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مصر

لجان االنتخابات من دون ناخبين ...وآخر سائح روسي يغادر البالد
القاهرة ــ رنا ممدوح
«ه ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدن ـ ـي ـ ــا فـ ــاض ـ ـيـ ــة ك ـ ـ ـ ــده ل ـ ـيـ ــه»،
التصريح السابق لرئيس ديوان رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي ع ـهــد حـسـنــي م ـبــارك،
زكريا عزمي ،معلقا على ضعف إقبال
الـنــاخـبــن فــي اللجنة الـتــي أدل ــى فيها
ب ـصــوتــه ف ــي ج ــول ــة اإلع ـ ـ ــادة لـلـمــرحـلــة
الـثــانـيــة لــانـتـخــابــات ال ـبــرملــان ـيــة ،يــوم
أم ـ ـ ــس .ال ـج ـم ـل ــة ك ــاشـ ـف ــة ،وت ـص ـل ــح أن
ت ـكــون ع ـنــوانــا لـلـيــوم االن ـت ـخــابــي كـلــه،
فقد ظهرت غالبية اللجان االنتخابية
بال ناخبني وصناديق االقـتــراع فارغة
مـ ــن أوراق الـ ـت ــرشـ ـي ــح ،ف ـي ـم ــا رصـ ــدت
ع ــدد مــن املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة املــراقـبــة
لــان ـت ـخــابــات خ ــروق ــا أب ــرزه ــا الــرشــى
املالية أمام اللجان وتوجيه الناخبني.
وتجرى جولة اإلعــادة في هذه املرحلة
ع ـلــى ال ـن ـظــام الـ ـف ــردي ف ـقــط ب ـعــد حسم
قــائ ـمــة «ف ــي ح ــب م ـص ــر» نـجــاحـهــا في
الجولة األولى ،كما تجرى هذه الجولة
األخـيــرة وفـقــا لتقسيم «اللجنة العليا
لــانـتـخــابــات» فــي  13محافظة أبــرزهــا
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة والـ ـقـ ـلـ ـي ــوبـ ـي ــة وب ــورسـ ـعـ ـي ــد
واإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة وال ـس ــوي ــس ودمـ ـي ــاط.
وق ـ ــال امل ـس ـت ـش ــار ع ـم ــرو مـ ـ ـ ــروان ،وه ــو
املتحدث باسم اللجنة ،إن اللجنة تلقت
« 31شـ ـك ــوى الـ ـي ــوم (أمـ ـ ــس)  ،تـتـعـلــق

معظمها بامتناع القضاة عن مساعدة
ذوي االحتياجات الخاصة واالستعالم
غير الصحيح عن اللجان» ،مشيرًا إلى
أن العمل انتظم فــي جميع الـلـجــان ما
عدا  17واحدة.
وأضــاف مــران« :اللجنة العليا ضبطت
 5حاالت مخالفات دعاية ،وحالة تقديم
رشوة ،وأخرى تكرار تصويت ،واتخذت
اإلجراءات القانونية» بحقها.
ويتنافس في هذه الجولة  426مرشحا
على  213مقعدا انتخابيا بعدما أعلن
فوز تسعة مرشحني في الجولة األولى
مــن املرحلة الثانية .وكشف م ــروان في
املؤتمر أن عدد الذين أدلــوا بأصواتهم
فــي ال ـيــوم ال ـثــانــي الن ـت ـخــابــات اإلع ــادة
للمرحلة الثانية في الـخــارج بلغ نحو
 13ألـ ــف ن ــاخ ــب .وجـ ـ ــرت االن ـت ـخ ــاب ــات
أمس تحت حماية مشددة من الشرطة
وال ـ ـج ـ ـيـ ــش خ ـ ــوف ـ ــا مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـنــف
وتـفـجـيــر .أمــا فــي شـمــال سيناء (زيــاد
ســامــة) ،فشهد ال ـيــوم األول مــن جولة
اإلع ـ ــادة إق ـب ــاال م ـح ــدودا وضـعـيـفــا ،ما
اض ـطــر أق ــرب ــاء املــرشـحــن ومـنــدوبـيـهــم
إلى اللجوء لجلب املواطنني من بيوتهم
بواسطة سيارات تقلهم من البيوت إلى
ل ـجــان االن ـت ـخــابــات وال ـع ـك ــس .وجــالــت
سـيــارات تحمل مكبرات صــوت شــوارع
مدينتي العريش وبئر العبد ملناشدة

إن» ال ــذي كــان يقيم فيه الـقـضــاة خالل
الجولة األولى من االنتخابات ،ولدواع
أمـنـيــة ،نقلت إقــامــة الـقـضــاة مــن مدينة
الـعــريــش إل ــى بـئــر الـعـبــد الــواقـعــة غــرب
سـيـنــاء بنحو  80كـلــم ،وأحــاطــت قــوات
األمـ ــن م ـقــر إق ــام ــة ال ـق ـضــاة بــاملــدرعــات
وأغ ـل ـق ــت ج ـم ـيــع الـ ـط ــرق امل ــؤدي ــة إل ـيــه،
ك ـمــا أخ ـلــت عـ ــددا م ــن س ـكــان الـبـنــايــات
القريب من مقر إقامتهم في مبنى مركز
اإلعالم في بئر العبد .في قضية أخرى،
قــال «الـجـهــاز املــركــزي للتعبئة العامة
واإلحـ ـ ـص ـ ــاء» ،أم ـ ــس ،إن عـ ــدد ال ـس ـيــاح
الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة %9.3
خــال الشهر املــاضــي ،وهــو االنخفاض
الـ ـ ـ ــذي تـ ـب ــع ان ـ ـف ـ ـجـ ــار ط ـ ــائ ـ ــرة الـ ــركـ ــاب
ال ــروس ـي ــة .ك ـمــا ق ــال ــت وزارة ال ـط ــوارئ
الروسية إن آخــر مجموعة من السياح
ال ـ ــروس غ ـ ــادرت م ـص ــر ،أول م ــن أم ــس،
فيما أنهت إخــراج كل أمتعة سياحها،
أمس .وأضاف «املكتب اإلعالمي لوزارة
ال ـط ــوارئ ال ــروس ـي ــة» ،إن «م ـصــر الـيــوم
خالية من السياح الروس».
إلــى ذلــك ،ومــع انتشار وقائع التعذيب
فــي أق ـســام الـشــرطــة وحـ ــاالت االخـتـفــاء
القسري ،قال وزير الداخلية ،مجدي عبد
الغفار ،إنــه مــا مــن تعذيب منهجي في
األقسام أو اختفاء قسري ،وإن الشرطة
«جهاز سمعته طيبة في مصر».

الناخبني بالنزول من بيوتهم والتوجه
إلــى لجان االقـتــراع واإلدالء بأصواتهم
بـ ــدعـ ــوى أن ذل ـ ــك «م ـ ــن أج ـ ــل مـسـتـقـبــل
أوالدهم واستقرار مصر».
كذلك شهدت لجان االنتخابات انتشار

جولة اإلعادة في
هذه المرحلة على
النظام الفردي فقط

ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ـ ــن أمـ ــام ـ ـهـ ــا ب ـ ـص ـ ــورة غ ـيــر
مسبوقة ،وأقامت القوات سواتر ترابية
على مداخل اللجان يقف بجوارها عدد
كبير مــن األم ــن ،إضــافــة إل ــى إغ ــاق كل
ال ـط ــرق وامل ـح ــات املـحـيـطــة ب ـهــا ومـنــع
س ـي ــر امل ــركـ ـب ــات واألف ـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن ال ـس ـيــر
بــال ـقــرب مـنـهــا ع ـلــى م ـســافــة  500مـتــر.
كما سجل للمرة األول ــى تفتيش األمــن
للناخبني شخصيا قبل دخــولـهــم إلى
الـلـجــان .وبـعــد تفجير فـنــدق «ســويــس

بمزيد من األسى واللوعة
تنعى الجبهة املوحدة لرأس بيروت
ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس والـ ـعـ ـض ــو امل ــؤس ــس
للجبهة املرحوم
عادل جميل نصار
وتتقدم من عائلته وأصدقائه ومحبيه
بأحر التعازي وأصدق املشاعر.

استراحة
2161 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 6 1

ول ــده ــا :ال ــدك ـت ــور م ـي ـشــال مـعـكــرون
وعائلته
ابنتها :ساميا زوجــة غسان طعمه
وعائلتها
شقيقاها :مـيـشــال نجيب معكرون
وعائلته
روكز نجيب معكرون وعائلته
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة روز
معكرون
عائلة املرحومة فيوليت خوزامي
عائلة املرحومة سعاد فلفلي
أحـفــادهــا :الــدكـتــور ســامــي معكرون
وعائلته
الدكتورة لينا معكرون
الدكتور هشام غسان طعمه
كمال طعمه
وعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــات :م ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــرون،
أرس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــان ،ط ـ ـع ـ ـمـ ــه ،خـ ـ ــوزامـ ـ ــي،
فلفلي ،مسلم ،فــارغــاس ،مولينيرو،
ب ــوع ـس ــاف ،ش ـع ـيــا ،ك ـع ــدي ،ح ـجــار،
خـ ـ ـ ــوري وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم فـ ــي ال ــوط ــن
وامل ـه ـج ــر ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم فـقـيــدتـهــم
الغالية املرحومة
أوجيني نجيب معكرون
أرملة املرحوم سعيد معكرون
املـنـتـقـلــة إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى نـهــار
الثالثاء أول كانون األول .2015
يحتفل بالصالة لــراحــة نفسها في
تـمــام الساعة الثانية مــن بعد ظهر
اليوم األربـعــاء  2كانون األول 2015
ف ــي كـنـيـســة س ـي ــدة ال ـح ـن ــان ل ـلــروم
امللكيني الكاثوليك ـ ـ عجلتون.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ،ويومي الخميس
والجمعة  3و 4الجاري في صالون
الـكـنـيـســة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة بعد
الظهر ولغاية الثامنة مساء.

أفقيا
 -1رئيس تركي – حــرف عطف –  -2عملة إيطالية قبل الوحدة اإلقتصادية األوروبـيــة – دولة
أوروبـيــة –  -3النقود الورقية أو املعدنية – ظمأ –  -4خاصتك باألجنبية – للتفسير – صفة
رمح حاد الرأس –  -5محب الذات – من الطيور –  -6آلة موسيقية غربية – قمر باألجنبية – -7
دويبات صغيرة من الحيوانات العديمة الفقار تعيش أحيانًا في جوف األرض أو في إمعاء
اإلنسان – قلب الثمرة –  -8فوالذ من الحديد – اسم شرط يجزم فعلني ُيستعمل لغير العاقل
ّ
ّ
شرقي مدغشقر من دول الكومنولث إستقلت
الهندي
–  -9من أسماء البحر – جزيرة في املحيط
ّ
املقطعات الشعرية يتألف كل منها من أربعة
عام  1968وأصبحت جمهورية عام -10 – 1992
أبيات من الشعر

عموديًا

 -1قصر رئاسة الجمهورية في مصر ُ
ويعرف أيضًا بقصر العروبة –  -2كتلة جبلية في بلغاريا
بسالسل رودوبا – مصيبة وحلول الشر –  -3قميص من زرد الحديد ُيلبس في القتال وقاية
ّ
الصفوية تشتهر بصناعة الـسـ ّـجــاد –  -4من
مــن ســاح الـعــدو – مدينة إيــرانـيــة مهد الــدولــة
الفاكهة اإلستوائية – طعم الحنظل –  -5إسم أطلق قديمًا على املناطق املمتدة بني الرين واأللب
واملتوسط والبيرينه واألطلسي – وشــى وثرثر –  -6جهاز اوتوماتيكي – عاصفة بحرية –
ضمير منفصل –  -7متشابهان – نوتة موسيقية – تتساقط من العيون –  -8دلك دلكًا شديدًا
أو هرس بالعامية – عسل –  -9أكبر املدن في تركيا – للنداء –  -10صحيفة أميركية مشهورة

شروط اللعبة

مشاهير 2161

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
 -1أبو الهول –  -2الفاييت – فا –  -3ابا – ماردين –  -4حل – مات – قرأ –  -5قاسمه – ول – -6
دم – لو – برزخ –  -7فيلنوف –  -8متز – جب – زي –  -9رافينا – جمل –  -10بيت الدين

عموديًا
 -1األحمدي – رب –  -2بابل – ماي –  -3وفا – فتفت –  -4ا ا – ماليزيا –  -5ليماسول – لن – -6
هياتم – نجاد –  -7وتر – هبوب –  -8دق – رف – جن –  -9فيروز – زم –  -10خان الخليلي

حل الشبكة 2160

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ع ــازف بيانو فرنسي سويسري (ُ )1962-1877يـعــد مــن أهــم املوسيقيني
الكالسيكيني شهرة فــي بــدايــات الـقــرن العشرين .عشق موسيقى فاغنر
وق ــرر خــوض تجربة قـيــادة األورك ـس ـتــرا  = 4+5+3+8+10ادخ ــار امل ــال ■
 = 11+7+6+1بحيرة مصرية ■  = 2+10+9صف من السيارات

حل الشبكة الماضية :قاسم سليماني

زوجة الفقيد منى فؤاد خوري
أوالده :كريم ،هبة ورجا
اشـ ـق ــاؤه :أم ــن زوج ـت ــه ري ـنــه ودي ــع
الزعمط وعائلتهما
املرحوم سهيل
وعموم عائالت :نصار ،خوري ،جابر،
س ـل ـم ــون ،ك ـن ـع ــان ،م ـن ـ ّـي ــر ،ك ــوران ــي،
ب ــو واك ـ ــد ،غ ـن ـمــا ،عــرمــونــي وع ـمــوم
عائالت عني كسور وانسباؤهم في
الوطن واملهجر ينعون إليكم بمزيد
مــن الـحــزن واألس ــى فقيدهم الغالي
املأسوف عليه املرحوم
عادل جميل نصار
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى أم ــس
الثالثاء الواقع فيه األول من كانون
األول  2015متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
اليوم األربـعــاء  2كانون األول 2015
ف ــي ك ـن ـي ـســة مـ ــار ب ـط ــرس وب ــول ــس،
الحمرا ،قرب البيكاديللي ثم يوارى
ال ـث ــرى ف ــي م ــداف ــن الـعــائـلــة ف ــي عني
كسور.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابتداء من الساعة العاشرة
صباحًا ويومي الخميس والجمعة
 3و 4الـ ـج ــاري ف ــي ن ـ ــادي خــريـجــي
الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة اب ـ ـت ـ ــداء مــن
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
لغاية الساعة السابعة مساء.

