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خالد اجلندي: 
ما نواجهه من بربرية 
وهمجية يشبه أفعال 

التتار الذين أحرقوا 
املكتبات وكلمة شهيد 

»امترمطت«!

توقيف مقدم البرنامج الذي استضافها

الفتاة املصرية املسحولة تروي تفاصيل تعرضها للتعذيب: 
قاموا بسحلي حتى تعريت من مالبسي واحتجزوني داخل مبنى

حزب النور السلفي ال ميانع في اجللوس مع إسرائيل: 
ال توجد أي مخالفة شرعية في ذلك

خسارة مقعد حسن البنا بالبحيرة يثير جداًل بني اإلخوان والسلفيني

الوزيرة القبطية السابقة نادية مكرم عبيد: 
حال البلد لن ينصلح إال بوصول اإلسالميني للحكم

أكد مسؤولون في حزب النور 
السلفي، الذي جاء تاليا حلزب 
احلرية والعدالة اإلخواني والذي 
السابقتني من  تصدر اجلولتني 
البرملانية املصرية،  االنتخابات 
اس���تعداد احلزب للح���وار مع 
إسرائيل وفق ش���روط معينة، 
وأنه ال توجد أي مخالفة شرعية 

في ذلك.
وشرح د.يسري حماد، املتحدث 
الرسمي باسم احلزب، في اتصال 
هاتفي مع برنامج »مصر اجلديدة« 
الذي يقدمه الشيخ خالد عبداهلل 
بقناة »الناس« الفضائية تصريحا 
حول هذا املعنى نس���ب لرئيس 

احلزب د.عماد عبدالغفور وأثار 
ضجة كبيرة، فقال إنه سئل عما 
ذكرته وسائل إعالم في تل أبيب 
حول رغبة إس���رائيل في إجراء 
اتصاالت بحزب النور الذي حصل 
على 25% ف���ي اجلولتني األولى 
والثانية من االنتخابات، فرد بأنه 
لم يأتهم طلب بخصوص ذلك، 
لكنه يجب أن يكون عبر وزارة 

اخلارجية املصرية.
وعقب حماد بأن مصر لديها 
معاهدات دولية يجب احترامها، 
وأن ه���ذا ليس رأيا ش���خصيا 
للدكتور عبدالغفور بل يعبر عن 
سياسة احلزب، وهذا ما أكده أيضا 

اتصال من القيادي نادر بكار.
وكان د.عم���اد عبدالغف���ور 
رئي���س ح���زب النور ق���ال في 
تصريح���ات إعالمية »إنه يجب 
احترام املعاهدات التي ترتبط بها 
مصر وأن نطلب تفعيلها، فهناك 
بنود كثيرة في معاهدة السالم 
لم يتم تفعيلها، مثل حل القضية 
الفلسطينية وحق تقرير املصير 
واحلكم الذاتي ودولة فلسطينية 
على تراب فلسطيني، أمور كثيرة 
يجب تفعيلها حتى يشعر الشعب 
الفلس���طيني بأنه اس���تفاد من 

العملية السلمية«.
ولم يس���تبعد رئيس حزب 

النور مراجعة اتفاقية الس���الم 
التي أبرمتها مصر مع إسرائيل، 
لكن���ه أك���د عل���ى أن العالقات 
الديبلوماسية مع إسرائيل تعتمد 
بشكل أساسي على مصلحة مصر 

والعالم العربي.
وأضاف »ل���و مصر رجعت 
دولة قوية تتحكم في اقتصادها 
وتتحكم في تس���ليحها ولديها 
حري���ة حقيقية ه���ذا يكفي أن 
حتسب إسرائيل حسابا ملصر.. 
كام���ب ديڤيد اتفاقية الس���الم 
في حاجة إل���ى أن تعاد قراءتها 

ودراستها«.
وكانت مصر أول دولة عربية 

تعت���رف بإس���رائيل وحصلت 
التي  الس���الم  مبوجب معاهدة 
أبرمت ع���ام 1979 على مليارات 
الدوالرات في ش���كل مساعدات 
أميركية س���نوية، واستعادت 
س���يناء التي كانت إسرائيل قد 

احتلتها في حرب 1967.
وقال عبدالغفور »نحن نؤيد 
كل ما فيه مصلحة ملصر وللعالم 
العربي، وأنت ال تستطيع أن تضع 
أحكاما ثابتة ألن السياسة عبارة 
عن متغيرات مع أي دولة سواء 
إس���رائيل أو غير إسرائيل هذه 
السياس���ة متغيرة وتقوم على 

املصالح«.

أثارت نتائ���ج االنتخابات 
البرملانية في محافظة البحيرة 
القاهرة( مسقط  )شمال غرب 
رأس الشيخ حسن البنا مؤسس 
جماعة اإلخوان املسلمني جدال 
التواصل  واس���عا على موقع 
االجتماعي )فيس���بوك(، بعد 
خسارة حزب احلرية والعدالة 
الذراع السياسية للجماعة املركز 
األول في احملافظة لصالح حزب 

النور السلفي. 
وحذر قيادي بحزب »احلرية 
والعدال���ة« � ف���ي تصريحات 
ملوقع ام.بي.سي.نت � الطرفني 
من الوقوع في دائرة التعصب 

الضيق، مطالبا من وقع فيها 
مبراجعة عقيدته.

وتداول أنصار حزب »احلرية 
والعدال���ة« عل���ى صفح���ات 
»فيس���بوك« مقط���ع ڤيدي���و 
للمهندس خالد قمحاوي � أحد 
قيادات احلزب بالبحيرة � يشكك 
فيه في نزاهة نتائج االنتخابات 
بالدائ���رة الثانية، التي مقرها 
كفر ال���دوار وادكو باحملافظة، 
ويعلن نية احلزب الطعن في 
نتائجها التي أسفرت عن تقدم 

حزب النور.  
أبو ريان  املقابل علق  وفي 
املقدس���ي � الذي يبدو أنه أحد 

أنصار »النور« على الڤيديو � 
قائال: »أنا ال أعجب من إخوان 
دمنهور إذا قالوا ذلك، لكن أعجب 
من إخوان كفر الدوار وقد رأوا 
بأنفسهم إقبال الناس الشديد 
على قائم���ة النور، فليس من 

سمع كمن رأى«. 
وأضاف قائ���ال: »على كل.. 
فال أدرى أه���ي صدمة لهم أن 
يكسب إخوانهم في حزب النور 
أم العج���ب بالنفس والغرور 
حملهم على ذلك.. وعلى العموم 
لن يضر إع���ادة الفرز، ولكن 
أخشى أن تزيد أصوات حزب 
الن���ور فيحرج اإلخوان، أو أال 

يقبل الطعن فيتهم السلفيون 
بالتزوير.. عيب أنتم مسلمون«. 
وردا على املقدسي كتب عبداهلل 
النعمان���ي: »أن يتقدم احلرية 
والعدالة بطعن فليس معناه 
غرورا أو ثقة بالنفس، وليست 
النتيجة دليال على حب الناس 
للس���لفيني، فقد رأينا كما رأى 
الكثيرون ما فعله السلفيون، 
وأريد أن أوضح أن هناك نوعا 
م���ن التزوير ال يقل جس���امة 
عن التزوير الذي نعرفه.. إنه 
التزوي���ر املعنوي الذي لعبوا 
فيه على وتر األمية والطيبة، 
واللعب على وتر الدين »واللي 

يحب الشيخ محمد حسان يعلم 
الفان���وس« و»احلرية  عل���ى 
والعدالة حزب املس���يحيني« 
و»دول متحالف���ني مع الكفار« 

وعجبي«.
وف���ي إط���ار التهدئة أيضا 
كتب قائال: »إن اهلل مع االثنني، 
اإلخوان والسلفيني واحد... مثل 
جميل اإلخوان والسلفيون مثل 
رجل استضاف اثنني على مائدة 
طعامه، فذه���ب االثنان ولكن 
كل منهم على طريق مختلف، 
واهلل م���ع اجلماعة، واإلخوان 
والسلفيون واحد إن شاء اهلل.. 

ربنا ينصرهم.. آمني«.

أك���دت د.نادية مك���رم عبيد 
� وزي���رة البيئة األس���بق � أنها 
ال تش���عر باخلوف من وصول 
اإلسالميني للحكم، وأن حال البلد 
لن ينصلح إال بوصولهم، معبرة 
عن ثقتها في أنهم س���يحافظون 
على حق���وق األقباط التي عجز 
النظام الس���ابق عن الوفاء بها، 
مشيرة الى ان األقباط تعايشوا مع 

احلكم اإلسالمي منذ القدم وحتى 
في بداية الفتح اإلسالمي ملصر لم 
يحدث احتكاك بني الطرفني، وال 
يوجد داع للخوف والتهويل الذي 
يحاول البعض افتعاله بأن صعود 
اإلسالميني في مصر يأتي بنتائج 

عكسية على األقباط.
وأشارت نادية � في تصريحات 
صحافي���ة � إل���ى أن »اإلخ���وان 

املسلمني« و»السلفيني« سيسعون 
إلى تصحيح األوضاع املغلوطة 
ومحارب���ة الفس���اد املؤسس���ي 
واالجتماعي والرذيلة والسير على 
الشريعة اإلسالمية، مشيرة إلى 
أنهم سيشرعون قوانني تتوافق 
مع الشريعة اإلسالمية التي هي 

املرجعية الشرعية لهم.
وأوضحت الوزيرة »املسيحية« 

أن والده���ا مكرم عبي���د علمها 
وأشقاءها العلوم اإلسالمية وكيف 
أن اإلس���الم حافظ على األقباط 
منذ القدم وأنه حماهم من الروم، 
وأنها تصوم رمضان مع املسلمني 
ألنها تعودت على ذلك منذ القدم، 
ومعظم أصدقائها من املسلمني، 
ولم تشعر في يوم من األيام بأن 
»املس���يحيني« أقلية في املجتمع 

املصري.
وطالبت دعاة الفتنة بالتوقف 
عن إثارة املواطنني والتركيز في 
االنتخابات أفضل، فالبلد يحتاج 
إلى كل جه���د مؤكدة أن اإلخوان 
املسلمني والس���لفيني لن يحدث 
بينه���م صدام وسيس���عون إلى 
توحيد الصفوف ألن الصدام لن 

يكون في الصالح العام.

روت الناش����طة السياسية 
غادة كمال عبداخلالق تفاصيل 
س����حلها وتعرية أج����زاء من 
جس����دها على يد ق����وات من 
اجليش خ����الل أحداث مجلس 
الوزراء، مؤكدة أنها تعرضت 

ألبشع أنواع التعذيب.
وقالت غ����ادة، العضوة في 
أبريل، وهي خريجة  حركة 6 
كلية الصيدلة، في تصريحات 
نشرتها جريدة »األخبار« أمس 
األول: »عن����د محاولتي الهرب 
فوجئ����ت بأربعة م����ن جنود 
اجلي����ش يقوم����ون بضربي 
وأحدهم جذبني من ش����عري 
فوقعت على األرض بينما آخر 
جذبني من مالبسي األمر الذي 
ظهرت عليه في جميع املواقع 
وبع����ض الصحف وهو منظر 

غير أخالقي باملرة«.
وتابعت قائلة: »قاموا بسحلي 

مباش����رة. ويأتي ذلك بعد ان 
استضاف يوسف الصيدالنية 
غ����ادة كمال التي مت س����حلها 
بواسطة اجليش والتي روت 
خالل حديثها مع����ه تفاصيل 
ما حدث لها على يد قوات من 

اجليش.
إلى ذلك، قال الشيخ خالد 
اجلندي ان كلمة شهيد امترمطت 
وما يحدث اآلن إفساد في األرض 
وبيننا رعاع وقبل ان نلوم من 
ضرب ملاذا تواجدت النساء.. وما 
نواجهه اآلن من بربرية وهمجية 
التتار  أيام  يشبه ما واجهناه 
من الهمجية وحرق املكتبات، 
واحلوار ال يصلح مع الرعاع 

والهمجية.
واقت����رح ع����ودة اللج����ان 
الشعبية اذا كانت الدولة عاجزة 
عن حماية التراث واآلثار املهمة 

واملنشآت احلكومية.

وقال ل����ي »هتخرجي من هنا 
وهضربك بالنار« ثم أخذ هاتفي 

احملمول.
وأش����ارت إلى أنه����ا قامت 
بتحرير محضر بقسم الشرطة 
إلثبات التعذيب الواقع عليها 
وأكدت أنها لن تترك حقها وأنها 
س����تلجأ للقضاء، مضيفة أن 
مشاركتها في االعتصام ليست 
لكونها مجرد عضوا في 6 ابريل 
ولكن إلميانها التام بأن هناك 
مطالب مشروعة لم يتم حتقيقها 
حتى اآلن وعلى رأسها تسليم 
السلطة للمدنيني وإنهاء حكم 
العسكر والقصاص العادل من 
املسؤولني واملتورطني في قتل 

الثوار واملتظاهرين.
م����ن جانبها، قام����ت قناة 
»سي بي سي« مبنع اإلعالمي 
عبدالرحمن يوسف من الظهور 
الهواء  على شاش����تها عل����ى 

أمام اجلمي����ع ولم يلتفتوا إلى 
استغاثتي أو هتافات املتظاهرين 
وحدث هذا على مرأى امام مجلس 
الشعب حتى تعريت من مالبسي 

واحتجزوني داخل املبني«.
وقالت إن هذا الكالم كان أمام 
أحد اللواءات وعدد من الضباط 
حيث قال أحدهم »هي دي البنت 
اللي بتشتم عليكم« حتى شعرت 
املكان«.  بأنني سأموت داخل 
وأكمل����ت: »بعد حلظات رأيت 
د.زياد طبيب بأحد املستشفيات 
امليدانية واقتربت منه ورجوته 
أال يتركني وحدي في هذا املكان، 
وقلت له إن الضباط ال يريدون 
خروجي من هذا املكان. وبعد 
ذلك أكد د.زياد أنه مسؤول عن 
عالجي باملستش����فى امليداني. 
ووافق اللواء علي خروجي مما 
أدى إلى غضب الضابط امللثم 
وقام بس����بي بألفاظ خارجة، 

.. وتظاهرة منددة باستخدام اجليش للقوة مع الفتيات ترفع شعار »بنت مصر متتعراش« الناشطة غادة عبداخلالق التي تعرضت للسحل

د.احلمادي الذي اعتقل على 
القاء كلمة ملناصرة  خلفية 
املتظاهري���ن املصريني في 
مي���دان التحرير بعد صالة 
اجلمعة ي���وم 4 فبراير في 
التابعة  مدينة خورف���كان 

المارة الشارقة.

البعض منهم  مبطواة وحاول 
القاءه من الدور السادس الذي 
به الشقة، وحضر بعض شيوخ 
الدعوة السلفية وقاموا بتفريق 
االهالي وتخليص الش����اب من 
قبضتهم والتحفظ عليه واخذ كل 
بياناته وابالغ قسم شرطة ثان 
التي جاءت وحتفظت  اسيوط 
على زجاجات املواد الكحولية 

على خلفية كلمة ملناصرة املصريني.. 
اإلمارات تسحب اجلنسية من د.علي احلمادي

تعذيب محاٍم ُضبط 
في وضع مخل مع فتاة بأسيوط

مرشح »متوفى« يحصل على 3760 صوتاً !
طرائف وعجائب االنتخابات لم تنته بعد، كان 
آخرها حصول مرشح توفي قبل االنتخابات على 

عدد كبير من االصوات رغم وفاته.
تفاصيل الواقعة رصدها موقع »اليوم السابع«، 
فبعد وفاة املرشح الشوادفي سعد سليمان )49 

عاما � عمال فردي رمز التلفون بالدائرة اخلامسة 
بالشرقية( في حادث تصادم سيارة بدائرة مركز 
الصاحلية اجلديد بتاريخ 2011/10/19، ومع ذلك 
مت ادراج اسمه في الكشوف االنتخابية كمرشح 

فردي مستقل ليحصل على 3760 صوتا.

عواصم � العربية: أعلن الشيخ سلطان القاسمي 
حاكم الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة على 
الهواء مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس أنه 
س����يتكفل بإعادة ترميم املجمع العلمي املصري 
كامال، وأن بحوزته بعض املخطوطات األصلية 
مث����ل املجلة الدورية التي تع����ود إلى عام 1860 
وكتاب وصف مصر. وقال في اتصال هاتفي مع 
اإلعالمية منى الشاذلي مقدمة برنامج »العاشرة 
مساء« بقناة درمي إن النسخ األصلية كلها املوجودة 
في مكتبته مقدمة هدية منه للمجمع، وأنه ميلك 
منها مجموعة نادرة ال توجد إال عنده. وأضاف أنه 
طلب من مصر وصفا كامال للكتب التي احترقت 
وس����تقوم دار الوثائق املصرية بجرد لها حتى 
يتمكن من اس����ترجاعها جميعا. وقال القاسمي 
إن »ما يصيب مصر يصيبنا، وهذا جزء من رد 
اجلميل، وخاصة من أبناء الشارقة، فاملصريون 
علمونا وأكملوا الطريق لنا في جامعاتهم، ونحن 
ال نس����تطيع رد اجلميل، ومهم����ا عملنا ال يكفي 
لرد اجلميل«. وأوضح حاكم الش����ارقة أنه يقوم 
اآلن ببن����اء دار الوثائق املصرية بعني الصيرة، 

وستحتوي على جميع الوثائق املوجودة حاليا 
مبجلس الوزراء املصري. وأضاف »سنحضر إلى 
هذه الدار تلك الوثائق واملخطوطات بسرعة حتى 
ال متتد األيادي إليها، وأعطتنا احلكومة الضوء 
األخضر جللب كل الوثائق في مجلس الش����عب 
واملؤسس����ات والبلديات إلى هذا املكان حلفظها 

بالطرق الصحيحة«.
واستطرد بقوله »إن شاء اهلل نحفظ تراث مصر 
كما حفظت األمة العربية، وبذلت الغالي والرخيص 
ونحن ال ننسى موقف مصر في الكويت وهذا ال 
يساويه شيء«. وتعرض املجمع العلمي املصري 
للحرق يوم السبت املاضي أثناء معارك بني مئات 
املتظاهري����ن وقوات اجليش املصري التي كانت 
حتمي مقري مجلس الش����عب والشورى ومبنى 
رئاسة الوزراء من محاوالت القتحامها وحرقها.

وتع����رض املبنى الذي يعود تاريخه إلى عام 
1798 للتدمير كامال، واحترق عدد كبير من الكتب 
والوثائق التي يزيد عددها عن 200 ألف مخطوطة 
ووثيقة أبرزها النسخة األصلية من كتاب »وصف 

مصر«.

تلقى قسم ش����رطة املعادي احملضر الذي مت 
حتريره داخل سجن مزرعة طرة واملقدم من د.أحمد 
فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ضد 
اإلعالمي حمدي قنديل يتهمه فيه بالسب والقذف 
واالدعاء عليه. جاء باحملضر على لسان سرور ان 
قنديل ظهر مؤخرا في احدى القنوات الفضائية 
وصرح بأن سرور أجرى اتصاال هاتفيا بالرئيس 
مبارك داخل املركز الطبي العاملي وهنأه مبا وصلت 

اليه أحداث التحرير والقصر العيني وتظاهرات 
رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا.

قال قنديل بالنص على حس����ب بالغ سرور: 
إن س����رور أجرى اتصاال بالرئيس السابق وقال 
له نصا: »مبروك يا ريس البلد بتخرب هما لسه 
ش����افوا حاجة«، وهو ما نفاه س����رور في بالغه 
جملة وتفصيال وطلب اتخاذ اإلجراءات القانونية 

ضد قنديل.

القاهرة � أ.ش.أ: اكد الفنان شعبان عبدالرحيم 
ان عمرو موسى املرشح احملتمل لرئاسة اجلمهورية 
لم يدفع مليما واحدا لقناة »او يو سي شعبوال« 

نافيا صحة ما تردد عن متويل موسى للقناة.
وقال عبدالرحيم ف����ي تصريح لوكالة انباء 
الش����رق االوسط ان القناة س����تدعم موسى في 
االنتخابات الرئاسية املقبلة حبا في شخصيته، 

مش����يرا الى ان القناة تبث حالي����ا من االردن، 
وبها برامج متنوعة »سياس����ية وثقافية وفنية 

ورياضية«.
واشار الى انه من املقرر ان تبث القناة من داخل 
مصر خالل االسبوع املقبل على االكثر، الفتا الى 
انه مت جتهيز استوديو كبير للقناة في منطقة 

املريوطية، حيث تبث برامجها من خالله.

وبعض املواد املخدرة واصطحاب 
الشاب والفتاة لقسم الشرطة 
ومت حترير محض����ر بالواقعة 
وأخطرت النيابة التي تباش����ر 

التحقيق.

س���حبت دولة االمارات 
العربية املتحدة اجلنس���ية 
من د.علي احلمادي وس���تة 
من زمالئه فيما علق د.علي 
احلمادي بأنه ال يعرف سبب 
السحب الرئيسي وليس هناك 
اي محاكمة، معتبرا ان هذا 

االمر مخالف للدستور.
وكانت السلطات االماراتية 
قد افرجت عن د.احلمادي في 
17 فبراير املاضي من سجن 
الصدر بأبوظب���ي، وواجه 

أسيوط: ضبط اهالي منطقة 
ابراج املوالح مبحافظة اسيوط 
شابا وفتاة في وضع مخل داخل 
احدى الش����قق املؤج����رة بعد 
ترددهما عليها بشكل مستمر، 
حيث قام اهالي املنطقة مبتابعة 
الش����اب والفتاة وعرفوا انهما 
على عالقة غير شرعية، وقام 
اثناء  الش����قة  االهالي بكس����ر 
تواجدهم����ا فوجدوهما بوضع 
مخل، وباالطالع على البطاقات 
الشخصية لهما وجد ان الشاب 
مسيحي ويدعى ممدوح فيليب 
عوض اهلل )محامي � 32 عاما(، 
والفتاة مس����لمة وتدعى حتية 
احمد علي )20 عاما(، وبسؤال 
الفتاة اق����رت بأنها على عالقة 
غير ش����رعية معه وانه اقنعها 
انه يج����وز ان يتزوجا، وانها 
حملت منه وفي شهرها الثاني، 
وانه سيس����افر به����ا الى كندا، 
ووجدوا بالش����قة بعض املواد 
الكحولية، فانهال االهالي على 
الشاب ضربا وقاموا بتوثيقه 
باحلبال، واراد بعضهم ان يطعنه 

د.علي احلمادي

صورة لتعذيب احملامي 

قال إن بحوزته نسخة من »وصف مصر« ووثائق نادرة كاحملترقة

نفى قوله »مبروك يا ريس هما لسه شافوا حاجة«

حاكم الشارقة يعلن ترميم املجمع 
العلمي وإهداءه مخطوطات أصلية بديلة

سرور من محبسه: لم أهنئ مبارك بخراب مصر

شعبان عبدالرحيم: عمرو موسى 
ال ميول قناتي.. والبث من املريوطية


