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وأكد أن املصري املسلم هو 
اقرب للمصري القبطي من أي 
جهة خارجية فهم اخوة في الوطن 
والعيش املشترك ويعتصمون 
جميعا بوحدتهم الوطنية التي 
صمدت في مواجهة كل الظروف 
قرونا عديدة، رافضا أي دعاوى 
خارجية بحماية املسيحيني في 

مصر.
وأشار الطيب الى حرص مصر 
على أن يبق���ى االخوة األقباط 
جزءا رئيسيا من املجتمع يساهم 
في تقدمه ورخائه الفتا الى أن 
املسيحيني في مصر عاشوا آمنني 
مطمئنني مل���دة 14 قرنا قبل أن 
تتواجد املنظمات الدولية وقبل 
أن يكون للدول األوروبية قدرة 
على التدخل، كما لم ميسهم سوء 

ولم يتعرضوا ألذى.

ف���ي مصر جزء أساس���ي من 
نسيج املجتمع وهم مواطنون 
يتمتعون بحق���وق املواطنة 
الكاملة وال يحتاجون الى حماية 

من احد.

البيئة  ستتغير باالتس���اق مع 
املتغيرة، لضمان استمرار اختفائها 
على ال���دوام. ومضت الصحيفة 
البريطانية تقول في هذا السياق 
إن جميع املركبات املس���لحة في 
إقليم هلمن���د الذي يقع جنوبي 
أفغانس���تان، على سبيل املثال، 
تس���تعني بتمويه يحظى بلون 
رمال الصحراء، لكنه يكون قليل 
الفائدة في »املنطقة اخلضراء«، 
حيث تزرع احملاصيل وغالبا ما 
تختبئ بها العناصر املس���لحة 

التابعة حلركة طالبان. 
وحتى وقت قري���ب، كانت 
تعتبر مث���ل هذه األفكار ضربا 

بن محمد، الذي أعلن أن النسر 
سيطلق من جديد، وأنه ال صحة 
ملا تناقلته وس���ائل اإلعالم من 
أن النسر الذي اصطاده مواطن 
في منطقة حائل، مدجج بأجهزة 

جتسس إسرائيلية.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة 
»احلياة« األحد، قال األمير بندر 

من ض���روب اخلي���ال العلمي، 
لكن علماء بش���ركة بي إيه إي 
سيستيمز البريطانية املتخصصة 
في الصناعات اجلوية والدفاعية، 
يعتق���دون اآلن أن »االختفاء« 
القتال سيصبح  في س���احات 
أمرا واقع���ا عما قريب. ويحدو 
العلماء األمل في أن تتوافر تلك 
التكنولوجيا احلديثة وتصبح 
معدة لالستخدام بالنسبة للجيش 
البريطاني الذي يقوم بعمليات 
قتالية في جنوبي أفغانستان، 
وأن تتم االس���تعانة بها أيضا 
في حالة نش���وب أي صراعات 

مستقبلية.

بن سعود: إن الدراسة أثبتت أن 
الطائر من نوع النسر األصلع، 
املثبت على قدميه  وأن اجلهاز 
يس���تخدم للتتبع عبر األقمار 
االصطناعي���ة ملراقب���ة هجرة 
الس���عودية  الطيور. وقال إن 
تس���تخدم مثل تل���ك األجهزة 

لألبحاث والدراسات.

وأضاف د.القرضاوي مطالبا 
أهل احلكم���ة ال أهل احلماقة 
بتص���در األزم���ة ومعاجلتها 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، 

واخلطاب الوسطي املعتدل.
وأك���د د.القرض���اوي ان 
األقباط شركاء في هذا الوطن 

لالستمتاع بخيره وإبعاد الشر 
عنه والنهضة به، موضحا ان 
االس���الم يحترم املس���يحيني 
لن���ا وعليهم  ويجعل لهم ما 
ما علينا، نتعاون فيما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما 

اختلفنا فيه.

� كونا: قال ش���يخ  القاهرة 
ان  الطيب امس  األزهر د.أحمد 
مصر ال تعرف سياسات التطهير 
الديني أو العرقي التي شهدتها 

أوروبا.
وأوض���ح د.الطي���ب خالل 
استقباله وفدا للكتلة البرملانية 
للدميوقراطي���ني  املش���تركة 
املسيحيني بالبرملان األملاني أن 
املس���لمني هم الذين احتضنوا 
الدولة  اليه���ود عندما قام���ت 
املس���يحية في اس���بانيا بطرد 
املس���لمني واليه���ود معا حتت 
ش���عار »وطن واحد وش���عب 
الى  واحد ودين واحد« مشيرا 
أن الشرق االسالمي اعتز دائما 
بأن يكون جامعا للمؤمنني من 

جميع األديان.
وش���دد عل���ى أن األقباط 

لندن � وكاالت: يخطط علماء 
بريطانيون عسكريون لتطوير 
جيش م���ن الدبابات »اخلفية«، 
لتكون معدة لالستخدام في ميدان 
املعركة في غضون خمسة أعوام. 
وكش���فت صحيف���ة التلغراف 
البريطاني���ة ع���ن أن املركبات 
املدرعة ستستخدم تكنولوجيا 
ب���� »التمويه  جديدة تع���رف 
اإللكتروني«، تقوم بنشر أحد 
أشكال »احلبر اإللكتروني« جلعل 

املركبة »غير مرئية«. 
وس���تقوم أجهزة استشعار 
إلكترونية شديدة التطور متصلة 
بالهيكل اخلارجي للدبابة بإبراز 
البيئ���ة احمليطة خارج  صور 
املركبة، وهو ما يتيح لها إمكانية 
الطبيعية  املناظر  االندماج مع 
احمليطة بها، وم���ن ثم جتنب 
التع���رض لهجوم. وس���يوفر 
التموي���ه اإللكتروني للمركبة 
املناطق  إمكانية االمت���زاج مع 
الريفية التي حتيط بها، بنفس 
الصورة التي يستعني بها حيوان 
احلبار الرخوي البحري باحلبر 

ملساعدته كقناع. 
وعلى عكس األشكال التقليدية 
للتمويه، فإن الصور التي تبرز 
على هي���كل املركبات اخلارجي 

وكاالت: عبر مس���ؤول في 
حماية البيئة ب� »إسرائيل« عن 
سعادته لقرار السعودية إطالق 
النسر الذي اصطاده مواطن في 
حائل األسبوع املاضي، معتبرا أن 
ذلك سيساهم في حماية األنواع 

املعرضة لالنقراض.
ونقلت صحيفة »جورزاليم 
بوس���ت« اإلس���رائيلية، عن 
املتحدث باسم جمعية حماية 
الطبيع���ة ف���ي »إس���رائيل« 
دان ألون قوله »لقد ش���عرت 
بالسعادة البالغة عقب سماعي 
قرار إطالق الطائر«، وأضاف 
»إن تتبع حركة الطائر سوف 
يس���اعد كثي���را ف���ي حماية 
األن���واع املعرضة لالنقراض 

في املستقبل«.
العام���ة  ونقل���ت اإلذاع���ة 
اإلسرائيلية تصريحات األمني 
العام للهيئ���ة الوطنية للحياة 
الفطرية األمير بندر بن سعود 

اس���تنكر رئي���س االحتاد 
العاملي لعلماء املسلمني د.يوسف 
القرضاوي دعوة بابا الڤاتيكان 
بنديكت الس���ادس عشر التي 
طالب فيه���ا بحماية األقباط 
في مصر. وقال د.القرضاوي 
موضح���ا ان األقباط ال ميكن 
ألح���د ان يفصلهم عن مصر، 
ألنهم جزء أصيل من هذا الوطن، 
الذي هو كالبنيان املرصوص، 
والذي لن ينال منه املغالون. 
وقال د.القرضاوي خالل برنامج 
»الشريعة واحلياة« الذي يذاع 
على قناة »اجلزيرة« الفضائية: 
»أق���ول للبابا اكفينا ش���رك، 
واتركنا في حالنا«، مش���يرا 
الغالة واملتطرفني في  ان  الى 
اجلانبني الذين يس���تعجلون 
األمور في غير س���ياقها ليس 
وراءهم سوى الهالك والدمار 

للبالد والعباد.

صنعاء � وكاالت: قال الداعية 
املصري وج���دي غنيم ان قرار 
محكمة جنايات أمن الدولة العليا 
طوارئ بس���جنه ملدة 5 سنوات 
فيما يعرف باسم »التنظيم الدولي 
جلماعة اإلخوان املس���لمني« لم 
يش���كل مفاجأة ألن احلكم كان 

متوقعا.
وأضاف غنيم في اتصال هاتفي 
مع جريدة »الش���رق األوسط« 
اللندنية من مقر إقامته باليمن 
انه لم يشعر بصدمة، بل فرح ألن 
احلكم كان متوقعا، مشيرا إلى أنه 
مبجرد أن علم باحلكم الغيابي 
قال: »حسبنا اهلل ونعم الوكيل«، 
واحتسب السنوات اخلمس في 

سبيل اهلل.
وقال: »هل م���ن املعقول أن 
مباحث أمن الدول���ة العليا في 
مصر هي التي تكتش���ف قضية 
غس���يل األموال، ولم تكتشفها 
اسكوتالنديارد في بريطانيا حيث 
يقيم املتهم األول إبراهيم منير 
الذي صدر ضده حكم بالسجن 8 
سنوات أو السعودية حيث يقيم 
الش���يخ عوض القرني الصادر 
ض���ده أيضا حكم بالس���جن 5 

سنوات؟«.
وأعرب غنيم عن اندهاش���ه 

الداعية وجدي غنيم
شيخ األزهر د.أحمد الطيب

النسر األصلع

بابا الڤاتيكان بنديكت السادس عشرد.يوسف القرضاوي

بائع في أحد احملالت الكويتية

زبائنها رجال أعمال وسياسيون معروفون

محال كويتية تبيع الزي الخليجي الرجالي بـ 75 ألف دوالر
شرطهم الرئيسي، ونحن نقدره«.

ويضيف محمد عبدالرؤوف بلتاجي وهو 
سوري يعمل في هذه املهنة منذ 47 عاما، وقد 
احتل محله هذا اجلزء م����ن الصاحلية منذ 
28 عاما، ويقول: منذ الثمانينيات من القرن 
املاضي اعتدنا أن جنلب أجود النوعيات من 
األقمش����ة لزبائننا، فضال عن توفير أقمشة 
ألكثر من 15 ماركة عاملية. ويعرف زبائنه بأنهم 
»من الشخصaيات السياسية واالقتصادية 
املرموقة، سواء من الكويت أو خارجها«، مؤكدا 
أنهم � أي الزبائن � »يركزون على اجلودة«، 
أما بالنسبة إلى أعلى سعر لقطعة قماش في 
محله، فيقول: لدينا قطعة ب� 9 آالف دينار، 

وتتكون من 3 أمتار ونصف املتر.
ويؤكد أن هناك قطعا من القماش الرجالي 
يصل س����عرها إلى 12 ألف دينار، لكن مثل 
هذه النوعي����ة ال يطلبها أحد، إال في حاالت 
قليلة جدا، »جنلب بضائعنا حسب الطلب، 
ونتيجة الرتفاع كلفة األقمشة املطلوبة، فإننا 
ال نس����تطيع توفيرها جميعا في احملل قبل 
أن يطلبه����ا الزبون فهي حتتاج إلى ميزانية 

ضخمة جدا«.

القطعة الواحدة وبعضه����م اآلخر يطلب 5 
أمتار للدشداش����ة الواحدة«. استعمال ملرة 
واحدة ويضيف: بعت ألحد رؤس����اء الدول 
العربية املتر ب� 1400 دينار كويتي. لكنه لم 

يكشف عن هوية هذا الرئيس.
وبحكم تعاملي وخبرتي في العمل أكتشف 
أن هناك بعض األشخاص يرتدون الدشداشة 
مرة واحدة السيما الصيفية منها، وعلل السبب 
في ذلك قائال: »هم ميلكون املال، وهذا يكفي«. 
ويس����تغرب بن نخي عدم تقبل الكثير من 
الناس س����عر قماش الدشداشة، بالرغم من 
أنهم يتقبلون ش����راء بدلة ماركة ب� 20 ألف 

دينار أو أي قطعة كمالية.
متسائال: »فهل حالل أن تشتري لزوجتك 
فس����تانا بألف دينار على س����بيل املثال وال 

تشتري لنفسك دشداشة بنفس املبلغ؟«.
 ويختتم بن نخي قائال: إن محله هو الوحيد 
في الكويت املتخصص في بيع األقمش����ة ال� 
VIP والراقية ج����دا، »زبائني في الواقع من 
رؤساء دول اخلليج وشخصيات مرموقة، وإن 
اشترى أحدهم من قماش معني فهذا يعني أن 
املسطرة تبعد عن أنظار الزبائن اآلخرين فهذا 

إجنليزية. ويذكر أن من زبائنه شخصيات 
رسمية وجتارا ومطربني، وفي الغالب هم ال 
يسألون عن السعر، ألن اهتمامهم فقط يكمن 
ف����ي طلب التميز دون االلتف����ات إلى القيمة 

الشرائية.
»بعضه����م يطلب ثالثة أمتار ونصفا في 

الغال����ب جتلب من مصان����ع متخصصة في 
األصواف في اململكة املتحدة.

ويؤك����د أن الكثير من النوعيات يخبرنا 
عنها زبائننا ونقوم بتوفيرها لهم.

ويضيف: إنه يطلب األقمشة املطلوبة من 
مصانع النسيج املتخصصة، وهي ألصواف 

النحو، فبعد انتقال احملل من السوق القدمي 
في الكويت إلى الصاحلية قبل 15 عاما تغيرت 
األحوال وتوسعت التجارة واختلف الزبائن 
أيضا، »من هنا بدأت الطفرة والتوس����ع إلى 
اخلليج وبعض الدول العربية، حيث أصبح 
زبائننا من امللوك والزعماء والش����خصيات 
الهام����ة، ومنهم أيضا رجال سياس����ة ومال 

معروفون«، والكالم لعلي بن نخي.
ويتابع بن نخي قائال: إن أغلى قطع اخلام 
»الدشداشة« املوجودة في احملل، تصل إلى 24 
ألف دينار كويتي )75 ألف دوالر أميركي(، 

بواقع 8 آالف دينار كويتي للمتر الواحد.
مؤكدا أن القيمة في القماش تعتمد على 
»النقاوة«، فالقماش كلم����ا كان نقيا يرتفع 
ثمن����ه، وإن أضفت له احلري����ر أو الذهب أو 

األملاس، فإن هذا يقلل من سعره.
واملثير أيضا أن احملل يعرض قطعا من 
القم����اش أو الصوف الفاخر مطرزة بالذهب 
وأخرى باألملاس، فضال عن تلك التي تطرز 
بأسماء يختارها الزبائن، إال أن األخيرة حتتاج 
إلى فترة 3 أشهر إلجنازها، الفتا إلى أن الكثير 
من األقمش����ة التي يوفرها لزبائنه، هي في 

الكويت � العربية: »الدشداشة« رمز الزي 
اخلليجي املوحد وإن اختلفت بعض الطرق 
في خياطتها، لم تعد اليوم قطعة من القماش 
فحسب، وإمنا رمزا للتميز و»الكشخة«، التي 
يتفاخر بها الرجال خصوصا في فترة فصل 
الش����تاء، حيث البحث عن األجواخ املتميزة 
واألصواف اإلجنليزية الفاخرة، فما املانع إذن 
أن يصل سعر »الدشداشة« إلى 75 ألف دوالر 
طاملا أن السباق نحو التميز واالختالف قد بدأ. 
في الدور العلوي مبجمع الصاحلية في مدينة 
الكويت، يقع محل صغير، متخصص في بيع 
األقمشة الرجالية فقط، وزبائنه أشخاص غير 
عاديني يبحثون عن كل ما هو فريد ومختلف 
طاملا أن الثمن ليس همهم، بقدر ما هاجسهم 

هو »البحث عن التميز«.
وميتلك هذا احملل حالي����ا علي بن نخي 
بعدما ورثه عن والده الراحل الذي امتهن هذه 
املهنة منذ العام 1948، وقد تبدل احلال مع علي 
الذي كان والده يوفر األقمشة الرجالية لكافة 
الزبائن ومن مختلف الشرائح والطبقات دون 
استثناء، فالرخيص والغالي كان معروضا في 
احملل. إال أن األمور اليوم لم تستمر على ذلك 

شيخ األزهر: مصر ال تعرف سياسات التطهير الديني 
أو العرقي التي شهدتها أوروبا

بريطانيا تخطط لتطوير »دبابات خفية«
في غضون خمسة أعوام 

مسؤول إسرائيلي: سعادتنا بالغة
بإطالق السعودية لـ »النسر األصلع« 

قانون »االتجار بالبشر« يقود سعودية إلى السجن 
..وإعدام سعودي قتل أحد مواطنيه رميًا بالرصاص 

املدينة املنورة � وكاالت: حكمت 
احملكمة اجلزئية باملدينة املنورة 
األحد على ربة املنزل السعودية، 
معذب����ة اخلادمة اإلندونيس����ية 
»سومياتي« بالسجن ثالث سنوات. 
ويأتي احلكم الذي يندرج حتت 
قان����ون ما يس����مى ب����� »االجتار 
بالبشر« وفق ما أكدته احملكمة، 
بعد ردود فعل غاضبة ش����هدتها 
اندونيسيا على الصعيدين الرسمي 
والشعبي، تبعتها قرارات رسمية 
بتعليق االستقدام ما بني السعودية 

واندونيسيا.
واجللسة التي شهدت حضورا 
رسميا من كبار أعضاء السفارة 

االندونيسية بالسعودية، وشهدت 
اعتراضا من قبل محامي اجلانية 
حيث طالب فيها باالستئناف ضد 
احلكم الذي رآه قاسيا وال يندرج 
حتت قانون االجتار بالبشر، على 
حد وصفه. وكانت ربة املنزل التي 
تعمل لديها اخلادمة »سومياتي« 
قامت بتعذيب مكفولتها بالضرب 
واحلرق في أج����زاء مختلفة من 
جس����دها في اخلامس عشر من 

نوفمبر من العام املاضي.
من جهة أخرى، نفذت السلطات 
الس����عودية امس حك����م اإلعدام 
الصادر في حق أحد السعوديني 
وذلك بضرب عنقه بالسيف إلقدامه 

على قت����ل أحد مواطني����ه رميا 
بالرصاص بسب خالف بينهما.

الداخلي����ة  وزارة  وقال����ت 
السعودية في بيان لها امس »أن 
محمد بن أسيمر بن ثاني املطرفي 
اقدم على قتل مرزوق بن متعب 
بن مرزوق احلافي بإطالق النار 
عليه من سالح رشاش ما أدى إلى 

وفاته إثر خالف بينهما«.
وأس����فر التحقي����ق معه عن 
إلي����ه بارتكاب  توجي����ه االتهام 
جرميته وبإحالت����ه إلى احملكمة 
العامة صدر بحقه صك ش����رعي 
يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا 

واحلكم عليه بالقتل قصاصا.

القرضاوي: »أقول للبابا اكفينا شرك.. واتركنا في حالنا«

رام اهلل � وكاالت: أكد بسام أبو شريف املستشار 
اخلاص للرئيس الراحل ياسر عرفات انه مت اعالن 
نتائج بحث دام شهورا حول نوع السم الذي استخدم 

في اغتيال الرئيس ياسر عرفات.
وقال ابو ش����ريف في بيان أصدره االحد إن هذه 
النتائج قد جرى تأكيدها من كبير خبراء الس����موم 
اجلنائية في إجنلترا، وأعلن أن السم يدعى »ثاليوم« 
وهو سم غريب وغير متداول ويصعب اكتشافه أو 
اكتش����اف آثاره أو مقدماته. وأضاف: أن هذا السم 
اخلطير هو سائل ال لون له )شفاف( وال رائحة وال 
طعم. وهو مستخرج من عشبه بحرية نادرة وانه 
ميك����ن وضعه دون مالحظة في املاء أو األكل أو في 

حقنه من خالل إبرة في شريان أو جلد إنسان.
وقال ابو ش����ريف في اتصال م����ع وكالة »معا« 
الفلسطينية، إن هذه املعلومات هي جزء من تفاصيل 

اكبر سيعلن عنها عندما تكون مكتملة.
واضاف قائال »املعلومات التي املكها ليست كاملة 
ولك����ن هذا جزء منها، وأنا على اس����تعداد أن أضع 
هذه املعلومات حتت تصرف جلنة حتقيق مسؤولة 
وجدية«. وقال ابو شريف انه نبه الرئيس أبو مازن 
بضرورة اليقظة واحلذر من مخططات إس����رائيلية 
تعتزم التخلص منه ومن د.سالم فياض � وان هذه 
اجلهات تسعى إلبقاء الوضع القيادي فارغا، حسب 

قوله.

طفلة فلسطينية ترفع صورة عرفات في الذكرى 46 النطالق فتح

الكشف عن نوع السم المستخدم في اغتيال ياسر عرفات

غنيم: لن أطلب العفو من الرئيس
في قضية التنظيم الدولي لإلخوان

اإلسالميون يدينون قرارًا حكوميًا يسمح 
لألردنيات بالعمل في النوادي الليلية

حرصها على النظافة أدى
إلى مقتلها على يد شقيقها!

عمان � يو.بي.آي: أدان اإلسالميون في األردن امس قرارا حكوميا 
يس���مح للفتيات األردنيات بالعمل في النوادي الليلية بعد ان كان 

العمل في هذه املرافق مقصورا على الوافدات.
وقال مسؤول امللف الوطني في حزب جبهة العمل اإلسالمي محمد 
عواد الزيود في بيان صحافي ان قرار وزارة العمل السماح لألردنيات 
بالعمل في الن���وادي الليلية واملالهي قرار مدان ومرفوض، وطالب 

احلكومة باالعتذار الى الشعب األردني وإقالة وزير العمل.
واعتبر ان القرار يعكس »تخبط احلكومة في سياساتها وقراراتها 
وجرأتها على األحكام الش���رعية وعلى قيم األم���ة وتقاليد الوطن 
املصونة« وشدد على ان القرار »يتحدى منظومة القيم والسلوك التي 
يتميز بها املجتمع االردني احملافظ« وينطوي على »إساءة بالغة لكل 

حرائر األردن ورجاله« و»ينبغي أال مير دون مساءلة«.
وكان وزير العمل س���مير مراد اتخذ بداية الع���ام احلالي قرارا 
يسمح وللمرة األولى في تاريخ اململكة للفتيات األردنيات بالعمل في 
النوادي الليلية، وقبل ذلك كان اصحاب النوادي الليلية يستقدمون 
فتيات من املغرب ومصر ولبنان للعمل لديهم كون القوانني املرعية 

في اململكة حتظر عمل األردنيات مبثل هذه املرافق.

عّمان � يو.بي.آي: تسبب »وسواس النظافة« مبقتل أردنية مطلقة 
على يد ش���قيقها الثالثيني والتي عثر على جثتها مصابة بكس���ور 
وكدمات تؤكد تعرضها للعنف وفق ما نقلت صحيفة »الغد« األردنية 

عن مصادر أمنية مطلعة.
ووف���ق ما روته مص���ادر أمنية والتحقيقات ف���إن القتيلة وهي 
مهندس���ة كيميائية تعمل في إحدى ش���ركات األدوية »كانت تعاني 
من هوس بالنظافة أي )الوسواس القهري( كما يطلق عليه األطباء 
النفس���يون والذي تسبب لها مبش���اكل عديدة في حياتها من بينها 
فشل حياتها الزوجية والتي انتهت بالطالق، األمر الذي دعاها  الى 

العودة للعيش في بيت ذويها«.
ويبدو أن »الوس���واس القهري« طاردها حت���ى عند عودتها الى 
منزل والدها فهناك اش���تدت اخلالفات مع أس���رتها بسبب أمور لها 
عالقة بالنظافة ونتيجة لهذه اخلالفات اضطرت أن تس���تأجر منزال 
بالقرب من منزل ذويها وتفضل العيش وحدها بعيدة عن االحتكاك 
باآلخرين لعدم ثقتها مبستوى النظافة لديهم كونها تعتقد أنها األكثر 

نظافة حسبما أفادت املصادر األمنية.
وبعد فترة من انعزالها وحدها قرر ش���قيقها املتهم أن يصاحلها 
ويعيدها الى املنزل فبعد أن التقى ش���قيقته وحتدثا عن اخلالفات 
طوال ركوبهما بس���يارته حيث طلب منها إنهاء اخلالفات والعودة 

للعيش مع األسرة حتى تتالشى شائعات الناس وأقاويلهم.
ولك���ن القتيلة رفضت فضربها وضربته ث���م قفزت من املركبة 

لتسقط على األرض حسبما جاء في إفادة املتهم.

للحك���م الصادر من محكمة أمن 
الدولة العليا التي ال تقبل الطعن 
أو االستئناف، سوى تقدميه طلبا 
باالس���ترحام إلى السيد رئيس 
اجلمهورية، لكنه لن يفعل ذلك، 
على ح���د قوله، ولن يذهب إلى 

مصر.
وأش���ار غنيم الى ان احلكم 
الصادر ضده بتهمة إمداد قيادات 
جماعة اإلخوان املسلمني بأموال 
من اخلارج الستخدامها في تدعيم 
أنشطة اجلماعة باملخالفة للقانون 
لي���س األول ضده، موضحا انه 
سجن في مصر من قبل 8 مرات 

بني 1981 و1995.


