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جلنة من »اخلارجية« تزور الكويت
لبحث أمور اجلالية املصرية

أوباما يشكر مبعوث نتنياهو
على إخراج 19 أميركياً من مصر!

زيباري يؤكد عزم العراق تسديد 408 
ماليني دوالر لعمال مصريني

عمرو زكي: عايز رئيس من الدرجة الثالثة

القنصلية تستضيف جلنة الستخراج
بطاقة الرقم القومي للمصريني في الكويت

محمود قابيل: اإلخوان لن يحاربوا الفن

يقوم وفد قنصلي مصري برئاسة السفير 
احمد راغب مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
القنصلية واملصريني في اخلارج بزيارة للكويت 
وذلك خالل الفترة من 10 الى 12 مارس اجلاري، 
ويلتقي مساعد وزير اخلارجية خالل الزيارة 
مع عدد من املسؤولني الكويتيني لبحث اوجه 
التعاون بني البلدين خاصة في االمور املتعلقة 
بأبناء اجلالي���ة املصرية العاملة في الكويت، 
وذلك في اطار العالقات االخوية واملتميزة بني 

البلدين الشقيقني.
هذا وقد صرح السفير عبدالكرمي سليمان 
س���فير جمهورية مص���ر العربية في الكويت 
بأن الوفد املرافق للسفير راغب يضم عددا من 
املسؤولني بالوزارات والهيئات املعنية بقضايا 
وشؤون املصريني باخلارج، ومنها اخلارجية 
والدفاع والتربي���ة والتعليم والقوى العاملة 
واالسكان والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة 

االحوال املدنية واجلمارك.

تل أبيب � يو.بي.آي: قالت صحيفة »معاريف« 
أمس إن الرئيس األميركي باراك أوباما وجه شكرا 
خالل لقائه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو في البيت األبيض االثنني املاضي احملامي 
يتسحاق موخلو مبعوث نتنياهو اخلاص على 
جهوده في إخراج 19 مواطنا أميركيا من مصر 

اتهموا بتمويل منظمات حكومية.
وأضافت أنه عقب اعتقال السلطات املصرية 
للمواطنني األميركيني ضمن مجموعة ضمت 43 
ناشطا أجنبيا من منظمات حقوقية وعدم متكن 
الواليات املتحدة من إطالق س���راح مواطنيها 
توجهت اإلدارة األميركية إلى إسرائيل وطلبت 

املساعدة في هذا الصدد.
وأضافت الصحيفة أن البيت األبيض رأى أن 

بإمكان إسرائيل تقدمي املساعدة للواليات املتحدة 
في ه���ذه القضية على خلفية وجود »عالقات 

أمنية وثيقة جدا« بني إسرائيل ومصر.
وتابعت أنه عق���ب الطلب األميركي أصدر 
نتنياه���و تعليمات ل� »موخلو« بالس���فر إلى 
القاهرة وممارسة تأثير إسرائيل على مصر حلل 
قضية األميركيني احملتجزين هناك وأن مهمة 
موخلو تكللت بالنجاح ومت اإلفراج عن املواطنني 
األميركيني وبينهم جنل وزير النقل األميركي. 
وقالت »معاريف« إن هذه املساعدة اإلسرائيلية 
كانت رد جميل على مساعدة الواليات املتحدة 
في تخليص الديبلوماسيني اإلسرائيليني من 
مصر على اثر مهاجمة متظاهرين للس���فارة 

اإلسرائيلية في القاهرة قبل عدة شهور.

اكد وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
لوفد مصري يرأس���ه مساعد وزير اخلارجية 
للش���ؤون العربية محمد مصطفى كمال عزم 
بالده على تسديد ديونها ملصر البالغة 1.7 مليار 

دوالر بينها 408 ماليني دوالر لعمال مصريني 
سبق ان عملوا في العراق باعتبارها حقوقا، 
وبحث معه التحضيرات اجلارية لعقد القمة 

العربية املقبلة ببغداد في 29 اجلاري.

موخرا، كتب عم���رو زكي العب كرة القدم 
بنادي الزمال���ك ومنتخب مصر مجموعة من 
التدوينات حول تصوره ملس���تقبل مصر في 
املرحل���ة املقبلة، وعن الش���روط التي يجب 
توافرها في الرئيس املقبل وذلك عبر مدونته 

الشخصية.
يقول عمرو زكي: انا لي وجهة نظر خاصة 
جدا في هذا االمر، وهو ان يكون الرئيس القادم 
من جماهير الدرجة الثالثة ألنهم هم من يعرفون 

حقيقة االوضاع االقتصادية والسياسية وكل ما 
يحتاجه الوطن، واعتقد انه السبيل الوحيد النقاذ 

البلد ووضعه على بداية الطريق الصحيح.
وأكمل زكي: على الرئيس القادم اخراجنا من 
النفق املظلم الذي منر به منذ احداث بورسعيد، 
وانا نفسي بصراحة اشوف مشجع من املدرجات 
يرشح نفسه في االنتخابات الرئاسية القادمة 
وارجوكم متزعلوش مني على رأيي وامتنى لكم 

الوصول الى الشخصية املناسبة النتخابها.

أعلنت القنصلية املصرية في الكويت عن 
قيام جلنة من مصلحة األحوال املدنية بزيارة 
الكوي���ت خالل الفترة م���ن 22 الى 29 مارس 
اجلاري، وذلك الستخراج بطاقة الرقم القومي 
للمصريني املقيمني بالكويت، وتهيب القنصلية 
باملواطنني الراغبني في احلصول على البطاقة 
ملراجعة القنصلية لتحديد موعد مسبق، علما 
بأن مواعيد عمل اللجنة مبقر القنصلية تبدأ 

من الساعة 8.30 حتى 1.30 ظهرا ومن الساعة 
6 حتى 9 مساء.

على ان يتقدم املواطن باملستندات التالية: 
اثبات الش���خصية، اثبات املهنة، اثبات محل 
االقام���ة، اثبات احلال���ة االجتماعية، وحتيط 
القنصلية مواطنيها علما بأن الرسوم املقررة هي 
15 دينارا، ولالستفسار يرجى مراجعة القنصلية 

على تلفون: 22548801 � 22548800.

صرح املمثل املصري محمود قابيل انه من 
املمكن ان يتعاون فنيا مع االخوان املسلمني اذا 
أسسوا شركات انتاج، مؤكدا ان املعيار الوحيد 
ال���ذي يتبعه للقبول او الرف���ض هو اعجابه 
بالنص او ال وذل���ك خالل مقابلة أجرتها معه 

نورا أنور في مجلة »الكواكب«.
كم���ا أكد قابيل انه ليس قلقا على الفن من 

حصول االخوان املسلمني على األغلبية البرملانية 
بل هو متفائل بهذا األمر، وقال: »االخوان أناس 
منظمون وال ميكن ان يقفوا في وجه املجتمع 
كله ولن يحاربوا الفن«. وختاما، متنى قابيل 
ان يح���دث حتالف ب���ني االخ���وان والتيارات 
الليبرالية في البرملان حتى ال ينفرد السلفيون 

به وينشرون الفكر الوهابي.

وميكن معارضته.
كانت محفوظ وصفت احلكم 
ال���ى تصفيتها  بأنه »يهدف 

سياسيا«.
من جهة اخرى سادت حالة 
م���ن الفرح���ة العارمة بحكم 
حبس الناشطة اسماء محفوظ 
ملدة عام غيابيا على صفحات 
الفلول عل���ى موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، حيث 
عرضت صفحة »انا أسف يا 
ريس« مقط���ع ڤيديو تهكميا 
من محفوظ، وانهالت تعليقات 
اعض���اء الصفح���ة بالس���ب 

والسخرية من الناشطة.
واحت���وى الڤيدي���و على 
اشهر لقطات الدراما املصرية 
القدمية للفنانة »سناء جميل« 
وهي في احلبس، ومن حولها 
رفيقاتها يغنني »حلوة يا بلحة 
ي���ا مقمعة« كما تضمن ايضا 

أسماء محفوظ تطير  إلى فرنسا
و »أبناء مبارك«: يا حلوة يا بلحة يا مقمعة!

لقطات للناشطة محفوظ اثناء 
البرامج   استضافتها في احد 
التلفزيونية على قناة »أون 
تي في« عقب ثورة 25 يناير 

مباشرة.

القاهرة � وكاالت: سمحت 
س���لطات مطار القاهرة امس 
الناش���طة السياسية  بسفر 
أسماء محفوظ الى فرنسا رغم 
صدور حكم قضائي امس األول 
بسجنها ملدة عام وغرامة ألفي 
جنيه إلدانتها باالعتداء على 

مواطن.
وصرحت مصادر مسؤولة 
ف���ي املطار بأنه أثن���اء إنهاء 
إج���راءات رحل���ة اخلطوط 
الفرنسية رقم 503 تبني وجود 
الناشطة أسماء محفوظ ضمن 
ركاب الطائرة، وبفحص قوائم 
املمنوعني من السفر لم يعثر 
على اسمها، لذلك مت السماح 

لها باملغادرة.
وقالت املصادر ان احلكم 
الصادر ضد أس���ماء محفوظ 
لم يضعها على قوائم املنع من 
أسماء محفوظالسفر ألن احلكم كان غيابيا 

موسى: سأواصل معركة الرئاسة حتى النهاية وليس من حق أحد فرض مرشح بعينه

مصادر: انسحاب عمر سليمان
من سباق الرئاسة لصالح منصور حسن

أعلنت د. مروة منير منسقة 
احلملة االنتخابية لترش���يح 
عم���ر س���ليمان، النتخاب���ات 
الرئاسة، انسحاب سليمان من 
الرئاسية،  خوض االنتخابات 
مؤكدة أن���ه كان متوقعا إعالن 
سليمان ترشيح نفسه، خلوض 
الي���وم، أو غدا،  االنتخاب���ات 
إال أن���ه فضل االنس���حاب من 

االنتخابات.
وأرجعت مصادر ل� »األنباء« 
انسحاب نائب رئيس اجلمهورية 
الس���ابق عم���ر س���ليمان من 
الى سببني، االول هو  السباق 
ضغوط املجلس العسكري على 
سليمان، إلثنائه عن الترشح، 
النه س���يكون عرض���ة حلملة 
شرس���ة من الق���وى الثورية، 
ويبدو ان هناك اتصاالت متت 
في الكواليس، بني عمر سليمان، 
واحدى املؤسسات السيادية في 
الدولة، انتهت الى قراره بعدم 

الترشح للرئاسة.
اما السبب الثاني فهو اعالن 
منصور حسن، رئيس املجلس 
انتخابات  االستشاري خوضه 
الرئاس���ة امس االول، وهو ما 
دفع سليمان الى االنسحاب من 
السباق االنتخابي، لتراجع فرص 
فوزه، بعدما ت���ردد عن تأييد 
االخوان واملجلس العس���كري 
وبعض االحزاب وخاصة »الوفد« 
ملنصور حسن كمرشح رئاسي 
سواء خاض االنتخابات مستقال، 

او كمرشح توافقي.
الوقت نفس���ه، اعلنت  في 
الثورية لترشيح عمر  اجلبهة 
س���ليمان للرئاس���ة اصرارها 
ومتسكها الكامل بترشيح عمر 
س���ليمان لرئاسة اجلمهورية، 
بعدما صرح مقربون منه بأنه 
يرف���ض الترش���ح النتخابات 
رئاسة اجلمهورية، وترى اجلبهة 
ان سليمان هو املرشح الوحيد 
القادر على انقاذ مصر، مما متر 
به من مشاكل ضخمة على كافة 

املستويات واالصعدة!
اعل���ن عمرو  من جانب���ه، 

االنتخابية، ويحرم املواطنني من 
التعرف على املرشح األفضل، 
مؤكدة وجود ضبابية تس���ود 
عمليات التمويل وعدم معرفة 
البنوك املسموح بإيداع التبرعات 

فيها وكيفية اإلشراف عليها.
وأش���ار إلى أهمية توضيح 
اللجنة املشرفة على انتخابات 
الرئاس���ة للمواطن���ني جميع 
املعلومات اخلاصة بتوكيالت 
الرئاسة،  الناخبني ملرش���حي 
خاصة م���ع ما تردد في الفترة 
الس���ابقة حول فرض رس���وم 
التوكيل وعدم السماح ملن هم 
دون س���ن احلادية والعشرين 
بعمل توكيالت للمرش���حني، 
وغيرها م���ن البيانات األخرى 
في هذا الش���أن، وكذلك التأكد 
من تيسير موظفي الدولة لهذه 

اإلجراءات.
وش���ددت حملة د.عبداملنعم 
أبو الفتوح عل���ى أهمية وجود 
رقابة حازمة على مصادر متويل 
احلم���الت لضم���ان نزاهة أول 
الثورة،  انتخابات رئاسية بعد 
مشيدة في الوقت نفسه باحلملة 
املعلنة لتمكني املصريني في اخلارج 
م���ن التصويت وذل���ك احتراما 
ألبناء الوطن املغتربني، وتأمينا 
حلقوقهم الكاملة وترسيخا ألهمية 
دورهم في تقرير مستقبل مصر 

بعد الثورة.
وأعربت احلملة عن تطلعها 
إلى مراجعة اللجنة القضائية 
الرئاس���ية  العليا لالنتخابات 
اللجنة  أعل���ن من جان���ب  ملا 
ف���ي مؤمتره���ا الصحافي في 
الفترة املاضي���ة، لتمكني أكبر 
قدر من الناخبني واملرش���حني 
ملمارس���ة حقوقهم السياسية، 
مش���ددة على ضرورة االلتزام 
التامة، واملصارحة  بالشفافية 
خالل الفترة القادمة مع أطياف 
الرئاسة،   الشعب ومرش���حي 
والتعامل بحزم مع أي جتاوزات 
أو مخالفات تقوم بها احلمالت 

املختلفة.
احمد صبري  ٭

موسى املرشح احملتمل لرئاسة 
اجلمهورية انه سيخوض معركة 
انتخابات الرئاسة حتى النهاية، 
مؤكدا انه لي���س من حق احد 
ان يفرض مرشحا بعينه على 
الشعب الذي ثار من اجل احلرية 
والكرامة والعدالة االجتماعية 
وجن���ح ف���ي اس���قاط نظ���ام 
ديكتاتوري. واعرب موسى عن 
ثقته في وعي الشعب املصري 
في قدرته على اختيار الرئيس 
باملواصفات التي يراها لتحقيق 

اهداف الثورة.
وقال: امتلك تاريخا سياسيا 
وقدرة على ادارة شؤون البالد 
في مرحلة هي االخطر في تاريخ 
مصر واعتبرها حتديا شخصيا 
لي في النجاح واالنتقال بالوطن 

الى اجلمهورية الثانية.
واضاف تعليقا على مرشح 
منصور حسن للرئاسة انه من 
حق كل مواطني مصر الترشح 
للرئاس���ة مادامتلديهم القدرة 
عل���ى التحدث م���ع اجلماهير 
والشعور بآالمهم وآمالهم في 
القرى والنجوع والكفور واملدن، 
النهائية  الكلمة  ان  الى  مشيرا 

ستكون للشعب.
املقبل  الرئيس  ان  واوضح 
البد وان يقود البالد بكل قوة 
وتصميم ف���ي ه���ذه املرحلة 
اخلطيرة التي متر بها مصر وفي 
كل االحوال انا ارحب باملرشحني 

ومنهم خاصة منصور حسن.
جاء ذلك خالل زيارة موسى 
الى محافظة البحراالحمر والتي 
بدأها ظهر امس، ومن املنتظر 
ان يعقد موسى مؤمترا شعبيا 
مبدين���ة القصير بعد ان يزور 

مدينة سفاجا.
من جهة اخرى أعربت حملة 
»د.عبداملنعم أبوالفتوح رئيسا 
ملصر« امس االول عن انزعاجها 
الشديد جراء ما وصفته بالتأخر 
غير املب���رر ف���ي اإلعالن عن 
اإلجراءات التنفيذية واجلدول 
الرئاسية  الزمني لالنتخابات 
من قبل اللجنة القضائية العليا 
النتخاب���ات الرئاس���ة، والتي 
وصف���ت أداء هذه اللجنة بأنه 
سيطر عليه االرتباك والبطء 
الذي يثير  األم���ر  امللحوظني، 
األداء في  الش���كوك حول هذا 

املرحلة القادمة.
كم���ا أب���دت احلمل���ة � في 
بيان له���ا � اس���تياءها البالغ 
من التأخ���ر املتعمد في إصدار 
الناخبني  من���وذج توكي���الت 
ملرشحي الرئاسة، وكذلك منوذج 
توقيعات النواب، وقصر فترة 
الدعاية االنتخابية لتصل إلى 21 
يوما فقط، مما يصعب استكمال 
الدعاية ف���ي 27 محافظة على 

مستوى اجلمهورية خاللها.
وأكد البيان أن هذا األمر الذي 
ينعكس سلبا على عملية الدعاية 

عمرو موسىعمر سليمانمنصور حسن

حملة »أبو الفتوح« تنتقد 
تأخر إعالن اإلجراءات 
التنفيذية لالنتخابات 

الرئاسية

»غارديان«: مصر حتتاج »عبدالناصر األب«

مشروع قانون أمام البرملان لتجرمي العنف األسري ضد النساء

مرشح للرئاسة: سأنشئ حدائق خاصة للتظاهر واالعتصام

القاه���رة � د.ب.أ: أعلن مركز 
»الندمي« لتأهيل ضحايا العنف 
والتعذيب ف���ي مصر امس، في 
ذكرى اليوم العاملي للمرأة، أنه 
تقدم للبرملان مبش���روع قانون 
يجرم العنف األسري ضد النساء. 
وأطلق املرك���ز حملة توقيعات 

لتزكية مشروع القانون.
املذك���رة اإليضاحية  وقالت 
ملش���روع القانون إن الهدف من 
القانون »احلد من ظاهرة العنف 
املرأة داخل  ل���ه  الذي تتعرض 

األس���رة لكي تكون هذه األسرة 
بيئة آمنة تضمن ألفرادها حياة 

كرمية ومنوا صحيحا«.
اله���دف من  أن  وأضاف���ت 
العنف  القانون أيضا »اعتبار 
الذي تتع���رض له املرأة داخل 
األس���رة جرمية يعاقب عليها 
القانون بكل م���ا يترتب على 
ذلك من آث���ار، وتوفير أقصى 
حماية قانونية ممكنة للنساء 
ضحايا العنف األسرى بجميع 
أشكاله العنف البدني والنفسي 

واجلنسي«.
ودعا مش���روع القانون إلى 
اتخاذ التدابير الالزمة التي من 
شأنها تطوير الدور الذي تلعبه 
مؤسسات الدولة ذات الشأن في 
حاالت العنف األس���رى ووضع 
تدابير وقائية تترافق مع خدمات 
شاملة مبا فيها اخلدمات العاجلة 
لضحايا العنف وإساءة املعاملة 
وبرامج الدعم لتلبية االحتياجات 
اخلاص���ة للضحايا م���ن برامج 
استشارية وعالجية وتعليمية 

أو تثقيفية للضحايا وللمعتدين 
أيضا.

وتضمن مشروع القانون الذي 
جاء في أربع���ة أبواب عددا من 
العقوبات ملرتكب جرمية العنف 
الرابع،  الباب  األس���ري حددها 
وبينها »في احلاالت التي ال يسرى 
العقوبات وال  في شأنها قانون 

اإلجراءات«.
وقالت د.عايدة سيف الدولة، 
الناش���طة باملركز ل� »د.ب.أ« إن 
»وضع قانون يجرم العنف ضد 

النساء داخل األسرة بشكل ينص 
على تدابير وقائية ثم عقوبات 
م���ن ش���أنه إدخ���ال إصالحات 
وتطوير في التغيير االجتماعي 

املطلوب«.
وأضافت أن من شأن القانون 
أيضا أن »يقدم حلوال ومعاجلات 
فعالة ومالئمة حتمي الضحية 
وترسخ العدالة وحتقق الطمأنينة 
للفرد واألسرة واملجتمع ومتنح 
اجلاني في الوقت نفسه فرصة 

أفضل إلصالح سلوكه«.

أكد رجل األعمال محمود محمد 
رمضان أنه سيقوم بإنشاء حدائق 
خاصة للتظاهر واالعتصامات، 
وإعط����اء 6 أش����هر لالئتالفات 
الثورية من أجل اختيار الشكل 
القانوني الذي يناس����ب عملهم 
ومراقبة الدولة لهم وتقليل عدد 
أعضاء مجلس الشعب إلى 350 
عضوا وإلغاء نس����بة الفالحني 
والعمال، وإصدار قانون محاكمة 

الوزراء ورئيس اجلمهورية.
وأضاف رمضان، الذي أعلن 

ترشحه رسميا النتخابات رئاسة 
اجلمهورية، امس االول في مؤمتر 
صحافي بنقابة الصحافيني، أن 
اقتناعه بأن كل ثورة تقوم من 
أجل إسقاط النظام هو ما دفعه 
خلوض س����باق أول انتخابات 
رئاس����ية بعد الثورة، الفتا إلى 
أن فرصته بالفوز ضعيفة وأن 
برنامجه مت����ت كتابته مؤخرا 
ووجد معاناة للوصول إلى تلك 

األفكار املطروحة به.
ورفض رمض����ان مصطلح 

»املرش����ح احملتم����ل لرئاس����ة 
اجلمهوري����ة«، مش����يرا إلى أن 
البرنامج االنتخابي هو املرشح 
وأن أغلب املرشحني املوجودين 
على الساحة، مازالوا يعيشون 
ف����ي النظام الق����دمي ويقومون 
بطباعة ماليني الصور من األوراق 
املستوردة واألحبار املستوردة، 
رافضا عبادة الفرد وتقديس����ه، 
على حد قوله، موضحا أن الشعب 
يري����د نظاما جديدا وفلس����فة 
وإستراتيجية جديدة للمجتمع 

ملعاجلة املشاكل القدمية.
وعن احملور االقتصادي في 
برنامجه االنتخابي، أكد املرشح 
محمود رمضان أنه في حالة فوزه 
برئاسة اجلمهورية، سيقوم بطرح 
األراضي لكل من يريد االستثمار 
العمل،  خللق ماليني من فرص 
حتى يتمكن كل مصري من أن 
يتملك جزءا في بلده، موضحا أن 
احلكومة تؤجر األرض لكل من 
لديه القدرة على القيام مبشروع 
تطبيقا حلديث الرس����ول صلى 

اهلل عليه وسلم »من أحيا ارضا 
مواتا فهي له«.

على الصعيد األمني ش����مل 
البرنامج االنتخابي لرجل األعمال 
محمود رمضان، إنش����اء جهاز 
أمني جديد حتت مسمى »هيئة 
االنضباط« يتكون من ش����باب 
مصر اجلامعي الذي حصل على 
تأجيل من اخلدمة العس����كرية، 
ويكون لهم زي مختلف ليمنعوا 
اجلرمي����ة في الش����ارع قبل أن 

حتدث.

رأت صحيف����ة جاردي����ان 
ام����س أن اخلوف  البريطانية 
املتأص����ل م����ن الفوضى جعل 
الشعب املصري في أمس احلاجة 
إلى قيادة أبوية شعبية كتلك التي 
كانوا يشعرون بها مع الرئيس 
الراحل »جم����ال عبدالناصر«، 
في فترة صعبة تش����هد حتوال 
دميوقراطيا محفوفا باملخاطر.

وقال »إميل دوركهامي«، عالم 
الفرنسي في حواره  االجتماع 
للصحيفة إن املجتمعات تريد 
اآللهة،  من قادتها أن يشبهون 
حيث يلقون املسؤولية كاملة 
على الرؤساء في اتخاذ القرارات 
الصعبة، وأن الرئيس سيكون 
كبش الفداء عند حدوث أي فشل، 
ومع ذلك، فإن الزعيم الشعبي 
يس����تحوذ على تأييد شخصي 
م����ن قبل أتباعه حتى في حالة 

فشله.
ومن األمثلة على ذلك رد فعل 
اجلمهور على استقالة الرئيس 

الوطني����ة ميك����ن أن تق����وض 
الدميوقراطية وتعطل مس����ار 

البالد نحو احلرية.
وفي مقابلة أجرتها الصحيفة 
مع رئيس حزب النور مؤخرا، 
قال »إن املصريني في حاجة إلى 
رجل يجمع األمة حول شعور 
وطني قوي وينجح في إخراج 
مصر من أزمته����ا«، مضيفا أن 
التعط����ش للرئيس املنقذ  هذا 
الشعبي ليس فقط غير واقعي 
ولكنه محفوف مبخاطر دعوة 

السلطوية.
واضاف أن الشعبية متكن 
املباشرة  الرئيس من املعاجلة 
للجماهير، والتحدث باس����مهم 
وبالتالي جتاوز متثيل مؤسسات 
وأحزاب املعارضة، وأشار إلى 
أن الدميوقراطيات الناشئة، مثل 
مصر، والتي تفتقر إلى الضوابط 
والتوازن����ات عل����ى الس����لطة 
التنفيذية تك����ون أكثر عرضة 

بشكل خاص لهذه املشكالت.

العس����كري في تضييق  عجز 
اخلناق على الفوضى، وأن هذا 
العجز يعمل على تآكل سلطة 

الدولة وفقدان هيبتها.
ودللت الصحيفة على شوق 
املصريني إلى االستقرار وخوفهم 
من الفوضى باملثل الشعبي »100 
سنة ظلم أحسن من يوم واحد 
فوضى«، ويجسد هذا املثل الكثير 
من اخلوف من التغيير، وسمح 
للحكام بتنصيب أنفسهم أوصياء 
على االس����تقرار، ع����الوة على 
ذلك، فإن الطبيعة غير القيادية 
للثورة عززت احتماالت الفوضى 

واالضطرابات والقلق.
في األشهر املقبلة سيحصل 
املصريون على فرصة الختيار 
رئيسهم، لذلك تساءلت الصحيفة 
»كيف سيتمكن املصريون من 
انتهاز الفرصة التي س����تخلق 
حتديات املستقبل في مصر؟«، 
ورأت أن املواق����ف التقليدي����ة 
جتاه السلطة والعدالة والهوية 

الراح����ل »جمال عبد  املصري 
الناصر« في أعقاب هزمية 1967 
الرغم  على يد إسرائيل، فعلى 
من املهانة الوطنية واخلسائر 
الفادحة في األرواح، إال أنه خرج 
عشرات اآلالف من املصريني إلى 
الش����وارع مطالبني ناصر بأن 

يبقى زعيمهم.
أنه  إلى  وأشارت الصحيفة 
على الرغم من انخفاض الدعم 
الشعبي حلكام املجلس العسكري 
على مدى األشهر القليلة املاضية، 
إال أن ه����ذه املش����اعر املعادية 
للمجلس العسكري تبدو كأنها 
تط����ور مرحب به م����ن جانب 

املؤيدين للدميوقراطية.
واضافت الصحيفة أن عدم 
حب واطمئنان الناس للمجلس 
العسكري وافتقاره إلى الشعبية 
يجعله يحظى بالنقد الدائم تارة 
بسبب استبداديته وتارة أخرى 
بسبب عدم استبداديته مبا فيه 
الكفاية، حيث يشكو اآلخر من 

الزعيم الراحل عبدالناصر


