
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
العرب يخسرون 3 مليارات دوالر سنويا بسبب األدوية المغشوشة.
ـ وهذا يثبت مجددا ان الشيء الوحيد الذي نتفوق فيه كعرب وبال 

منازع.. هو الخسارة.

إنشاء أكاديمية لـ »الزواج« قريبا في الكويت للحد من الطالق.
ـ حلو يعني باچر تسأل الواحد شنو شهادتك يقول لك »معاي بكالوريوس 

أبواللطفواحدزواج.. وناوي أقدم على الديوان«.

البقاء هلل
ناصـر جابـر عبـداهلل غلـوم ـ 20 عامـــا ـ الرجال: 
حسينية الهزميـ  املنصوريةـ  ت: 99720631، 
النســـاء: حسينية أم البننيـ  القادسيةـ  ت: 

.66641617
سـلوى صالح الراضـي ـ زوجة زايد مزيد سمران 
العازميـ  52 عاماـ  الرجال: بيانـ  ق3ـ  ش4 
ـ م14 ـ ت: 99415596، النســـاء: سلوى ـ ق8 

ـ ش2 ـ م42.
بجداء ماجد بن ظمنه املطيري ـ زوجة بندر حجر 
املطيري ـ 50 عاما ـ الصباحية ـ ق4 ـ ش9 ـ 

م179 ـ ت: 97929090.
شريفة عبدالعزيز عبدالرحمن بن سلوم ـ أرملة محمد 
راشد آل بن علي ـ 80 عاما ـ الرجال: قرطبة 
ـ م23 ـ ت: 25332664،  ـ ق3 ـ ش3 ـ ج7 

النســــاء: الروضــــة ـ ق5 ـ ش54 ـ م6 ـ ت: 
.22510412

أحمد موسـى عبيدان ـ 72 عاما ـ الرجال: جنوب 
السرةـ  حطنيـ  ق1ـ  ش104ـ  م21ـ  ت: 66655113، 

النساء: اجلابرية ـ ق11 ـ ش5 ـ م10.
شـيخة بدر محمد فيحان البادي العتيبي ـ ستة أشهر 
ـ الرجـــال: العـــزاء فـــي املقبرة فقـــطـ  ت: 
97911835، النساء: الرقة ـ ق7 ـ ش14 ـ م111 

ـ ت: 99035399.
جاسـم محمد عبداهلل علي غلوم حسـن ـ 27 عاما ـ 
الرجال: مســـجد اإلمام احلســـنـ  بيانـ  ت: 
94479951 ـ 99200876، النســـاء: القصور 
ـ ق6 ـ ش11 ـ م17 ـ ت: 99229294 ـ الدفـــن 

مواقيت الصالة التاسعة صباحا.
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الكويت بحاجة ماسة النفراج كبير في 
احلوار مع القوى السياسية املختلفة ملنع 
تكرار عمليات التأزمي املتالحقة التي أضرت 
بالبالد ومصالح العباد، لذا يجب ان يحظى 
اي جهد او حترك بهذا اخلصوص بالدعم 
الالزم إلجناح املهمة التي ستحارب قطعا 
من املستفيدين واملفسدين واملتكسبني من 

بقاء األزمات مشتعلة وحال البلد متوقفة.
> > >

رغبة، أعتقد ان الكثيرين يشاركوننا الرأي فيها، بودنا 
ان تتوقف عمليات التقاضي والتقاضي املضاد بني ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء وبعض خصومه السياسيني تبريدا 
للوضع السياسي احلار وتعزيزا لثقافة قفل امللفات ووقف 
النزيف بدال من حروب داحس والغبراء املعتادة. مرة أخرى 
أين احلكماء ووســـطاء اخلير إلطفاء النيـــران التي عادت 

لالشتعال مرة أخرى؟
> > >

نشـــرت الصحف شـــكوى قبل أيام من قبل عدة نواب 
فحواها ان الرواتب في الكويت لم تعد تكفي متطلبات احلياة 
وان الناس قاربت الفقر، كما ان الطبقة املتوســـطة تتقلص 
وقاربت االنقراض، لذا على احلكومة ان تفك كيســـها ـ من 
تانيـ  وتفرش البساط احمدي فأين احلقيقة؟! الرجاء ادخل 
دخلك السنوي بالدوالر أو اليورو أو حتى الني على موقع 
www.glopalrichlist.com الذي يقارن وضعك بأوضاع اخوانك 
وشركائك على الكرة األرضية وستجد انك رغم تذمرك ضمن 
3% احملظوظـــني على األرض وانك بالتبعية افضل من %97 

من السكان، يا اهلل، ابتسم صرت من األثرياء..!
> > >

تزور الكويت رســـميا شخصيات نســـائية كما تزورنا 
شخصيات رجالية بصحبة زوجاتهم فمن سيحرس هؤالء 
النســـوة ويلتصق بهن ويرحتل معهن اينما ارحتلن، هل 
يجوز شرعا لرجال األمن الذكور ان يختلوا بتلك الشخصيات 
النسائية أم من األفضل ان تقوم شخصيات أمنية نسائية 

بذلك؟!
أمر كهذا يذكرنا برفض بعض املتشددين عمل البائعات في 
محالت بيع املالبس الداخلية للنساء مفضلني الرجال عليهن 
ومثل ذلك رفضهم قيادة النساء للسيارات مفضلني اختالءهن 

غير الشرعي بالسائقني وال حول وال قوة إال باهلل.
> > >

آخر محطة: )1( اخبار عن رغبة نيابية بتعديل املادة 40 من 
الدســـتور كي متتد كفالة الدولة للتعليم اإللزامي املجاني 
للثانوية العامة بدال من مراحل التعليم األولى )االبتدائي( 
كما هو قائم اآلن، هل ميكن ان ميتد التعديل للمادة 82 من 
الدستور التي تنص على ان متطلبات عضوية مجلس األمة 

هي االملام بالكتابة والقراءة فقط؟!
)2( الشـــكر اجلزيل لرجـــال الداخلية لقبضهم على من 
عّذب وقتـــل اخلادمة الفلبينية البريئـــة، واملرجو تطبيق 
أقصى وأقسى العقوبات على من يستغل ضعف الضعفاء 
وحاجة الفقراء ال ملســـاعدتهم واألخـــذ بأيديهم بل لظلمهم 

وسفك دمائهم.

قصة د.فخري شهاب مع الوصي على 
عرش العراق عبـــد اإلله التي حدثت عام 
1941 شـــيقة، وقد ضمنهـــا مالحظة مهمة 
عن تأثير فشل السياسيني هناك فيما آلت 
اليه أمور العراق بعدئذ، جميع السياسيني، 
حيث قال: »وانني أحمل العهد امللكي تبعات 
الفوضى التي سادت العراق، والتزال، وجهل 

رجاالته ـ الساســـة ـ وتخبطهم وقصر نظر وســـائل اإلعالم 
فيه، وفشـــل احلكم في التواصل مع الشعب وإقناعه بوجهة 
نظره، ومهازل احلياة البرملانية واضطهاد املعارضة وفشـــل 
السياسة االقتصادية وما جنم عن ذلك من بطالة أفرز مناخا 
سياسيا مليئا بالتذمر، كل ذلك أفرز رغبة عارمة في التخلص 
من نظام احلكم في تلك الفترة، وهذه األخطاء ما فتئت تتكرر 
في كثير من الدول العربية، ومن الواجب أن ينتبه اجليل الذي 
يخلـــف األرض اليوم ملا كان يجري قبل أكثر من نصف قرن 

من األخطاء، فال يكررها« انتهى.
املتأمل في هذه الكلمات يعرف أننا بحاجة اليها هنا أيضا 
في الكويت، فهي نصيحة للحاكم واحملكوم في آن واحد، فقد 
ثبت أن اندفاعة الشباب ملواجهة تلك األخطاء ليست هي احلل، 
إذ ان من يتولى ســـدة احلكم البـــد أن يخطئ، مهما تعاقبت 
األســـماء، األمر الذي يستلزم الكثير من االنضباط والصبر، 
والسعي احلثيث، فال يوجد هنا طريق مختصر يقلب األمور 

رأسا على عقب عبر إصدار »بالغ رقم -1«.
البد من تطوير ثقافة جديدة في كيفية إحداث التغيير بأقل 
تكلفة، فما نعيشـــه في الكويت من شلل وتباطؤ في العملية 
التنموية هو تكلفة زائدة عن احلد يحملنا إياها من يظن أنها 
الوســـيلة الوحيدة لتحقيق التغيير، من خالل نشر السخط 
وبعثرة التذمر فـــي كل منتدى، هناك طريق آخر يحتاج الى 
عمل مكثف وجترد من األنانية واالفتتان بالذات، مثلما افتنت 
هتلر بصوته املميز، إذ كانت لديه بحة نادرةـ  فاعتلى املنابر، 
وأذاق شـــعبه الويالت، بســـبب تلك الفتنة، هناك من يفتنت 
بالكتابة وآخر باجلاذبية الشخصية وثالث باملال الوفير ورابع 
وخامس و..، هؤالء هم الذين يبدلون األوضاع الى األســـوأ، 
ويتركون الناس يترحمون على الســـوء السابق، اذا انتقلوا 
الى ما هو أسوأ من الســـوء ورحم اهلل القائل »ال يكن نهيك 

عن منكر، يأتي بأنكر منه«.
> > >

كلمـة أخيرة: كتب د.فخري شــــهاب »انتشــــرت في بداية 
األربعينيات مطالبة بتعديل الدستور وإدخال مادة جتيز 
للملك، والوصي إقالة الوزارة، فكتبت مقالة وكنت تلميذا 
في الســــنة الثانية بكلية احلقوق مدفوعا بحب الظهور ال 
شك أدعو فيها الى ترك الدستور على حاله على اعتبار أن 
من له حق التعيني له حق اإلقالة، نشرت املقالة وصدر أمر 
باعتقالي، وقام صديق بترتيب لقاء مع الوصي أوضحت له 
املقصود بأن احلق الضمني موجود وال يتطلب التعديل، 

فأمر بإلغاء بالغ القبض علي«.
 حب الظهور اليزال هو الدافع وراء الكثير من املواجهات 
التي لو مت اســـتبدالها بلقـــاء دوري )Face The Nation( مع 
الصحافة، مع رئيس احلكومة لتم اختصار جزء من أسباب 

تلك املواجهات، وليس كلها! 

الفشل في تجارب الحكم في الدول العربيةحتى يتفاءل الناس ويتفّرغوا للتنمية

الطعام  نتحدث كثيرا عن 
الصحــــي ونتجاهل احلديث 
عن التفكير الصحي، نتشاغل 
برعاية اجلسد السليم ونغفل 
السليم،  عن االهتمام بالعقل 
نخشى املوت بالسكتة القلبية 
وال نخاف من احلياة بالسكتة 
الفكرية، نخوض في تفاصيل 
الطعام وانعكاساته  مكونات 
البشري ونهمل  على اجلسم 
مكونات التفكير وانعكاساتها 

السلبية على العقل.
بعضنــــا ميتــــدح ذائقته 
ومعرفتــــه الهضمية وقدرته 
الفائقة علــــى اختيار الطعام 
املناســــب، فينصح باالبتعاد 
عن هــــذا الطعــــام ألنه يزيد 
الكوليسترول، وذاك ترتفع فيه 
نسبة االمالح أو البروتني، وهذا 
اخلضار مفيد ألنه يحتوي على 
احلديد أو ڤيتامني سي، وفي 
الوقت نفســــه جند الشخص 
ذاته يلتهــــم االفكار املوروثة 
بشهية مفتوحة دون فحص 
أو تدقيــــق، فيؤمن باالوهام 
واالخيلة واالســــاطير حتى 

يصاب بالتخمة.
الطعام  نتحدث عن فساد 
ونصمت عن فســــاد العقول، 
نطيــــل التفكير فــــي احلمية 
والرياضة وتخسيس الوزن وال 
نهتم برياضة العقل وضرورة 
إزالة الترهالت عن األفكار التي 
تعانــــي مما هو أكثر خطورة 
من زيادة الكوليســــترول أو 
ارتفاع مســــتوى الســــكر أو 
انخفاض ضغط الدم، نحرص 
على إجراء الفحوصات الطبية 
الدوريــــة ونرفــــض التوقف 
حلظة واحدة ملراجعة االفكار 
التي نؤمن بها وكأنها أفكار ال 
تنتهي صالحيتها لالستهالك 

اآلدمي.

السكتة العقلية

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الجمعان: الغبار مستمر حتى نهاية الشهر الجاري
ودرجات الحرارة ستصل لمعدالت قياسية قبل رمضان

 رمضان: ال تأخذوا »أحوال الطقس« من غير المختصين

األخطبوط »بول« يحدد رئيس روسيا المقبل 

التشديد على تطبيق قواعد االحتشام في إيران

هاني الظفيري
صرح الباحث الفلكي في مرصد املرزم خالد 
اجلمعان بأن البالد واملنطقة متر حاليا في الفترة 
الثانية واألخيرة من موسم البوارح والتي يطلق 
عليها »اجلوزة الثانية« ومتتـــاز أيامها بأنها 
مغبرة على فترات متقطعة وتســـتمر 13 يوما 
وتنتهي يـــوم 28 اجلاري وبعدها بيوم ندخل 
ذروة القيض في يوم 29 من ذات الشهر حيث 
ميكن أن تسجل خاللها درجات احلرارة أرقما 

قياسية وتستمر حتى 10 أغسطس.
قال اجلمعان: »من أشهر جنوم هذه الفترة 
هي جنوم الهنعة، وخالل ايام بارح اجلوزة تبدأ 
ايام باحورة الصيـــف وحتديدا في 23 يوليو 
وتستمر ملدة أسبوع ترتفع احلرارة فيها أكثر 

حتـــى تبلغ أوجهـــا مع أول أيام جنم املـــرزم وأكد اجلمعان ان 
احلرارة )القيض( تبلغ ذروتها من كل عام من 29 يوليو الى 10 
أغسطس وتلقب هذه الفترة فلكيا )باملرزم( وفيها )طالع جنم 

الذراع( وتستمر ملدة 13 يوما«.
 واجلوزاء الثانيه عبارة عن جنم يقع في مجموعة )اجلبار أو 
الصياد( وهي تظهر خالل الفجر هذه األيام قبل طلوع الشمس 
وقد نســـب عرب اجلزيرة لها شـــدة احلر والغبار وقالت »اذا 
طلعت اجلوزة توقدت املعزاء وكنســـت الظباء وعرقت العلباء 

وطاب اخلباء«.
 وبني أن اجلوزاء ليس لها تأثير في الطقس أو على األرض 
ولكن هي عملية تزامن لتحـــول في الطقس يكون مع طلوعها 

خالل فترة الفجر وأشار اجلمعان الى ان قوة 
رياح البـــوارح تتفاوت من عـــام آلخر بفعل 
التغيرات والتذبذبات فـــي الطاقة القادمة من 

أشعة الشمس.
وحول بعض أســـماء النجوم خالل فترات 
املواســـم أوضح اجلمعـــان أن القمر من خالل 
حركته حـــول األرض مير بخلفية من النجوم 
تدعى منازل القمر وهي 28 منزلة أي ان القمر 
في كل يوم له منزلة من هذه املنازل وإذا قسمنا 
360 درجة على 28 يوما لوجدنا أن القمر يقطع 
في اليوم الكامل نحو 13 درجة )28/360 = 13 
درجـــه( و13 درجة تعادل )50( دقيقة تقريبا، 
مشيرا الى أن القمر يتأخر دائما في مغيبه )50( 

دقيقة في كل يوم تقريبا.
وهذه النجوم ليست اال منازل يســـكنها القمر وتتزامن في 
ظهورها مع املواســـم وهذه النجوم بالترتيب كاآلتي: الشرطان 
ـ البطـــنيـ  الثرياـ  الدبـــرانـ  الهقعةـ  الهنعةـ  الذراعـ  النثرةـ  
الطرفة ـ اجلبهة ـ الزبرة ـ الصرفة ـ العواء ـ الســـماك ـ الغفرة 
ـ الزبانا ـ اإلكليل ـ القلب ـ الشـــولة ـ النعامي ـ البلدة ـ الذابح ـ 

البلع ـ السعود ـ األخبية ـ املقدم ـ املؤخر ـ الرشا.
وميكن رؤيــــة بعض هذه النجوم بالعني املجــــردة وبعضــــها 
ال ميكن مشاهدته اال باملنظــــار أو بواسطة التلسكوب بسبـــب 
ضعف ملعانها، ونصح اجلمعان هواة الفلك بتجنب اســـتخدام 
األجهزة الفلكيـــة خــالل هذه الفتــــرة حتى ال تتلف بســـبب 

احلرارة.

كونا ـ حذر خبير التنبؤات اجلوية عيســـى 
رمضان من اخذ أحوال الطقس من أشخاص غير 
مؤهلني ويقدمون أنفسهم كخبراء لألرصاد خاصة 
أن البعض منهم يستعني باملعلومات املوجودة 
عبر مواقع االنترنت ويقدم معلومات جوية قد 
تعرض حياة الناس للخطر مشددا على أنه يجب 
علـــى املتنبئ اجلوي ان يحمـــل مؤهال جامعيا 
متخصصا في دراســـة علـــوم األرصاد اجلوية 
ليكون مؤهال وقـــادرا على احلديث والتصريح 

بشأن أحوال الطقس.
وأكـــد رمضان أن احلديث عـــن تغير املناخ 
ارتبط بالسياسة خاصة وأن مثل هذه التغيرات 
نوقشت في أكثر من قمة سياسية من بينها قمة 
كوبنهاغن العامليـــة واتفاقية كيوتو التي تلزم 

دول العالم بتخفيض انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون.
وبـــني ان املنظمة العاملية لالرصاد اجلوية وجلنة تغير املناخ 
العاملي ذكرتا ان درجات احلرارة في كوكب األرض ارتفعت بنسبة 
نصف درجة مئوية تقريبا منذ نهاية ســـبعينيات القرن املاضي 
وهي على ارتفاع متواصل اذا لم تتحكم الدول في نسبة انبعاثات 
الغازات املســـببة لالحتباس احلراري وخاصة غاز ثاني أكسيد 

الكربون.

واضـــاف رمضان انه بســـبب ارتفاع درجات 
احلرارة بدأ ذوبان جليد القطب الشـــمالي بشكل 
كبير ومخيف منذ عام 1981 وزاد في الذوبان بني 
عامي 2005 و2007 ومن املؤكد انه ســـيؤدي الى 
ارتفاع منســـوب مياه احمليطات والبحار بشكل 
كبير قبل عام 2100 كمـــا كان متوقعا من خبراء 
املناخ مما يهـــدد بغرق مدن كثيرة وخاصة املدن 

الساحلية.
وقال رمضان انه قد يكـــون لهذه املتغيرات 
املناخية تأثير واضح بتطرف حالة الطقس خالل 
الســـنوات املقبلة على املنطقة اذ ان من أسباب 
ظاهرة التطرف في املناخ العاملي ظاهرة االحتباس 
احلراري واجلفاف في بعض مناطق العالم كأفريقيا 
وأســـتراليا وبعض دول غرب آسيا مما تسبب 
في زيادة كمية األمطار والفيضانات وشدة وتكرار األعاصير في 

مناطق أخرى من العالم.
واضـــاف ان من بني أمثلة التطرف املناخي ما شـــهدته الهند من 
فيضانات عارمة هذا العام لم تشهدها منذ أكثر من 200 عام كما زاد 
عدد األعاصير في احمليط األطلسي ومنطقة الكاريبي فأصبحت أعاصير 
مدمرة عنيفة أودت بحياة كثير من الناس وتضررت الواليات املتحدة 

وكوبا وجزر الكاريبي واجلزر احمليطة اقتصاديا وبشريا منها.

موسكوـ  أ.ش.أ: قامت صحيفة روسية باستطالع رأى االخطبوط 
»بول« الذي يعيـــش في متحف األحياء املائية مبدينة أوبيرهاوزن 
األملانية، لتحديد شخصية الرئيس الروسي الذي سيفوز باالنتخابات 

الرئاسية القادمة.
 وكان االخطبوط بول قد كشـــف عن قدرته على كشـــف البخت 
ومتكن من حتديد الفائز بكأس العالم لكرة القدم، وبعدها تدفق سيل 
من الزوار على االخطبوط »بول« ليعرفوا حظوطهم من االخطبوط 

)العراف(.
 وقالت صحيفة »كومسومولسكايا برافدا« الروسية إن مراسلها 
استطلع رأى االخطبوط في انتخابات الرئاسة الروسية عام 2012 وإنه 
ألصق ورقتني كتب على إحداهما اسم مدڤيديڤ وعلى ثانيتهما اسم 
بوتني على زجاج احلوض املائى الذي يعيش االخطبوط بول فيه.

 وسرعان ما مد االخطبوط أحد أطرافه إلى إحدى الورقتني محددا 
الفائز في االنتخابات الروسية املقبلة.

 وقالـــت الصحيفة إنها وضعت الورقة التي اختارها االخطبوط 
العراف في مظروف مختوم ولن تفتحه إال بعد أن تختتم االنتخابات 
عـــام 2012 لتعرف ما إذا كان »بـــول« قد متكن من حتديد الفائز في 

املعركة االنتخابية.

طهران ـ رويترز: قالت وكالة مهر اإليرانية ان 
النائب العام اإليراني دعا امس الى تشديد تطبيق 
العقوبات على النســـاء الالتي ال يلتزمن بقواعد 

االحتشام العام املعمول بها في البالد.
وتلزم القوانني اإليرانية املعمول بها منذ الثورة 
اإلسالمية عام 1979 النساء بتغطية شعرهن وارتداء 
مالبس سابغة فضفاضة. وتعرض من تخالف ذلك 

نفسها للجلد او التغرمي أو السجن.

وقال النائب العام غالم حسني محسني إجئي 
»من دواعي األسف ان القانون، الذي يعتبر مخالفة 
قواعد الزي اإلســـالمي جرمية تستوجب العقاب 
لم يطبق في البالد على مدى اخلمس عشرة سنة 

املاضية«.
وأضـــاف »ينبغي مبوجب القانون معاقبة من 
تخالف االحتشام العام بالسجن قرابة شهرين او 

اجللد 74 جلدة«.

األخطبوط بول حلظة تنبؤه بفوز اسبانيا بكأس العالم 

عمر عبدالرحمن

خالد اجلمعان

مخموران على متن 
طائرة سعودية

القاهـــرة ـ أ.ش.أ: اضطـــر 
التي  الطائرة السعودية  قائد 
القاهرة  استعدت لالقالع من 
متجهة إلى جـــدة في الرحلة 
رقم 302 امس للعودة من املمر 
إلنزال راكبني مخمورين أثارا 
الذعر بني الـــركاب قبل إقالع 

الطائرة.
وكان قائد الطائرة قد فوجئ 
قبل إقالعه بضجة داخل الطائرة 
وتبني أن راكبني في حالة سكر 
ويثيران املشاكل وسط الركاب 
فقـــام بإبالغ ســـلطات املطار 
إلرســـال قوة إلنزال الراكبني، 
وقامت ســـلطات األمن بإنزال 
الراكبني واســـتأنفت الطائرة 

رحلتها بدونهما.

عيسى رمضان

عمر عبدالرحمن يكلف
 محاميًا »يهوديًا« بالدفاع عنه 

 القاهرة ـ وكاالت: كشـــفت أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن، الزعيم 
الروحي للجماعة اإلسالمية، الذي يقضي عقوبة السجن املؤبد داخل 
الواليات املتحدة األميركية التهامه بالضلوع في تفجير مركز التجارة 
العاملي، عن طلب الشـــيخ تكليف محام يهودي الديانة يدعى »كوبي« 
للدفاع عنه بديال للمحامى األميركي رمزي كيالرن، رئيس هيئة الدفاع 
عنه، في أميركا، وذلك عقب إدانة محاميته لني ستيوارت، أمس األول، 
بالسجن 10 ســـنوات التهامها بتوصيل رســـائل من الشيخ عمر إلى 

أتباعه في اخلارج.
وقال »عمار« جنل الشيخ عمر عبدالرحمن، في أول تعليق لألسرة 
عقب صدور حكم بســـجن احملاميـــة األميركية لـ »املصري اليوم« إن 
الشيخ أبلغنا بضرورة تولي هيئة الدفاع عنه احملامي األميركي كوبي 

)يهودي الديانة(، نظرا لتعاطفه الشديد مع قضية الشيخ.
وحسب »املصري اليوم« امس أشار إلى أن احملامي اليهودي سبق 
له الترافع عن الشـــيخ، قبل شهرين، أمام احملكمة، إال أن القاضي أمر 
باستبعاده، نظرا النتقاده السياسة األميركية وحلدة مواقفه الرافضة 
للسياسة األميركية في التعامل مع ملف حقوق اإلنسان والشيخ عمر 

عبدالرحمن حتديدا.
وأضاف »عمار« وهو النجل األصغر للشـــيخ عمر عبدالرحمن أن 

احلكم الذي قضت به احملكمة على احملامية األميركية ظالم.
وأشـــار إلى أن اجلهات األمنية في مصر ذكرت لألســـرة أن مصر 
ليس لديها مانع من تسلم الشيخ من الواليات املتحدة، إال أن مصر ال 
تستطيع طلب عبدالرحمن، نظرا لعدم وجود اتفاقية لتسليم السجناء 

بني البلدين.
من جانبها، قالت اجلماعة اإلسالمية إن احملامية األميركية لم تنقل 
أي رسائل من الشيخ إلى اجلماعة وقياداتها كما ادعت احملكمة، وقال 
الشيخ عصام دربالة، عضو مجلس شورى اجلماعة، لـ »املصري اليوم«: 
احلكم جاء ليكشـــف عن عدم مصداقية وعود الرئيس أوباما بإعادة 
النظر في العالقات مع اجلماعات اإلســـالمية، وأضاف: »ملف العالقة 

مع اجلماعة اإلسالمية دخل بهذا احلكم رحلة التجميد«.

بعد الحكم بسجن محاميته


