
> طالب الدكتور مختار جمعة- وزي��ر األوق��اف 
المصري- بسرعة حل فرع ما ُيعرف باتحاد علماء 
المسلمين ف��ي القاهرة وحظر نشاطه، واعتبار 
أعضائه منتمين الى مؤسسة محظورة تشكل خطرًا 

على الفكر االسالمي.
 وقالت صحيفة »االهرام«: إن وزير االوقاف قدم 
طلبًا رسميًا ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ال��ى مشيخة األزه��ر، 
وأحال اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ األزهر طلب 
وزير االوقاف الى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث 
االسالمية لدراسته، وأمر بسرعة تشكيل لجنة القيم 

التي اقترحها الوزير.

األزهر يدرس 
حظر اتحاد

 »علماء المسلمين«

> بنجاح كبير وتقدير عاٍل من االس��رة العربية 
والدولية واصل المصريون خطواتهم التاريخية 
الستكمال مراحل خارطة الطريق في استحقاق 
االنتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 ،27 من 
مايو الجاري والتي يخوضها المرشح األبرز واألوفر 
حظًا المشير عبدالفتاح السيسي ومنافسه المرشح 

حمدين صباحي :
وتنتهي مساء اليوم فترة تصويت المصريين 
بالخارج بانتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بعد 
ق��رار اللجنة العليا لالنتخابات تمديدها لمدة 
24ساعة حيث كان مقررًا ان تنتهي مساء أمس 

األحد، بعد ان بدأت صباح يوم الخميس الماضي.
وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم 
وزارة الخارجية ان »الشعب المصري في الخارج يقبل 
بكثافة على عملية التصويت.. لقد اقتربنا مساء 
السبت من الربع مليون ناخب، وهذا  رقم كبير خاصة 
اذا تمت مقارنته بأعداد المصوتين على دستور 
2014م.. وعبر عن امله »ان تكون االنتخابات 
بالداخل مثلما كانت بالخارج وتكون هناك كثافة 

تصويتية يومي 26 و 27 مايو الجاري.
وواصل المرشح األبرز المشير عبدالفتاح السيسي 
عرض برنامجه االنتخابي ورؤيته الدارة دفة أكبر بلد 
عربي، وتحدث في حواراته بالفضائيات المصرية التي 
كشف فيها تفاصيل االيام التي سبقت 30 يونيو، 
وكيف تجاهل »االخوان« االحتجاجات الشعبية التي 

طالبت برحيلهم عن السلطة.
كما طرح السيسي رؤيته لمستقبل العالقات 
العربية واالقليمية وخطته للتنسيق مع حكومات 
ال���دول ال��م��ج��اورة ف��ي م��ج��ال مكافحة االره���اب 
والسيطرة على الحدود المشتركة لوقف عمليات 

تهريب السالح والعناصر االرهابية والتكفيرية.
وتحدث المشير السيسي خ��الل ح��وارات��ه عن 
مستقبل العالقات مع اوروبا والواليات المتحدة، 
بعد سوء الفهم الذي ساد المجتمع الدولي بعد ثورة 
30 يونيو والذي يتالشى يومًا تلو اآلخر، بالتزامن مع 
استكمال المصريين مراحل خارطة الطريق.. كما 
عرض مالمح تفصيلية لخدمة المشروعات التنموية 
العاجلة التي يعتزم تدشينها أول عامين من واليته 
الرئاسية حال فوزه لرفع مستوى معيشة المواطن 
محدود الدخل، والحد من انتشار الفقر في المجتمع.

وتناول المشير السيسي في احاديثه عدة ملفات 
من بينها حقوق االنسان والديمقراطية والرد على 

مخاوف البعض من عودة الدولة البوليسية، ورؤيته لكيفية 
التعامل مع المعارضة وبرنامجه لمواجهة الفساد كما كشف 
عن توجهات برنامجه االنتخابي في كافة المجاالت الحياتية مثل 
التنمية المحلية والصحة والتعليم والطاقة والزراعة وأوضاع 

المرأة والشباب على وجه الخصوص.
واستبعد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في احاديثه 
فكرة تشكيل حزب سياسي ألنه يتطلع الى ظهير فكري ووطني 
من شعب مصر، وفي المقابل اعرب عن اعتقاده أن االحزاب 
السياسية القائمة في حاجة الى اع��ادة التنسيق فيما بينها 
والتكتل في كيانات سياسية اقوى واقل عددًا.. ووعد بتشجيع 

هذا االتجاه.
وتحت عنوان : »نقدر نبنيها من جديد« طرح حمدين صباحي 
المرشح لرئاسة الجمهورية المصرية برنامجه االنتخابي، ونشرت 
حملته يوم الجمعة الماضية النص الكامل للبرنامج بعد انتهاء 

لجنة الخبراء من تطويره.
وأكدت الحملة في بيان لها ان مرشحها يتميز دون غيره برؤية 
شاملة للتنمية يعبر عنها برنامج مدروس وبطريقة علمية 
تسمح بتطبيقه على أرض الواقع بما يحقق نقلة لالقتصاد الوطني 

المأزوم.
وقال عماد حمدي المتحدث االعالمي لحملة حمدين صباحي في 
االنتخابات ان برنامج صباحي ينقسم الى ثالث ركائز رئيسية اولها 
عدالة اجتماعية وتحقيقها التنمية االقتصادية، وتهتم بكيفية 

تأمين سبعة حقوق رئيسية للمواطن المصري 
باالضافة الى الحق في بيئة نظيفة او مايطلق 
عليه »7+1« وهي الحق في الغذاء، الحق في 
السكن، الحق في التعليم والثقافة، الحق في 
الصحة، الحق في العمل، الحق في االجر العادل، 

والحق في التأمين الشامل.
واكد البرنامج اهتمامه بعدد من المشروعات 
لشمسية  ا قة  لطا كا ية  لتنمو ا و مية  لقو ا
ومدن التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والتنمية الزراعية واالمن الغذائي 
وتنمية سيناء وتطوير قناة السويس وانشاء 

مفوضية مكافحة الفساد.
ويحتوي برنامج صباحي على ملحق خاص 
في حزمة  لمتمثلة  ا لتشريعية  ا باالجندة 
مشروعات قوانين والتي سيعرضها على 
البرلمان فور انتخابه، في مقدمتها قانون 
العدالة االنتقالية.. في الوقت الذي أكد فيه 

صباحي انه يعتزم استخدام سلطة التشريع الممنوحة لرئيس الجمهورية 
في الفترة االنتقالية لتعديل قانون التظاهر.

وفي احاديثه االخيرة قال المرشح الرئاسي حمدين صباحي انه ليس نادمًا 

على ترشحه للرئاسة ولن ينسحب من السباق الرئاسي، وسوف يكمل المشوار 
ألداء مهمته الوطنية والتاريخية.. مشددًا على انه لم يتلق أي دعم من 
أي جهة كانت لدعم حملته االنتخابية التي تقوم على امكانات متواضعة 

ومعقولة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 
11 ع��ض��وا ينشطون ب��إح��دى الجمعيات 
اإلسالمية بتهمة غسل األم���وال وتمويل 

اإلرهاب. 
وأف���ادت ال���وزارة ف��ي بيان لها ب��أن وح��دة 
مختصة في البحث في جرائم اإلرهاب تابعة 
لها قدمت 11 موقوفا من أعضاء وموظفي 
جمعية الخير اإلسالمية للمحكمة االبتدائية 
ب��ت��ون��س ال��ع��اص��م��ة بتهمة غ��س��ل األم���وال 

وتمويل اإلرهاب. 
وأوض��ح��ت أن النيابة العامة أذن��ت بفتح  

تحقيق ، حيث أصدر حاكم التحقيق ثالث 
بطاقات إيداع بالسجن بحق رئيس الجمعية 
وعضوين آخ��ري��ن لالشتباه ف��ي تورطهم 
بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل في مجال 

تمويل المجموعات االرهابية. 
وتأتي عملية اإليقاف في بداية حملة ضد 
الجمعيات اإلسالمية ذات التمويل المشبوه 
تنفيذا لخارطة الطريق التي تلزم الحكومة 
المؤقتة الحالية بمعالجة شاملة لملف اإلرهاب 
بهدف توفير مناخ مالئم إلج��راء انتخابات 

نزيهة. 

وانتشرت المئات من الجمعيات اإلسالمية 
مع قيام أول حكومة إسالمية في البالد في 
أعقاب الثورة لكن أغلبها يواجه اتهامات 
بتلقي تمويالت أجنبية والترويج لمذاهب 

مخالفة. 
وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان لها 
بوجود نحو 150 جمعية إسالمية مرخص 
لها يشتبه بضلوعها في تمويل النشاطات 
اإلرهابية في تونس وأعلنت عن التوجه نحو 
تجميد أموال من يثبت تورطها بالتعاون مع 

وزارة المالية.

> صنفت الواليات المتحدة »الدولة االسالمية في العراق 
والمعروفة باسم »داعش« و»جبهة النصرة« اللتين تقاتالن 

نظام الرئيس بشار األسد ككيانات ارهابية دولية.
وعدلت وزارة الخارجية االمريكية تسميتها السابقة 
للجماعتين بداًل من »جماعتين« ارهابيتين محليتين« الى 

»جماعتين ارهابيتين دوليتين«.

وبشكل م���واٍزِ فرضت اإلدارة األمريكية عقوبات ضد 
السعودي محمد ظافر الدبيسي كونه من كبار مبعوثي 
»تنظيم القاعدة« وال��ذي ح��اول التوسط بين »داع��ش« 
و»النصرة«، والعراقي عبدالرحمن مصطفى القادولي وهو 
عضو بارز في »داعش« سافر للقتال في سوريا بعد خروجه 

من السجن عام 2012م.

> كشفت صحيفة »الوطن« المصرية عن 
مصادر بالتنظيم الدولي لجماعة االخوان عن 
أن مجلس »ش��ورى االخ���وان العالمي« عقد 
اجتماعًا )الخميس( الماضي في األردن ضم 
ق��ي��ادات من التنظيم ال��دول��ي، لبحث اتخاذ 

خطوات تصعيدية ضد مصر.
وبحسب الصحيفة ف��إن ه��ذا ثاني اجتماع 
يعقده المجلس ف��ي األردن خ��الل الشهر 

ال��ج��اري.. ونقلت ع��ن م��ص��ادر اخ��وان��ي��ة: أن 
االجتماع بحث االت��ص��االت التي أجريت مع 
مسؤولين أوروب��ي��ي��ن للضغط على مصر، 
والترويج بأن أنصار الرئيس المعزول محمد 
م��رس��ي ي��ت��ع��رض��ون ل��ح��م��الت إب����ادة تخالف 
المواثيق الدولية، من أجل اعطاء مبررًا لفكرة 
التدخل األجنبي في مصر مثل سوريا، مع دعم 

جديد الخوان الداخل.

إيقاف 11 عضوًا بجمعية إسالمية تونسية بتهمة تمويل اإلرهاب استقالة  وزير العدل الكويتي 
المتهم بدعم االرهاب

»شورى اإلخوان العالمي« يبحث »داعش« و»النصرة« في قائمة اإلرهاب الدولي
باألردن التصعيد ضد مصر

قبل أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح استقالة وزير العدل واألوقاف والشؤون 
اإلسالمية الدكتور نايف العجمي.

وذكرت روسيا اليوم  ان العجمي قدم استقالته في أوائل شهر نيسان من هذا العام ألسباب 
صحية. سبق أن أشار الوزير ان هذا القرار الذي اتخذه ال عالقة له بالتهم الموجهة اليه من 
قبل عدد من السياسيين األمريكيين، ولكن لم توافق انذاك الحكومة الكويتية على استقالته. 
سبق أن قال نائب وزير الخزانة األمريكية ديفيد كوهين في أحد تصريحاته في مارس اذار، 
ان الوزارة التي يترأسها العجمي تسمح للمنظمات غير الحكومية بجمع األموال وارسالها الى 

سورية.
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المواطن الحر اقوى من كل دعاة
التجهيل والوصاية والتضليل

والكهانة

اليمن الجديد بات قويًا ويمثل 
رقمًا مهمًا في المعادالت السياسية 
على مختلف المستويات.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر 

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس المؤتمر- االمين العام

مصر تنتخب رئيسها

صباحي:
لن أنسحب من السباق الرئاسي ولم أتلق 
أي دعم مالي وحملتي بإمكانات متواضعة

برنامج صباحي :

> الدولة الحديثة ترتكز على الحرية والكرامة والديمقراطية
> العودة للدولة البوليسية في مصر

> القضاء على االرهاب والظلم وتحقيق العدالة واألمن

السيسي:

لن أشكل حزبًا سياسيًا وسأدعو األحزاب 
القائمة للتكتل في كيانات أقوى وأقل عددًا

برنامج السيسي :

> بناء الدولة على أسس الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق االنسان
> مشروعات تنموية في أول عامين إلنقاذ االقتصاد الوطني
> القضاء على االرهاب والجماعات التكفيرية ومحاربة الفساد


