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ألقى اإلنتربول الدولي القبض على رجل األعمال املصري 
الهارب حسني سالم، بإسرائيل، وذلك طبقا ملا جاء ببرنامج 

احلياة اآلن على فضائية احلياة امس.
ويعتبر حسني س���الم من أقرب األشخاص الى الرئيس 
السابق محمد حسني مبارك، بحكم ان كال منهما عمل طيارا 
في فترة كبيرة من حياته، وقد 
الدولي معلومات  نش���ر املوقع 
الى ان  شخصية، حيث أشارت 
رجل األعمال الهارب من مواليد 
سنة 1933، ويبلغ من العمر 77 
عاما، ومطلوب على وجه السرعة 
من قبل املستشار هشام بدوي، 
احملامي العام األول لنيابات أمن 

الدولة العليا.
وأحيل حسني سالم الى محكمة 
اجلنايات الرتكابه جرائم اإلضرار 
مبصلحة البالد وإهدار املال العام، 
ومتكني الغير من حتقيق منافع 
مالية، بعد قيامه ببيع وتصدير الغاز املصري إلسرائيل بسعر 
متدن ال يتفق مع األس���عار العاملية وقت التعاقد وبشروط 
تعاق���د مجحفة مع اجلانب املصري، مم���ا أضر باملال العام 
مببالغ تقدر بحوالي 714 مليون و99 ألف دوالر، متثل قيمة 
الفارق بني الس���عر الذي مت به بيع الغاز الطبيعي املصري 

إلسرائيل واألسعار العاملية السائدة في ذلك الوقت.
من جانبه، أكد مساعد أول وزير الداخلية املصري لقطاع 
مصلحة األمن العام التابع له جهاز اإلنتربول املصري اللواء 
محسن مراد ان أجهزة األمن لم تتلق حتى اآلن أي إخطار رسمي 
بشأن إلقاء اإلنتربول الدولي القبض في إسرائيل على رجل 
األعمال حسني سالم الهارب الذي أحيل الى محكمة اجلنايات 

بتهمة اإلضرار مبصلحة البالد، وإهدار املال العام.
وقال مراد، لوكالة أنباء الشرق األوسط، انه فور تلقي أجهزة 
األمن إخطارا بالقبض على حسني سالم، سيتم اإلعالن عنه 
فورا. من جهته، قال اللواء مجدي الشافعي مدير اإلنتربول 
املصري انه مت إصدار نش���رة حمراء وتعميمها على جميع 
الدول بشأن إلقاء القبض على حسني سالم، إال اننا لم نتلق 
حتى اآلن اي إخطار يفيد بإلقاء القبض عليه في أي دولة.

النائب العام يأمر بالتحقيق في وجود حسابات سرية لسوزان مبارك

الديب ينفي تقدمي مبارك اعتذارًا للشعب أو التنازل عن أمواله مقابل العفو 

ألف  6719432011 و576.792  رقم 
دوالر وغيرها.

واض����اف بكري، في بالغه، ان 
املستش����ار مس����اعد وزير العدل 
للكس����ب غير املش����روع، أكد أن 
سوزان اعترفت خالل التحقيقات 
التي اجريت معه����ا امتالكها ڤيال 
وأرصدة بحسابات بنكية، إال انها 
نفت ذلك وقررت ان الڤيال مملوكة 
الحدى اجلهات السيادية بالدولة، 
وان األرصدة التي بحسابها غير 
مملوكة له����ا وانها مل����ك للدولة 
باعتبارها حرم الرئيس السابق، 
وانها كانت تقوم بالنشاط اخليري 
االجتماعي ف����ي الدولة وانها تقر 
بتنازلها عن هذه األمالك لصالح 

الدولة.
وأشار إلى ان هذا االعتراف امنا 
يؤكد ان سوزان ثابت تلقت أمواال 
لصالح جمعيات خيرية إال انها لم 
تتبع الطريق القانوني ووضعتها 
في حسابها اخلاص لعدة سنوات 
تداولت خاللها عمليات الس����حب 
واإلي����داع بالرغم م����ن معرفتها 
مبخالفة ذل����ك لقانون اجلمعيات 

األهلية.
واستنادا الى القاعدة القانونية 
التي تقول ان رد األموال ال يسقط 
الشق اجلنائي طلب بكري التحقيق 
في البالغ بتهمة استيالئها على مال 
عام مخصص لصالح اجلمعيات 
اخليرية ووضعته في حس����ابها 
اخلاص بالبنك األهلي فرع مصر 
اجلديدة مبا يعد جرمية استيالء 

على مال عام.

شخص، كما قام الرئيس السابق 
وزوجته باالتصال بنجلهما عالء 
داخل محبسه بسجن طرة، وذلك 
لالطمئنان عليه ومعرفة آخر األخبار 
في التحقيقات التي جتري معه«. 
وأشارت املصادر إلى ان الرئيس 
السابق بالرغم من ارتفاع معنوياته 
بعض الش����يء بسبب قرار إخالء 
سبيل زوجته في قضية الكسب غير 
املشروع، اال انه أبدى للمحيطني 
حوله حزنه الشديد لعدم متكنه 
من زيارة قبر حفيده في أول ذكرى 

سنوية متر على وفاته.
ال����ى ذل����ك، أم����ر املستش����ار 
د.عبداملجيد محمود النائب العام 
بإحالة البالغ املقدم من مصطفي 
بك����ري عض����و مجلس الش����عب 
السابق، بش����أن وجود حسابات 
سرية لسوزان ثابت زوجة الرئيس 
السابق محمد حسني مبارك بالبنك 
األهلي املصري فرع مصر اجلديدة، 
إلى جهاز الكس����ب غير املشروع 
للتحقي����ق وبيان ما اذا كان هناك 
سحب أو إيداع في املبالغ اخلاصة 

باألعمال اخليرية.
وقال بكري في بالغه انه سبق 
ان تقدم ببالغ ال����ى النائب العام 
بوجود حس����ابات سرية لزوجة 
الرئيس السابق بقيمة تزيد على 20 
مليون جنيه وهي 2.559.62 مليون 
دوالر على حساب رقم 4188560005 
و84.776 ألف دوالر على حساب 
رقم 719432001 و175.000 دوالر 
على حس����اب رقم 21885000005 
و24.4592 ألف دوالر على حساب 

تتسبب في حدوث شلل نصفي أو 
غيبوبة واألكثر عرضة املتقدمون 

في العمر.
وهناك عقاقير طبية تعمل على 
انتظام ضربات القلب أو تعمل على 
حتويل ضربات القلب الس����ريعة 
غير املنتظمة ال����ى ضربات قلب 
بطيئة غير منتظمة، ومن املمكن أن 
يلجأ الطبيب املعالج الى الصدمات 
الكهربائية للقل����ب باالضافة الى 
أدوية السيولة التي تعمل على عدم 
حدوث جلطة باألذين أو جلطات 
العقاقير وأكثرها  املخ وأهم هذه 
شيوعا عقار »املورفارين« لكن هذا 
الدواء يحتاج الى متابعة مستمرة 
للوقوف على سيولة الدم،  بينما 
هناك عقار يتم استعماله في كندا 
وبعض الدول األوروبية وال يحتاج 
الى حتليل أو متابعة مستمرة وهو 
عقار »الدابيجاتران« وهو العقار 
الذي كان يستخدمه األطباء ملتابعة 

احلالة الصحية ملبارك.
في سياق متصل، قام الرئيس 
السابق حس����ني مبارك وزوجته 
سوزان ثابت وزوجتا جنليه هايدي 
راس����خ وخديجة اجلمال بإحياء 
الذكري السنوية لوفاة حفيدهما 
محمد عالء مب����ارك وذلك بجناح 
الرئيس السابق مبستشفي شرم 

الشيخ الدولي.
ونقلت جريدة »األخبار« عن 
مصادر مطلعة قولها: »ان االسرة 
اجتمع����ت منذ الصب����اح وقاموا 
باالستماع إلى القرآن الكرمي لفترة 
طويلة، دون ان يدخل عليهم أي 

القاهرة: نفى فريد الديب محامي 
الس����ابق حسنى مبارك  الرئيس 
وأسرته امس ما تردد مؤخرا في 
وسائل اإلعالم حول قيام مبارك 
بتسجيل كلمة لبثها في القنوات 
املصرية والعربية يعتذر خاللها 
للشعب املصري مقابل العفو مع 
تنازله عن كل ما ميلك من أصول 

وأموال.
وقال الدي����ب، في تصريحات 
لصحيفة »األهرام« امس، ال يوجد 
أي ع����روض للعفو عن مبارك أو 
تنازله عن ممتلكاته، موضحا أن 
ثروة جمال مبارك تفوق شقيقه 
إلى  عالء حيث وصلت حساباته 
180 مليون دوالر في بنوك مصرية 

وأجنبية.
وأوضح الديب، في تصريحات 
تعد األولى منذ توليه الدفاع عن 
أسرة الرئيس السابق، أنه ال يوجد 
أي خطابات أو تسجيالت من جانب 

مبارك للحصول على العفو.
وأضاف احملامى ان كل األرقام 
التي ذكرت عن ثروة مبارك تتعارض 
مع احلقيقة ومع كل تقارير األجهزة 

الرقابية في مصر.
الى ذلك، انتشر على اليوتيوب 
صورة يقال انها رسم القلب اخلاص 
السابق حسنى مبارك.  بالرئيس 
والرس����م يوضح اصاب����ة مبارك 
باالرجت����اف األذين����ي أو الذبذبة 
األذينية وهي عدم انتظام ضربات 
القل����ب وتعتبر األكثر ش����يوعا 
القل����ب حيث  الضط����راب نبض 
يتذب����ذب األذين من 350 الى 450 
ذبذبة في الدقيقة لكن اس����تجابة 

البطني للقلب تكون أقل.
وتشير اإلحصائيات األخيرة 
الى أن نح����و 2.2 مليون أميركي 
يعان����ون الذبذبة األذينية ويزداد 
حدوث الذبذبة مع التقدم في العمر 
حيث تقترب نسبة اإلصابة للذين 

تخطوا األربعني الى %25.
الت����ي يتعرض لها  واألخطار 
الذبذبة األذينية  مبارك من جراء 
أهمه����ا حدوث جلط����ة بتجويف 
األذين األيسر للقلب ومن املمكن 
أن تنشطر هذه اجللطة وتتطاير 
وحت����دث جلطة بامل����خ املعروفة 
باسم »السكتة الدماغية« التي قد 

أول صورة لتقرير رسم القلب اخلاص بالرئيس السابق كما انتشر علي اليوتيوبسوزان مباركحسنى مبارك

مصرية: إذا مت العفو عن املواطن حسني مبارك.. واهلل ألقتله

ماذا قال هيكل حرفيًا حول ثروة مبارك؟

قالت السيدة فتحية احدى املواطنات املصريات 
تعليقا على ما تردد عن امكانية العفو عن الرئيس 

املصري املخلوع محمد حسني مبارك: »اذا مت 
العفو عن املواطن حسني مبارك ولم يحاسب واهلل 
ألقتله، واهلل ألقتله«. جاء ذلك خالل اتصالها على 
برنامج »احلياة اليوم« اول من امس على فضائية 
»احلياة«، حيث أبدت املواطنة فتحية استياءها من 

حديث احملامي يسري عبدالرازق رئيس هيئة الدفاع 
املتطوعة للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني 

مبارك. وحتدثت املواطنة بصورة عفوية نوعا ما 
حيث توسلت ملقدمة البرنامج عدم قطع االتصال 

عليها وقالت  »انا طالبة ما نقولش السيدة سوزان 

مبارك والرئيس املخلوع حسني مبارك، أل املواطن 
واملواطنة«. واستطردت »انا عايزة االستاذ املدافع عن 

املواطن حسني مبارك يجاوبني، محدش عنده في 
عائلته حد مصاب بالسرطان او بالفشل الكلوي، او 

حد عايش في العشوائيات، هل معاش والدك بيكفيك، 
حرام عليك اتقي اهلل انت بتدافع عن الفساد«.

وبعد انهائها االتصال لم يكن هناك اي ردة فعل من 
احملامي يسري عبدالرازق سوى وصف املواطنة 

فتحية أنها تعبر عن نفسها فقط وليس عن الشعب 
املصري اجمع، مشيرا الى ان مبارك قد وفر له االمن 
والتعليم وان ثورة 25 يناير قامت على حرية التعبير 

عن الرأي والعدالة.

في حواره مع »األهرام«، قال محمد حسنني هيكل 
ردا على سؤال :  هل ترى أن الصحافة املصرية كانت 

على مستوى الثورة املصرية؟ انه رمبا كان عتابي 
على الصحافة املصرية أن اإلدراك التاريخي لم 

يصل بعد الى بعض الصفحات، وإلى بعض األقمار 
الصناعية، وتردداتها احلاملة للكلمات واملعاني 

والقيم، وأمتنى أن تنتهي عملية خلط أخشى منها 
دون تشاؤم، ومنأى في هذه اللحظة أن تلتقي كل 
العناصر املسؤولة في الصحافة املصرية واإلعالم، 
وأن تضع ما ميكن أن تسميه مدونة سلوك لقواعد 
التصرف ترعاه بنفسها، في يوم من األيام كان لـ 

»األهرام« نفسها مدونة سلوك ترسم قواعد للنشر 
فليس معقوال بعد أكثر من مائة يوم على الثورة، 

أن جند بعض ما نراه على صفحاتها أو على أمواج 
إذاعاتها املسموعة واملرئية، لم تعد هناك أخبار 

كثيرة، لكن هناك فضائح أكثر، ولم تعد هناك حقائق، 
إمنا قصص إلثارة الرعب، هناك أشياء غير ذلك، 

وبعض ما نشر يصعب قبوله، فهناك مبالغات ال أظن 
أنها تليق، بل وال ينبغي، يقال لنا مثال وقد قرأتها 

بنفسي في أوراق مقدمة جلهات رسمية، ومنشورة 
في الصحف، أن حسني مبارك له وديعة في بنك 

اسمه كاليدونيا تبلغ قيمتها 820 مليار دوالر، 
واملليارات ليست لعبة، وليست بهذا احلجم، وإذا 

تذكرنا أن أغنى أغنياء العالم، وهما اثنان: غيتس في 
أميركا، وكارلوس في البرازيل تبلغ ثروة كل واحد 

منهما ما بني 50 و60 مليار دوالر، إذن لعرفنا أن 

رقم 820 مليارا يصعب تصديقه، دعني أذكرك بأن 
الدخل القومي املصري كله يبلغ 220 مليار دوالر 
في السنة، فهل يعقل أن مبارك حصل على الدخل 

القومي كله، بكل شيء فيه، ملدة 4 سنوات، ووضعه 
كله في وديعة واحدة في بنك واحد؟ ثم ماذا عن بقية 

الودائع وبقية الثروات في البنوك وغير البنوك؟
لقد كان هناك فساد واستغالل كبير في عهد 

مبارك، لكن على كل من يقذف باألرقام، أن يراجعها 
أوال بالعقل واملنطق، قبل القياس واحلساب البد 
من حتقيق في كل ما جرى، والبد من مسؤولية 
ومسؤولني، البد من حساب، لكن كل حساب له 
قواعد، وإذا كان هناك من يريد أن يتحدث عن 

ثروة مبارك في اخلارج فأنا ال أقتنع إال مبعلومات 
موثقة من مصادر دورية محترمة، وفي األرقام التي 

قرأتها بنفسي تقريران: تقرير مبعلومات متوافرة 
لدى البنك الدولي وهي متوافقة مع تقارير وكالة 

املخابرات املركزية األميركية، وهي تتحدث عن هذه 
األموال املوجودة في اخلارج وتقدرها فيما بني 9 
و11 مليار دوالر وهذا في حد ذاته رقم مهول. ثم 

وطبقا لتقارير احتاد البنوك السويسرية واحلكومة 
السويسرية فإن هناك حسابات لـ 9 أشخاص من 
عائلة مبارك موجودة في بنوك سويسرا مقدارها 
512 مليون فرنك سويسري، أي ثالثة أرباع مليار 

دوالر، ولقد تأكد هذا الرقم رسميا تقريبا، ألن الوفد 
السويسري الذي زار مصر أخيرا إلبالغها حسابات 

أسرة مبارك في سويسرا.

اإلنتربول يعتقل حسني سالم 
بإسرائيل والداخلية تنفي إخطارها

محمد صبحي: من صنع أعداء 
الثورة هي الثورة

عزت أبو عوف: والدي منعني 
من نقد حسني مبارك

عاشور: شخصيات كبيرة تدخلت 
في حتقيقات موقعة اجلمل

التحقيق مع صحافيي »الشروق«: 
من قال إن مبارك سيعتذر؟

تطرق الفنان الكبير محمد صبحي إلى وضع العشوائيات 
في مصر، مشيرا الى انه شيء يدعو الى اخلوف والذعر، 
نظرا لعدم وجود اي مقوم من مقومات احلياة، مشددا على 
احلكومة وأبناء الثورة بسرعة مد أيدي العون واملساعدة 
لتلك املناط����ق، جاء ذلك خالل حواره مع اإلعالمية روال 
خرس����ا ببرنامج »احلياة والناس« واملذاع على فضائية 
احلياة، وأش����اد صبحي مببادرة املجلس األعلى للقوات 

املسلحة بإعادة بناء وتأهيل املناطق العشوائية.
وأع����رب صبحي في حديثه عن مخاوفه من س����قوط 
القانون في مصر أثناء الثورة، مشيدا بدور الشعب في 
حماية ثورته البيضاء، مؤكدا ان رجال الشرطة بعد الثورة 
لن يستطيعوا ان ميارس����وا ما كانوا ميارسونه قبلها، 
مش����يرا الى ان هناك أصابع خارج وداخل مصر تنادي 
بغياب الش����رطة وإلغاء دورها القيادي لزيادة البلطجة 
وأعمال العنف، مؤكدا ان الثورة حتوي شخصيات أكثر 
فسادا وإضرارا بالبالد، مؤكدا ان »من صنع أعداء الثورة 

هي الثورة«.

كشف املمثل املصري عزت ابو عوف سبب عدم تعرضه 
النتقاد الرئيس املصري السابق حسني مبارك من قبل، وذلك 
ألنه كان يعاني من عقدة قدمية نتيجة تعرض والده للقهر 
واجللوس في البيت بعد انتقاده للرئيس الراحل انور السادات. 
في هذا الصدد، قال ابو عوف: لم اكن احتدث في السياس���ة 
قبل ثورة 25 يناير، ألنني كنت اعاني من عقدة قدمية بسبب 

والدي الذي تعرض للقهر ايام الراحل انور السادات.
واضاف: والدي لم يكن سياس���يا باملعنى املفهوم، لكنه 
احتد في احدى املرات على السادات في مجلس االمة، وعندما 
صار السادات رئيسا ملصر عوقب والدي بالفصل من عمله، 
وجلس في البيت ملدة اربع س���نوات بال عمل، وال اعرف من 

السبب اهو السادات ام من حوله.

فجر سامح عاشور رئيس احلزب الناصري، ونقيب محامي 
مصر السابق مفاجأة من العيار الثقيل لبرنامج »محطة مصر« 
بقوله ان التحقيقات في موقعة اجلمل كانت تسير في مسارها 
الطبيعي وهو ما طمأن الناس اال ان تدخل شخصيات في مسار 

التحقيقات اثر عليها وهو ما ينبئ بخطر شديد.
وطالب عاشور جهات التحقيق بضرورة العودة الى املسار 

الذي كانت عليه التحقيقات في البداية.

القاهرة: قال مصدر في القضاء العس����كري انه مت استدعاء 
رئيس حترير صحيفة الشروق املصرية املستقلة وصحافيتني 
للتحقيق امس في اتهامات بنشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام 
بعد ان نش����رت الصحيفة الثالث����اء تقريرا عن اعتزام الرئيس 
املصري السابق حسني مبارك االعتذار للمصريني متهيدا لطلب 
العفو. وقال املصدر انه مت التحقيق مع رئيس حترير »الشروق« 
عمرو خفاجي والصحافيتني دينا عزت وس����نية محمود بتهمة 
»نشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام« بعد ان نشرت الصحيفة 
الثالثاء تقريرا يفيد بأن مب����ارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار 
للش����عب املصري متهيدا لطلب العفو. وقالت »الش����روق« في 
افتتاحية نش����رتها امس بعنوان »اولوي����ات الوطن وأولويات 
الصحافة« ان الصحيفة »الحظت« ان تقريرها »فجر جدال ينذر 
بأن يتحول الى حالة من االس����تقطاب والبلبلة من خالل حملة 

تكهنات وتخمينات لم تشر اليها الشروق«.
واضافت الصحيفة في افتتاحيتها ان »اولويات الوطن تعلو 
فوق اولويات الصحافة« لذلك فإنها قررت ان تتوقف عن نشر 
تفاصيل اضافية حول هذه القضية حتى تهدأ االمور وتصبح 
هناك حالة مزاجية تسمح بنقاش صريح حولها«. واكدت الشروق 
انها »حتب ان توضح )..( ان القوات املسلحة بعيدة متاما عن 
القصة وان ما نشرته الصحيفة متت اساءة تفسيره الن موقفها 
)القوات املسلحة( واضح منذ ان تسلمت زمام االمور وهو انها 
تسعى الى تأسيس دولة املؤسسات واحترام سيادة القانون«. 
وكان املجلس االعلى للقوات املسلحة نفى في بيان امس االول 
نيته العفو عن مب����ارك، واكد انه »ال يتدخل بصورة او اخرى 
في االجراءات القانونية اخلاصة مبحاسبة رموز النظام السابق 

وان هذه االجراءات خاضعة للقضاء املصري«.

حسني سالم

جنل سرور.. أستاذ جامعي بدرجة مقبول وراسب في 3 مواد

»اململكة القابضة« ترفض عقدًا
 أعدته احلكومة املصرية بشأن أرض توشكى

شيخ األزهر: اإلسالم أول من أسس حلوار احلضارات

كشفت تقارير صحافية نشرت 
األربعاء عن تفاصيل تعيني وترقي 
الدكتور طارق سرور جنل د.أحمد 
فتحي سرور رئيس مجلس الشعب 
السابق، من معيد وحتى تعيينه 
وكيل قطاع شؤون الدراسات العليا 

بكلية حقوق القاهرة.
وقالت صحيفة املصري اليوم 
إنها حصلت على أوراق رسمية من 
جامعة القاهرة تكشف قصة تعيني 
الدكتور طارق سرور، جنل د.أحمد 
فتحي س����رور، معيدا باجلامعة 
خالل 1991، عندما كان والده وزيرا 
للتعلي����م، باملخالفة للقانون رقم 

49 لس����نة 1972، اخلاص بتنظيم 
اجلامع����ات. وتبني م����ن األوراق 
التي حملت توقيع الدكتور نعمان 
جمعة عميد كلية احلقوق في ذلك 
الوقت أنه أرسل خطابا إلى الدكتور 
مأمون س����المة، رئي����س جامعة 
القاهرة وقتها، يرفض فيه طلب 
نقل جنل سرور من كلية حقوق 
جامعة بني س����ويف، إلى حقوق 
القاهرة، ملخالفته العديد من القواعد 
واللوائح اجلامعية، وشملت األوراق 
بيان����ا بحالة النجاح والرس����وب 
والتقديرات اخلاصة بطارق منذ 
بداي����ة الفرق����ة األول����ى بالكلية، 

حتى حصوله على الليس����انس. 
قال جمع����ة إن طارق حصل على 
ليسانس احلقوق بجامعة القاهرة 
في مايو 1989، وكان ترتيبه رقم 
27، مت تعيينه بكلية حقوق جامعة 
املنوفية، بطريق التكليف، باملخالفة 
الصريح����ة لنص امل����ادة 137 من 
القان����ون 1972، اخلاص بتنظيم 
اجلامعات، التي تقضي بضرورة 
حصول اخلريج على تقدير جيد 
جدا، في مادة التخصص، في حني 
حصل جنل س����رور في متوسط 
تقديرات����ه، على تقدي����ر مقبول 
في القان����ون اجلنائي، وهي مادة 

تخصصه. كم����ا تضمنت األوراق 
أن طارق جنح بتقدير مقبول في 
السنتني األولى والثانية، وبتقدير 
جيد في السنة الثالثة، وبتقدير جيد 
جدا في الليسانس، وأنه رسب في 
الفرقة الثانية بالكلية في 3 مواد، 
هي التعاون، واألحوال الشخصية 
لغير املسلمني، واإلداري، لم ينجح 

فيها إال في دور املتخلفني.
ورغم ذل����ك مت تعيينه معيدا 
بكلية حقوق املنوفية، عن طريق 
التكليف، ثم نقله والده إلى حقوق 
القاهرة فرع بني سويف، لينتقل في 
النهاية إلى كلية حقوق القاهرة.

القاهرة � العربية.نت: رفضت 
شركة اململكة القابضة للتنمية 
الزراعي���ة العق���د اجلديد الذي 
أعدته احلكومة املصرية ألرض 
توشكى اخلاصة باألمير الوليد 
بن طالل. وأك���د محامي اململكة 
القابضة للتنمية الزراعية محمد 
سامي جمال الدين أن العقد الذي 
أرس���لته احلكومة اليوم بشأن 
أرض الوليد بن طالل في توشكى 

مرف���وض متاما، حيث إن هناك 
بعض االعتراضات على كثير من 
البن���ود. وأوضح ان االعتراض 
األول يتعلق بقيمة األرض، حيث 
اعتبرت احلكومة ما سدده الوليد 
ه���و 5 ماليني جني���ه ثمنا ل� 10 
آالف فدان فقط، على أن يجري 
متليك 15 ألف فدان الباقية بعد 
انتهاء فترة ح���ق االنتفاع، في 
حني ان االتفاق كان على اعتبار 

مبلغ 5 ماليني جنيه قيمة لل� 25 
ألف فدان كامل���ة. وأبدى جمال 
الدين اعتراضه على الغاء العقد 
القدمي متاما حيث يلغي حقوق 
الش���ركة متاما، لك���ن احلكومة 
عم���دت في عقده���ا اجلديد إلى 
الغاء بن���د اللجوء إلى التحكيم 
الدولي واقتصرته على التحكيم 
احمللي فقط، وه���ذا يلغي حقا 
أصيال للمستثمر. وأضاف أن من 

االعتراضات ايضا على عدم النص 
على أن العقد مت باالستناد املباشر 
وفقا ملادة ف���ي قانون املزايدات 
واملناقصات للضرورة، وبالتالي 
الباب مجددا العتراضات  يفتح 
التراجع  وقضايا حيث ميك���ن 
عن العقد في أي وقت الحق إذا 
تغيرت احلكومة. وأكد أنه بناء 
على هذه االعتراضات فإن العقد 

مرفوض متاما.

أكد د. محمود عزب مستشار 
ش����يخ األزهر لشؤون احلوار إن 
اإلس����الم هو احللقة األخيرة في 
منظوم����ة »الدين اإلله����ي« الذي 
بش����ر به كل األنبياء واملرسلني 
من آدم حتى محمد عليه الصالة 

والسالم.
جاء ذلك في كلمة شيخ األزهر 
املوجهة للمؤمتر والتي تالها د. 
محمود عزب نيابة عنه أمام مؤمتر 
»تعارف احلضارات« الذي عقدته 

مكتبة اإلسكندرية امس.
وأضاف أن البحث في القرآن 
يثبت أن ما جاء به محمد ژ من 
عقائد جوهرية وأخالق أساسية 
ودع����وة إلى العبادة هي نفس ما 
جاء به نوح وإبراهيم وإس����حاق 
ويعقوب وموسى وعيسى وغيرهم 

من األنبياء واملرسلني. 
وأوضح أن الدين مضمون ثابت 
في كل رسالة ال يتعدد وال يختلف، 
وذلك ألنه يتعلق بحقائق الوجود 

الكلية الثابتة التي ال تتغير، بينما 
تختلف الشريعة وتتعدد بني رسالة 

وأخرى من رساالت السماء.
وأك����د أن العال����م اإلس����المي 
اس����توعب جميع أدي����ان العالم 
املعروفة، حيث التقى في محيطه 
الغرب����ي باألدي����ان اإلبراهيمية: 
اليهودي����ة واملس����يحية، والتقى 
في محيطه الشرقي بالهندوسية 
والبوذي����ة، وقدم للتاريخ مناذج 
مضيئة للترابط اإلنس����اني الذي 
ينبع من األخوة اإلنسانية املمزوجة 

بأخوة اإلميان.
وواصل قائ����ال: »بل هذه هي 
جتربتي الش����خصية في صعيد 
مصر، حيث عشنا كمسلمني قرونا 
متطاولة جنبا إلى جنب مع إخواننا 

املسيحيني األقباط«.
ولف����ت إلى أن نبي اإلس����الم 
يص����دق إخوانه األنبياء، ويؤمن 
بهم، ويتمم ما ب����دأوه من دعوة 
الناس إلى اهلل، والش����يء نفسه 

يقال على الق����رآن الكرمي، حيث 
إنه يصدق الكتب الس����ماوية في 
صورتها األول����ى التي لم تبتعد 

فيها عن منبعها اإللهي.
وأكد أن اهلل شاء أن يخلق الناس 
مختلفني ف����ي أديانهم وعقائدهم 
وألوانهم ولغتهم، وأن هذا االختالف 

حقيقة قرآنية وكونية معا.
ومن ه����ذا املنطل����ق ال ميكن 
للمسلم أن يتصور اجتماع البشرية 
كلها على عقي����دة واحدة أو دين 

واحد. 
وال أن يتصور حتويل الناس 
إلى دين واحد، حتى لو كان هذا 
الدي����ن هو اإلس����الم، ولذلك فإن 
العالقة بني »املسلم« و»غير املسلم« 

هي عالقة »التعارف«.
وهذا ما حدده القرآن في نص 
صري����ح واضح ف����ي اآلية 13 من 
سورة احلجرات: )يا أيها الناس 
إن����ا خلقناك����م من ذك����ر وأنثى، 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، 

إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، إن اهلل 
عليم خبير(. وقال: إن استعراض 
تاريخ احلضارة اإلسالمية يبرهن 
على التزام هذه احلضارة باألصول 
القرآني����ة، التي مت التحدث عنها، 
مع األديان واحلضارات والشعوب 

التي انفتحت عليها.
وهو ما يظهر في تاريخ اإلسالم 
وسماحته مع »املسيحية« رسالة 
ورسوال وأتباعا، ومع اليهودية. 
وأضاف ان القرآن يشير في أكثر من 
موضع إلى ضوابط عامة وأحكام 
كلية في نصوص صريحة يتبني 
منه����ا موقفه من س����ائر األديان، 
وهو املوقف ذات����ه من اليهودية 
واملسيحية: س����ماحة واحتراما 

وشعورا باألخوة. 
أن األديان حني  وش����دد على 
تخلو من التوظيفات الرديئة فإنها 
تشيع احملبة والسماحة في نفوس 
املصلني، أينما كانوا، وكيفما كانت 

عقائدهم وأديانهم.

أول صورة لتقرير 
رسم القلب اخلاص 

بالرئيس السابق
انتشر

على اليوتيوب


