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انسحاب رئيس احتاد املصريني بأوروبا من جلنة الـ 50:
»دستور بوركينا فاسو ال يُعد بهذه الطريقة«

شعرت بأن إرادة احلكومة أكبر 
من إرادة الشــعب فسأنسحب 

من اللجنة«.
مــن جانبــه، قــال د.محمد 
اجلمل، منسق اجلاليات املصرية 
فــي اخلارج، إن املــواد املقدمة 
للجنــة اخلمســن مــن جلنــة 
العشرة غير دستورية، مضيفا 
أن هنــاك تناقضــا واضحا في 
املواد الدستورية التي وضعتها 
جلنة العشرة. ونوه »اجلمل«، 
في اتصال هاتفي من الواليات 
املتحدة األميركية، بأن هناك مواد 
تتعارض مع املادتن 116 و138، 
مؤكــدا أن املصريــن باخلارج 
يطالبــون بإتاحة الفرصة لهم 

ليخدموا مصر بكل طاقتهم.

وأن املــادة 138 مــن الدســتور 
متنع من يحمل والديه جنسية 
أجنبية من تولي مناصب قيادية 
بالدولــة، وهو مــا اعتبره أمرا 
غيــر مقبــول باملــرة. وطالب 
ريان بضرورة مراعاة الدستور 
حلقوق أبناء مصر باخلارج، وأن 
يضمن لهم مباشــرة حقوقهم 
السياســية، مشــددا علــى أن 
املصريــن باخلارج لن يتركوا 
حقوقهم في تــراب مصر طاملا 
تدب فيهــم الروح، منوها بأنه 
يجري اإلعداد ملؤمتر يضم كل 
األحزاب السياسية وممثلن عن 
جلنة اخلمســن للنقاش بعيدا 
عن جلســات مجلس الشورى 
ذات الطابع الرسمي، وتابع: »إذا 

نائــب رئيس احتــاد املصرين 
باخلــارج، إن متثيل املصرين 
باخلارج ضمن جلنة اخلمسن 
ليس على املســتوى املطلوب. 
وأضاف ريان أن »40 مليار دوالر 
بالبنك املركزي من إجمالي ودائع 
املصرين باخلارج«، مؤكدا أن 
»الدستور احلالي يتضمن إقصاء 
شامال للجيل الثاني من املصرين 
في اخلارج، مطالبا بإنشاء فروع 
جلامعات القاهرة واإلسكندرية 
بعدة دول أوروبية بشكل مماثل 
للجماعــات األوروبية التي لها 
مقار مبصر«. وأشار نائب رئيس 
احتاد املصرين باخلارج، إلى أن 
دخــل املصرين باخلارج ميثل 
14% من إجمالي الناجت احمللي، 

اخلمسن، منوها بأنه ال يرضى 
بأن يكون دوره ديكوري ضمن 
عمــل جلنة اخلمســن لتعديل 
الدستور. وأشار عبد الصمد، إلى 
أنه نشبت مشاجرة شديدة بينه 
وبن أحد األعضاء كبار الســن 
بسبب تراخيه في العمل، قائال: 
»دستور بوركينا فاسو ال يعد 
بهذه الطريقة«، على حد تعبيره. 
وأكــد رئيس احتــاد املصرين 
بأوروبــا، أنــه على اســتعداد 
كامل لتقبيل أرجل أي أحد يخدم 
مصلحة مصر، مشددا على أن 
من يتهم املصرين باخلارج بعدم 
االنتماء »قلة أدب«، ومن يقول 
ذلك »أضع أصبعي في عينيه«. 
من جانبــه، قال محمــد ريان، 

القاهرة ـ العربية نت: أعلن 
د.عصــام عبد الصمــد، رئيس 
احتاد املصرين بأوروبا انسحابه 
من جلنة اخلمســن للدستور 
حتــى يتــم االعتــراف بأخطاء 
اللجنة وتنسيق األمور اإلجرائية 

داخلها.
وأضاف عبد الصمد، خالل 
حوار تلفزيوني ببرنامج احلدث 
املصري، أمس األول أن »هناك 
بعض مواد الدســتور تناقض 
بعضها قد تؤدي للحكم ببطالنه 
الحقا«، مشــيرا إلــى أنه يعمل 
حتت ضغــط كبيــر، وخاصة 

مطالب املصرين باخلارج.
وأوضح أنــه اضطر لقبول 
3 مقاعــد لالســتماع في جلنة 

د.عصام عبد الصمد

»واشنطن بوست«: حظر جماعة اإلخوان املسلمني ضربة مدمرة للمنظمة اإلسالمية
واشنطن - أ. ش. أ: قالت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 

»إن احلظر الذي فرضته إحدى احملاكم املصرية أمس االول 
على جماعة اإلخوان املسلمني مبنزلة ضربة مدمرة لهذا التنظيم 

اإلسالمي الذي دفع مبحمد مرسي إلى الرئاسة العام املاضي«.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته امس على موقعها 
اإللكتروني أن هذا احلكم بعيد األثر يبدو أنه ينطبق على أي 

جماعة ترتبط عن بعد بهذه اجلماعة التي تعد أقدم حركة اسالمية 
في العالم، ما مينح غطاء قانونيا للحكومة املدعومة من اجليش 

لتوسيع حملة أثرت بالفعل على جماعة اإلخوان املسلمني.
وأوضحت الصحيفة أن املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األميركية 

جني بساكي قالت أمس إن املسؤولني األميركيني يسعون 

للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن احلكم، وحثت كافة 
األطراف على جتنب خطوات من شأنها أن تقوض عملية سياسية 

شاملة.
وأشارت الصحيفة الى أن احلظر يغطي كافة أنشطة جماعة 
اإلخوان املسلمني واجلماعات املنبثقة عنها وجمعية اإلخوان 

املسلمني وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة 
بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا.

ولفتت الصحيفة إلى أن احلكم سيذكي على األرجح مشاعر 
الغضب التي بدأت تتفجر في شكل هجمات على الشرطة وقوات 

األمن في منطقة سيناء وبلدات الدلتا وفي قلب القاهرة حيث 
استهدف مفجر انتحاري مطلع هذا الشهر وزير الداخلية الذي لم 

يصب بأذى. واشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية القانونية فإن 
اخلبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان احلكم جزءا فعال من محاولة 

منظمة الستهداف اإلمبراطورية املالية والتنظيمية للجماعة أم 
ال، وتابعت الصحيفة بالقول إن البعض خمن بأن قاضي محكمة 

األمور املستعجلة كان يحاول فحسب إرضاء نظام دائما ما 
يصف جماعة اإلخوان املسلمني باإلرهابيني، إال أن محاكم أخرى 

رمبا تنقض هذا احلكم أو تعدله.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومع ذلك فإنه على األقل اآلن، مينح 
احلكم السلطات مزيدا من النفوذ لتتبع جماعة ظلت محظورة 
لعشرات السنني ولم تظهر في قلب القيادة اجلديدة للبالد اال 

لفترة وجيزة عقب انتخابات العام املاضي.

قوات اجليش تسلمت مدرسة في بني سويف

السلطات املصرية تبدأ في تسلم منشآت تابعة لإلخوان
واجلماعة: دعوتنا تعدت حدود اجلغرافيا وال يضرها احلظر

مطالب الدعــوى، مضيفة أن 
احلكم »سابقة لم تشهدها أعتى 
النظم الفاشية، ويأتي كحلقة 
جديدة في مسلســل الهجمة 
األمنية املستمرة منذ االنقالب 
العسكري املشؤوم الذي انقض 
على السلطة الشرعية«، وفق 

تعبيرها.
واعتبــرت اجلماعــة أنها 
ستبقى على الساحة السياسية 
»وفيــة لوطنهــا وشــعبها«، 
مضيفــة أن دعوتها»تعــدت 
احلدود اجلغرافية والتخوم 
األرضيــة«، ولــن يفــت فــي 
عضدها »حكم جائر أو طغيان 

سلطة ظاملة«.
في حن، نقل موقع حزب 
»احلرية والعدالــة« اجلناح 
السياســي جلماعــة اإلخوان 
املســلمن، عــن د.محمد علي 
بشر، القيادي باجلماعة، قوله 
إن احلكم »لن يؤثر على طريق 
املصاحلة والسعي نحو إيجاد 
طريق سياسي حلل األزمة في 
مصر« من دون أن يقدم املزيد 

من التفاصيل.

أن دعوتهــا التــي جتــاوزت 
حدود مصر لن تتأثر باحلكم 
الذي ليــس األول من نوعه، 
إال أن قياديــا باجلماعة ترك 
الباب مفتوحا أمام احتماالت 
التسوية بالقول إن القرار لن 
يؤثر على »مسار املصاحلة«.

وقالت اجلماعة، في ردها، 
إن احلكــم »انتقائي انتقامي 
سياســي إقصائــي لــم يكن 
مفاجئا لها، وأنه جاء ليعطي 
غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا 
لإلجــراءات الفعلية التي قام 

بها االنقالب العسكري«.
وتابعــت اجلماعة بالقول 
إن تلــك »اإلجــراءات« بينها 
اعتقــال أكثر مــن 15 ألفا من 
أعضاء اجلماعــة، إلى جانب 
مرشدها محمد بديع ونوابه، 
مذكرة من وصفتهم بـ »العسكر 
االنقالبين« بتاريخ احملاوالت 
السابقة حلظر اجلماعة التي 

لم تنجح في القضاء عليها.
وأضافت اجلماعة في بيانها 
أن احملكمة غير مختصة بنظر 
القضية وجتاوزت بأحكامها 

موته.
في املقابل، انتقدت جماعة 
اإلخوان احلكم بحظر أنشطتها 
ومصــادرة أموالهــا قائلة إن 
مــا يحصل »غطــاء قانوني« 
ملن وصفتــه بـ »العســكري 
االنقالبي«، مؤكــدة اجلماعة 

إلــى أن مدرســة  يشــار 
»الدعــوة اإلســالمية« ببني 
ســويف هي إحــدى املدارس 
بحكــم  للجماعــة  التابعــة 
احملكمة، وقد أسســها حسن 
جودة القيادي البارز باجلماعة 
وعضــو مكتب اإلرشــاد قبل 

القاهــرة ـ وكاالت: دخــل 
احلكم القضائي بحظر جماعة 
االخوان املســلمن في مصر 
والتحفظ على املنشآت التابعة 
لها حيز التنفيذ أمس، حيث 
تسلمت قوات اجليش املصري 
إحدى املدارس التابعة للجماعة 
فــي محافظــة بني ســويف، 
ومنعت دخول اإلخوان إليها.
ونقلــت »اليوم الســابع« 
أمــس عــن مدرس مبدرســة 
»الدعوة اإلســالمية« التابعة 
للجماعــة قولــه إن قــوات 
اجليش متركــزت في محيط 
املدرســة وأحكمت سيطرتها 
على مداخلها، حلن تسليمها 
القضائية لتولي  للســلطات 
تســليمها إلى وزارة التربية 

والتعليم.
وأفــاد شــهود عيــان في 
منطقة بني عطية، حيث مقر 
املدرســة، بأن قوات اجليش 
االخــوان  عناصــر  منعــت 
املســلمن من دخول املدرسة 
بعد إكمال عملية الســيطرة 

واحلماية األمنية.

مصرية وابنتها تسيران أمام مستشفى بالعمرانية تديرها اجلمعية الطبية اإلسالمية التابعة لإلخوان املسلمني         )أ.پ(

»البحوث اإلسالمية« باألزهر
يحذّر من آيات قرآنية محرّفة

أبومرزوق: ليس من مصلحة 
حماس معاداة مصر وجيشها

حزب النور ينفي تواصله مع عناصر 
مخابراتية أميركية اآلن أو سابقاً

افتتاح »مستشفى ميداني سعودي« 
باإلسماعيلية األسبوع املقبل

القاهرة -كونا: حذر مجمع البحوث االسالمية باالزهر 
الشريف امس من وجود ايات محرفة من القرآن الكرمي 

على بعض التطبيقات التكنولوجية احلديثة.
وناشد االمن العام ملجمع البحوث االسالمية الشيخ 
توفيق عبدالعزيز في بيان صحافي كل مرتادي شبكة 
االنترنت ومواقع التواصــل االجتماعي االعتماد على 

املصادر الصحيحة عند قراءة القرآن الكرمي.
وطالب الشركات املتخصصة في هذا املجال مبراجعة 
التطبيقات احلديثة اخلاصة بالقرآن الكرمي واالحاديث 
النبوية الشــريفة وكل ما يتعلق بعلوم االســالم قبل 

تداولها على املواقع.
وشدد عبدالعزيز على اهمية »دور االزهر في التصدي 
لكل من تسول له نفسه أن ينال من االسالم أو يحرف 
في آيات القرآن الكرمي بالزيادة أو النقصان او التبديل«.

وكاالت: نفى موســى أبومــرزوق نائب رئيس املكتب 
السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية »حماس« 
صحــة ما يتردد في بعض وســائل اإلعــالم حول تورط 

»حماس« في أحداث العنف الدائرة في سيناء.
ونقلت وكالة »أنباء الشــرق األوسط« )أ. ش. أ( عنه 
قولــه: »إنه ليس من مصلحة حماس معاداة دولة مصر، 
وخاصة اجليش املصري«، كما نفى في حوار أجرته معه 
صحيفة »الفجر اجلزائرية« ونشرته امس االول أن تكون 
حماس قد طلبت من قطر التوســط لدى مصر لتحســن 
عالقتهــا بها أو لفتح املعابر، مضيفا أن حماس ال حتتاج 
لوســاطة قطرية لالتصال مع مصر. وعن املســؤول عن 
العمليات اإلرهابية التي تتم ضد القوات املسلحة املصرية 
في ســيناء، قال إن »كل التنظيمات الدينية سواء جماعة 
القاعــدة أو اجلهاد أو التكفيريون أو الســلفيون كل هذه 
الفئات مســؤولة عنها«. وأشــار إلى أن هــذه اجلماعات 
اإلسالمية استغلت الفراغ األمني في سيناء بعد أن غيرت 
سياستها التي كانت تهدف إلى مواجهة األميركين أينما 
كانوا ثم حتولوا نحو مهاجمة الكيان الصهيوني، معربا عن 
يقينه بأن إسرائيل اخترقت تلك اجلماعات وهي التي قتلت 
اجلنود املصرين ونفذت العديد من الهجمات في سيناء. 
وعــن املنطقة العازلة التي تقيمها مصر على احلدود مع 
غزة، قال إن »مصر صاحبة السيادة على كل أرضها، لكن 
املنطقة العازلة تكون بن األعداء، ونحن لسنا أعداء ملصر، 
ومصر صاحبة فضل في القضية الفلســطينية منذ زمن 
طويل، وال ميكن لفلســطيني أن يتصور أن مصر تعتبر 
قطاع غزة منطقة معادية حتى تعمل منطقة عازلة، لكنها 
في األخير صاحبة سيادة تفعل ما تشاء على أراضيها«. 
وأضاف أن املصرين يقولون إن الهدف األساسي من هذه 
املنطقــة هو األنفاق، وهذه األخيرة أصال أبســط من هذا 
بكثير، ومن املمكن جدا لو انتفت أسباب وجود األنفاق، 
وهي سهلة كأن يفتح معبر رفح باستمرار للسلع واألفراد 
كما كان تاريخيا، أن ينتهي دورها أصال، فغزة ال توجد بها 
ال صناعة وال زراعة، وحتى صيد األسماك أصبح بسبب 
احلصــار نادرا، ماذا يفعلون فــي النهاية؟ إنهم يتجهون 
لألنفاق، وإذا فتح املعبر انتهت منطقة األنفاق، التي هي 
حق إنساني أصال، فمن حق الغزاوين العيش والتواصل 

مع العالم اخلارجي.

القاهــرة ـ أ.ش.أ: نفى حزب النور ما نشــرته جريدة 
األهرام امس االول  من أن يكون أي من قيادات احلزب قد 
تواصــل من قريب أو من بعيد مع أي عناصر مخابراتية  
أميركيــة ال في هذا التوقيت وال ســابقا، مؤكدا أن اخلبر 
برمته ال أساس له من الصحة السيما وقد نسب إلى مصادر 
مجهلة. وأكد حزب النور في الوقت نفســه أن سياســته 
ثابتة في هذا املجال وهي أن التواصل مع أي جهة خارجية 
ال يتم إال من خالل القنوات الرســمية وبعد التنسيق مع 
اخلارجية والســفارات املصريــة حرصا من احلزب على 
حتقيق مبدأ مؤسســية الدولة واتســاقا مع ما يؤمن به 
من رفض لكل صور التدخل األجنبي في الشأن املصري.
وأكد النور أنه يرحب بالتواصل املصري مع مختلف 
شعوب وحكومات وأحزاب العالم مادام ذلك في إطار تبادل 
الرؤى واخلبرات ومحاولة حتقيق املصلحة الوطنية من 
وراء هذا التواصل، وهو ما حدا باحلزب إلى تلبية دعوة 
مؤسســة أميركية غير حكومية من املؤسسات البحثية 
الشهيرة للمشاركة في مؤمتر يتناول األوضاع السياسية 
في مصر ويقرب وجهات النظر املصرية املختلفة للمتابع 
الغربي، ذلك املؤمتر الذي شارك فيه إلى جانب ممثل حزب 
النور مســاعد رئيس احلزب لشــؤون اإلعالم نادر بكار، 
ممثلــون من قيادات أحزاب الدســتور واحلرية والعدالة 
ونشطاء مصريون في أميركا وآخرون من مصر والكاتب 
الصحافي د.عبداملنعم ســعيد وقيادات السفارة املصرية 

بواشنطن.

اإلســماعيلية ـ أ.ش.أ: وافق الفريق أول عبدالفتاح 
السيســي، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع واإلنتاج 
احلربــي على افتتاح واحد من املستشــفيات امليدانية 
الثالثــة املهداة مــن اململكة العربية الســعودية ملصر 

مبحافظة اإلسماعيلية.
صرح بذلك أمس )الثالثاء( أحمد القصاص محافظ 
اإلســماعيلية فــي بيان صحافي، حيــث تلقى مندوب 
»وكالة أنباء الشــرق األوســط باإلسماعيلية« نسخة 
منه، وقال إنه تقرر افتتاح املستشفى األسبوع املقبل 
مبقر قيادة اجليش الثاني امليداني مبدينة اإلسماعيلية.
وأضاف ان املستشفى البالغ تكلفته اإلجمالية 180 
مليون جنيه يعد إضافــة جديدة للمنظومة الصحية 
باإلسماعيلية وخلدمة جميع املواطنن من أبناء اإلقليم 
للمســاهمة في رفع العبء والضغط عن املستشفيات 
العامة باحملافظة وتقدمي خدمات طبية وعالجية متميزة.
وأوضح أن املستشــفى يضم عيادات شــاملة لكل 
التخصصات ومزود بأحدث األجهزة واملعدات الطبية 
ويدار من خالل مجموعة من األطقم الطبية والتمريض 
احملترفة، كما يضم صيدلية تقوم بصرف الدواء على 
الفور، وأشــار إلى أنه يجري حاليا اإلعداد والتنسيق 
مع القوات املسلحة ومديرية الصحة واحملافظة لوضع 
اآلليــة اخلاصة بكيفية التعامــل مع املواطنن وتقدمي 
اخلدمات الطبية والعالجية الالزمة لهم من خالل هذا 

املستشفى.


