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مصر ه���ي األم التي تربينا 
على يدها فمنها اقتبسنا الوطنية 
عبر التاريخ الذي عرفناه منها، 
فلمصر في قلوبنا وقع مختلف 
ونكهة خاصة، م���ا حصل لألم 
األيام الس���ابقة أثار الشجن في 
نفوسنا وتأملنا ملا حصل، نحن 
مع الشعب في رغبته في ايجاد 
احللول ملا يعانيه، مع الشعب حني 
يريد التحرر من الفقر واجلهل، 
مع الشعب حني يسعى للقضاء 
على البطالة وحتسني املستوى 
االجتماع���ي واالقتص���ادي، مع 

الشعب حني يريد تعديل االوضاع اخلاطئة. لكننا 
ضده حني يبكي األم، حني يحرق البلد، حني يدمر 
اخلدمات، فاملخاطر احملدق���ة مبصر اآلن تتطلب 
تعاونا من اجلميع تنته���ي به االجندات اخلاصة 
واحلزبية وتتوحد اجله���ود لتنفيذ اجندات آتية 
تتوخى بسرعة اعادة االمن واالستقرار والثقة في 
نفوس املواطنني، فما حدث في مصر باألمس من 
معارك دامية وحرب شوارع ال شك أن بها عناصر 
دخيلة على الشعب املصري وتآمرا عليه وقد علمنا 
ماهية ه���ذه العناصر، اال انه يجب ان يتوقف كل 
محب لوطنه وأمنه وقفة صارمة مع النفس ليحلل 
املشهد  بتفاصيله ليعرف املخططات التي دخلت على 
خط االحداث الستغاللها وجني ثمارها واالنقضاض 
على الشرعية متهيدا الغتصاب السلطة، نعم لقد 
جاء خطاب ابي املصريني شافيا وكافيا من انه لن 
يترشح النتخابات قادمة في سبتمبر املقبل وأنه 

عمد الى فتح حوار مع املعارضني 
وانه في سبيل االنقضاض على 
ما أسماه »املجلس سيد قراره« 
واقصد البرمل���ان املصري، تلك 
االمور س���تأخذ وقتا قد يتسع 
ويطول، إال أننا اليوم أمام محنة 
مير بها الشعب املصري واخشى 
ما أخش���اه أن تؤدي التجمعات 
واملظاه���رات الى ح���رب أهلية 
يدفع ثمنها الشعب الواعي حني 
تندس ب���ني صفوفه فئات تريد 
عدم االستقرار ملصر، لذا نقول: 
لقد آن األوان التخاذ قرار سريع 
ومناسب وحاسم وهو انتقال السلطة تدريجيا في 
اس���رع وقت بدال من االنتظار لالنتخابات املقبلة 
حقنا للدماء، وذلك ما يفرضه الواقع على الساحة 
املصري���ة ملا نراه من احداث تتجه من س���يئ الى 
أس���وأ، انني حزين على ما وص���ل إليه األمر في 
مصر، وأعلم جيدا ما يتمتع به الرئيس مبارك من 
تصميم على اعادة البالد لعهدها السابق من األمن 
واألمان، لكن خلوفي من العقد ان ينفرط أناشده 
باسم كل عربي ومحب ملصر ان يستعجل في نقل 
السلطة حتى ال تصل مصر إلى ما ال حتمد عقباه، 
ال اقول الرحيل ولكن أقول انتقال السلطة فنحن 
أمام خيار صعب بني فناء شعب له حضارته وبني 
انقاذ ما ميكن انقاذه، حفظك اهلل يا مصر من كل 
مكروه واعاد اليك األمن واألمان وجعلك اهلل ذخرا 

للعالم العربي. واهلل ولي التوفيق،،،
بقلم: د. رياض الصانع

حرص على مساعدة اجلميع بسرعة متناهيةتواصل مستمر عبر الهاتف مع الرعايا الكويتيني في مصرمشعل السعيد متحدثا إلى الزميلة هناء السيد

د.رياض الصانع

 

جمعية املهند�سني الكويتية 

دعــــوة

ي�ضر جمعية املهند�ضني الكويتية دعوة اأع�ضائها حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 

العادية ال�ضنوية املقرر عقدها يف متام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة من م�ضاء يوم االثنني املوافق 

21 فرباير/2011 مبقر اجلمعية وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل: 

اأوًل: تقارير جمل�س الإدارة الإدارية واملالية لل�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31.

ثانيًا: اعتماد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31.

ثالثًا: بحث املقرتحات املقدمة من الأع�ساء يف املوعد املحدد.

رابعًا: اختيار مراقب احل�سابات وحتديد مكافاأته.

خام�سًا: انتخاب رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة.

و�ضيخ�ض�ص يوم الثالثاء 2011/2/22 من 4:00 م�ضاء وحتى ال�ضاعة 8:00 م�ضاء 

الإجراء انتخاب رئي�ص واأع�ضاء جمل�ص االإدارة.

اآملني ح�ضوركم وتواجدكم، علمًا باأنه وطبقًا لن�ص املادة 24 من النظام االأ�ضا�ضي. 

ن�ضف  من  اأكرث  ح�ضره  اإذا  �ضحيحًا  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يكون 

االأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور االجتماع، فاإذا مل يكتمل الن�ضاب القانوين يف املوعد 

املحدديوؤجل االجتماع ملدة ن�ضف �ضاعة، ويكون االجتماع بعدها �ضحيحًا بح�ضور 

ع�ضرة اأع�ضاء على االأقل من غري اأع�ضاء جمل�ص االإدارة.

السعيد لـ »األنباء«: منح تأشيرات لعدد من المصريين
من دون رسوم بمبادرة من السفير الحمد

القاهرة ـ هناء السيد
أشاد رئيس القسم القنصلي 
بس���فارتنا بالقاهرة مش���عل 
السعيد بجهود جلنة الطوارئ 
التي جاءت من وزارة اخلارجية 
والت���ي ضمت الس���فير خالد 
املغامس والسفير جمال الغامن، 
مببادرة كرمي���ة من صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، الفتا الى ان هذا ليس 
بغريب عليه فسموه يحرص 
دائما على رعاية وحماية أبنائه 

داخل الكويت وخارجها.
وأضاف السعيد انه قد غادر 
أبناء الكويت من القاهرة بعد 
األحداث املؤسفة األخيرة في 
مصر مشيرا الى انه مت تشكيل 
فريق عمل من أعضاء البعثة 
الديبلوماسية برئاسة سفيرنا 
بالقاهرة د.رش���يد احلمد ومت 
إنش���اء 3 مراكز عمليات في 
السفارة واملطار بقيادة السفير 
الغنيم وبالفنادق ومت  جمال 
س���فر 7000 من أبناء الكويت 
خالل 4 أيام على اجلسر اجلوى 
األميري م���ن خالل 25 طائرة 

أميرية.
وأضاف السعيد انه مت سفر 
عدد من املقيمني املصريني وعدد 

تستقر األمور ودعا السعيد بأن 
تستقر األوضاع للشقيقة مصر 
مؤكدا انها بلدهم الثاني الذي 
احتضنه���م معربا عن تفاؤله 
بتحسن األوضاع معلنا عن انه 
سيكون آخر كويتي يخرج من 
مصر اذا مت استدعاء للبعثات 
الديبلوماس���ية، مش���يرا الى 
ان هذا ش���عور وقرار البعثة 

الديبلوماسية بالقاهرة.
وأعرب السعيد عن شكره 
للق���وات املس���لحة املصرية 
الذي  الرائ���د محمد  وخاصة 
يقوم بحراسة السفارة والذي 
يرافق أي ديبلوماسي يرغب 
في الذهاب الى أي مكان خاصة 
التجوال  بعد س���اعات حظر 
وذلك حرصا منه على تأميننا 

وسالمتنا. 
وأشار السعيد الى ان اجليش 
املصري يحرس السفارة خاصة 
اننا نقيم بالسفارة 24 ساعة 
وأحيان���ا نذهب جللب بعض 
األغراض فتقوم القوات املسلحة 
بحراس���تنا وحمايتن���ا كما 
يشاركون في تسهيل مهمتنا 
إلجالء املواطن���ني خاصة في 
فترة حظر التجول فتحية منا 

للقوات املسلحة املصرية.

من أبن���اء اخلليج من اململكة 
العربية السعودية والبحرين 
ومن لديهم إقامة في الكويت، 
الفتا إل���ى أن مركز العمليات 
بالسفارة مازال يعمل خاصة 
انه مازال هناك عدد من املقيمني 
الكويت رف���ض اخلروج  من 
من مصر متأمال في حتس��ن 

األوض��اع.
وأشار السعيد الى ان القسم 
الفترة  القنصلي اعتمد خالل 
املاضية في عمله الستخراج 

التأش���يرات على اس���تخدام 
الفاك���س، خاصة انه مت قطع 
االنترنت »الذي كنا نستخدمه 
الستخراج التأشيرات باإلضافة 
الى انه مت إجالء اكثر من 300 
مواطن من منتجع شرم الشيخ 
واالس���كندرية عب���ر طيران 
اجلزيرة وتنفيذا للتوجيهات 
الس���امية من صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
وبعد انتهاء اجلسر اجلوى ان 
من ليست لديه تذكرة سفر او 

وثيقة نوفر له الفندق والسكن 
حت���ى يس���افر ال���ى الكويت 

بأمان.
واكد ع���دم تعرض أي فرد 
من ابناء الكويت ألي مشاكل او 
اصابات ومت إجالؤهم بطريقة 
سليمة واآلن نصدر التأشيرات 
للراغبني في الس���فر للكويت 
مل���ن لديه إقام���ة او االلتحاق 
بعائل وبناء عل���ى تعليمات 
س���فيرنا بالقاهرة د.رش���يد 
القنصلي  القسم  احلمد يقوم 

مبنح جميع املعام���الت باملجان 
دون احلص���ول على رس���وم 
الراغبني  لالخ���وة املصريني 
في تصدي���ق اوراقه���م وذلك 
نظ��را للظ������روف الصعبة 

وعدم تواف���ر املال.
وذكر السعيد انه من املواقف 
التي تؤكد ان املواطن الكويتي 
مهما كبر عمره او صغر فهو 
يتمتع باهتمام ورعاية كبيرة 
ان إحدى السيدات من الكويت 
جاءت الى االسكندرية وتركت 

ابنتها التي تبلغ من العمر ثالث 
سنوات عند جدتها وسافرت 
للكويت قبل األحداث وطمأنتها 
ان السفارة سترسل لها ابنتها 
وبالفعل مت إرس���ال س���يارة 
ديبلوماسية للطفلة ومت نقلها 

للكويت في أمان.
ان���ه كان هناك عدد  وقال 
الكويتية مبدينة  من األس���ر 
بورس���عيد مت ارس���ال باص 
خاص لهم ومت س���فرهم الى 
الكويت وكذلك مت إجالء عدد 

كبير كان في محافظة الشرقية 
وسوهاج باإلضافة الى عدد من 
الطلبة كانوا مبدينة السويس 
ومت إيقافهم مبنطقة عسكرية 
ممنوع العبور بها مت إرس���ال 
سيارة ديبلوماسية لتخترق 
حظ���ر التجول ومت س���فرهم 
وأش���ار إلى أن���ه ال توجد إال 

أعداد قليلة.
وتوجه السعيد بنداء لالخوة 
الكويتيني الراغبني في السفر 
الى مص���ر ان ينتظروا حتى 

رئيس القسم القنصلي كشف عن إجالء 300 سائح كويتي من شرم الشيخ واإلسكندرية

  اعتمدنا في اسـتخراج التأشيرات خالل األيام الماضية على استخدام الفاكس نظرًا النقطاع »النت«
  الجيش المصري حريص على تأمين البعثة الديبلوماسـية وال يتأخر فـي مرافقتنا إلى أي مكان
  اتصلت بنا سـيدة من الكويت كانت في زيارة لإلسكندرية وتركت طفلتها عند جدتها فطمأنتها

مناشدة من القلب ألبي المصريين أستاذ كلية الشريعة أكد أن المساءلة اإللهية أعظم من المساءلة الجماهيرية

العثمان: استمرار المظاهرات في مصر يسبب الفوضى 
وعلى المشاركين فيها أن يدركوا تربص األعداء

د.حمد العثمان

ضاري المطيري
أدلى األستاذ في كلية الشريعة 
العثمان بتصريح خاص  د.حمد 
ل� »األنباء« عن األحداث اجلارية 
ف���ي مصر قال فيه: إن ما يصيب 
مصر في احلقيقة يدمي القلوب 
ويجعل كل مس���لم محب ملصر 
يتوجس خيفة على عقيدة وأمن 
وسيادة واستقرار واقتصاد مصر، 
فإن االستمرار في املظاهرات وما 
اس���تتبعه من فوضى قد أوهن 
مصر وجعلها تس���ير في طريق 
مجهول ال يعلم عاقبته إال اهلل، وقد 
يفضي ذلك إلى مضرة مصر أمنها 
واستقرارها واقتصادها وعقيدتها 
على وجه يؤول بش���ر أعظم من 

الشر الذي تعيشه.
فهذه تعليقات تفرضها أخوة 
اإلسالم وواجب احملافظة على ديار 
اإلسالم أقدمها ملن كان له قلب أو 

ألقى السمع وهو شهيد.

سؤال شرعي للمتظاهرين

كل من هو خارج مصر يشفق 
عليها ألن املساس بأمنها وسيادتها 
ووحدة أراضيه���ا ودماء أبنائها 
وثرواتها مساس مبقدرات العرب 

واملسلمني.
فمص���ر ق���وة كامن���ة لو مت 
توظيفها على أمث���ل وجه لكان 
لها ريادة العال���م بقوة عقيدتها 

وإميانها بربها.
وبلد به���ذا الوزن في العاملني 
العربي واإلسالمي واملجتمع الدولي 
يوجب على أفراده حتمل املسؤولية 
جتاه األمتني العربية واإلسالمية 
ال توهم بأنه شأن داخلي ال يضير 
األمتني العربية واإلس���المية وال 
ينزلق بها إل���ى مهاوي التصادم 

الداخلي بني أفراد البلد الواحد.
والغفلة عن هذه املس���ؤولية 
وع���دم اس���تحضار أولوي���ات 
املسؤوليات يوقع مصر واألمتني 
العربية واإلس���المية في مضارة 
أوطانها من حيث ال تشعر، وهنا 
س���ؤال يفرض نفسه، من اختار 
توقيت هذه املظاهرات؟ فقد صرفتم 
تركيز العاملني العربي واإلسالمي 
عن تقسيم السودان واقتطاع أهم 
أراضيه بضغوط أوربية وأميركية 
على أساس طائفي إلى شأن مصر 
الداخلي، فأي���ن انتفاضتكم ضد 

اجتزاء السودان وتقسيمه؟
وما يدريكم رمبا الغرب وأميركا 
س���يصطنع لكم السيناريوهات 

املفتعلة لتقسيم بلدكم في املستقبل 
على نحو ما فعلوا بالس���ودان؟ 
فاركن���وا إلى اله���دوء واحلكمة 
أنفس���كم في اختياركم  ولوموا 
توقي���ت هذه املظاهرات، فإنه لو 
كان ه���ذا التوقيت ع���ن عمد فال 
أظنه يصدر من مسلم يحب ديار 
اإلسالم، إال أن يكون من علماني 
عميل ممسوخ الهوية والعقيدة، 
أو غافل يس���وق بلده إلى مصير 

مجهول ال يعلم عاقبته إال اهلل.
وأق���ول للمتظاهرين انظروا 
إلى فرح إيران وحزب الشيطان 
البدعي بزلزالكم، وما ذاك إال ألنه 
ينهك مص���ر ويضعفها ويكون 
سببا في توطئة الهيمنة اإليرانية 
بأذرعها العربية كحزب الشيطان 

واحلوثيني فهل أنتم منتبهون؟
إيران تف���رح ملظاهراتكم ألن 
مصر قاتل���ت برجالها ضد إيران 
العراقية اإليرانية  أيام احل���رب 
ومنعت وصول الثورة اإليرانية 
إلى اخلليج، عودوا إلى بيوتكم، 
والزموا احلكمة واحفظوا بلدكم 

من فوضى مهلكة.

مصر تحت المجهر والضغط 
األميركي

الكل يش���اهد ما يجري ملصر 
بس���بب مظاهرات أبنائها، ولكن 
وازنوا بني الشرور، فإن التمييز 
بني اخلير والشر يعرفه كل أحد، 
الش���ر  التميي���ز بني مراتب  أما 
واحتمال أدنى املفس���دتني لدفع 
أعالها فه���ذا ال يعرفه إال خاصة 
العلماء كما قال ش���يخ اإلس���الم 
ابن تيمية رحمه اهلل، فمصر اآلن 
ليست كما نريد من كمال السيادة 
واإلصالح وحس���ن اإلدارة، لكن 
تأملوا فإن مظاهراتكم قد تؤول إلى 
انتقاص أكثر لسيادتكم واستقالل 
قراراتكم فاح���ذروا من علمانيي 
وغربيي الهوى واملنشأ الذين من 
ش���عاراتهم »احلرية« مبفهومها 
»الكفري الغربي«، وهو إباحة كل 
ما حرمه اهلل، املهم عندهم »املال«، 
فالرأسماليون اإلباحيون هم قوم 

شعيب الذين أهلكهم اهلل.
هي���الري كلينت���ون وزيرة 
اخلارجية األميركية تطالب بانتقال 
سلس كما زعمت للسلطة، فاقطعوا 
الطريق على التدخل األميركي في 
الش���أن الداخلي املصري، وذلك 
لله���دوء واالبتعاد عن  بالعودة 
أجواء الفوضى واملظاهرات التي 

جلبت لكم هذا التدخل األميركي 
الذي فيه انتقاص لسيادتكم وهو 

فوق كل شر كنتم حتتملونه.
من منا ينس���ى تاريخ مصر 
وريادتها اإلسالمية بدءا من دخولها 
في اإلسالم في عهد عمر بن اخلطاب 
رضي اهلل تعالى عنه إلى انتصارات 
املسلمني على التتار باستنهاض 
شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل 
لوالة أمور املسلمني لدحر التتار، 
إلى جهاد صالح الدين األيوبي ضد 
الصليبي���ني، إلى غيره من املجد 
العظيم للتاريخ املصري احملفوظ 

في ذاكرة كل مسلم.
فأعيدوا إلى مصر مجدها العربي 
اإلسالمي وال متس���خوا هويتها 
اإلس���المية إلى علمانية أميركية 
أوربية، قال عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل تعالى عنه »نحن قوم أعزنا 
اهلل باإلسالم مهما ابتغينا العزة 

في غيره أذلنا اهلل«.
الغرب  خذوا م���ن حض���ارة 
الطبي���ة  صناعته���ا وعلومه���ا 
والهندس���ية وما ه���و نافع من 
تكنولوجيته���ا وإياكم والتحول 
العلماني���ة، وإياكم  إلى مس���خ 
وفصل الدي���ن عن الدولة ونحن 
نثق في ش���عب مصر فهو شعب 
حبه وانتماؤه لإلسالم شديد، ولن 
يبيع مجد وتاريخ ودين وعقيدة 
عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعالى 
عنه إلى علمانية غربية ممسوخة 
قوامها محاربة اإلس���الم وفصل 

الدين عن الدولة.

معادن النبالء

الف���ن تظهر حقيق���ة معدن 
النبالء، فتحية فخر وإعزاز وإجالل 
لش���باب اللجان الشعبية الذين 
قاموا بحفظ بلدهم في غياب رجال 
األمن، وقد برهنوا على أصالتهم 

وحبهم لوطنه���م، فهؤالء عليهم 
املعول وه���م األمل في األخذ بيد 
مصر لألصلح باحلكمة ونرجو أن 
يحافظوا على جهودهم املخلصة 
وأال يس���تدرجهم أحد ويزج بهم 
في أتون الفوضى، أما البلطجية 
الذين اس���تغلوا الظ���روف فهم 
ضعاف نفوس وه���م وبال على 
مصر، وشعب مصر كله يرفضهم، 

واهلل ال يصلح عمل املفسدين.
الش���عوب هينة وال  مساءلة 
يغفل أحد عن املس���اءلة اإللهية 
فإن عاقبتها أبدية، اتقوا اهلل جميعا 
حكاما ومحكومني، وتوبوا إلى اهلل 
وفروا إليه، أقيموا شرع اهلل أيها 
احلكام، وأنتم أيها الشعوب أقيموا 
اإلسالم في خاصتكم يقول السلف 
»أعمالكم عمالكم«، »وكما تكونوا 

يول عليكم«.

اصطلحوا مع اهلل

اصطلحوا مع اهلل فحس���ني 
مبارك ليس الوحيد الذي يحتاج 
إلى إصالح، فبعض الشعب فيه 
من النقص ما فيه، وس���نة اهلل 
املقبول  معلوم���ة، فليس م���ن 
املالي  الفس���اد  أن تنكروا فقط 
واإلداري، وتغفلوا عن فس���اد 
املجاهرة باملعاصي كالكازينوهات 
ودور الشر، فإن غضب اهلل من 
املجاهرة باملعاصي شديد، وأعظم 
من ذلك غضبا فس���اد العقيدة، 
وامليل عن اإلسالم إلى العلمانية، 
ومع األس���ف لم أر في شعارات 
املتظاهرين املطالبة بالشريعة 
اإلس���المية، وهذا يوجب على 
املتظاهرين التأمل في تغييرهم 

وإلى أين يسيرون؟
والش���ارع أيه���ا املتظاهرون 
تغيي���ره غير مأم���ون العواقب، 
فالش���ارع العربي من قبل اختار 
إلى االش���تراكية وبعد  التغيير 
جتربتها لثالث���ة أو أربعة عقود 
تبني فساد تغيير الشارع، ففروا 
إلى اهلل، والتزموا اإلسالم شريعة 
وحياة وطالبوا بها بحكمة دون 
مض���ارة وطنك���م وإغراق���ه في 

الفوضى.

ابن جبر ووعيده للدول العربية

وزير اخلارجية القطري يتوعد 
الدول العربية بتغييرات أسرع من 
التي تشهدها مصر، ومصر والعرب 
واملسلمون يعرفون أن ابن جبر ال 
ينطق مبعايير إصالح في مصلحة 

اإلس���الم والعرب، وكل مسلم ال 
ينسى حفاوة استقباله لوزيرة 
خارجية اليهود »ليڤني« وهي التي 
أبادت املسلمني في حرب غزة، فمن 

أحق بالوعيد يا ابن جبر؟
وملاذا ال يفتي القرضاوي بجواز 
املظاهرات ضد اب���ن جبر، فابن 
جبر ميارس جهودا ديبلوماسية 
وإعالمية تضاد عقيدتنا وحلمتنا 
العربي���ة، فباألمس اجتذب وليد 
البرملان  ف���ي  جنب���الط ونوابه 
اللبنان���ي ليرج���ح كف���ة حزب 
الشيطان ويسقط سعد احلريري، 
ويجع���ل لبنان ف���ي قبضة اليد 
اإليرانية وليش���تد اخلناق على 

األردن ويقارب مصر.
والس���عودية باتت بني فكي 
الزحف والتمدد والتهديد اإليراني: 
العراق املوالي إليران، واليمن املهدد 

باحلوثيني عمالء إيران.
وكل عاقل يستغرب من شناعة 
هجوم قناة »اجلزيرة« على مصر 
لصلحها مع اليه���ود وإن كنا ال 
نرتضيه، في الوقت الذي جعل فيه 

ابن جبر الدوحة محفال لليهود.
فمصر ومجدها ال ينال ظفره 
من صنع من دوحته محفال لليهود، 
وقتال مصر ضد اليهود معلوم، 
ومن منا ينسى انتصارات 73، ومن 
قبل حتملت مصر عبء مواجهة 
اليهود حتى أدى ذلك إلى تعرضها 
لع���دوان ثالثي غاش���م )أملاني � 
فرنس���ي � اجنليزي( لم يتحمل 
ابن جبر عشره بل وال شيئا منه 
أبدا، أفيحق لقناة اجلزيرة التطاول 

على مصر؟
الكل رصد األحداث، وش���اهد 
ش���عارات املتظاهري���ن، ولم نر 
أحدا مبن فيه���م جماعة األخوان 
املس���لمني رفع ش���عار املطالبة 
بالش���ريعة، وهذا ي���دل على أن 
االخوان املس���لمني س���اهموا في 
إبعاد الناس عن الش���ريعة، وأن 
غرضهم احلقيق���ي الوصول إلى 
السلطة حتت أي عقيدة ومنهج، 
وأنهم لو وصلوا إلى سدة احلكم 

فلن يحكموا بالشريعة.
ووس���ائل اإلعالم أشارت إلى 
أن االخوان املسلمني هم من هاجم 
واعتدى على سجن وادي النطرون 
وأخرجوا املس���اجني بكل فئاتهم 
ومنه���م أعتى املجرم���ني، أرجو 
أال يك���ون األمر صحيحا حتى ال 
تكون حركة االخوان هي األخرى 

بلطجية.

  من الذي اختار توقيت المظاهرات وشـغلنا عن اقتطاع السودان وتقسيمه على أساس طائفي أميركي ـ أوروبي؟

)ناصر عبدالسيد(القنصل مشعل السعيد متحدثا حول اجالء املواطنني


