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة »مصر اخلير« أن 
املؤسسة تس����تطيع تغيير وجه 
مصر خ����الل عام واح����د وإجناز 
العديد من املشروعات والبرامج 
التنموية التي تعود بالنفع على 

مصر واملصريني.
وقال مفتي اجلمهورية »أعطوني 
5 ملي����ارات جنيه وهتش����وفوا 
)سترون( مصر حاجة تانية بعد 
سنة واحدة. وإنه على الرغم من 
البعض  املبلغ في نظر  انخفاض 
إال أنه ميك����ن أن يغير مصر في 
حالة حصول املؤسسة عليه من 
خالل إدارته مبا يخدم املشروعات 
التنموي����ة«. مش����يرا إلى أن لدى 
»مؤسسة مصر اخلير« إدارة جيدة 

إلدارة التبرعات.
جاء ذلك خالل توقيع بروتوكول 

د.علي جمعة

شهود عيان: مؤيدو 
الرئيس السابق هم 

من أشعلوا فتيل األزمة 
مبسرح البالون


