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طيب!!!

خرابيش نكشة
الى وزارة التموين مع الش���كر على استمرار إهمال املخابز، 
وحتديدا بعد ان عثر مواطن يقيم بقرية ش���طورة على منديل 
كلينكس كامل داخل أحد أرغفة اخلبز التي قام بشرائها من أحد 

مخابز القرية.

ب���ال توقف واصلت جماهير األهل���ي اعتراضها على اختيار 
املدرب اجلديد جوزيه بيس���يرو ما دفع ابنته سوزانا بيسيرو 
إلغالق حسابها على »إنستغرام« بعد هجوم من جماهير القلعة 

احلمراء على حسابها مبوقع التواصل االجتماعي.

املوسيقار العاملي »ياني« بيقول ان 
حلم عمره سيتحقق عندما يغني أمام 

األهرامات نهاية الشهر

وده هيسكن في الهضبة 
وال نزلة السمان.. ما داهية 

ال يودوه »آخر فيصل«!

.. اقترب اليوم املوعود، أيام قليلة تفصلنا عن يوم 
السبت املقبل احملدد كبداية لتصويت املصريني في 

اخلارج الختيار أعضاء البرملان اجلديد، وانتخاب ممثليهم 
في املجلس النيابي الذي نتمنى له أن يدوم طوال فترته 

القانونية، ونعلم أن )الدوام هلل(!
أعلم وتعلمون خطورة البرملان املقبل، وأدعو اهلل أن 

يخيب ظنوني فيه!.. وأن يبعد عن مقاعده كل »نطيحة 
ومتردية«.. وما أكل منها »الوثني«!

فالعبء على كاهل البرملان اجلديد كبير.. واملسؤولية 
جسيمة ما بني فحص ومتحيص وإقرار أو إلغاء للقوانني 

التي صدرت في غياب املجلس، وبني القيام بالدورين 
الرقابي والتشريعي اللذين هما أصل العمل البرملاني ولبه 

وجوهره، وذلك في فترة ال حتتمل إرهاصات فشل وال 
بوادر شقاق وال خسائر جتارب غير مدروسة.

املهم أن النتائج األولية لالنتخابات ستأتي من املصريني 
في اخلارج، وهم ال يختلفون كثيرا عن أهلهم في الداخل، 

وعليهم نفس الضغوط، وال أجد تفسيرا حلالة اإلهمال 
والالمباالة التي أحملها في نبرات وعيون الكثير ممن 

أقابلهم من املصريني في اخلارج، هل هو التأثير السلبي 
لألسماء الفردية التي أعلنت ترشحها؟ أم هو اإلحباط 
الذي أحدثته القوائم »املكسورة« التي أعلنتها األحزاب 
الورقية، واالئتالفات غير املوفقة التي صدمتنا بخلطة 

»فوزية السحرية« التي جمعت بلح الشام وعنب اليمن في 
قائمة واحدة، تقبلها أو ترفضها كما هي،.. وثالثة األثافي 
تلك األحزاب الدينية التي تصر على االستفزاز مهما كان 

الثمن.
لألسف املشهد السياسي املرتبك انعكس على »شهية« 

املصريني في اخلارج، وال أريد أن أكون متشائما لكن كل 
املؤشرات تؤكد أن شيئا من »تكتيكات« املاضي لم يتغير، 
.. نفس محاوالت شراء الذمم، وذات طرق استغالل الفقر 

واحلاجة، .. نعم ال تستغربون فليس كل املصريني في 
اخلارج من أساتذة اجلامعة واألطباء ورجال األعمال، هناك 
يا سادة يا كرام مصريون يعيشون في اخلارج على »حد 
الكفاف« ويخجلون من العودة ومواجهة األهل واألصدقاء 

حاملني خفي حنني!
على أية حال - نظريا - عاد األمر إلى يد شعب مصر، 

ليحدد خياراته املستقبلية، ويختار نواب أمته في 
انتخابات شديدة األهمية ندعو اهلل أن متر بسالم.. 

وبحرية وبـ »نزاهة« و»شفافية«، وأقول لكل مصري: اتق 
اهلل في صوتك فهو أمانة سيسألك اهلل عنها يوم العرض 
عليه، وصوتك سيحدد مستقبل أبنائك، وشكل »مصر« 
التي تريد لهم أن يعيشوا فيها.. فال تستسلم ملغريات، 

وال لترهيب، وشارك في بناء مصر اجلديدة بـ »ضمير« 
حّي.. حتى يدعو لك أبناؤك بدال من أن يدعوا عليك.

.. وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

.. موعدنا.. »السبت«

»التجمع« يحذر من تسلل السلفيني للبرملان 
دعا حزب التجمع برئاسة سيد عبدالعال، الناخبني ملواجهة 
حزب النور وحرمانهم من األصوات االنتخابية وعدم تسللهم 
للبرملان، ومطاردتهم انتخابيا، وتس���اءل احلزب، عن أسباب 
صمت احلكومة جتاه اإلنفاق اجلنونى للسلفيني على الدعاية 

االنتخابية. 

»حتى ال ننسى«
ــالن دعائي بعنوان  ــوات الفضائية اع ــت في احدى القن انطلق
»حتى ال ننسى« لالعتراض على دخول حزب النور السلفي سباق 
االنتخابات وذلك في محاولة اليصال رسائل للمواطنني عن تصرفات 
أعضاء هذا احلزب بالصور والفيديوهات خالل فترة حكم الرئيس 

السابق محمد مرسي. 

33 مرشحا قبطيا بدوائر اإلسكندرية 
يتنافس 33 مرشحا قبطيا في انتخابات مجلس النواب املقبل 
على املقاعد الفردية والقوائم االنتخابية باإلس���كندرية، حيث 
ينافس 13 مرش���حا في 6 دوائر فردية، فضال عن 20 مرشحا 
على 4 قوائم انتخابية فيما تخلو 4 دوائر من أي مرشح قبطي 

على اإلطالق نظرا لتكتل اإلسالميني فيها.

ظهور السادات تلفزيونيًا يثير أزمة 
سادت حالة من الغضب بني عدد من مرشحي دائرة مصر اجلديدة 
ــل ضمن محافظات املرحلة  ــة مبحافظة القاهرة، التي تدخ والنزه
الثانية من االنتخابات البرملانية، بسبب ظهور بعض املرشحني في 
ــج التلفزيونية قبل بدء فترة الدعاية االنتخابية، واملقرر لها  البرام
ــح زين السادات بقناة  3 نوفمبر املقبل، وكان آخرها ظهور املرش
القاهرة والناس، وهو ما اعتبره املرشحون مخالفة لقرارات اللجنة 

العليا لالنتخابات اخلاصة بالدعاية االنتخابية. 

املراقبون الدوليون يصلون ملتابعة االنتخابات 
قالت مصادر مس���ؤولة مبطار القاه���رة: »وصل أول وفد 
ميثل مفوضية االحتاد اإلفريقي ملتابعة االستعدادات اخلاصة 
الستقبال بعثة مفوضية االحتاد اإلفريقي والتي تضم 40 فردا 
ملتابعة االنتخابات برئاس���ة البروفسير آموس سوير رئيس 

ليبيريا السابق«.

مرشح باإلسكندرية يدعو ملناظرة »الوطني والسلفيني« 
وجه معتز الشناوي أمني اإلعالم بحزب التحالف الشعبي واملرشح 
باإلسكندرية دعوة مفتوحة لكل املرشحني بدائرته، إلجراء مناظرة 

أمام أهالي الدائرة مطالبا بعرض جميع البرامج وتفنيدها منطقيا.

ياسين
بهية

جمعت مليوناً و250 ألف توقيع على استمارة رفض مشاركة األحزاب الدينية في االنتخابات

ّ »النور« حملة »ال لألحزاب الدينية« تسعى حلل
القاهرة � مواقع: فيما أعلنت احلملة الشعبية حلل األحزاب 
الدينية »ال لألحزاب الديني���ة« عن جمع مليون و250 ألف 
توقيع على اس���تمارة رفض مش���اركة األحزاب الدينية في 
االنتخابات وأنها بصدد إعداد قائمة سوداء ملرشحي اإلخوان 
وحل حزب النور الس���لفي، رصدت »املصري اليوم« أسماء 
بعض مرشحي جماعة اإلخوان الذين يخوضون االنتخابات 
البرملاني���ة، التي جترى مرحلتها األولى األس���بوع املقبل، 

كمرشحني مستقلني.
وقال���ت مصادر مقربة من جماعة االخ���وان إن عددا من 
أعضائها رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب كمستقلني 
وإن اجلماعة تنسق مع حزب النور حلشد الناخبني والتصويت 
ملرشحي اجلماعة املستقلني خالل االنتخابات، واصفة األمر 
بأنه ع���ودة للتقارب بني احلزب واجلماع���ة، بعد فترة من 

الشقاق منذ ثورة 30 يونيو.
كما رصد دخول مجموعة من الضباط الس���ابقني، سواء 
من اجليش او الشرطة، على القوائم االنتخابية حتت مسمى 
شخصيات عامة ومستقلة، حيث ضمت قوائم »في حب مصر« 

في الدوائر األربع، العدد األكبر ب� ٧ ضباط.
وبالتوازي فقد واصل عدد من املرش���حني في احملافظات 
مخالفة قرارات اللجنة العليا لالنتخابات، بحظر الدعاية داخل 
دور العبادة واملصالح احلكومية، ففي املنيا دخل مرش���ح 
إلى إحدى املدارس وقام بتوزيع دعاية انتخابية له، ما اثار 
استياء منافسيه من املرشحني وهددوا بتحرير محضر ضده، 
وفي اإلسكندرية أزالت مديرية األوقاف الفتات وبوسترات 
دعاية انتخابية ألحد مرش���حي حزب النور من على جدران 

مسجد في منطقة املعمورة. 
كما أدان ائتالف دعم صندوق حتيا مصر بالبحيرة متزيق 
الفتات وملصقات عدد من املرشحني في كفر الدوار، ووصف 
مرتكبي ذلك بالعناصر التخريبية التي تعمل ضد مصلحة 

الوطن.
وإجرائيا، أعلنت وزارة اخلارجية واللجنة العليا لالنتخابات، 
أمس االول انتهاء االستعدادات اخلاصة بإجراء االنتخابات في 
اخلارج، من خالل البعثات والقنصليات املصرية التي يصل 

عددها إلى 139 سفارة، إلى جانب عدد من القنصليات.
وقال نائب وزير اخلارجية الس���فير حمدي لوزا إن أي 
مصري مقيم في اخلارج من حقه التصويت دون تس���جيل 
مسبق، توفيرا على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى 

القنصلية أو السفارة. 
وأكد أن هناك 4 دول ل���ن يتم إجراء العملية االنتخابية 
بها، لس���وء األوضاع األمنية والعجز عن تأمني السفارات، 

وهي ليبيا واليمن وسورية وأفريقيا الوسطى.
كما قالت وزيرة الهجرة الس���فيرة نبيلة مكرم إن قاعدة 
بيان���ات املصريني باخلارج حتتاج إل���ى حتديث. وأضافت 
أن وزارة اخلارجية لديها أعداد مس���جلة لكنها ال متثل كل 

املصريني في اخلارج.
وقال مستش���ار رئيس الوزراء لالنتخابات اللواء رفعت 
قمصان إن جلنة تقسيم الدوائر كانت ترغب في تخصيص 
دوائر للمصريني باخلارج إال أن خبراء القانون الدستوري 

حذروا من شبهة عدم دستورية ذلك.

)أ.پ( عالء وجمال مبارك 

إخالء سبيل عالء وجمال مبارك بعد قبول 
استشكالهما بقضية القصور الرئاسية

»النقض« تلغي إعدام 6 متهمني مبذبحة كرداسة
العربية: ألغ���ت محكمة النقض أحكام 
اإلعدام الصادرة ضد 6 متهمني في قضية 
اقتحام قس���م ش���رطة كرداس���ة، وقتل 
ضباطه والتمثيل بجثثهم، وطالبت نيابة 
النقض ف���ي مذكرتها بقبول الطعن املقدم 
من املتهمني، وإلغ���اء العقوبات الصادرة 
ض���د املتهم���ني، وإع���ادة محاكمتهم من 
جديد أمام دائرة أخرى، وقال احملكمة إن 

 التحريات املقدمة من األجهزة األمنية في
قضاي���ا اإلرهاب ال تصل���ح وحدها دليال 

منفردا.
وضمت قائمة املتهمني كال من: وليد سعد 
أبو عميرة وحسن علي عبداحلميد وسعيد 
عبدالعزي���ز جعفر وعلي عبداحلميد تاج 
الدين وإيهاب ممدوح عمر الطويل وطارق 

إمام عبداملقصود.

القاهرة � أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات 
القاهرة في جلستها املنعقدة امس برئاسة 
املستشار صالح محجوب قبول دعوى 
االستشكال املقدم من عالء وجمال مبارك 
الرئيس األس���بق حسني مبارك  جنال 
وإخالء سبيلهما على ذمة قضية اتهامهما 
ووالدهما باالستيالء على أموال القصور 

الرئاسية. 
وكان عالء وجمال مب���ارك قد أقاما 
دعوى االستشكال وطالبا فيها باحتساب 

مدة احلب���س االحتياطي التي قضياها 
في قضية اس���تغالل النفوذ الرئاس���ي 
باحلصول على 5 فيلالت على س���بيل 
الرشوة من رجل األعمال الهارب حسني 
سالم - ضمن العقوبة املقضي بها بحقهما 
في قضية ثانية واحملكوم عليهما فيها 
بالسجن املشدد ملدة 3 سنوات إلدانتهما 
 باالشتراك مع والدهما في االستيالء على
املخصص���ات املالية للقص���ور واملقار 

الرئاسية.

القاه���رة � أ.ش.أ: غ���ادر 
سامح شكري وزير اخلارجية 
متجها إلى نيويورك في زيارة 
تستغرق عدة أيام للمشاركة 
في اجللس���ة املق���رر عقدها 
باجلمعية العامة لألمم املتحدة 
للتصوي���ت عل���ى انضمام 
األعضاء اجلدد في الفئة غير 
دائمة العضوية لعامي 2016-

201٧ ومن بينهم مصر. 
وتأتي هذه املشاركة تتويجا 
جلهود أشهر طويلة من العمل 
الدؤوب ال���ذي اضطلعت به 
مصر وفقا خلط���ة متكاملة 
وضعته���ا وزارة اخلارجية 
للترويج لعضوية مصر في 
مجلس األمن وحش���د الدعم 
الدول���ي لها، حيث ش���ملت 
الترويج جوالت مهمة  خطة 
قام بها ش���كري ملقري األمم 
ف���ي نيوي���ورك ونيروب���ي 
ولقاءات مع كبار مس���ؤولي 
املنظمة ومع وزراء خارجية 
العديد من ال���دول األفريقية 
واألوروبية واآلسيوية ودول 
أميركا الالتينية، حلشد الدعم 
لعضوية مص���ر في مجلس 

األمن. 
كما ش���ملت اخلطة دعوة 
الدائم���ني للدول  املندوب���ني 
األعضاء في املنظمة الدولية إلى 
منتدى »سيدي عبدالرحمن« 
في نهاية أغس���طس املاضي 
للتعريف بأهداف مصر خالل 
عضويتها القادمة في املجلس، 
وحشد الدعم الدولي لها، فضال 
عن إيف���اد مبعوثني خاصني 
لرئيس اجلمهورية إلى قادة 
ورؤس���اء عدد من العواصم 
حاملني رسائل لطلب دعم تلك 

الدول للترشيح املصري. 

مصر تترقب االنضمام 
مع األعضاء اجلدد 

لألمم املتحدة

)العربية( الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اللقاء 

إجناز املرحلة األولى من »العاصمة اإلدارية« بحلول 2018

بتنفيذ جزء من املرحلة األولى 
للعاصم���ة اإلدارية اجلديدة 
املق���رر أن تكون  والتي من 
على مس���احة 10 آالف و500 
فدان وتش���مل حيا حكوميا 
ال���وزارات  يضم ع���ددا من 
وحيا للمال واألعمال ومركزا 
جتاريا عامليا ومرحلة أولى من 
املدينة الطبية العاملية ومدينة 
أرض املعارض وعدة آالف من 
الوحدات السكنية واخلدمات 
املختلفة باإلضافة إلى احلديقة 
املركزية الت���ي من املقرر أن 
تكون أكبر حديقة في منطقة 

الشرق األوسط.
هذا وأكد رئيس ش���ركة 
املقاولون العرب م.محس���ن 
صالح أنه مت البدء فعليا في 
تنفيذ أول مش���روع ملد خط 
مياه لإلنشاءات في العاصمة 
اإلدارية اجلديدة ويتم العمل 

فيه على مدار الساعة. 
وقال صالح إن املشروع مت 
إسناده باألمر املباشر للشركة 
بتكلفة إجمالية 285 مليون 
جني���ه ويصل ط���ول اخلط 
18.5 كيلومترا ويتم تنفيذه 
لصالح اجلهاز التنفيذي ملياه 

اخلدمات اإللكترونية.
ومت أيضا خالل االجتماع 
استعراض اخلطوات التنفيذية 
العلم���ني  إلنش���اء مدين���ة 
اجلديدة، وتصميم ش���بكة 
الرئيس���ية والطرق  الطرق 
الداخلية، للبدء في تنفيذها 
خالل األسابيع املقبلة، وفق 

املتحدث.
من جانبه، صرح د.مصطفى 
مدبولي وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمع���ات العمرانية بأن 
الوزارة ستتولى تنظيم ورشة 
عمل أو مؤمتر في وقت قريب 
يدعو إليه مسؤولي شركات 
التشييد والبناء واملقاوالت 
واالستثمار العقاري لعرض 
مشروعات العاصمة اإلدارية 
اجلدي���دة وكذا مش���روعات 
مدينة العلمني اجلديدة وهما 
اللذان  الكبيران،  املشروعان 
ستشرع الوزارة في تنفيذهما 

خالل الفترة القادمة. 
وقال الوزير إن الش���ركة 
الصينية التي مت توقيع مذكرة 
العاصمة  تفاهم معها بشأن 
اإلداري���ة اجلديدة س���تقوم 
الش���ركات املصرية  بجانب 

الش���رب والصرف الصحي 
وكامل قطاعاته من مواسير 
الزهر املرن قطر 1000 ملليمتر 
وتقوم بتوريده شركة النصر 

للمسبوكات. 
وأش���ار إلى أن املشروع 
إلى ربط محطة مياه  يهدف 
العاشر من رمضان بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة ومدها باملياه 
الالزمة ألعمال اإلنشاءات بها 
من خالل مرحلتني، األولى تقوم 
على األخذ من خط قائم بقطر 
1500 ملليمتر من رافع خليج 
السويس وتنقسم جلزأين: 
املرحلة األولى عبارة عن خط 
)أ( بطول 5500 متر يوازي 
الدائ���ري اإلقليمي  الطريق 
ليص���ل مباش���رة للعاصمة 
اإلدارية اجلديدة، أما جزء )ب( 
فيبدأ من رافع خليج السويس 
حت���ى منطق���ة امليكرويف 
بالعاشر من رمضان بطول 
4.5 كيلومت���رات لتعويض 
املياه املأخوذة من خط )أ(، اما 
بالنسبة للمرحلة الثانية فهي 
بطول 8.5 كيلومترات ومتتد 
من محطة مياه العاش���ر من 

رمضان وحتى امليكرويف.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ي م���ع مس���اعده 
القومي���ة  للمش���روعات 
واالس���تراتيجية م.إبراهيم 
محل���ب ووزي���ر اإلس���كان 
واملجتمع���ات  واملراف���ق 
العمرانية مصطفى مدبولي، 
وبعض قادة القوات املسلحة 
والهيئة الهندسية حيث صرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الس���فير عالء  اجلمهورية، 
يوس���ف أن السيس���ي وجه 
بتنفيذ املرحل���ة األولى من 
املش���روع خالل عامني بدءا 
من يناير 2016، ومشيرا إلى 
أن العاصمة اإلدارية اجلديدة 
يتعني إنشاؤها بأحدث املعايير 
العاملية لتصبح مدينة خضراء 
حديث���ة ومتط���ورة تعكس 
طبيعة وحضارة مصر، وتقدم 
حياة جديدة للمصريني، مبا 
يساهم في حتقيق طموحاتهم 
وتطلعاتهم نحو حياة كرمية 
من خالل إنشاء طرق حديثة 
للموص���الت وش���بكة بنية 

حتتية متكاملة وعصرية.
وأك���د السيس���ي عل���ى 
الدخل  االهتمام مبح���دودي 
في العاصمة اإلدارية اجلديدة 
التي ستشمل أمناط اإلسكان 
كافة ب���ذات معايير اجلودة 
وتقدمي جميع اخلدمات لكل 
قاطنيها في مختلف مستويات 
اإلس���كان التي ستتضمنها. 
وشدد السيسي على أهمية 
أن يكون املش���روع منوذجا 
يحت���ذى ف���ي إنش���اء املدن 
اجلديدة الصديق���ة للبيئة، 
التي تعتمد  الذكي���ة  واملدن 
على أحدث وسائل تكنولوجيا 
االتص���االت وتق���دمي جميع 
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