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 طنطاوي: «قطيعة تقطع بيريز هو واللي يعرفه»
ـ وكاالت: قال شيخ   القاهرة 
األزهر د.محمد سيد طنطاوي ان 
مشاركته في مؤمتر حوار األديان 
بدولة كازاخستان كانت مبثابة 
«فرصة كبيرة لقلة مغرورة لتجد 
شيئا تقوله»، بعدما أثير بشأن 
وجوده مع رئيس دولة إسرائيل 
على منصة واحدة، مضيفا أنها 
مــــع وزير  الثالثة له  الزيــــارة 
األوقاف إلى دولة كازاخستان التي 
تستضيف مؤمتر حوار األديان 
وحترص دائما على وجود األزهر 
الشريف على رأس احلاضرين، 
«السيما أن مصر حتتضن تلك 
الدولة بعد انفصالها عن االحتاد 
السوفييتي»، مشــــيرا إلى قيام 
وزارة األوقاف بإنشــــاء جامعة 

هناك.
  وأوضح شيخ األزهر جلريدة 
«الشروق» املصرية على هامش 
لقائــــه بأعضاء مكاتب شــــباب 
الشبابية في  املستقبل باملدينة 
أبوقير باإلسكندرية ظهر أمس 
أثناء وجوده بجوار  أنه فوجئ 

رئيس دولة كازاخستان بدخول 
الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز 
الذي دخل، على حد قوله، «على 

سهوة وجلس بجوارنا».
  وأضاف شيخ األزهر «واحد 
دخل فجأة وجلـــس بجوارنا 

هنعمل له إيه؟»، مشـــيرا إلى 
أن هناك من يقومون بالتضخيم 
من أجل إلصـــاق تهمة معرفة 
الرئيس اإلسرائيلي، قائال: «إذا 
دخل مـــا لي أنا؟ قطيعه تقطع 

بيريز واللي يعرفه».
 مواقيت الصالة 

والخدمات ص٢٠ 

 مقاالت الزمالء كتاب 
األخيرة      ص ٤٣ 

هللا 
قاء 

 الب

 صغرى علي عبداهللا الصفار، أرملة حسين خلف 
الرامزي ـ ٧٩ عامـــا ـ الرجال: الدعية ـ 
حسينية الصفار (أبوالفضل العباس)ـ  
ت: ٦٦٣٧٢٠٣٥، النساء: الدعيةـ  حسينية 

السماك ـ ت: ٢٢٥١٦٣٩٧.
  بدرية مبارك السـيد عبداهللا الرفاعـي ـ ٧٦ عاما ـ 
الرجال: الشامية ـ ق ٦ ـ شارع الشامية 
الرفاعـــي ـ ت: ٩٩٨٥١٥٥٦،  ديـــوان  ـ 
النســـاء: كيفان ـ ق ٣ ـ ش ٣٢ ـ م ٧ ـ ت: 

.٢٤٨٤٨٨٤٥
  زهرة دهراب توران، زوجة حسن حسين علي 

آرتي ـ ٦٨ عاما ـ بنيد القار ـ حســـينية 
سيد علي الموســـوي ـ ت: ٩٧٩٤٥٠١٧ ـ 

.٩٩٥٤٤٠٣٥
  محمد مبارك خميس الدواسـ  ٢٥ عاماـ  الرجـال 
الفــــردوس ـ ق ٢ ـ ج ١٠ ـ م ٢ ـ ت:  ـ 
٦٦٦٧٦٥٢٨، النســـــاء: الفردوس ـ ق ٢ ـ 

ج ١٠ ـ م ٧ ـ ت: ٩٩٢٢١٦٩٨.
  مشاري سعود عبدالعزيز السعد الثويني ـ ٢٥ عاما ـ 
الرجال: ســـلوى ـ ق٤ ـ ش٤ ـ م٢٨ ـ ت: 
٩٩٨٩٩٥٥٤ ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق٢ 

ـ ش٦ ـ م١٣ ـ ت: ٢٥٤١٤٧٤١. 

 كّتاب صفحة آراء
 أتعس حكومة والمليارات 

الخمسة الضائعة
  بقلم ذعار الرشيدي

  تلغراف هوفل
  بقلم محمد هالل الخالدي

  الضحك على ذقن النواب 
الـ ٣٢

  بقلم عبدالحميد محمد المطر

  بائعات الهوى في حانات 
الغرب

  بقلم ناصر محمد الخالدي

  «البدون» في «التربية»
  بقلم خالد جمال السويفان

  رحل رجل الخير والصدقة
  بقلم طارق العيسى

  ص٢٥ 

 الصورة التي أثارت أزمة طنطاوي وبيريز 

 د. عالية البدر الفضلي لـ «األنباء»: 
  نجاح معالجة العقم يحتاج إلى الثقة  

بين الطبيب والمريض بالدرجة 
األولى           ص ٢٢ و ٢٣

…ô`°Shó`dG ¿É```«°ùM ó``ªfi

¬fGƒNEGh …ô°ShódG ¿É«°ùM …OÉH /QƒàcódG ÖFÉædG
Ωó≤àj

º`¡``«`NCG


