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أول حاملة طائرات صينية مصنعة محليا تبحر في رحلة تجريبية

الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس

الجورنال – متابعة

اجلورنال – متابعة  :ك�شفت بريطانية عن ما و�صفته بـ"الدليل" املعتمد من قبل تنظيم
"داع�ش" الإرهابي لتربير قطع ر�ؤو�س �ضحاياه .و�أو�ضحت � ،أن "الكتاب الذي ي�ضفي
ال�رشعي��ة على وح�ش��ية تنظيم "داع�ش" ُك�ش��ف عنه �أخريا لأول م��رة ،وهو يحوي 579
�صفحة� ،ألفه مرجع التنظيم �أبو عبد اهلل املهاجر".
ويت�أل��ف الكت��اب وفق��ا لل�ص��حيفة من  20ف�ص�لا ويحمل ا�س��م "فقه الدم��اء" ،ويعترب
املرجع الأول للمتطرفني� ،إذ يبيح لهم حمل ال�س�لاح واقرتاف املجازر ،وقتل املدنيني،
وال�س��بي واالختط��اف والتنكيل باجلثث ،واملتاجرة بالأع�ض��اء ،وقط��ع الر�ؤو�س وقتل
الأطفال ،ف�ض�لا عن "ا�س�تراتيجية الأر�ض املحروقة" والعمليات الإرهابية يف خمتلف
دول العامل .العراق يحكم ب�إعدام  6تركيات منتميات لتنظيم "داع�ش" و�أ�ش��ارت �إىل �أن
خ�براء م��ن منظمة مكافحة التطرف "كوي�لام" الربيطانية ،عكفوا عل��ى حتليل الكتاب
ملدة عامني ،و�أعدوا تقييما منهجيا دقيقا عنه ،وتو�ص��لوا �إىل �إي�ضاح مفاده �أن الكتاب
يحرف تعاليم الدين الإ�سالمي ،ويعطي الغطاء ال�رشعي لأعمال التنظيم الإجرامية.

خمسة مرشحين ينافسون إردوغان في
االنتخابات الرئاسية التركية
اجلورن��ال – متابع��ة � :أعلن��ت جلن��ة االنتخاب��ات الرتكي��ة �أ�س��ماء جميع املر�ش��حني
املتناف�س�ين على مقعد الرئا�س��ة باالنتخابات املقرر �إجرائه��ا يف  24يونيو-حزيران
املقب��ل وبالإ�ض��افة �إىل الرئي���س احلايل ورئي�س ح��زب العدالة والتنمي��ة احلاكم رجب
طيب �إردوغان ،ا�س��توفى خم�س��ة مر�ش��حني ال�رشوط القانونية املطلوب��ة خلو�ض غمار
ال�س��باق الرئا�سي .وت�ض��م قائمة املناف�س�ين لإردوغان رئي�س حزب ال�شعب اجلمهوري
العلماين حمرم �إجنيه واملر�شحة القومية مريال �أك�شينار زعيمة حزب اخلري ،وال�سيا�سي
الك��ردي امل�س��جون �ص�لاح الدين دميريتا�ش ،بالإ�ض��افة لتيميل ك��رم اهلل �أوغلو رئي�س
حزب ال�س��عادة ودوغو برينت�ش��يك رئي�س حزب الوطن .وتقدم �إردوغان باقرتاح لإجراء
االنتخابات املبكرة بعد فوزه ال�صعب با�ستفتاء العام  2017الذي دعا فيه �إىل حتويل
النظام ال�سيا�سي الرتكي من نظام برملاين �إىل نظام رئا�سي يعطي الرئي�س �سلطة تعيني
رئي�س احلكومة والتدخل املبا�رش بعمل الق�ضاء وهو ما يثري اتهامات لإردوغان ب�سعيه
للإم�ساك بزمام ال�سلطة لأطول فرتة ممكنة

كشف "هوية" منفذ هجوم باريس
اجلورنال  -متابعة :قال م�ص��در ق�ض��ائي فرن�سي ،الأحد� ،إن منفذ الهجوم يف
العا�ص��مة باري���س ،م��ن مواليد دولة ال�شي�ش��ان عام  ،1997م�ش�يرا �إىل �أنه مت
اعتقاله والديه على ذمة التحقيق .وذكرت ال�س��لطات الفرن�سية �أن مهاجما قتل
�أحد املارة يف هجوم ب�سكني �أ�صاب خالله �أي�ضا � 4آخرين يف قلب باري�س يف
�ساعة مت�أخرة من م�ساء ال�سبت املا�ضي  ،قبل �أن تقتله ال�رشطة بالر�صا�ص.
و �ش��هدت فرن�س��ا حالة ت�أهب ق�ص��وى بعد �سل�س��لة م��ن الهجمات ،التي �ش��نها
تنظي��م داع���ش �أو كان م�ص��در �إله��ام ملنفذيها و�س��قط خاللها �أك�ثر من 240
قتي�لا منذ  .2015وق��ال الرئي�س� ،إميانوي��ل ماكرون ،بعد الهجوم �إن فرن�س��ا
"لن تخ�ض��ع قيد �أمنلة لأعداء احلرية" ،و�أ�ش��اد برجال ال�رشطة "لتمكنهم من
الإرهابي" .و�أو�ض��ح رئي�س الوزراء� ،إدوار فيليب� ،أن رجال ال�رشطة و�صلوا �إىل
م�رسح اجلرمية خالل  5دقائق ،كما "مت حتييد" املهاجم يف غ�ضون  9دقائق.
و حت��دث روكو كونتينتو ،ممث��ل احتاد ال�رشطة� ،إن املهاج��م بعد طعنه املارة
ب�س��كني ،اندفع نحو رجال ال�رشطة وهو ي�رصخ�" :س���أقتلكم� ،س���أقتلكم" .وقام
رج��ال ال�رشط��ة عقب ذل��ك ب�إطالق النار علي��ه .وقال املدعي العام الفرن�س��ي،
فران�س��وا موالن� ،إن وحدة مكافحة الإرهاب بال�رشطة �س��تبد�أ حتقيقا يف �ضوء
"طبيعة العملية" التي قام بها اجلاين.

�أعلنت و�س��ائل الإعالم الر�س��مية ال�ص��ينية �أن �أول حاملة
طائ��رات �ص��ينية م�ص��نعة حمليا غ��ادرت مين��اء داليان
ب�ش��مال �رشق البالد لب��دء رحالتها التجريبي��ة يوم ام�س
الأحد يف �أحدث �إجناز �ض��من �سل�سلة جهود بكني لتحديث
قواتها امل�سلحة.
ومت تد�ش�ين حامل��ة الطائ��رات الت��ي مل ًيطلق عليها ا�س��م
بع��د الع��ام املا�ض��ي ولك��ن منذ ذل��ك الوق��ت كان يجري
تزويدها بالأ�س��لحة والأنظم��ة الأخرى ومل تكن قد دخلت
اخلدمة بعد .و�أكدت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة�(شينخوا)
يف بيان مقت�ض��ب مغادرة ال�س��فينة يف رحالت جتريبية.
و�أظهرت و�سائل الإعالم الر�سمية الأخرى �صورا بال تاريخ
حلاملة طائرات يحفها ال�ض��باب خارج مر�ساها مبا�رشة.
وقالت �ش��ينخوا �إن"ثاين حاملة طائ��رات لبالدنا �أبحرت
م��ن مر�س��اها يف حو�ض داليان لل�س��فن للمي��اه املقابلة
للقيام مبهمة بحرية جتريبية وذلك ب�ش��كل �أ�سا�س��ي لتفقد
والتحق��ق م��ن ا�س��تقرار و�إمكانية االعتماد عل��ى الأنظمة
امليكانيكية واملعدات الأخرى" .وال يعرف �أي �شيء ُيذكر
ع��ن برنامج حامالت الطائرات ال�ص��يني وال��ذي يعد من
�أ�رسار الدولة على الرغم من �أن و�س��ائل الإعالم الر�س��مية
تكهنت على نطاق وا�س��ع يف الأ�س��ابيع الأخرية قرب بدء
التج��ارب البحري��ة للحامالت .وي�رشف الرئي�س ال�ص��يني
�ش��ي ج�ين بين��غ عل��ى خط��ة طموح��ة لتحدي��ث الق��وات
امل�سلحة ت�ش��مل تطوير طائرات ال تر�صدها �أجهزة الرادار
و�صواريخ م�ض��ادة للأقمار ال�ص��ناعية يف تعزيز ال�صني
لوجودها يف بحر ال�ص�ين اجلنوبي املتنازع عليه وحول
تايوان التي تعتربها بكني �إقليما تابعا لها.
وقال خرباء ع�سكريون �صينيون لو�سائل الإعالم الر�سمية
�إن م��ن غري املتوقع دخ��ول حاملة الطائ��رات التي بنيت
يف مين��اء دالي��ان ب�ش��مال ��شرق ال�ص�ين اخلدم��ة قب��ل
 2020مبجرد جتهيزها وت�س��ليحها ب�شكل كامل .وقالت
احلكومة �إن ت�ص��ميم حاملة الطائرات اجلديدة اعتمد على
اخل�برات التي اكت�س��بتها البالد من لياونين��غ �أول حاملة
طائرات لل�ص�ين والتي مت �رشا�ؤها م�ستعملة من �أوكرانيا
يف  1998و�أعيد جتديدها يف ال�صني.

ايران ترهن استمرار االتفاق النووي بضمان مصالحها
الجورنال – متابعة

�أع��رب وزي��ر اخلارجية الإيراين حممد ج��واد ظريف عن
ا�س��تعداد طه��ران جلمي��ع اخلي��ارات على �ص��عيد ملفها
الن��ووي ،م�ؤك��دا �أن ا�س��تمرار االتف��اق الن��ووي مرهون
ب�ض��مان م�ص��الح �إيران .وقال ظريف اليوم لل�صحفيني
يف بكني" :االحتاد الأوروبي كان الأكرث طلبا من �إيران،
ودع��ا �إىل بق��اء �إيران يف االتفاق النووي بعد ان�س��حاب
الوالي��ات املتحدة منه" .وتاب��ع" :على الدول الأوروبية
�أن ت�ض��من لنا �أنه عل��ى الرغم من ان�س��حاب �أمريكا من
االتفاق النووي ،ف�إن م�ص��الح ال�ش��عب الإيراين �ست�ستمر
يف احلف��اظ عليها" .ولفت الوزي��ر �إىل العالقات اجليدة

بني �إيران وال�ص�ين قبل االتفاق الن��ووي و بعد االتفاق
الن��ووي ،م�ض��يفا �أن ال�ص�ين �أف�ض��ل �رشي��ك جت��اري
لإي��ران رغم بعده��ا اجلغرايف"،اليوم نح��ن واثقون من
�أن ال�ص��ينيني �س��يكونون معن��ا" .وق��ال" :بالن�س��بة لنا
املفاو�ض��ات مع خم�س��ة ناق�ص واحد زائ��د واحد �أو مع
جمموع��ة  ،5ق��د بد�أناه��ا م��ع �أ�ص��دقائنا ،ال�ص�ين هي
واح��دة من �أقرب الأ�ص��دقاء لإي��ران ،واليوم �س��نتحدث
حول ح�ص��ول ايران على م�صاحلها يف االتفاق النووي
بع��د ان�س��حاب �أمري��كا" .و�أ�ض��اف" :عالق��ات �إي��ران
م��ع ال�ص�ين ورو�س��يا واالحت��اد الأوروبي كان��ت طيبة
و�إيجابية على الدوام ...بعد ان�سحاب �أمريكا من االتفاق
الن��ووي �س��تزداد �أهميته��ا" .وو�ص��ل وزي��ر اخلارجي��ة

الإيراين االحد �إىل ال�ص�ين ،للم�ش��اورات مع امل�س�ؤولني
ال�ص��ينيني حول �س��بل ا�س��تمرار التزام طهران باالتفاق
النووي وال�ض��مانات التي قد تقدمه��ا الأطراف الدولية
الفاعلة مبا يحفظ م�ص��الح ال�شعب الإيراين .زيارة وزير
اخلارجي��ة الإي��راين �إىل ال�ص�ين ،مثلت املحط��ة الأوىل
م��ن جولته يف عدد م��ن الدول وبينها رو�س��يا وبلجيكا
لبحث م�س��تقبل االتفاق النووي بعد ان�س��حاب وا�ش��نطن
من��ه .و�س��يتوجه ظري��ف �إىل مو�س��كو الي��وم االثن�ين
للمحادث��ات مع امل�س���ؤولني الرو�س ،قب��ل �أن يغادر �إىل
بروك�س��ل لالجتماع مع وزراء خارجية فرن�سا و�أملانيا
وبريطانيا وم�س���ؤولة ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة يف االحتاد
الأوروبي فيدريكا موغرييني الثالثاء.

اليوم افتتاح السفارة االميركية في القدس بمشاركة  32دولة
الجورنال – متابعة

حتتفل �إ�رسائيل ،اليوم االثنني  14مايو � /أيار ،بنقل ال�س��فارة
الأمريكي��ة �إىل القد���س ،بح�ض��ور �أك�ثر م��ن  32دول��ة ،بينه��ا
دول �أوروبي��ة و�أفريقي��ة ،وغياب رو�س��ي ،بالتزامن مع ذكرى
ت�أ�س��ي�س �إ�رسائيل ،التي يقابلها ا�س��تعدادات فل�سطينية للتعبري
عن رف�ض القرار الأمريكي والت�أكيد على "احلقوق الفل�س��طينية
التاريخية".
و�أوردت �صحيفة "ه�آرت�س" الإ�رسائيلية ،ام�س الأحد  13مايو
� /أيار ،قائمة ت�ض��م  32دولة �سي�شارك ممثلوها يف احتفاالت
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�إ�رسائي��ل بنقل ال�س��فارة الأمريكية �إىل القد���س ،املقرر ة اليوم
االثنني ،بح�ضور �إيفانكا ترامب ،ابنة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،وجاريد كو�ش�نر ،كبري م�ست�ش��اري البيت الأبي�ض ،على
ر�أ���س وف��د ي�ض��م  250ع�ض��وا بينه��م وزي��ر اخلزانة �س��تيفن
منو�شني ،ونائب وزير اخلارجية جون �سوليفان.
ولفت��ت ال�ص��حيفة �إىل �أنه رغم رف�ض االحت��اد الأوروبي لقرار
نق��ل ال�س��فارة الأمريكي��ة �إىل القد���س� ،إال �أن ع��دد م��ن دول��ه
�ست�ش��ارك يف مرا�س��م احتف��االت �إ�رسائي��ل بهذا احل��دث ،الذي
�سيجري اليوم االثنني ،و�سط غ�ضب �شديد من الفل�سطينيني.
وت�ض��م قائم��ة ال��دول الت��ي �س��تح�رض االحتف��االت�( :ألبانيا،

و�أنغ��وال ،والنم�س��ا ،والكام�يرون ،والكونغ��و ،والكونغ��و
الدميقراطية ،و�ساحل العاج ،وجمهورية الت�شيك ،والدومنيكان،
وال�س��لفادور ،و�إثيوبي��ا ،وجورجيا ،وغواتيم��اال ،وهندورا�س،
واملج��ر ،وكينيا ،ومقدونيا ،وبورما ،ونيجرييا ،وبنما ،وبريو،
والفلب�ين ،وروماني��ا ،وروان��دا ،و�رصبي��ا ،وجنوب ال�س��ودان،
وتايالند ،و�أكورانيا ،وفيتنام ،وبراجواي ،وتنزانيا ،وزامبيا".
و�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اعرتاف بالده بالقد�س
عا�ص��مة لإ�رسائي��ل يف  6دي�س��مرب  /كانون الثاين املا�ض��ي،
وطال��ب وزارة اخلارجي��ة باتخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة لنق��ل
ال�سفارة �إىل مقرها اجلديد.

ومن املق��رر �أن جتري �إجراءات نقل �س��فارة الواليات املتحدة
الأمريكية �إىل القد�س ،مب�ش��اركة دولية ،وغياب الدول العربية،
ورو�س��يا ،وال�صني� ،إ�ض��افة �إىل االحتاد الأوروبي الذي يرف�ض
الإجراء رغم م�شاركة بع�ض دوله يف االحتفاالت اخلا�صة به.
وي�ش��ار اىل ان �إ�رسائيل ،بدات  ،احتفاالتها التقليدية بالذكرى
الواحدة واخلم�س�ين ملا تطلق عليه "�ض��م القد���س" �أو "توحيد
القد�س" ،وذلك و�سط �إجراءات �أمنية م�شددة .
و�شهدت �ساعات النهار م�سريات حا�شدة يرفع امل�شاركني فيها
الأعالم الإ�رسائيلية وي�س�يرون يف �ش��وارع املدينة و�صوال �إىل
حائط املبكى بالقرب من امل�سجد الأق�صى .

تصاعد الخالفات داخل
التحالف الحاكم في ماليزيا
الجورنال – متابعة

ح��اول رئي���س الوزراء املالي��زي مهاتري حممد
وال�سيا�س��ي امل�س��جون �أن��ور �إبراهي��م تهدئ��ة
اخلالف��ات يف التحال��ف احلاك��م ي��وم ام���س
الأحد بعد ن�ش��وبها بني �أن�ص��ارهما فيما يتعلق
باملنا�ص��ب الوزارية  .وحقق التحالف امل�ؤلف
من �أربعة �أحزاب ن��صرا تاريخيا يف انتخابات
عام��ة ي��وم الأربع��اء متغلب��ا عل��ى حتال��ف
باري�س��يان ال��ذي حكم البالد لف�ترة طويلة لكن
ن�ش��وب خالف��ات بهذه ال�رسع��ة �أثار ت�س��ا�ؤالت
ع��ن وحدة موقف التحال��ف الفائز الذي مل يكن
مرجحا ت�شكيله من الأ�صل.
وق��ال �أن��ور يف بي��ان �أ�ص��دره وه��و راق��د يف
امل�ست�ش��فى �إنه قال لأع�ض��اء حزب��ه وهو حزب
عدال��ة ال�ش��عب �أن يعمل��وا عل��ى �ض��مان بق��اء
حكومة مهاتري "قوية وم�ستقرة ".
و ق��ال �إن��ه ط��رح خ�لال حمادث��ة م��ع مهاتري
مطال��ب احل��زب ب�إج��راء ”مفاو�ض��ات �أك�ثر
�ش��موال“ يف �إ�ش��ارة ملحادثات ت�ش��كيل جمل�س
ال��وزراء .وقال مهات�ير يف التلفزيون الر�س��مي
”يف البداي��ة يج��ب �أال ننظ��ر �إىل الن�س��ب“ يف
جمل�س الوزراء
و�أ�ض��اف "�ستو�ض��ع الن�س��ب عندما ن�شكل باقي
جمل�س ال��وزراء ...بالطبع �س��يكون هناك بع�ض
اخلالفات ب�سبب احتياجات ورغبات كل حزب.
هذا �سيقرره رئي�س الوزراء".

ترقب القتراع المحليات وسط غياب شعبي في مصر
الجورنال – متابعة

يف الوقت الذي ترتقب
الأحزاب ال�سيا�سية �صدور
قانون الإدارة املحلية
اجلديد والذي مبوجبه
يجري اقرتاع املجال�س
املحلية (البلدية) املقبلة،
يبدو �أن ال�شارع امل�صري
غائب عن تلك الأجواء،
ويفتقد احلما�سة جتاه
�أي انتخابات مرتقبة
لتلك املجال�س ،يف ظل
غياب �أدوارها �سابق ًا
وعدم ت�أثريها يف حت�سني
�أحوالهم على مدار عقود،
حتى �أن كثريين ال يعلمون
جمرد ماهيتها.

يقول العامل الأربعيني يف �أحد مطاعم �ضاحية
م�رص اجلديدة (�رشق القاهرة) حممد ال�سيد� ،إنه مل
ي�شارك مطلق ًا يف انتخابات الختيار جمل�س حملي،
وال يعلم حتديداً مهمات تلك املجال�س ،م�شرياً �إىل
�أن��ه يتحدر من حمافظة املنوفية (دلتا النيل)
وح�ين تواجههم �أزم��ة يف قريتهم �سواء يف ما
يتعلق باملياه �أو الطرق �أو منزل �آيل �إىل ال�سقوط،
يذهبون ع�صبة �إىل احلي حتى ي�ضمنون اال�ستماع
و�شكلت �آخر جمال�س حملية منتخبة يف
ل�شكواهمُ .
م�رص يف العام  ،2008وا�ستحوذ عليها �آن��ذاك
(ح َّل عقب ثورة كانون
احلزب «الوطني» احلاكم ُ
الثاين «يناير») بواقع  90يف املئة ،ح�صد 70
يف املئة منها بالتزكية ،فيما مثل ن�سبة الـ10
يف املئة الأخرى م�ستقلون و�أحزاب ًا عدة خا�ضت
االقرتاع منها «الوفد» و «التجمع» علم ًا �أنهم حازوا
بع�ض مقاعدهم نتيجة تنازالت من «الوطني».
ويف العام � 2011صدر حكم ق�ضائي بحل تلك
املجال�س ،ومنذ ذلك احل�ين ،تعاين املحافظات
حال فراغ يف ما يتعلق باجلوانب الرقابية وتنفيذ
خطط التنمية يف املحافظات .وتعد املجال�س
املحلية يف م�رص حلقة مهمة ل�ضمان تنفيذ
املخططات التنموية داخل املحافظات وتفعيل
دور املجتمعات املدنية ودعم امل�شاريع ال�صغرية،
�إذ تتوىل م�س�ؤولية الرقابة على املجال�س التنفيذية
التي تتوىل تنفيذ اخلدمات داخل املحافظات ،كما
تعد مبثابة حلقة و�صل بني املواطن واحلكومة،
علم ًا �أن قيام تلك املجال�س ب���الأدوار املنوطة
بها يف املا�ضي كان مو�ضع �شكوك ،خ�صو�ص ًا
يف ظ��ل الف�ساد ال�����ض��ارب يف امل��ح��ل��ي��ات .لكن

الربملان امل�رصي يعول على القانون اجلديد (مل
تعلن تفا�صيله) يف الق�ضاء على ف�ساد املحليات
و�إحداث طفرة فيها .ووعد رئي�س الربملان الدكتور
علي عبدالعال قبل �أي��ام ب�إجناز م�رشوع الإداة
املحلية يف وقت قريب ،الفت ًا �إىل �إج��راء اقرتاع
جمال�س املحليات قبل نهاية العام اجل��اري ،يف
وقت ناق�ش ائتالف امل��واالة يف الربملان «دعم

م�رص» امل�رشوع خالل اجتماعه اخلمي�س املا�ضي،
ونوه رئي�س االئتالف النائب حممد ال�سويدي بعقد
جل�سات حوار جمتمعي قبل مترير القانون ،م�شرياً
�إىل �أنه �سيحدث"ثورة ت�رشيعية .وكانت احلكومة
قدمت م�رشوع قانون الإدارة املحلية �سابقاً ،وعلى
رغ��م �أن اللجنة املعنية مبناق�شته يف املجل�س
انتهت من عملها يف متوز (يوليو) املا�ضي� ،إال

�أنه مل يدرج على �أعمال اجلل�سة العامة ملناق�شته
متهيداً لتمريره حتى الآن .ويحدد القانون طريقة
االقرتاع يف جمال�س البلديات �سواء بنظام القوائم
�أو الفردي �أو املختلط ،والأخري جرت على �أ�سا�سه
انتخابات جمل�س النواب.
ووفق الد�ستور يجب �إجراء اقرتاع البلديات قبل
نهاية العام املقبل  ،2019وتتوىل الهيئة العليا

لالنتخابات الإ��شراف عليها ،ليكون �أول اقرتاع
حملي يجري حتت �إ�رشاف ق�ضائي كامل .وا�ستق
ب��ل ن��واب وح��زب��ي��ون ي��ع��دون ك��وادره��م خلو�ض
االنتخابات ،ت�رصيح عبدالعال بارتياح  .واعتاد
برملانيون فتح مقار يف دوائ��ره��م ال�ستقبال
�شكاوى املواطنني ،وغالبيتها يدور حول خدمات
حملية م��ن نق�ص يف امل��ي��اه �أو ���س��وء �أو���ض��اع
الطرق .وفيما يلعب برملانيون �أدواراً ثنائية يف
�ضواحيهم حلني انتخاب جمال�س حملية ،تعاين
�ضواح �أخ��رى من غياب كليهما� ،إذ �شكا �سائق
التاك�سي اخلم�سيني �أحمد علي حال نواب دائرته
يف �ضاحية املطرية (�رشق القاهرة) قائالً« :كنا
نراهم دائم ًا قبل االقرتاع لكن منذ فوزهم مل نعد
نراهم ومقارهم �أغلقت» .وكانت �آخر انتخابات
حملية �شهدتها م����صر يف ن��ي�����س��ان م��ن ع��ام
 ،2008يف غياب الإ�رشاف الق�ضائي والتناف�سية
االنتخابية� ،إذ بلغ عدد مقاعد املحليات حينها 52
�ألف مقعد ،ح�سمت � 44ألفًا منها بالتزكية ،و�أجريت
االنتخابات التناف�سية على املقاعد املتبقية
وع��دده��ا � 8آالف مقعد ،تناف�س عليها � 6آالف
مر�شح للحزب الوطني املنحل فقط ،والباقون من
خمتلف الأحزاب والتكتالت .وقال رئي�س جمل�س
النواب امل�رصي �أمام اجلل�سة العامة للربملان،
�إن �إجراء االنتخابات املحلية �سيكون قبل نهاية
العام اجلاري ،بعد �أن انتهت جلنة الإدارة املحلية
من م�رشوع القانون و�أحالته �إىل رئي�س املجل�س،
م��ؤك� ًدا �أن م�رشوع القانون على م�ستوى جيد،
قريبا وح�سمه لإجراء االنتخابات.
و�سيتم مناق�شته ً
ووجه النائب امل�رصي عبداحلميد كمال ،انتقا ًدا
الذعا لرئي�س الربملان ،ب�سبب ت�أخر �إ�صدار قانون
ً
الإدارة املحلية و�إجراء االنتخابات.

