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«الوطني» يبرر قمع مرشحي «اإلخوان» :جماعة ذات خلفيات إرهابية

انتخابات مصر

منظمات املجتمع املدني تهدد باالنسحاب وارتفاع خطير في «البلطجة»
حكومة ظل وفدية
القاهرة – «النهار»

اع�ت�م��د رئ�ي��س ح��زب ال��وف��د ال��دك �ت��ور ال�س�ي��د ال �ب��دوى ام ��س ،تشكيل
حكومة الظل التي سيترأسها الدكتور علي السلمي مساعد رئيس
الحزب ،الذي عقد مؤتمرا صحافيا اعلن فيه تشكيل حكومة الظل.
وتقرر أن تعقد حكومة الظل أول اجتماعاتها غدا فى مقر حزب الوفد
برئاسة الدكتور علي السلمى رئيس حكومة الظل ،وحضور السيد
البدوى رئيس حزب الوفد.

عمرو خالد مرشحًا «افتراضيًا» للرئاسة!
ت�ح��ت ع �ن��وان «ت��رش �ي��ح ع �م��رو خ��ال��د رئ�ي�س��ا مل�ص��ر  ،»2011أطلقت
مجموعة تسمى «الحملة الشعبية املستقلة لترشيح عمرو خالد
رئ�ي�س��ا مل �ص��ر» ،ص�ف�ح��ة ل�ه��ا ع�ل��ى ال ��«ف �ي��س ب ��وك» ت��دع��و ف�ي�ه��ا إل��ى
ترشيح الداعية عمرو خالد لرئاسة مصر في .2011
وأك ��د م��ؤس��س الصفحة أن ال �ه��دف م��ن اخ�ت�ي��ار ع�م��رو خ��ال��د رئيسًا
ً
ملصر هو أن يكون الحاكم فى األساس «ع��ادال» وبناء عليه سيكون
هناك وزراء ومحافظون وقيادات عادلة ،بما يحقق النهضة للبالد،
باالعتماد على سمات أهمها «العدل ،والعمل ،والكفاح ،واإلخالص،
والضمير ،واإليمان ،وحب الله ،والتوبة ،وإصالح القلوب».
كما استعرضت الصفحة أه��م املؤتمرات والبرامج واللقاءات التى
ق��ام بها عمرو خالد وال��دع��وات الرسمية التى وجهت له من بعض
الدول إللقاء محاضرات عامة بها.
يذكر أن أعضاء الصفحة وصلوا إلى  13.997مشتركًا ،فيما يهدف
مؤسسوها للوصول إلى  100.000مشترك.

البابا شنودة رفض إقحام الكنيسة
في االنتخابات

البوسترات االنتخابية غطت املناطق األثرية في القاهرة (أ .ف .ب)

{

القاهرة – «النهار»

ه��ددت املنظمات غير الحكومية املصرية باالنسحاب
م��ن م��راق �ب��ة االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة امل �ق��رر إج��راؤه��ا
األح ��د امل �ق�ب��ل ،ف�ي�م��ا ت �ص��اع��دت اح�ت�ج��اج��ات امل�ع��ارض��ة
ع�ل��ى االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي ت�ش�ه��ده��ا العملية االنتخابية
حيث رص��د تقرير حقوقي ارت�ف��اع��ا خطيرا ف��ي أعمال
ال �ع �ن��ف وال �ب �ل �ط �ج ��ة .وج� � ��دد ال � �ح� ��زب ال� �ح ��اك ��م م��وق��ف
ال��راف��ض ل��وج��ود م��راق�ب��ن دول �ي��ن وب ��رر اع �م��ال القمع
بحق مرشحي «االخ��وان املسلمن» بأنها جماعة ذات
خ�ل�ف�ي��ات اره��اب �ي��ة .وأع �ل��ن «ال�ت�ح��ال��ف امل �ص��ري مل��راق�ب��ة
االن �ت �خ��اب��ات» ال ��ذي ي�ض��م  123منظمة غ�ي��ر حكومية،
أن��ه «سينسحب م��ن مراقبة االنتخابات» م��ا ل��م يسمح
ملراقبيه بدخول مكاتب االقتراع واالستفسار عن سير
العملية االنتخابية .وقال األمن العام للمنظمة املصرية
لحقوق اإلن �س��ان ،أك�ب��ر املنظمات الحقوقية ف��ي مصر،
حافظ أبو سعدة ،إن اللجنة العليا لالنتخابات أعلنت

صفوت الشريف :الرقابة الدولية
نوع من التطفل السياسي
وفرض الوصاية

أن «املراقبن الحاصلن على تصريح منها لن يتمكنوا
م��ن دخ ��ول ل�ج��ان االق �ت��راع إال ب ��إذن م��ن رئ�ي��س اللجنة
العامة لالنتخابات أو من رئيس اللجنة الفرعية (مكتب
االق�ت��راع) ،وه��و ما يعنى عمليًا ع��دم تمكينهم من أداء
دورهم» .وأضاف أن «اللجنة العامة لالنتخابات تحظر
كذلك على املراقب أن يوجه أي أسئلة إلى رئيس مكتب
االقتراع في حن أن من حقه أن يطلب استفسارات حول
سير العملية االنتخابية داخل لجان االقتراع» ،مؤكدا
أن «ه��ذا انتهاك خطير ويعنى م�ص��ادرة واغتيال حق
منظمات املجتمع املدني في مراقبة االنتخابات».
وت��اب��ع «إذا ل��م ي�ت��م ت�م�ك��ن امل��راق �ب��ن م��ن دخ ��ول ل�ج��ان
االقتراع ب��دون إذن رئيس اللجنة والتجول في اللجان
في أي وقت واملوافقة على منح تصاريح لكل مراقبينا
الذين يبلغ عددهم  1131مراقبًا ،فسننسحب من مراقبة
االنتخابات» ،مشيرًا إلى أن السلطات املصرية ترفض
الرقابة الدولية وتعتبرها مساسًا بالسيادة إال أنها
«ترفض كذلك الرقابة الوطنية من املجتمع املدني».
م��ن جهته ج��دد ال�ح��زب ال��وط�ن��ي ال��دي�م�ق��راط��ي الحاكم
رفضه القاطع لوجود مراقبن دولين في االنتخابات
املقررة األسبوع املقبل واعتبر الدعوات الى ذلك بمثابة
ف��رض للوصاية الدولية على م�ص��ر.وق��ال األم��ن العام
للحزب صفوت الشريف في تصريح صحافي نشر في
ال�ق��اه��رة أم��س ان ل��دى مصر ن�ظ��ام انتخابي دس�ت��وري
ينظم هذه العملية ،يعطيها االستقاللية والقدرة على
اإلدارة بحيادية.

وكانت الواليات املتحدة ناشدت مرارا الحكومة املصرية
بالسماح للمراقبن الدولين بالعمل أثناء االنتخابات
إض��اف��ة ال��ى امل��راق�ب��ن املحلين وأج �ه��زة اإلع��الم.وش��دد
الشريف على رفض الحزب الوطني الوصاية والتدخل
وك ��ل ت�ص��ري��ح ي�م��س ال �ك��رام��ة امل �ص��ري��ة أو ال �ت��دخ��ل في
ال�ش��أن امل�ص��ري.وس�خ��ر ال�ش��ري��ف م��ن ال ��دول ال�ت��ي تقبل
الرقابة الدولية فوصفها بأنها إما دولة ناشئة أو دولة
غير مستقرة أو باحثة عن الشرعية..أو طبيعتها هشة
وتقبل الضغوط أو نوعا من أنواع الترف الذي ال مكان
له وباملشاهدة هناك مهازل كانت تقع في دول من جراء
ذل ��ك .وأض� ��اف «م �ص��ر ال ت�ت�ع��رض ل�ض�غ��وط ،تاريخها
راس��خ ك��دول��ة صاحبة س�ي��ادة وح�ض��ارة  ،أيضا لديها
ثقة بالنفس في قدرتها على إدارة العملية االنتخابية
لديها مجتمع مدني قادر على املتابعة ولديها القضاء
الذي يتواجد في كل مراحل العملية االنتخابية وقادر
في كل مراحل العملية االنتخابية على الحسم».
واعتبر أن الرقابة الدولية ن��وع م��ن التطفل السياسي
ون��وع م��ن ف��رض ال��وص��اي��ة ،وق��ال «ليس لدينا صفقات
نقايض عليها وال نخضع ألي اب�ت��زاز م��ن أي ن��وع من
األن ��واع ألي ج�م��اع��ة ض�غ��ط ت�ت�ح��رك أله ��داف وأج �ن��دات
خارجية نعلمها مسبقا وال نخضع لتحليالت مراكز
بحوث تخضع لها إدارات ال يجب أن نخضع لها وان
تتروى في ما تأخذه».
وأش� ��ار ال�ش��ري��ف ال ��ى ق ��درة م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
املصري على مراقبة االنتخابات.

ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك رص ��د ت �ق��ري��ر «م��ؤس �س��ة ع��ال��م ج��دي��د
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة وح � �ق� ��وق اإلن � � �س � ��ان» إرت � �ف� ��اع� ��ا خ� �ط� �ي ��را ف��ي
م�ع��دل أع �م��ال ال�ع�ن��ف وال�ب�ل�ط�ج��ة وال�ش�غ��ب ف��ي ال��دوائ��ر
االنتخابية ف��ي االسكندرية والدقهلية وال�ف�ي��وم وعن
شمس في القاهرة والبحيرة والشرقية  ،وزي��ادة عدد
مرات التصادم اليومي بن أنصار املرشحن عن جماعة
اإلخوان املسلمن وقوات األمن بهذه املحافظات.
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر إن س�ب��ب ارت �ف��اع ال�ع�ن��ف ه��و اس�ت�خ��دام
م ��رش �ح ��ي اإلخ � � � ��وان أس � �ل� ��وب امل � �س � �ي ��رات ال� �ت ��ي ت�ط�ل��ق
ال �ش �ع ��ارات ال��دي �ن �ي��ة ب �ص ��ورة م�ك�ث�ف��ة وع� ��دم إل �ت��زام �ه��م
بضوابط الدعاية االنتخابية واستمرارهم في استخدام
شعار» اإلسالم هو الحل» ،الذي اعتبرته اللجنة العليا
ل��الن �ت �خ��اب��ات ش �ع��ارا دي �ن �ي��ا وم �ح��اول �ت �ه��م ت �ب��ري��ر ه��ذه
املسيرات بأنها أحد أساليب حرية التعبير والتظاهر
السلمي و الدعاية االنتخابية.
من ناحية أخرى ،داهمت األجهزة األمنية في محافظة
امل �ن��وف �ي��ة امل �ق��ر ال��رئ �ي �س��ي ل�ج�م�ع�ي��ة امل ��واس ��اة ال�خ�ي��ري��ة
اإلس��الم�ي��ة ،التابعة لجماعة اإلخ��وان املسلمن ،والتي
ت�س�ت�خ��دم�ه��ا ج �م��اع��ة إخ � ��وان امل �ن��وف �ي��ة ك �غ �ط��اء ش��رع��ي
ملمارسة أنشطتهم الخيرية من خدمات طبية ورعاية
األي�ت��ام وتكريم املتميزين .وف��ي تبرير للحملة االمنية
ض ��د م��رش �ح��ي «االخ � � � ��وان» ق� ��ال اح� ��د ق �ي��ادي��ي ال �ح��زب
الوطني في تصريح لهيئة االذاعة البريطانية «بي بي
س��ي» ام��س ان ج�م��اع��ة االخ ��وان ذات خلفية اره��اب�ي��ة ،
والتعامل معها يجب ان يتم بصورة أمنية.

أول املخالفني لقانون مباشرة الحقوق السياسية

وزراء «الوطني» يستغلون منابر املساجد والكنائس في حمالتهم
القاهرة – ال��وك��االت :رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على
شطب أي مرشح يستخدم شعارات أو رموز دينية أو يقوم بأنشطة دعاية
انتخابية لها مرجعية دينية أو ذات ط��اب��ع دي�ن��ي أو على أس��اس التفرقة
بسبب الجنس أو األص ��ل ،اال أن ه��ذا ال�ق��ان��ون ل��م يتم تطبيقه على أي من
املرشحن املتنافسن للفوز بمقاعد برملان مصر لعام .2010
كما بدا واضحًا أن ال��وزراء املرشحن النتخابات مجلس الشعب هم األكثر
اس �ت �خ��دام��ًا ل�ل�م�س��اج��د وال �ك �ن��ائ��س ع �ل��ى ح ��د س� ��واء ف ��ي ت��دش��ن ح�م��الت�ه��م
االن�ت�خ��اب�ي��ة وم�خ��اط�ب��ة امل��واط �ن��ن .ف�ق��د أط�ل��ق س��ام��ح فهمي وزي ��ر ال�ب�ت��رول
حملته االنتخابية م��ن داخ��ل مسجد جمال ال��دي��ن األف�غ��ان��ي ف��ي ح��ي مصر
ال �ج��دي��دة ال ��راق ��ي ،ح�ي��ث أدى ص ��الة ال�ج�م�ع��ة ب��ن امل��واط �ن��ن ،ث��م ع�ق��د ل�ق��اءًا
جماهيريًا انتخابيًا معهم في قاعة ملحقة باملسجد.
فيما اعتلى املهندس سيد مشعل وزي��ر االن�ت��اج الحربي منبر مسجد في
مدينة ح�ل��وان ،وأعلن للناس عن خوضه االنتخابات ،وب��دأ كالمه بحديث
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم «ان لله عبادًا اختصهم لقضاء حوائج
الناس» ،في اش��ارة الى أنه واح��د ممن اختصهم الله لقضاء حوائج عباده
ف��ي األرض .وك��رر علي املصيلحي وزي��ر التضامن االجتماعي السيناريو
نفسه ،حيث أدى صالة الجمعة في أحد مساجد دائ��رة أبو كبير بمحافظة
الشرقية ،والتقى باملواطنن بعد الصالة ،وحثهم على انتخابه ،واستخدم
مكبرات الصوت في املساجد أكثر من مرة لالعالن عن تواجده في الدائرة،
فخرج الناس للقائه.
من جهته أطلق مفيد شهاب وزي��ر املجالس النيابية وال�ش��ؤون القانونية
ح�م�ل�ت��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة م ��ن ك�ن�ي �س��ة م ��ارج ��رج ��س ف ��ي م�ن �ط �ق��ة م �ح ��رم ب ��ك ف��ي

االس�ك�ن��دري��ة ،ب�ح�ض��ور وك�ي��ل ال�ب��اب��وي��ة ال�ق�م��ص روي ��س م��رق��ص ،وع ��دد من
األساقفة ،وأعضاء املجلس املالي ،وقال شهاب« :راودتني على مدار الفترات
األخ �ي��رة رغ �ب��ة ج��ام�ح��ة ف��ي أن أج �م��ع ب��ن ال�ح�س�ن�ي��ن ب ��أن أك ��ون وزي � �رًا في
الحكومة ونائبًا منتخبًا في البرملان».
ثم تحدث عن متانة العالقة بن املسلمن واملسيحين في مصر .ورد وكيل
البطريركية منشدا ش�ع�رًا ف��ي م��دح ال��وزي��ر ق��ال ف�ي��ه« :ع��م م�ح��رم ب��ك اش��راق
وابتسام سرها النائب الكريم الهمام ..منبر البرملان سيصير فخورًا حن
يأتيه نائب مقدام ..سيفوز في االنتخابات وزير كريم هو مفيد شهاب بال
تعليق وال كالم».

كما سار اللواء عبدالسالم املحجوب وزير التنمية املحلية على خطى زميله
الوزير شهاب ،حيث بدأ تحركاته االنتخابية من داخل كنيسة مارمينا في
االسكندرية وفي حضور الوكيل البابوى وعدد من الكهنة وأعضاء املجلس،
وذلك في محاولة من جانبه لخطب ود األقباط ،وضمان أصواتهم ،حيث أكد
أن األقباط في مصر جزء من نسيج الوطن الواحد ،وليسوا أقلية ،ولم ينس
االشارة الى أنه يرتبط بعالقات متينة مع البابا شنودة الثالث .ورد الوكيل
البابوي معلنًا تأييد ومباركة الكنيسة لترشيح الوزير في االنتخابات ،بل
َ
وأعلن تأييدها ومباركتها لترشيح الوزير مفيد شهاب أيضا ،مبررًا لذلك
بأنهما «صمام أمان للحفاظ على الوحدة الوطنية في مصر».

زفة انتخابية لوزير املالية بالطبل البلدي
استقبل املئات من أهالي دائ��رة املعهد الفني
م��رش �ح��ي ال �ح��زب ال��وط �ن��ي ال��دك �ت��ور ي��وس��ف
ب �ط ��رس غ ��ال ��ي وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وم ��رش ��ح م�ق�ع��د
الفئات والحاج محمد سوستة مرشح مقعد
ال �ع �م��ال ب��ال�ط�ب��ل وامل ��زم ��ار ال �ب �ل��دي وال��رق��ص
ب��األح �ص �ن��ة ،وأغ ��ان ��ي ال � � «دي ج ��ي» ال �ت��ي تم
تأليفها خصيصًا ملرشحي الدائرة.
وقام أهالى الدائرة بتخصيص أحد الشوارع

لعقد ل�ق��اء شعبي ب��ال��وزي��ر وس��وس�ت��ة ،حيث
خ ��رج ال �ح��اج س��وس�ت��ة م��ن م�ك�ت�ب��ه وس ��ط زف��ة
ب��األح �ص �ن��ة وال �ط �ب��ل ال �ب �ل��دى وه �ت��اف��ات ضد
امل� �ن ��اف� �س ��ن مل ��رش� �ح ��ى ال ��وط� �ن ��ي ع� �ل ��ى م�ق�ع��د
ال �ع �م��ال م�ن�ه��ا «ي ��ا دخ �ي��ل ل��م ف �ل��وس��ك محمد
سوستة هيدوسك» ،إلى أن تقابل مع الوزير
ال ��ذي ح�ض��ر أي �ض��ا وس ��ط زف ��ة ب �ل��دي ورق��ص
باألحصنة.

وق��ف امل��رش�ح��ون على ك��راس��ي وس��ط هتافات
من مؤيديهم منها «مبارك قال هاتوه ..شبعان
م��ن بيت أب��وه« ،ال�ب��اش��ا الباشا بطرس غالي
بيقابل الناس ببشاشا»« ،أبودم خفيف وذوق
خلي الناس فوق»« ،كل قلوبنا معاك يا كبير
بطرس طيب وابن أمير»« ،سوستة شايل عنا
م �ت��اع��ب م��ش ب��س ب��ال �ك��الم» ،و«اص� �ح ��ى وم��ا
تنفضليش أحلى من سوستة مفيش».

مقعد املنوفية لـ «السادات إخوان»
القاهرة  -الوكاالت :يتنافس  3أشقاء من آل السادات ،هم أبناء شقيق
ال��رئ�ي��س ال��راح��ل أن��ور ال �س��ادات ،م��ن خ��الل ترشحهم ع��ن دائ ��رة «ت��ال»
مسقط رأس عمهم في محافظة املنوفية ،ليتحولوا بذلك إلى خصوم
ومتنافسن وهم في انتظار صندوق االق�ت��راع ،فيما يعتبرها بعض
أهالي الدائرة مجرد خطة لضمان نجاح أي من أفراد العائلة.
وانطلقت هتافات املواطنن في دائرة تال مرددة« :السادات السادات»،
ول�ك��ن دون ت�ح��دي��د أي س ��ادات ،ف�ه��م  4أش �ق��اء أول �ه��م طلعت ال �س��ادات
النائب الحالي والشقيق األك�ب��ر ال��ذي فضل االن�س�ح��اب ه��ذه ال��دورة،

ً
أما الثاني فهو عفت الذي قرر الترشح بديال عن شقيقه في مواجهة
الشقيق ال�ث��ال��ث زي��ن ،وال��راب��ع ه��و أن��ور امل�ت��رش��ح ع��ن مقعد الفالحن
بعيدًا ع��ن أش�ق��ائ��ه .أم��ا عفت ال��ذي يدخل على قائمة ال�ح��زب الوطني
ف �ي��زك��ي زم �ي �ل��ه ف��ي ال �ح��زب ف �خ��ري ط��اي��ل ع �ل��ى ح �س��اب ش�ق�ي�ق��ه أن ��ور،
باعتبار أنهما «وجهان لعملة واحدة».
ً
أم��ا زي��ن فقرر أن يترشح مستقال ،م��ؤك�دًا أن��ه ي��راه��ن على دع��م أهالي
الدائرة أكثر من رهانه على دعم أشقائه ،مؤكدًا «ترشحت من منطلق
إدراكي تمامًا الحتياجات أهالي مركز تال».

أما الشقيق الرابع أنور ففضل أن يتنافس على مقعد العمال والفالحن
ليتجنب منافسة أشقائه إلى أن تم قبول الطعن املقدم ضده من أحد
منافسيه من العمال والفالحن ،ما يعني اضطراره للترشح على مقعد
الفئات كمستقل ليكون هو املنافس الثالث على نفس املقعد من عائلة
السادات .أما أهالي تال فقد اعتادوا إعطاء أصواتهم ألحد أفراد عائلة
ال �س��ادات تكريمًا للرئيس ال��راح��ل ،األم��ر ال��ذي جعلهم ف��ي ح�ي��رة من
أمرهم في الوضع الراهن ،مع العلم أن بعض األهالي اعتبر ما يحدث
مجرد خطة لضمان نجاح أي من أفراد العائلة.

رف��ض ال�ب��اب��ا ش �ن��ودة ال�ث��ال��ث ب��اب��ا االس �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك��رازة
املرقصية مقابلة ع��دد م��ن امل��رش�ح��ن ب�ه��دف مساعدتهم م��ن خالل
الكنائس فى عدد من املحافظات.
وقال مصدر كنسي «طبقا لتعليمات البابا بمنع التحدث لإلعالم،
أن الرفض يرجع لعدم تدخل الكنيسة فى السياسة وع��دم التطرق
إليها ،مشيرا أنه فى حال موافقة البابا على مقابلة أى مرشح في
امل�ق��ر ال�ب��اب��وى سيتم اس�ت�خ��دام ذل��ك ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،راف�ض��ا إع��الن
أسماء الشخصيات الذين طالبوا مقابلة البابا كما رفض توضيح
انتماءاتهم الحزبية» .وأوضح املصدر أن الكنيسة لن تتدخل في أى
أمور خاصة باالنتخابات غير أنها تنصح األقباط بأن يختاروا من
يمثلهم من أجل التوعية.

هجوم باملطاوي على الكتاتني
ت�ع��رض سعد الكتاتني رئ�ي��س الكتلة البرملانية لجماعة اإلخ��وان
املسلمن ف��ي مجلس الشعب امل�ص��ري املنتهية والي�ت��ه ،الع�ت��داء من
جانب مجموعة من «البلطجية» املسلحن باملطاوي بعد ساعات
قليلة من اتهامه الحكومة باالنتهاء من تزوير االنتخابات البرملانية.
وقال عضو جماعة االخوان وليد شلبي إن املجموعة هاجمت سيارة
الكتاتني وحطمت نوافذها وقامت ب��االض��رار بعجالتها وأصابت
س��ائ�ق�ه��ا ب �ج��روح .وق ��د ت��دخ��ل ب�ع��ض امل� ��ارة وح��ال��وا ب��ن امل�ع�ت��دي��ن
والكتاتني الذي لم يصب في الحادث .وقد وقع االعتداء بينما كان
الكتاتني عائدا إلى دائرته في محافظة املنيا.
وك ��ان ال�ك�ت��ات�ن��ي م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن أع �ض��اء ج�م��اع��ة االخ� ��وان ع�ق��دوا
مؤتمرا صحافيا قبل ذلك في القاهرة ،وقال الكتاتني خالل املؤتمر
ان «ما يحدث في هذه االنتخابات يفوق الخيال» متسائال «هل هو
جو انتخابات أم نظام يعطي رسالة بأنه ال توجد انتخابات».
واعتبر ان «ما يحدث اآلن هو التزوير الفعلي لالنتخابات» ،مشيرا
ال��ى ال��وج��ود ال��دائ��م ألج�ه��زة األم��ن ح��ول��ه أث�ن��اء حملته االنتخابية
الحالية والعراقيل االدارية التي يضعونها أمام مرشحي االخوان.
وق ��ال ع�ض��و م�ك�ت��ب االرش� ��اد ف��ي ج�م��اع��ة االخ� ��وان امل�س�ل�م��ن محمد
مرسي ان النظام» يزور ارادة املصرين» وندد بما أسماه «البطش
والعنف ضد املرشحن املعارضن للنظام خاصة من االخوان».

بهاء عبداملتعال مرشح الجمعيات
النوبية الستعادة الحقوق
قال مصدر من أهالى دائرة «عابدين» ،إن الجمعيات النوبية بدأت
في حملة منظمة لدعم املرشح النوبي على مقعد الفئات بهاء عبد
املتعال عضو مجلس إدارة ال�ن��ادي النوبي ال�ع��ام .وأوض��ح املصدر
أن عبد امل�ت�ع��ال حصل على وع��ود بالتأييد وامل�س��ان��دة م��ن رؤس��اء
الجمعيات النوبية ب�ع��اب��دي��ن ،وال�ت��ي يبلغ ع��دد أعضائها  29ألف
شخص من أجل دعمه وتأييده فى االنتخابات ،في مواجهة النائب
الحالي جمال حنفي مرشح اإلخوان املسلمن بالدائرة ذى األصول
النوبية أي�ض��ا .وق��ال امل�ص��در إن «حنفى» ينتمى لجماعة اإلخ��وان
املسلمن أك�ث��ر م��ن انتمائه للنوبة ،حتى أن��ه ل��م ي�ق��دم طلب إحاطة
واح��د م��ن أج��ل القضية النوبية ف��ى الخمس س�ن��وات املاضية.ومن
جانبه ،أكد مصطفى سالم رئيس جمعية عرب العقيالت النوبية ،أنه
يدعم وأعضاء جمعيته ،النوبى بهاء عبد املتعال من أجل استعادة
الحقوق النوبية والعودة لقرى ما قبل تهجير عام .1963

االنتخابات ألسماك القرش
لندن – الوكاالت :قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير
لها امس تقول إن نتيجة االنتخابات محسومة بشكل مسبق لصالح
مرشحي الحزب الحاكم
وكتبت الصحيفة أن مرشحي جماعة «األخوان املسلمون» املحظورة
واملرشحن اآلخرين يخوضون حمالتهم االنتخابية ولكن دون أمل
في إزاحة الحزب الوطني الحاكم من السلطة.
والقت الضوء على ما سمته «بالعالم الغريب لالنتخابات البرملانية
امل�ص��ري��ة» ف��آالف املرشحن ع��ن ع�ش��رات االح ��زاب يتنافسون للفوز
بمقاعد في البرملان ولكنهم على يقن ت��ام ب��أن نتيجة االنتخابات
محسومة بشكل مسبق لصالح مرشحي الحزب الحاكم.
ورص��دت الصحيفة بعض املشاهد ف��ي إح��دى ال��دوائ��ر االنتخابية
وبالخصوص في منطقة كرداسة الشعبية التي اليجد فيها املارة
ح�ت��ى ط��ري�ق��ا م�م�ه��دا ب��ل ح�ت��ى يصعب ع�ل��ى ال �ع��رب��ات ال�ت��ي تجرها
الدواب املرور فيها.
وتنتقل الصحيفة م��ن نقل مشاهد الحمالت االنتخابية الساخنة
إلى عالء خليل أحد سكان منطقة الكرداسة البسطاء والذي قال «إن
السياسة ال تعنينا وظروفنا ال تسمح بها فنحن نعيش على حافة
الجوع ،األسعار ترتفع والدخل ال يكفي ،االنتخابات لها قيمة لدى
أسماك القرش الكبيرة وليس البسطاء».

