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دراسة للمركز الدولي للدراسات املستقبلية تبحث في نفقات األمن والعوائد منه

الشرطة املصرية تكلف الشعب 14 مليار دوالر سنويًا
ونفقاتها تساوي 6 أضعاف مثيلتها في أميركا

النفطية، وكذلك  الغنية  الدولة 
الواليات املتحدة التي تعد أكبر 
واهم دولة في العالم مبختلف 
املعايير االقتصادية والعسكرية 
والسياسية بل واألكثر تعرضا 

للتهديدات األمنية.
وذكرت الدراسة أنه في حال 
اعتماد رقم اإلنفاق املباشر على 
األمن في مصر والبالغ 2.8 مليار 
دوالر جند أن مصر تنفق 1.2% من 
دخلها اإلجمالي على الشرطة أي 
نحو 6 أضعاف مؤشر اإلمارات 
البالغ 0.2% ومؤش����ر الواليات 

املتحدة البالغ %0.3.
وأوضح����ت أن مصر تنفق 
40 أل����ف دوالر س����نويا لتأمني 
كل كيل����و مربع من مس����احتها 
املستغلة البالغة 70 ألف كيلومتر 
مربع أي أكثر من 3 أضعاف ما 
تنفقه الواليات املتحدة )12536 
دوالرا( وأكثر مما تنفقه اإلمارات 
)25301 دوالر( لتأمني كل كيلومتر 

مستغل.
وأضاف����ت أن الش����رطة في 
مص����ر تكلف املواطن نحو %1.1 
من متوسط دخله السنوي البالغ 
2922 دوالرا أي 11 ضع����ف تلك 
النسبة في اإلمارات البالغة %0.1 
وأكثر من 5 أضعاف تلك النسبة 
في الوالي����ات املتحدة والبالغة 

.%0.2

في بياناتها على املصادر الرسمية 
والدولية املوثقة أن عوائد جهاز 
األم����ن املجتمعية ترجح تفوق 
الس����لبيات عل����ى االيجابيات، 
ف����ي حال تردي  أنه  خصوصا 
اخلدمة األمنية تنش����أ خسائر 
ضخمة باملجتمع مبؤسس����اته 
وأفراده تقدر باملليارات سنويا، 
ويكفي اإلشارة لقطاع السياحة 
وخسائره املتكررة جراء القصور 
األمني في حوادث األقصر وميدان 
التحري����ر وده����ب واحلس����ني 

وغيرها.
وفيما يتعل����ق بالعائد على 
املواط����ن بين����ت الدراس����ة أن 
الغالبية العظمى من الش����عب 
املص����ري ال يرضيها أداء األمن 
في مصر، بدليل اختيارها ليوم 
عيد الش����رطة لتفج����ر ثورتها 
الش����عبية الناجحة األولى في 
التاريخ ولتختصر كل ما ميكن 
أن يقال بتحرك شعبي جماعي 
رافض ألداء األمن وإخفاقاته في 

حق املواطن واملجتمع.
الدراسة باالستناد  وكشفت 
إلى اإلحصاءات الدولية عن أن 
مص����ر ورغم تراجع مس����توى 
اخلدم����ة األمني����ة مبفهومه����ا 
الش����امل مقارن����ة بالعديد من 
دول املنطقة والعالم تنفق على 
الشرطة أكثر مما تنفقه اإلمارات 

كش����فت دراس����ة للمرك����ز 
الدولي للدراس����ات املستقبلية 
واإلستراتيجية عن أن الشرطة 
تكل����ف مصر نفق����ات إجمالية 
تقدر بنحو 85 مليار جنيه أي 
ما يقارب ال� 14 مليار دوالر سنويا 
منها نحو 17 مليار جنيه نفقات 
مباشرة مدرجة في املوازنة العامة 
للدولة ونح����و 32 مليار جنيه 
ما يس����اوي 5.3 مليارات دوالر 
تكاليف غير مباشرة تتمثل في 
عوائد ومزايا أخرى شبه رسمية 
حتصل عليها الشرطة كمؤسسات 
وأفراد، هذا إلى جانب 36 مليار 
جنيه تكلفة خس����ائر املجتمع 
جراء قصور الشرطة في القيام 

بواجباتها على النحو األمثل.
وأوضحت الدراسة التي أعدها 
أحمد الضبع اخلبير في الشؤون 
التنموية واإلستراتيجية أن هذا 
املنهج في حساب التكلفة ينطبق 
على العديد من األجهزة األخرى 
في مصر التي تتجاوز نفقاتها 
احلقيقية التي يدفعها املجتمع 
املصري أضعاف التكلفة املباشرة 
والظاهرية التي يتم إدراجها في 

املوازنة العامة للدولة.
وأشارت الدراسة التي صدرت 
حتت عنوان »األمن في مصر..

التكلفة والعائد وآفاق املستقبل« 
إلى أنه وفق هذا املبلغ الضخم 
يتحم����ل املواطن املصري 1000 
جنيه س����نويا لإلنف����اق على 
الشرطة وإذا علمنا أن 40% من 
الش����عب املصري يعيش على 
أقل م����ن دوالرين في اليوم مبا 
يعادل 4 آالف جنيه سنويا جند 
أن الشرطة تستحوذ على ربع 
دخل ه����ذه الش����ريحة الفقيرة 
واحملرومة من ابس����ط مقومات 

احلياة الكرمية.
وكشفت في املقابل أن املجتمع 
املص����ري ال يحصل على عوائد 
مادية ومعنوية تبرر هذا اإلنفاق 
الهائل، مش����يرا إلى أن إيرادات 
الشرطة في املوازنة ال تتجاوز 
502 مليون جنيه سنويا تسهم 
فقط بأقل م����ن 3% من نفقاتها 
املباش����رة وأقل من 6 في األلف 

من نفقاتها اإلجمالية.
وأضافت الدراسة التي اعتمدت 

الشرطة املصرية بني التكلفة والعوائد

»النور«  يؤكد استقالة  نائب »عملية التجميل« ويطالبه باالعتذار  
والبلكيمي:  قلت ما قلته حتت تأثير البنج

وأكد البلكيمي في استقالته 
ان���ه كان حتت تأثير »البنج« 
وان���ه لم ينتبه ال���ى ما قاله، 
مش���يرا الى ان ه���ذا ال يغفر 
له ما فعل���ه. بدورها اتصلت 
»العربية.نت« بهاتف البلكيمي 
فرد جميل حجاج، عضو حزب 
النور، نيابة عن���ه قائال: »إن 
النائب يعاني حاليا من نزيف 
وقد دخل العناية املركزة ومنع 
األطباء زيارته حلني استقرار 

حالته«.
الس���ياق ذاته، قالت  وفي 
مصادر بحزب النور »السلفي« 
قالت ل� »اليوم السابع« ان نادر 
بكار حني خ���رج أمس األول 
في الفضائي���ات ليعلن فصل 
البلكيمي، فعل ذلك قبل صدور 
أي قرارات من رئيس احلزب 
د.عماد عبدالغفور أو من الهيئة 
العليا للحزب. وأكدت املصادر 
ل� »اليوم السابع« أن بكار لم 
يرج���ع لرئيس ح���زب النور 
أو أعض���اء الهيئة العليا قبل 
الفضائيات فصل  إعالنه عبر 

البلكيمي.

مذكرة إلى د.س���عد الكتاتني، 
رئيس مجلس الشعب، تطالب 
البلكيمي.  بإس���قاط عضوية 
وجاء قرار حزب النور بإقالة 
النائب أن���ور البلكيمي بعدما 
أعلنت النيابة تضارب أقواله 
مع شهادة مدير مستشفى سلمى 
البلكيمي  بخصوص إج���راء 
جراحة جتميلية في أنفه، رغم 

نفي البلكيمي لذلك. 
وكانت صحيفة الوفد أكدت 
قبل صدور البيان ان البلكيمي 
ق���رر التقدم باس���تقالته من 
عضوية مجلس الش���عب الى 
د.سعد الكتاتني رئيس املجلس 
خالل اجللسات البرملانية القادمة 
املقرر عقدها األحد القادم، وسط 
أنباء عن رفضها على ان يكتفي 

املجلس مبحاسبته فقط.
التي  وحملت االس���تقالة 
كتبها النائ���ب أنور البلكيمي 
عبارات االعتذار لكل من احلزب 
الذي كان ينتمي اليه قبل فصله 
حزب النور السلفي ولرئيس 
الش���عب وألعضاء  مجل���س 

البرملان وألسرته.

القاهرة - وكاالت: ما يزال 
أنور  الس���لفي  النائ���ب  أنف 
البلكيمي الذي بات يعرف بنائب 
»عملية التجميل« حديث الشارع 

املصري. 
وقد حس���م حزب »النور« 
مصير نائب���ه وأعلن أمس أن 
البلكيم���ي قد قدم اس���تقالته 
من احلزب ومن البرملان على 
خلفية انكشاف كذب ادعائه بأنه 
تعرض العتداء مس���لح. وأكد 
احلزب في بيان استقالة النائب 
م���ن العضويت���ني بعد ثبوت 
عدم صح���ة ادعائه بالتعرض 
لالعتداء املس���لح وسرقة 100 
ألف جنيه منه وطالبه بتقدمي 
اعتذار جلميع اطباء مستشفى 
سلمى واعضاء احلزب ومجلس 
الش���عب ولكل شعب مصر ملا 
سببه من قلق وازعاج. وكان 
نادر بكار، املتحدث الرس���مي 
باس���م احلزب، قال لبرنامج 
»القاه���رة الي���وم« على قناة 
اإلقالة اتخذ  أوربت: »إن قرار 
بناء على ما توصلت إليه النيابة 
بشأن القضية،  وأرسل احلزب 

أنور البلكيمي

القاهرة � وكاالت: أوضح النائب 
السلفي عصام محمود احد اعضاء 
الوفد البرملاني الذي ذهب لسجن 
طرة للتأكد من تنفيذ قرار التفريق 
بني س����جناء طرة انه عندما ذهب 
للس����جن رفض عدد من السجناء 
من رموز النظام الس����ابق مقابلة 
الوفد، مضيفا انه بعد مرور اعضاء 
الوفد على اكثر من زنزانة الحظوا 
ان املساجني ال يردون عليهم من 

داخل الزنزانة.
الس����لفي في  النائب  وأضاف 
حواره جلريدة »االخبار« في عددها 
الصادر اول من أمس االحد ان اعضاء 
الوفد عندم����ا وصلوا الى زنزانة 
»عالء مبارك« رفض مقابلتهم ولم 
يرد فتحركت اللجنة ولكن النائب 
عاد مرة اخرى وطلب من مأمور 
السجن ان ينادي على »عالء« ليتأكد 
من وجوده داخل الزنزانة، وكانت 
املفاج����أة هي موافقة »عالء« على 

مقابلة النائب السلفي.
وق����ال النائ����ب: »عندما رآني 
ع����الء قام مبصافحت����ي وأراد ان 
يعانقن����ي فاقتربت منه وعانقته 
اقتداء برس����ول اهلل الني تذكرت 
في ه����ذه اللحظة معنى قوله »ان 
امرأة زانية دخلت اجلنة بسبب انها 
سقت كلبا عطشانا وهذا حيوان فما 
بالنا بانسان مسلم«، وأيضا معنى 
قوله »ان امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها فلم تطعمها ولم تتركها 

تأكل من خشاش االرض«.

نائب سلفي: عانقت 
عالء مبارك بزنزانته

.. وآخر يستجوب وزير 
الطيران حول ارتداء 
املضيفات للحجاب

بثينة كامل: سأرشح 
نفسي للحصول

على قبول شعبي 
ملبدأ ترشح املرأة

املنيا � أ.ش.أ: أكدت اإلعالمية 
بثينة كامل املرش���حة احملتملة 
النتخابات رئاس���ة اجلمهورية 
أن ترشحها للرئاسة يستهدف 
احلصول على قبول شعبي ملبدأ 
ترشح املرأة النتخابات الرئاسة 

والنتزاع حقها في ذلك.
وأوضحت ان استمرارها في 
االنتخابات الرئاسية هو لتقدمي 
برنام���ج حقيقي وأنها جزء من 
ثورة 25 يناير. جاء ذلك خالل 
الندوة التي نظمتها كلية اآلداب 
� جامعة املنيا مساء امس األول 
حتت عنوان »ث���ورة 25 يناير 
ومفهوم الدميوقراطية« بحضور 
محمد احمد الس���يد عميد كلية 
الناشط  اآلداب ود.احمد حرارة 

السياسي.
واعتب���رت كام���ل أن جتربة 
الشعب املصري نحو الدميوقراطية 
جتربه صعبه وال ميكن أن ننجز 
فيها كل شيء مرة واحدة ولكن 
الب���د أن نفتح الباب أمام جميع 

الشباب.
وقالت انه���ا كانت معارضة 
لنظام مبارك الس���ابق ولم تكن 
حتلم أن ترى ما حدث في ثورة 
25 يناي���ر، مؤكدة ان الثورة لم 
حتق���ق كل أهدافه���ا حتى اآلن 
ولكنه���ا اس���تطاعت أن توقف 
مخطط التوري���ث، كما وصفت 
شباب الثورة بأنه مبهر ووقود 
يحترق وال يريد مكاسب ويضحي 

بحياته من أجل الوطن.

القاهرة � وكاالت: تقدم م.عمرو 
زكي، عضو مجلس الشعب، عن 
حزب احلرية والعدالة، ومساعد 
امني احلزب بالقاهرة، استجوابا 
عاج���ال لوزير الطي���ران املدني 
بشأن ارتداء املضيفات اجلويات 
للحجاب اسوة مبوظفات حجز 
الطيران االرضي والعامالت بادارة 

العالقات العامة باملطار.
وطالب زكي في استجوابه 
العاجل ان تسمح شركة مصر 
الطيران لهن بارتداء احلجاب 
لك�����ون م�ص�ر بلدا اس���الميا 
الذي  القانوني  واعماال باملبدأ 
ارسته محكمة القضاء االداري 
بشأن الغاء قرار وزير االعالم 
مبنع ظهور املذيعات احملجبات 
وأن احلج���اب يحف���ظ كرامة 
املرأة وال يح���ول بينها وبني 

اداء عملها.

عصام محمود

اجلامعة العربية تطالب املجتمع الدولي مبنع 
»كارثة« إثر انهيارات أرضية قرب األقصى

مصادر لـ »األنباء«: »حماس«
تتجه لتشكيل حزب سياسي إسالمي

محكمة إسرائيلية تخفض حكم األسيرة 
هناء شلبي املضربة عن الطعام

مستشفى يهدد بإعادة عدنان إلى السجن

علمت »األنباء« من مصادر رفيعة املستوى 
ان حركة حماس تتجه نحو اعالن تشكيل حزب 

سياسي اسالمي يحل محل حركة حماس.
ووفق املصادر ان اشكاليات داخلية كبيرة 
تقف في وجه هذا القرار النابع من رغبة االخوان 
املسلمني بهدف ان يكون هذا احلزب احد اطراف 
حركة االخوان العربية والعاملية، كي يزيل عنه 

صبغة االرهاب.
وتقول املصادر ان اطرافا في حركة حماس 
ال توافق على هذا الط���رح خصوصا محمود 
الزهار وأنصار وقيادات اجلناح العس���كري 

للحركة )كتائب القسام( التي سيكون مصيرها 
احلل واإللغاء.

وكشفت املصادر عن لقاءات قيادية حلماس 
تتم في السودان ملناقشة وثيقة احلزب األولى، 
والهدف الثاني ان تتس���لم حماس الس���لطة 
الفلسطينية كحزب سياسي من خالل األكثرية 

التي حتظى بها احلركة.
انقسام حماس  مصادر فلسطينية تتوقع 
خصوصا ان األكثرية الكبرى في احلركة بقطاع 

غزة تريد اإلبقاء على احلركة املسلحة.
عين الحلوة ـ عماد ناصر حسن  ٭

القاهرة � يو.بي.آي: طالبت جامعة الدول العربية 
املجتمع الدولي بالتدخل الفوري للحيلولة دون 
وقوع كارثة خطيرة وذلك بعد حدوث انهيارات 

أرضية قرب املسجد األقصى.
وحث »قطاع فلس���طني واألراضي العربية 
احملتلة« في اجلامعة في بيان تلقت »يونايتد 
برس إنترناشونال« نسخة منه الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي ومنظمة األمم 
املتحدة للعلوم والتربية والثقافة »يونسكو« 
على »التدخل الف���وري للحيلولة دون وقوع 
كارثة خطيرة بعد حدوث انهيارات أرضية قرب 
املسجد األقصى ووقف السياسات اإلسرائيلية 
الرامية لتهوي���د مدينة القدس ومحو هويتها 

العربية اإلسالمية«.
وق���ال البيان إن »ما وقع اليوم )أمس( من 
انهيارات أرضية في مدينة سلوان وقرب مسجد 
الع���ني التاريخي إضافة إلى حدوث تصدعات 
وتشققات جديدة في األبنية التي تقع في الشارع 
الرئيسي املمتد من جهة اجلدار اجلنوبي للمسجد 

األقصى املبارك ي���دق ناقوس اخلطر جلميع 
الهيئات واملؤسس���ات ومراكز البحث وعلماء 
التاريخ واحلريصني على احلضارات وتراكمها 
كونها إرثا إنس���انيا يتطلب التحرك الفوري 
إلنقاذه ووقف هذا االنتهاك اخلطير والعدواني 

والعنصري بأسرع وقت ممكن«.
وحّملت اجلامعة العربية إسرائيل باعتبارها 
السلطة القائمة باالحتالل املسؤولية عن كل هذه 
العنصرية  »اجلرائم واإلجراءات واملمارسات 
بحق التاريخ واحلضارة والقانون الدولي كونها 

انتهاكات صارخة البد من إيقافها فورا«.
وأضافت أن إسرائيل تتبع سياسات خطيرة 
للغاية في التعامل مع مدينة القدس من خالل 
الهدم املس���تمر وتهجير املقدسيني قسرا عن 
مدينتهم وتزوير أسماء الشوارع واملناطق التي 
يعرفها العالم قبل األديان مبدة طويلة وتابعت 
أنه بكل هذه اإلجراءات حتاول إسرائيل مسح 
ذاكرة مدينة القدس احملتلة اخلاصة بالديانتني 

اإلسالمية واملسيحية.

)رويترز( متطرفون اسرائيليون قرب املسجد األقصى في القدس الشريف 

السجن من دون محاكمة او ما 
يعرف باالعتقال االداري.

من جهة اخرى كشفت راندا 
عدنان »أم عبدالرحمن« زوجة 
األس���ير خضر عدنان عن أن 
إدارة مستشفى »زئيف« بصفد 
في شمال إسرائيل هددت بنقل 
زوجها من املستشفى إلى سجن 
إس���رائيلي خالل أيام، وذلك 
دون أن توضح أسبابا لتلك 

اخلطوة.
 � أم عبدالرحمن  وقال���ت 
ملوف���د وكالة أنباء الش���رق 
األوس���ط إلى رام اهلل � »إنها 
زارت زوجها أمس مع والديه 
وابنته���ا الصغ���رى ملدة 45 
دقيقة، بعد أن منعت السلطات 
اإلسرائيلية ابنتها الكبرى من 

زيارة والدها«.
واشارت إلى أن نقل زوجها 
إلى السجن  من املستش���فى 
يعتبر كسرا لالتفاق الذي أنهى 
مبوجبه إضرابه عن الطعام � 
الذي استمر 66 يوما � والذي 
ينص على بق���اء عدنان في 
املستشفى حتى موعد اإلفراج 

عنه في 17 أبريل املقبل.
وعن حالة زوجها الصحية، 
أكدت أم عبدالرحمن أن حالته 
الصحية مازالت غير جيدة، 
موضح���ة أن العملي���ة التي 
أجراها ي���وم الثالثاء املاضي 

كانت في األمعاء، وأنه خضع 
لعملية نقل دم بعدها بسبب 
الهيموجلوبني،  نقص نسبة 
مشيرة إلى أنه مازال في حاجة 

لرعاية طبية فائقة.
وأوضحت أن زوجها رفض 
إجراء تلك العملية اجلراحية، 
إال أن الطبيب أصر على إجرائها 
بدعوى أنها ضرورية للغاية 

بسبب خطر يتهدد حياته.
ونقلت عن زوجها شكواه 
من عدم االهتمام بتغذيته أو 
النحو  رعايته صحي���ا على 
اللجنة  املطل���وب، مطالب���ة 
الدولي���ة للصلي���ب األحمر 
بزيارت���ه للوق���وف عل���ى 
حالته، مشيرة إلى أنه طالب 
مبساندة األسيرة هناء شلبي 
املضربة ع���ن الطعام منذ 18 
يوما احتجاجا على اعتقالها 

إداريا.

رام اهلل � رويترز: قال وزير 
شؤون االسرى واحملررين في 
احلكومة الفلسطينية عيسى 
قراقع ان محكمة اس���رائيلية 
خفضت اول من امس احلكم 
االداري بحق االس���يرة هناء 
ش���لبي املضربة عن الطعام 
منذ 18 يوما الى أربعة اشهر 

بدال من ستة.
وق���ال قراقع ف���ي اتصال 
هاتفي مع »رويترز« من خيمة 
االعتص���ام الت���ي اقيمت في 
قريتها برقني حيث منزل عائلة 
ش���لبي »صدر قرار احملكمة 
االسرائيلية مساء بتخفيض 
االعتقال االداري لالسيرة هناء 
الى اربعة اشهر، ونحن بانتظار 
ان يزورها احملامي غدا البالغها 
بالقرار اجلديد، واالمر يعود 
اليها فيما اذا ارادت االستمرار 
ف���ي االض���راب او وقفه، هي 

صاحبة القرار«.
التي  واضاف »الق���رارات 
تتخذها احملاكم االسرائيلية 
ش���كلية وصورية واسرائيل 
في ه���ذه احلال���ة ميكن بعد 
التمديد  انتهاء االربعة اشهر 
لها اربعة اشهر اخرى. ليس 
هن���اك ضمانات بعدم جتديد 
االعتقال االداري والقرار اجلديد 
لم يلغ االعتقال االداري لكنه 

خفضه«.
واوضح قراقع ان »لدينا 
جتارب س���ابقة م���ع احملاكم 
االس���رائيلية التي قامت في 
كثير م���ن االحيان بتخفيض 
احلكم االداري شهر او شهرين 
ولكنها عملت على جتديد هذا 

القرار دون االفراج عنهم«.
وافرج عن االس���يرة هناء 
)30 عاما( الت���ي تنتمي الى 
حركة اجلهاد االسالمي ضمن 
صفقة اجلندي االس���رائيلي 
جلعاد شليط التي رعتها مصر 
األسير خضر عدنانبعد أن أمضت 25 ش���هرا في  األسيرة هناء شلبي

السفارة املصرية تفتح باب التسجيل للراغبني
في املشاركة باالنتخابات الرئاسية وملدة شهر

عواص����م � وكاالت: أعلن����ت 
وزارة اخلارجية املصرية أنه بدأ 
منذ يوم أمس تسجيل املصريني 
املقيم����ني باخلارج للمش����اركة 
ف����ي االنتخابات  بالتصوي����ت 
الوزير  املقبلة. وقال  الرئاسية 
املفوض عمرو رشدي املتحدث 
الرسمي باسم وزارة اخلارجية 
ان الوزارة قد متكنت بالتنسيق 
مع اللجن����ة العليا لالنتخابات 
الرئاسية من تذليل الكثير من 
املعوقات التي واجهت الناخبني 
في اخلارج خ����الل االنتخابات 
البرملانية االخيرة، خاصة فيما 
يتعلق بضيق املدد الزمنية املتاحة 
للتسجيل والتصويت والفرز. 
وفي هذا اإلطار، أعلنت السفارة 
املصرية في الكويت أنه قد حتدد 
يوم أمس املوافق 5 مارس كموعد 
لبدء قي����ام الناخبني املصريني 

بتس����جيل رغباتهم في تغيير 
مقرهم االنتخابي للتصويت في 
انتخابات رئاسة اجلمهورية من 
خارج مصر، وذلك ملدة ثالثني 
يوما تنتهي يوم 4 أبريل 2012، 
من خالل املوقع االلكتروني للجنة 
الرئاس����ية  العليا لالنتخابات 
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وقالت السفارة في بيان إن 
»قاعدة بيان����ات الناخبني التي 
س����يعتد به����ا ف����ي االنتخابات 
الرئاسية كل املواطنني الذين قاموا 
باستصدار بطاقات الرقم القومي 
حت����ى يوم 8 مارس 2012، علما 
الذين استصدروا  املواطنني  أن 
بطاقات الرقم القومي بعد يوم 
27 سبتمبر 2011 وحتى يوم 8 
مارس 2012 لن يجدوا أسماءهم 
في قاعدة بيانات الناخبني قبل 
يوم 15 م����ارس 2012، وذلك في 

ضوء ما أفادت به وزارة التنمية 
االداري����ة، ولذا فإن الفترة التي 
س����تكون متاحة لهم تس����جيل 
رغبتهم للتصويت في اخلارج 
ستكون اعتبارا من يوم 15 مارس 
2012 حتى يوم 4 أبريل 2012«.

أي أنه����ا س����تكون »أقل من 
الناخبني،  املتاحة لباق����ي  تلك 
حتى تتسنى إضافتهم لقاعدة 
الناخب����ني وحتديثها  بيان����ات 
التصويت  تباعا لتمكينهم من 
في انتخابات الرئاسة« بحسب 
السفارة. وأوضحت أن الناخبني 
الذين س����جلوا رغبتهم بالفعل 
ف����ي التصوي����ت م����ن اخلارج 
خ����الل االنتخاب����ات البرملانية 
س����يظل تس����جيلهم قائم����ا ما 
لم يق����م الناخب����ون بتعديلها، 
الرغبة في  سواء باإلعراب عن 
التصويت م����ن داخل مصر، أو 

بالتصويت من دولة أخرى، علما 
أن املوقع االلكتروني للجنة العليا 
الرئاسية سيسمح  لالنتخابات 
بذلك. ودعت السفارة أبناء اجلالية 
املصري����ة في الكويت الى إمتام 
إجراءات التس����جيل للتصويت 
الرئاس����ية  ف����ي االنتخاب����ات 
باخل����ارج في بداي����ة التوقيات 
املبينة دون إرجاء، كما أعلنت 
استعدادها لتقدمي أوجه املساعدة 
للناخبني في تسجيل رغباتهم 
في التصويت على موقع اللجنة 
العليا لالنتخابات الرئاسية يومي 
االثنني واالربعاء من كل أسبوع 
اعتبارا من يوم االثنني 5 مارس 
وحتى يوم االربعاء 4 أبريل حتى 
الساعة التاس����عة مساء، وذلك 
مبقر السفارة املصرية مبنطقة 
الدعية � ق5 � شارع االستقالل 

� حي السفارات.


