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حددت الحكومة البريطانية يوم الثالثين من مايو الحالي آخر موعد 
الستالم كل التقارير واالفادات عن نشاطات جماعة االخوان المسلمين 
في بريطانيا، ووضعت الحكومة مجموعة من التوجيهات االرشادية 

التي باستطاعة الجهات المهتمة األدالء بإفاداتها حول نشاطات الجماعة التي 
سيتضمنها التقرير الذي سيقدم لرئيس الحكومة ديفيد كامرون خالل عطلة 

الصيف، وتقييم موقف الحكومة البريطانية من الجماعة على أساسه.

لن��دن: 30 مايو آخ��ر موع��د لتقري��ر نش��اطات »االخ��وان« ف��ي بريطاني��ا

وب���دأت  السبت الماضي مرحلة ال��دع��اي��ة االنتخابية 
لمرشحي رئاسة الجمهورية في مصر، كل من عبدالفتاح 
السيسي وزير الدفاع السابق وحمدين صباحي زعيم التيار 
الشعبي، وذلك بعد اعتمادهما بشكل رسمي كمرشحين 
في السباق الرئاسي المقرر إجراؤه في أواخر الشهر الجاري.

حملة السيسي
وأع��ل��ن المتحدث ب��اس��م حملة ال��م��رش��ح عبدالفتاح 
»السيسي« في  السيسي أن خطة الدعاية االنتخابية ل�
ات تلفزيونية لشرح  االسبوع األول، ستشمل عدة لقاء
أهم الملفات ورؤيته الخاصة بها، كما سيستعرض اوضاع 
البالد، والمشاكل التي تواجهها من صحة وتعليم، والكثافة 

السكانية.
وأك��د أن الدعاية االنتخابية التي ستقوم بها الحملة 

ستشهد ترشيدًا كبيرًا لإلنفاق، موضحًا أن هناك تواصاًل جادًا 
مع المصريين في الخارج، وهناك مجموعات ترغب في لقائه 
والقدوم لمصر لعقد اجتماعات معه، الفتًا الى أنه قد تم وضع 
جداول للمؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات والتي ستبدأ في 

االسبوع الثاني للحملة.
وعلى صعيد متصل أعلن عبدالنبي عبدالستار المتحدث 
الرسمي لحملة السيسي الجمعة الماضية عن انضمام 12 حزبًا 
للحملة الموحدة ومنها أحزاب مصر العربي والناصري والجيل 
واألمة وحقوق اإلنسان والمواطنة ومصر الثورة، وحماة الوطن 

وغدًا الثورة واألحرار ومصر الفتاة.
وأك��د عبدالستار خ��الل المؤتمر الصحفي للحملة الشعبية 

الموحدة بمقرها وسط القاهرة : ان انضمام هذه األحزاب يأتي 
في إطار التنسيق في ما بين الحملة وبين هذه األحزاب من أجل 
العمل المشترك على أرضية واحدة، من خالل عقد المؤتمرات 
الجماهيرية في المحافظات لدعم ترشيح المشير السيسي في 

االنتخابات الرئاسية.
ه��ذا وتشير توقعات المراقبين والمحللين إل��ى ف��وز كاسح 
للمرشح عبدالفتاح السيسي على منافسه حمدين صباحي العتالء 
سدة الحكم في مصر نظرًا للشعبية الجارفة التي اكتسبها إبان 
ثورة 30 يونيو، حيث استطاع وبما يتمتع به من كارزما ورؤية 
ثاقبة في المواقف أن يمثل عامل الحزم والحسم بانحيازه للثورة 
وللجماهير المصرية بالقضاء على حقبة جماعة االخوان المسلمين 
بعد عام من حكم مصر وعزل محمد مرسي بعد تجربة فاشلة 

ت حقيقتهم بانفرادهم بالحكم وإقصاء  عرَّ
األط���راف االخ���رى وأخ��ون��ة مفاصل الدولة 
وممارسة الفساد ودعم الجماعات االرهابية 
والتخابر م��ع أط���راف خ��ارج��ي��ة متطرفة 
ومتشددة والتي مثلت في مجملها تهمًا 
وقضايا تحاكم عليها الجماعة وقياداتها 

اليوم أمام القضاء المصري.

اإلنفاق االنتخابي
ويأمل المصريون أن يتم تجاوز ومعالجة 
الكثير من السلبيات واألخطاء التي واكبت 
التجارب السابقة خاصة االخيرة والتي كان 
أبطالها جماعة االخ���وان المسلمين، من 
تزوير وشراء أصوات وإنفاق ال محدود على 
الحمالت والدعاية بأموال طائلة لم يكن ُيعرف مصدرها في 

أغلبها.
ويرى قانونيون وأكاديميون مصريون أنه ورغم أن مشروع 
قانون االنتخابات حدد سقف اإلنفاق االنتخابي بعشرين مليون 
جنيه في الحملة األساسية وخمسة ماليين في حملة اإلعادة، إال 
أن العقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفات التمويل ليست رادعة 

للحد من تجاوز المخالفين.
وتطالب تلك األوساط بإقرار نظام لمراجعة التمويل االنتخابي 
والمبالغ التي حصل عليها كل مرشح، ومصدرها وطبيعتها وما 
أنفقه منها على الحملة االنتخابية وأوجه اإلنفاق لتحقيق المساواة 

في الدعاية االنتخابية وتجنب الخروقات واالختالالت.

إنطالق مرحلة الدعاية االنتخابية المصرية

السيسي في الطريق الى قصر الرئاسة

❞ مخطط إخواني إلفشال اإلنتخابات بالفوضى وأعمال العنف

 م���ع ب���دء مرحل���ة الدعاية االنتخابية للرئاس���ة المصرية بدأت معها جماعة االخوان المس���لمين موجة م���ن العنف واالرهاب 
تمثل في وقوع انفجارين الجمعة في س���يناء والقاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن االنفجارين وما تزامن معهما من 
أحداث عنف وتخريب في بعض المحافظات هدفها منها إشاعة حالة من الترويع قبل االستحقاق االنتخابي وأن هذه االعمال 

االرهابية لن تثني األجهزة األمنية من مالحقتهم والقضاء عليهم.

> ظ��ل��ت عملية ط���رد ج��م��اع��ة االخ���وان 
المسلمين من دولة قطر وسحب جنسيتها 
عن عدد من قيادييها ضمن االتفاق بينها 
ودول خليجية.. تأخذ التردد مابين تأكيدات 
بأن عملية الطرد بدأت فعاًل وأخذت بعض 
قيادات االخ��وان وجهتها الى ليبيا، ومابين 
نفي من قبل عناصر واعالم جماعة االخوان 

المسلمين :
وت��داول��ت أن��ب��اء على ال��وك��االت والصحف 
العالمية ان م��ص��ادر سياسية وعسكرية 
وأمنية كشفت »السبت« الماضي ان مطار 
بالعاصمة الليبية ط��راب��ل��س شهد حركة 
وصفت بالمريبة مؤخرًا بسبب تواتر الرحالت 
الجوية لعدد من الطائرات القطرية المدنية 

والعسكرية.
ونقلت ال��وك��االت ع��ن صحيفة »ال��ع��رب« 
اللندنية قولها  : »ان الطائرات تحمل قادة من 
الصف األول والثاني لجماعة االخوان المسلمين 
الذين قررت الدوحة اخراجهم من اراضيها.

وبحسب المصادر فإن عملية نقل اعضاء 
ج��م��اع��ة االخ�����وان ت��ج��ري ب���اش���راف جهاز 
االس��ت��خ��ب��ارات ال��ق��ط��ري��ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
المليشيات المسلحة الليبية الموالية لها، 
وكذلك بالتعاون مع االستخبارات التركية.
وت��أت��ي ه���ذه ال��خ��ط��وة ب��ع��د ت��وق��ي��ع قطر 
على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تلزم 
الدوحة بتعديل سياستها المؤيدة لالخوان 

المسلمين والمعيقة لالندماج ضمن موقف 
خليجي موحد.
نفي قطري 

ونقلت صحيفة »المصري اليوم« عن مصادر 
أمنية ان الرئيس المصري المعزول محمد 
مرسي قال معلقًا على طرد قطر لقيادات 
الجماعة : »ان قطر لن تطرد االخ��وان من 
اراضيها، ولن توافق على مطالب السعودية 

واالمارات كما يتداول اآلن في الصحف.
وذكرت نفس الصحيفة »السبت« الماضي 
ان مصدر بجماعة االخوان المسلمين يوجد 
حاليًا بالعاصمة القطرية ال��دوح��ة ق��ال ان 
الحكومة القطرية طمأنت قيادات الجماعة 
واعضاء الصف الثاني بها، بشأن موقفها من 
استمرار وجودهم على أراضيها بعد تعهدها 
االخير لمجلس التعاون الخليجي.. مشيرًا الى 

ان م��س��ئ��واًل قطريًا كبيرًا قال 
لقيادي اخواني »نصًا« »انه القلق 
ع��ل��ى وج��وده��م ف��ي ق��ط��ر ول��ن 

يطردهم أحد«..
وتابع : »االمارات والسعودية 
طلبا من الجانب القطري سحب 
الجنسية من بعض الشخصيات 
وفي مقدمتهم يوسف القرضاوي 
وال��ق��ي��ادي االخ��وان��ي السعودي 
اح��م��د االح��م��ري.. لكن الجانب 
القطري رف��ض«.. وعلى صعيد 
متصل ذكرت صحيفة »كرستيان 
مونيتور« االمريكية : »ان الدعم 
القطري لالخوان المسلمين من 
خالل حملة مقاطعة لمصر ودول 
الخليج هو ج��زء من ره��ان على 

حفظ ماء الوجه لقطر.
وقالت الصحيفة في تقرير لها 
اوردته على موقعها االلكتروني 
يوم »السبت« : »ان جماعة االخوان المسلمين 
المحظورة التي بثت سمها في كل منطقة 
توجد بها أحد اعضائها البارزين، اثارت حالة 
خالف عميقة واحتقان بين قطر وكل من 
السعودية واالمارات والبحرين في حالة نادرة 
وغير مسبوقة في تاريخ العالقات الخليجية 

الخليجية.

»اإلخوان« قطر تبحث عن مأوى ل�
تقرير دولي : »االخوان« تنشر سمومها

 في كل المنطقة.. ودعم قطر 
للجماعة لن يتوقف

مرشحان ينافسان األسد باالنتخابات السورية
أعلنت المحكمة الدستورية العليا في 
ح 

ّ
سورية، األحد، قبول ثالثة طلبات ترش

إلى  االنتخابات الرئاسية، الُمقّررة في 
الثالث من  يونيو الُمقبل، تبّين منها أن 
الرئيس  السوري بشار األسد سيخوض 
االنتخابات في مواجهة مرشحين اثنين 

آخرين.
وج��اء ف��ي بيان ت��اله الناطق الرسمي 
ه 

ّ
باسم المحكمة، ماجد الخضرة، وبث

التلفزيون  الرسمي مباشرة "بعد إقفال 
��ح لالنتخابات الرئاسية ، 

ّ
ب��اب ال��ت��رش

وورود  الصندوق من مجلس الشعب 
حه لمنصب رئاسة 

ّ
الحاوي على تاييد أعضاء مجلس الشعب لمن تقّدم بطلب  ترش

ح 
ّ

الجمهورية ، وقبلت المحكمة الدستورية العليا بحسب النتائج طلبات الترش
المقدمة من : ماهر عبد الحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ  األسد".

م أمام المحكمة الدستورية  
ّ
حه التظل

ّ
 لمن ُرفض طلب ترش

ّ
وأوضح الخضرة أنه "يحق

العليا، خالل ثالثة أيام  تنتهي بنهاية دوام يوم االربعاء الواقع في 7 مايو.

التحقيق مع مجموعة من »القاعدة« 
حول اختفاء الطائرة الماليزية

  تستجوب السلطات الماليزية 11 شخصًا ممن يرتبطون بتنظيم "القاعدة" 
حول  إمكانية كونهم وراء اختفاء طائرة الرحلة "إم إتش 370". وأفادت صحيفة " 
ميرور"البريطانية أن المجموعة التي اعتقلت األسبوع الماضي في العاصمة  الماليزية 
كوااللمبور،  تشكل جزءًا من جماعة "إرهابية عنيفة جديدة" تخطط  لهجمات 
تفجيرية في دول إسالمية. وطالب محققون دوليون من مكتب التحقيقات  الفيدرالي 
األميركي )إف بي آي( وجهاز االستخبارات البريطاني )إم آي 6(  باستجواب دقيق  
وأكد ضابط من مكافحة اإلرهاب الماليزية أن اعتقال المجموعة  المشتبه بها والتي 
تتراوح أعمار أعضائها بين 22 عامًا و 55 عامًا وتضّم طالبًا  وعمااًل وأرملة شابة، 
ورجال أعمال زاد الشكوك في احتمال أن يكون الختفاء  الطائرة عالقة بعمل إرهابي. 

وأضاف "ال يزال احتمال أن يكون مقاتلون غيروا  مسار الطائرة كبيرا.

»ذي تايمز«: 
بريطانيون ينضمون  

الى القاعدة في اليمن

ذك��رت صحيفة »ذي تايمز« البريطانية أن الجهاديين 
البريطانيين انضموا لتنظيم القاعدة التي تقاتل القوات 
اليمنية، بعد أن شنت األخيرة هجومًا واسعًا في جنوب البالد.. 
ونقلت الصحيفة يوم »الجمعة« عن مقيمين في محافظة شبوة 
أن بريطانيين وجزائريين ومقاتلين من الشيشان من ضمن 
االجانب اصحاب اللغة العربية الركيكة يقاتلون اآلن في صفوف 

القاعدة. وأشارت الصحيفة الى أن 21 جنديًا وأكثر من 20 
مسلحًا قتلوا في المعارك خالل األيام الثالثة الماضية.. ويأتي 
ذلك بعد أن صرح الرئيس عبدربه منصور هادي ان »%70« 
من مقاتلي القاعدة أجانب، مشيرًا الى أن استراليين وبرازيليين 
وهولنديين من ضمن الذي قتلوا في العملية األمنية األخيرة 

على اإلرهابيين.


