
  
  
  

 

 
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
  مختار يعد تقريره عن حادث العبارة 

لموقع إخوان شرق -عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  -صرح النائب عصام مختار 
في غضون يومين  -رئيس مجلس الشعب -ور فتحي سرور بأن تقريراً مفصالً سيتم عرضه على الدكت

و الوقوف على المسئوليين عن هذه الكارثة ، )  ٩٨السالم ( لبحث أسباب حادث غرق العبارة المصرية 
أن لجنة تقصي الحقائق تعد حالياً  -نائب دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة -وقال عصام مختار

على أن يتم تحديد ميعاد عاجل في أول - جنة النقل بالبرلمان رئيس ل- تقريرها برئاسة حمدي الطحان 
  . جلسة برلمانية مقبلة لمناقشة العوامل التي أدت لوقوع الكارثة األسوأ في تاريخ البحرية المصرية 
وأشار مختار العائد من زيارة ميدانية لموقع الحادث إلى معاناة األهالي المتواجدين بمدينتي سفاجا 

اإلطمئنان على أحوال أبنائهم ، خاصة مع األحوال الجوية شديدة البرودة ، وهو ما دفع  والغردقة بغرض
مختار وباقي الوفد البرلماني لطلب توفير سرادقات تقي األهالي البرد وتكفيهم النوم بالعراء في إنتظار 

  . معرفة أخبار ذويهم أو في انتظار استالم جثثهم 
ساعة  ٢٢كارثة األخيرة أكد له أنه ظل عالقاً في الماء ما يزيد على وقال مختار أن أحد الناجين من ال

  . قبل أن تنقذه سفينة أجنبية بعد أن فقد ولديه و زوجته  
وأبدى مختار ألمه واستغرابه من معاملة المسئوليين ألهالي الضحايا  وعدم الحرص على تزويدهم 

النواب لمحافظ البحر األحمر بمراعاة ذلك إال  بالمعلومات لحظة بلحظة ، وهو ما تم تداركه بعد طلبات
أن األمر لم يكن بحاجة لطلب من أعضاء مجلس الشعب، متسائال عن كيفية الحال إن لم يتوافد أعضاء 

  . المجلس التشريعي إلى مكان الحادث للوقوف بجانب أهالي الضحايا 
  

  مختار يطالب بنقل موقف الحي السابع 
  

  عصام فؤاد : كتب
  

نائب دائرة مدينة نصر - قدم عصام مختار_ محافظ القاهرة_ ءه الدوري بالدكتور عبد العظيم وزيرفي لقا
عدة إقتراحات لتطوير و تحسين المرافق بمنطقة مدينة نصر ، وكان على رأسها  - ومصر الجديدة

راحة اقتراح بنقل موقف سيارات األجرة بالحي السابع إلى منطقة خلف الحي السويسري لتوفير سبل ال
ألهالي منطقة الطوب الرملي و كذلك لتعمير المناطق المتاخمة للحي السويسري ، خاصة مع شكوى 

  . األهالي من وقوع العديد من الحوادث في هذه المناطق غير المعمورة 
  

أن االقتراح يتم عرضه حالياً على لجنة مواقف السيارات " موقع إخوان شرق"_ وأكد مختار ل
  . ل تنفيذه بالمحافظة في سبي
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صقر قريش وسوق السيارات (كما قدم مختار عدة إقتراحات وحلول للمشاكل التي تعاني منها منطقة 

وطالب مختار محافظة القاهرة بسرعة إنارة شارعي الوفاء . بتوفير إحتياجاتها من مرافق و خدمات )
ستجاب رئيس حي مدينة واألمل و شارع المخيم الدائم بمدينة نصر ، أسوة بشارع زكي حسين الذي ا

  نصر مؤخرا لطلب النائب وسارع الحي بإنارته 
  

  مختار ومجاهد يرفضان تأجيل المحليات 
 -عضوا الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  - رفض النائبان محمود مجاهد وعصام مختار 

ية المحلية القائمة حاليا مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب المصري والخاص باستمرار المجالس الشعب
  . . لمدة سنتين إضافتين 

  
واعتبرا النائبان أن مشروع الحكومة المستند على قرار رئيس الجمهورية ينافي مزاعم الحكومة بالتقدم 

نحو اإلصالح ، مؤكدين أن تأجيل انتخابات المحليات سيرجع بالحياة السياسية في مصر خطوات للوراء 
  . . الحراك السياسي التي تشهدها البالد خالل الشهور الماضية  كما قد يقضي على ظاهرة

  
كما اشترك مجاهد ومختار في تقديم مشروع قانون يقضي بعمل المجالس الحالية لمدة ستة أشهر حتى 

يتمكن البرلمان المصري من تشريع قانون جديد لإلدارة المحلية بدال من تأجيل االنتخابات لعامين كاملين 
  . . لقائمة والتي استشرى فيها الفساد والمحسوبية بالمجالس ا

  
عضوا من أعضاء لجنة اإلدارة المحلية بمشروع القانون الذي قدمه ثمانية من نواب  ٢٠وقد رحب 

عضوا بلجنة اإلدارة المحلية التي ناقشت مشروع قانون ٢٢اإلخوان بالبرلمان المصري وذلك من أصل 
إال أن رئيس اللجنة عمد إلى رفع جلسات المناقشة وتأجيل التصويت  تأجيل المحليات ظهر يوم اإلثنين ،

لجلسة مسائية تعقد في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ، وذلك بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني 
  . للتصويت على مشاريع القوانين المقدمة أمام اللجنة 

  
في تأجيل االنتخابات تأتي نتيجة الخوف من ومن جانبهم اعتبر محللون سياسيون أن رغبة الحكومة 

اكتساح اإلخوان لها ، خاصة مع التواجد الملموس لجماعة اإلخوان بين الجماهير المصرية وعدم امتالك 
  . . الحزب الوطني الحاكم ألي شعبية في الشارع المصري 
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  مختار يبحث أزمة الطيور مع التجار 

٢٠٠٦- ٢-٢١   
  عصام فؤاد : كتب

عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين ونائب مدينة نصر ومصر  –م مختار عقد عصا
مع تجار الدواجن والطيور بمنطقة مصر  - ٢٠٠٦-٢- ٢٠مساء االثنين  -اجتماعا موسعا  –الجديدة 

الجديدة لبحث كيفية تجنب الخسائر الفادحة التي يتعرض لها تجار الدواجن بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا 
الطيور في مصر نهاية األسبوع الماضي ، حيث رفع حوالي مائة من أصحاب مزارع الطيور والتجار 

من خطة الحكومة للتعامل مع األزمة ، مؤكدين أن إجبار الحكومة تجار ) عصام مختار( شكواهم للنائب 
زاقهم مما يهدد الدواجن على فتح محالهم وتفريغ ما فيها سيجلب عليهم كارثة حقيقية بعد وقف مصدر أر

  . بيوتهم وأسرهم باالنهيار والتمزق 
  

في االجتماع الذي حضره ممثلين عن الغرفة التجارية والمجلس المحلي بمصر الجديدة  –وطالب التجار 
بسرعة معاودة أنشطتهم وأعمالهم ، وحذروا من الخطة التي تنفذها الحكومة حالياً بغرض محاصرة  –

بطابور العاطلين فضالً  –في القاهرة وحدها  –لحاق مليون ونصف عامل المرض ألنها قد تتسبب في إ
  . عن قرابة السبعة ماليين فرد آخرين يعتمد دخل أسرهم على تجارة وتربية الطيور 

  
ومن جانبه أكد عصام مختار بأنه سيتم دراسة اقتراحات التجار وأصحاب محالت الطيور وبحث البدائل 

واجن فوراً ، مع توخي الحرص الالزم لمنع انتشار المرض ، خاصة مع المناسبة لتشغيل محالت الد
تأكيد وزارة الصحة أن الفيروس المسبب إلنفلونزا الطيور ال ينتقل لإلنسان عن طريق األكل ألن هذا 
الفيروس يموت عند طهي الطيور في درجات حرارة أعلى من سبعين درجة مئوية ، كما وأضح أنه 

لمساعدة أصحاب المزارع والتجار  –مع كتلة نواب اإلخوان بمجلس الشعب  –جلة سيتقدم باقتراحات عا
  . في الخروج من هذه األزمة 

  
يذكر أن النائب عصام مختار قد تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة ووزير الحصة فور اكتشاف 

تدابير التي اتخذتها حاالت إصابة بمرض أنفلونزا الطيور في مصر ، حيث طالب الحكومةَ بتوضيحِ ال
 لمواجهة هذه الكارثة ومقاومة المرض كما طالبها بالتزامِ الشفافية في نقل المعلومات حتى يتكاتف الجميع

  في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد حياة واقتصاد المصريين 
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  مختار يزور المرضى بمستشفى منشية البكري 

٢٠٠٦- ٢-٢٦   
  أحمد غانم :كتب

  
بعدد من الجوالت الميدانية يوم الجمعة _  نائب مدينة نصر ومصر الجديدة_ عصام مختارقام األستاذ 

حيث قام بزيارة مستشفى منشية البكري بمصر الجديدة والتقى بمرضى  ٢٠٠٦-٢-٢٤الماضي 
المستشفى وقدم لهم بعض الهدايا الرمزية كما صلى الجمعة بأحد مساجد منطقة منشية البكري وتحدث 

  . عن كارثة إنفلونزا الطيور التي حلت بمصر وسبل عبور هذه األزمة  عقب الصالة
  

وعقب انتهاء الصالة التف عدد من المصلين حول النائب وتحدثوا معه عن مشاكلهم بالمنطقة ووعدهم 
مختار ببذل كل ما يملك من أجل حل هذه المشاكل كما التقى النائب بمجلس إدارة إحدى الجمعيات 

ة وتعرف على أنشطتهم التكافلية وفي نهاية جوالته زار مختار معرض التكافل الخيري الخيرية بالمنطق
  بالمنطقة والذي يقوم بتوزيع المالبس على الفقراء والمحتاجين 

  
  مختار يطالب بتشغيل مستشفى القطامية 

٢٠٠٦- ٢-٢٦   
  

  أحمد غانم :كتب
  

بطلب إحاطة للدكتور حاتم _ ديدة نائب دائرة مدينة نصر ومصر الج_  تقدم األستاذ عصام مختار
  . حول تدهور مستويات الخدمة بالمستشفيات الصحية العامة _ وزير الصحة_  الجلبي

  
وتساءل النائب في طلبه عن األسباب الكامنة وراء عدم تشغيل مستشقى القطامية بالتجمع الثالث حتى 

.   وجد فيه مستشفى واحدة بالمكان في الذي ال ت ٢٠٠٣اآلن رغم ألن وزارة الصحة تسلمتها منذ عام 
لخدمة أهالي المنطقة الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن إسعاف ذويهم بسرعة خاصة وأن مسشتفى .

  . التجمع األول أيضا لم يتم افتتاحها حتى اآلن مما يتسبب في تأخر عالج المواطنين 
  

وزير التربية والتعليم _ ي الجمل ومن ناحية أخرى تقدم النائب بطلب إحاطة آخر للسيد الدكتور يسر
حول تدهور أحوال المدرس المصري من الناحية المادية واالجتماعية واألدبية وتساءل مختار عن _
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الوسائل التي ستتخذها الوزارة بشأن رفع مستوى هؤالء المدرسين ، وسبل النهوض بهم حتى ال تتأثر 

  . العملية التعليمية 
  

ثالث إلى السيد رئيس مجلس الوزراء عن تقصير الحكومة في واجبها تجاه و توجه النائب بطلب إحاطة 
والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص ما بين شهيد ومفقود حيث  ٩٨حادث العبارة المنكوبة السالم 

لم يجد أهالي الضحايا أحداً يوفر لهم المعلومات عن ذويهم أو يخفف عنهم آالمهم فضالً عن التصدي 
  . ارة من جنود األمن المركزي والقنابل المسيلة للدموع لهم بجيوش جر

  
  

  أربع طلبات عاجلة لدعم المرافق والخدمات العامة 
٥/٣/٢٠٠٦   

بأربع طلبات إحاطة  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –تقدم النائب عصام مختار 
حويلها للمناقشة في اللجان المختصة بها مطالباً بت) فتحي سرور( عاجلة لرئيس مجلس الشعب الدكتور

  . وذلك في سبيل دعم الخدمات والمرافق بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة 
و كانت أولى طلبات النائب عصام مختار بخصوص مناطق مدينة التوفيق ومساكن رابعة العدوية 

لوزير _ رفع مختار وصقر قريش، والحي السويسري، والتجمعات السكنية بشارع امتداد رمسيس، حيث
معاناة أهالي هذه المناطق من نقص بعض الخدمات  الحيوية كاإلنارة مما _ التخطيط والتنمية العمرانية 

يساعد على انحراف الشباب ورواج تدخين المخدرات، كما أن بعض هذه المناطق يشتكي عدم رصف 
م الطبيعي في الحصول على الخدمات الطرق مما يسبب الكثير من المتاعب لألهالي، الذين يطالبون بحقه

  . العامة أسوة بباقي مناطق القاهرة 
بحل  –وزير التخطيط والتنمية العمرانية  –كما طالب مختار في طلب إحاطة ثان عثمان محمد عثمان 

مشاكل سوق السيارات بالحي العاشر الذي يشكو عدم استغالله بشكل جيد رغم أن تكلفة إنشائه تجاوزت 
يين جنيه وهو ما يعد إهدارا للمال العام، في حين أن حل هذه المشاكل ال يتطلب سوى تفيعل السبعة مال

مهمة المرور ودور حي مدينة نصر لمنع تكدس السيارات في المناطق المحيطة بالسوق طوال فترة 
ادة انعقاده ، والعمل على االستغالل الجيد لمساحة السوق مما سيزيد من موارد المحافظة كأثر لزي

الرسوم المتحصلة من السيارات، كما يصب في صالح السكان بإنهاء حالة االختناق المروري التي يعاني 
  . الحي العاشر منها وقت إنعقاد السوق 

لبحث كيفية توفير الخدمات  –وزير اإلسكان  –ثالث طلبات اإلحاطة كان من نصيب أحمد المغربي 
والتجمع الثالث والقاهرة الجديدة حتى تلبي حاجة السكان اليومية التجارية للمواطنين في مساكن النقابات 

حيث اقترح النائب عصام مختار أن يتم بيع المحالت التجارية الموجودة سلفا في تلك المساكن بأسعار . 
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تتناسب مع دخول هذه المناطق مما سيجعل التجار تقدم على شرائها خاصة لو تم إتباع أسلوب مريح في 

أن يتم السماح لساكني األدوار األرضية بإستخدامها كمحالت تجارية مع التنسيق مع جهاز السداد أو 
  . مدينة القاهرة لحل العجز في نقص الخدمات التجارية بهذه المناطق 

مختار في طلب إحاطة رابع عن المستفيد من تعطيل مشروع اإلسكان بمنطقة القطامية بالتجمع : وتساءل
عمارة قامت هيئة التعاونيات للبناء واإلسكان ببنائها قبل عشر  ١٢٩الذي يشمل الثالث، وهو المشروع 

سنوات إال أن الهيئة لم تنهي تشيطبها حتى اآلن، وهو ما عطل طرح هذه الوحدات للمواطنين وجعل 
  . هذا المشروع حبيس أدراج وزارة اإلسكان في انتظار إحيائه من جديد 

بسرعة إنهاء التشطيبات التي تحتاجها هذه العمارات  –ر اإلسكان وزي –وطالب مختار أحمد المغربي 
 ٤٠السكنية ليتم طرحها أمام الشباب في أقرب وقت ممكن حتى ال يضيع على الدولة ما يزيد على 

  . مليون جنيه تم إنفاقها على هذه العمارات التي ال يستفيد منها حالياً سوى األشباح 
  
  

  " ريكاب"شهور لعمال  ٦صرف رواتب 
م عددا من طلبات اإلحاطة المقدمة من ١٥/٣/٢٠٠٦ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب األربعاء 

 ١٧٧وتشريد " كابري"أعضاء الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين حول تصفية شركة مصر لألغذية 
ائرة المطرية نائب د_  وقال محمود مجاهد. عامالً وأسرهم نتيجة وقف صرف رواتبهم ومستحقاتهم

هناك أيدي آثمة تمتد لتخريب مصر ومصانعها وتشريد عمالها، وأشار إلى أنه ضد _ وعين شمس 
سياسة بيع القطاع العام بالشكل الذي يتم حاليا؛ حيث إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخسر مصانعها 

لإلشراف على احتساب قيمة وتباع بهذا الشكل، وطالب بتشكيل لجنة محايدة تضم ممثالً عن العمال 
التعويض الذي يتم التوصل إليه طبقًا لألسس التي يتم االتفاق عليها واستمرار صرف الرواتب والعالج 

. من قانون العمل ٩بالتأمين الصحي للعاملين لحين االنتهاء من تسوية حاالتهم النهائية طبقًا لنص المادة 
مصر الجديدة عن دورِ اتحاد العمال الذي يترك الضحايا وتساءل عصام مختار نائب دائرة مدينة نصر و

إن ما حدث مع العماِل حتى اآلن ال يغني وال يسمن من جوعٍ : يذبحون بسكين الخصخصة الباردة، وقال
 مصانع جديدة الستيعاب العاطلين ونشاهد كل يوم واقعة تصفية لمصنعٍ جديد وكيف ننادي ببناء ،

وقررت . بصرف العالوات والمكافآت فورا حتى ال تضيع حقوق هؤالء المساكين وتشريد عماله؟ مطالبا
اللجنة بحضور وزيرة القوى العاملة، ورئيس بنك مصر صرف مكافأة مؤقتة للعاملين بالشركة بما 

أشهر حتى تتم دراسة وضع الشركة واتخاذ قرار نهائي حولها، وسيبدأ الصرف  ٦يوازي الرواتب لمدة 
  . القادم بمقر الشركة من األسبوع
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  استجابة سريعة من المرور وتنظيم سوق السيارات 

١٨/٣/٢٠٠٦   
  سمير الوسيمي : كتب 

بالشكر لرجال المرور  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –توجه النائب عصام مختار 
ن في سوق السيارات بمدينة وإدارة الحي بمدينة نصر على الصورة الحضارية التي الحظها المواطنو

نصر من تنظيم وتنسيق وعدم الخروج على القانون وتنفيذ لوائح السوق بشكل مالحظ إبان انعقاده يوم 
، فيما يعد استجابة سريعة القتراحات مختار بإنهاء حالة االختناق المروري التي ٢٠٠٦-٣- ١٧الجمعة 

  . يعاني الحي العاشر منها وقت انعقاد السوق 
نائب مدينة نصر ومصر الجديدة الجهات التنفيذية إلى الحفاظ على هذه الخطوة وعدم التراجع و دعا 

عنها مما سيعود بالنفع على أهالي الدائرة والمواطنين الذي يرتادون السوق سواء للبيع أو للشراء 
  . أسبوعياً 

و الذي " صوتنا " بالدائرة  هذا، ويذكر أنه قد تم نشر مشكلة سوق السيارات بالعدد األول لمجلة النائب
لتالفي _  عثمان محمد عثمان_ تقدم بخصوصها النائب بطلب إحاطة لوزير التخطيط والتنمية المحلية 

  . إهدار المال العام من جراء الفوضى التي تحدث أسبوعياًَ بالسوق 
  

  نشاط مكثف ولقاءات بأهالي الدائرة 
٢٦/٣/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

قليلة الماضية نشاطا مكثفا من النائب عصام مختار نائب دائرة مدينة نصر ومصر شهدت األيام ال
  . الجديدة لتقديم كافة الخدمات الممكنة ألهالي دائرته

فقد توجه مختار إلى منظقة التجمع األول حيث قابل العديد من األهالي، والتقى بعدد من ممثليها بمركز 
منطقة التي وعد برفعها للمسئوليين في أقرب فرصة ممكنة الشباب هناك ليتعرف منهم على مشاكل ال

  . بغرض تقديم الحلول الالزمة لها 
وأدى النائب عصام مختار صالة الجمعة في مسجد الخلفاء الراشدين بميدان المحكمة بغرض لقاء أهالي 

لتي أكد النائب حي مصر الجديدة الذين التفوا حول النائب للحفاوة به، وعرض مشاكلهم وتقديم طلباتهم ا
  . حرصه على تلبيتها استجابة ألهالي دائرته 

كما حضر مختار حفل افتتاح أحد المحال التجارية بمصر الجديدة حيث بارك ألصحاب المشروع وتمنى 
لهم التوفيق، مؤكداً أن المشاريع االستثمارية والمشروعات الصغيرة هي أمل األمة في الخروج من 

عاش اإلقتصاد المصري، ال سيما ما تسهم به هذه المشاريع في تشغيل الشباب كبواتها االقتصادية وإن
  . المصري الذي يعاني من أزمة البطالة منذ عدة سنوات 
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وبمناسبة االحتفال بيوم األم، أقام النائب عصام مختار إحتفالية جميلة لتكريم األمهات المثاليات في 

تقديم الهدايا لألمهات المثاليات ممن حضرن الحفل يوم دائرته بمدينة نصر ومصر الجديدة، حيث قام ب
  . الجمعة الماضي

وألقى مختار كلمة بهذه المناسبة الطيبة مؤكدا أن األم في اإلسالم كل أيامها أعياد بحرص ديننا الحنيف 
على تكريمها وجعل ذلك من أقرب القربات إلى اهللا سبحانه، كما شهد الحفل كلمات أخرى من 

مرشحة جماعة اإلخوان المسلمين عن دائرة مدينة نصر  –مكارم الديري .من بينهم دالحاضرين و
  . واألستاذ خالد بدوي أحد قيادي جماعة اإلخوان المسلمين بمدينة نصر  –ومصر الجديدة 

  
  

  طلبات جديدة أمام مسئولي شرق 
٢٧/٣/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

باللواء سيد البرعي  –انية لجماعة اإلخوان المسلمين عضو الكتلة البرلم –التقى النائب عصام مختار 
رئيس حي شرق القاهرة واللواء عبد الهادي جاد المولى نائب محافظ القاهرة الستعراض ومناقشة 

  . مشاكل دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والبحث عن أفضل الطرق لحل هذه المشاكل 
بز لبيع الخبز المدعم في منطقتي مساكن وكان على رأس موضوعات البحث مشكلة عدم وجود مخا

التوفيق والهيئة العربية للتصنيع، حيث طالب مختار بتوفير مخبز واحد على األقل أو حتى منافذ لبيع 
الخبز المدعم هناك تيسييراً على أهالي تلك المناطق، ذلك أن أقرب مخبز إليهم يبعد عنهم بمسافات كبيرة 

 .  
ر الجديدة طلبات سكان التجمع األول والتجمع الثالث والقطامية لمسئولي كما رفع نائب مدينة نصر ومص

كذلك طالب . حي شرق القاهرة، وطالب بزيادة المواصالت العامة لتلك المناطق استجابة لحاجة األهالي 
مختار بإنارة بعض الشوارع بمدينة نصر، تجنبا لوقوع أية مشكالت أو حوادث نتيجة الظالم الذي يغلفها 

 .  
  

  اقتراح الستكمال الطريق الدائري 
٣٠/٣/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

باقتراح للدكتور فتحي  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –تقدم النائب عصام مختار 
وذلك بخصوص استكمال الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بين  –رئيس مجلس الشعب  –سرور 

  . . كندرية الصحراوي محوري المنيب واإلس
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وأشار نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في االقتراح الذي طالب بعرضه على اللجنة المختصة إلى 

فوائد الطريق الدائري الكبيرة في توصيل الطرق السريعة بعضها ببعض من خارج القاهرة وهو ما 
الوقت نفسه شوارع القاهرة مئونة تحمل يكفي المسافر عناء اختراق القاهرة بزحامها الشديد، ويكفي في 

  المارين عبرها إلى البلدان والمدن المحيطة بها 
وأوضح أن توقف المشروع عن الوصلة شديدة األهمية بين محور المنيب وطريق اإلسكندرية 

الصحراوي يهدر المجهود الضخم واألموال الطائلة التي تكلفها الدائري ألنه في نهاية المطاف ورغم كل 
لتسهيالت الحالية إال أن المسافر من طريقي اإلسكندرية أو الفيوم أو حتى القادم من مدينة أكتوبر ا

يضطر إلى اختراق طريق الهرم أو فيصل أو في طرق غير ممهدة بشكل جيد وترتادها عربات الكارو 
يق للوصول لمحور المنيب، وذلك بسبب توقف مشروع الطريق الدائري في هذه المنطقة بين طر

  .. اإلسكندرية والمنيب 
وشكك مختار في حجة القائلين بوقف الطريق الدائري لمنع اختراقه لمناطق اآلثار نهاية شارع الهرم، 

وتساءل عن الضرر الذي سيسببه مرور طريق للسيارات بجوار مناطق اآلثار في حين أن الضرر 
ريق اإلسكندرية الصحراوي، وإن كان والعناء يقع محققاً لمن يمر في المنطقة بين محور المنيب وط

  . . حتما والبد فمن الممكن أن يكون طريق السيارات بعيداً نسبياً عن مناطق اآلثار 
وأكد النائب عصام مختار في ختام طلبه أن تنفيذ هذا االقتراح سيكون من شأنه أيضاً تخفيف الضغط 

صلة القريبة من ميدان لبنان، وهي يوليو الذي وصل لحالة يرثى لها وخاصة في الو ٢٦على محور 
المشكلة التي لن يحلها سوى تخفيف الضغط على المحور بمرور السيارات القادمة من خارج القاهرة إلى 

  . محور المنيب مباشرة دون االضطرار الختراق وسط المدينة بزحامها الشديد 
  
  

  مجمع استهالكي ألهالي القطامية 
الكتلة البرلمانية لنواب اإلخوان المسلمين ونائب مدينة نصر ومصر  عضو -تقدم النائب عصام مختار

؛ إلنشاء مجمعٍ _ وزير التضامن االجتماعي _ بطلبِ إحاطة عاجٍل إلى الدكتور علي مصيلحي -الجديدة
  . استهالكي ألهالي منطقة القطامية

  
وافر فيه اللحوم واألسماك وأكد النائب أن أهالي القطامية يعانون من عدم وجود أي مجمع استهالكي تت

  . والمواد االستهالكية األخرى، وال يوجد منفذٌ لصرف المقرارت التموينية الخاصة بالبطاقات التموينية
  

لمصلحة من يتكبد أهالي القطامية العناء الكثير للنزول من القطامية إلى مناطقَ : وتساءل مختار في طلبه
ا لصرف المقرجد ضهم للمتاعبِ ولجشع التجار من زيادة أسعار !ات التموينية؟أخرى بعيدة؛ مما يعر
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السلع االستهالكية وعدم وجود األصناف التي تصرفها المجمعات كاللحم البرازيلي واألسماك 

  . والمجمدات
  
  

  سجل مدني لمدينة بدر 
٦/٤/٢٠٠٦   

  عصام فؤاد : كتب
بإنشاء مكتب سجل  –ة لجماعة اإلخوان المسلمين عضو الكتلة البرلماني –طالب النائب عصام مختار 

  . مدني لتلبية إحتياجات أهالي مدينة بدر شرق القاهرة 
رئيس  –وقال نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في اإلقتراح الذي رفعه للدكتور فتحي سرور 

ا مشقة كبيرة حال كيلو متر يحمل أهله ٤٠إن بعد مدينة بدر عن القاهرة بما يقرب من  –مجلس الشعب 
انتقالهم لمدينة القاهرة بغرض تسجيل أو استخالص بعض األوراق من مكاتب السجالت المدنية، هذا 
فضالً عن التكلفة المادية الكبيرة بالنسبة لسكان المدينة نظراً لتعدد المواصالت التي يجب أن يستقلها 

  . الفرد حتى يصل القاهرة ألداء مهمته 
لس الشعب على تحويل رغبته إلى لجنة االقتراحات والشكاوى بالبرلمان في وحث مختار رئيس مج

أسرع وقت ممكن التخاذ الالزم وإنشاء مكتب سجل مدني لمدينة بدر يكفي أهلها مئونة عنت الطريق 
  . وارتفاع تكلفة االنتقال للقاهرة 

  
  طلب لنظيف بسداد مليار جنيه 

  عصام فؤاد : كتب
الحكومة المصرية  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  – طالب النائب عصام مختار

بسداد مبلغ مليار جنيه للمودعين في شركات توظيف األموال مثل شركات الشريف والهدى وفاءاً بوعد 
  . المنصرم  ٢٠٠٥حكومة الدكتور عاطف عبيد بسداد هذه األموال في مدة أقصاها شهر مارس من عام 

رئيس مجلس  –ائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في طلب إحاطة وجهه للدكتور أحمد نظيف وقال نائب د
صاحبه  ١٨/١٢/١٩٩٩عاطف عبيد أمام مجلس الشعب بتاريخ . أن البيان األول لحكومة د –الوزراء

قرار مهم للغاية يلزم حكومة األخير بتحمل عبء سداد ألف مليون جنيه ناتجة عن مشاكل شركات 
وال على أن توضع وديعة لكل صاحب حق لدى هذه الشركات ، وبالمبلغ الذي يستحقه في توظيف األم

أحد بنوك القطاع العام، وأضاف مختار أن تلك القرارات دفعت أصحاب الحقوق القتراض أمواالً من 
غم البنوك لتدبير احتياجاتهم الشخصية على أمل سدادها من ودائعهم التي لم يتسلموها حتى يومنا هذا بر
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أنها كانت مستحقة الصرف في شهر مارس من العام الماضي، موضحاً أن الفوائد المتراكمة على 

  . أصحاب الودائع أضافت لهم مشكلة جديدة مع البنوك التي اقترضوا منها 
وأشار مختار إلى مبدأ المسئولية التضامنية بين حكومتي عبيد ونظيف وهو ما يلزم األخير برد حقوق 

تي تعهدت الحكومة السابقة بسدادها، مطالباً الدكتور أحمد نظيف بتحديد ميعاداً عاجالً لسداد المودعين ال
  . هذه األموال لحل هذه المشكلة التي ذهب ضحيتها الكثير من المودعين 

  
  
  

  مهرجان يوم اليتيم بحديقة الطفل 
  عصام فؤاد : كتب

 –البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين عضو الكتلة  –نظم المكتب اإلعالمي للنائب عصام مختار 
لالحتفال بيوم اليتيم في حديقة الطفل بشارع  – ٧/٤/٢٠٠٥صباح الجمعة الموافق  –مهرجانا ترفيهيا 

  . مكرم عبيد مع قرابة المائتي طفل وطفلة من أبناء دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة 
تجمع األطفال وأسرهم بتالوة آيات من القرآن بدأت فعاليات المهرجان في حوالي العاشرة صباحاً بعد 

الكريم وذلك في حضور النائب عصام مختار الذي أقيم المهرجان برعايته، وبعد تناول وجبة اإلفطار 
اشترك المشرفون مع األطفال في ألعاب ومسابقات ترفهية مثل لعبة المنديل وكرة القدم وغيرها مما خلق 

بسمة على وجوه األطفال مع استمتاعهم باللعب، خاصة مع اعتدال جواً من المرح والسعادة ورسم ال
  . الطقس صبيحة يوم الجمعة 

وبعد أن أدى المشاركون بالمهرجان صالة الجمعة، نظم النائب عصام مختار، والدكتورة مكارم الديري 
لجوائز والهدايا مسابقة ثقافية لألطفال الختبار معلوماتهم الدينية والعامة ، قدما خاللها العديد من ا

لألطفال الذين فازوا في اإلجابة على األسئلة وفي إظهار حفظهم الجيد للقرآن الكريم ومواهبهم في غناء 
  . األناشيد الدينية 

وشهد الحفل عدة مسرحيات وفقرات فنية حازت على إعجاب الحضور وال سيما األطفال الذين تجاوبوا 
الذي علم األطفال في نهاية العرض أهمية " الدب الكسالن " مع الدب واألسد واألرنب أبطال مسرحية 
  . العمل وضرورته لتحقيق األحالم واآلمال 

مر الوقت سريعا على المشاركين بالمهرجان ليفاجئ الجميع بحلول وقت صالة العصر، الذي أداه 
ر في حلقة كبيرة الحضور في ساحة الحديقة قبل أن يتحلق األطفال ومعهم المشرفين والنائب عصام مختا

لتناول وجبة الغذاء وسط فكاهات المشاركين وتعليقاتهم الودودة التي حاولت زرع معاني الحب واإليثار 
بين األطفال الذين حرصوا عقب فراغهم من الغذاء على جمع مخلفات األوراق وبقايا الطعام إللقائها في 
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القيمة التي تم توزيعها على جميع األطفال  سلة المهمالت، وهو األمر الذي استحق المكافأة والهدايا

  . المشاركين بالمهرجان وسط ضحكات األطفال وسعادتهم الكبيرة بتلك المفاجأة الجميلة 
مكارم الديري كلمة بسيطة للمشاركين بالحفل رحبت فيها بحضورهم . وفي نهاية البرنامج ألقت د

اإلسالمي الحنيف، وقالت موجهة حديثها إلى لألطفال وسلوكهم المهذب الذي جاء متماشياً مع تعاليم ديننا 
_ أنتم مستقبل اإلسالم وعدته لبناء حاضره ومستقبله، فاحرصوا على تعاليم دينكم وسنة نبيكم محمد 

ومن جانبه أثنى مختار على . الذي شرف أيتام األولين واآلخرين يوم ولد يتيماً_ صلى اهللا عليه وسلم 
وحثهم على مواصلة التحلي باألخالق الحميدة خاصة مع أهلهم وأساتذتهم مع نظام األطفال ونظافتهم، 

  . االهتمام الكبير بدراستهم وبذل الجهد لتحصيل العلم الذي سيكون سالحهم لتحقيق طموحاتهم وأحالمهم 
سيد . شارك في فعاليات المهرجان عدد كبير من قيادات اإلخوان المسلمين بمدينة نصر وعلى رأسهم د

، والمهندس أحمد ) المحامي( واألستاذ خالد بدوي_ األستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس  _ ة شيب
  . المحامية ) هدى عبد المنعم( جمعة واألستاذة

  
  
  

  مختار يحتفل بالمولد النبوي 
  عصام فؤاد : كتب

ائرة مدينة نصر عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين ونائب د –شارك النائب عصام مختار 
أهالي منطقة عابدين إحتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف في نادي الشرطة بمنطقة  –ومصر الجديدة 

أحد نواب جماعة اإلخوان _ عابدين يوم السبت الماضي، استجابة منه لدعوة النائب جمال حنفي 
  . المسلمين بالبرلمان المصري ونائب دائرة عابدين 

صلى اهللا _  أمام جموع الحاضرين تناول فيها جوانب من سيرة الرسول الكريم محمد وألقى مختار كلمة
الذي كان أسوة حسنة للمسلمين في كل األمور من عبادات وتعامالت، ولفت أنظار الجميع _ عليه وسلم

للمرأة وحثه المسلمين على تعزيزها وتشريفها، وقال أن _ صلى اهللا عليه وسلم_  إلى تكريم الرسول
ياة رسولنا الكريم مليئة بالمواقف التي يجب علينا أن نقتدي بها في معاملة المرأة التي أوصى بها في ح

صلى اهللا " كما قال" أوصيكم بالنساء خيرا"آخر كلماته قبل أن يودع الدنيا إلى الرفيق األعلى حينما قال 
  " . الصالة الصالة وما ملكت أيمانكم"عليه وسلم 

ام مختار بتوزيع بعض الهدايا على أهالي منطقة عابدين وشارك زميله النائب جمال كما قام النائب عص
  . حنفي في تسليم الهدايا لألهالي ممن حضروا لالحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 

  
  



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
  تحذير من بيع شركة كولدير 

  عصام فؤاد : كتب
  

بالمحاوالت المشبوهة  –وان المسلمين عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخ –ندد النائب عصام مختار 
بأبخس األسعار في إطار ما يسمى خطة الدولة ) كولدير(لبيع شركة النصر للهندسة والتبريد 

  . للخصخصة
  

وقال نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة أن المؤشرات الحالية تؤكد محاوالت اإلدارة لعرقلة اإلنتاج 
من المشاكل والمعوقات مما قد يمهد الطريق إلقناع الرأي العام  بالشركة إلظهار أنها تواجه العديد

أن ذلك " صوت األمة"بضرورة بيع الشركة لتجنب خسائرها الكبيرة، وأكد مختار في تصريحاته لجريدة 
  . ماليين جنيه ٩االدعاء مخالف تماماً لواقع الشركة التي تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 

  
الذي _ ه في كتلة اإلخوان المسلمين بالبرلمان المصري النائب عزب مصطفىوتضامن مختار مع زميل

ببيان ألقاه في لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وأضح خالله أسرار _ فجر قضية بيع شركة كولدير
بثمن زهيد للغاية يهدر على الدولة  –التي تقع في نطاق دائرة النائب  –وتفاصيل كارثة بيع الشركة 

  . الجنيهات والدوالرات ماليين
  

أن شركة النصر للهندسة  –الذي من المقرر مناقشته األسبوع المقبل  –وقال عزب في االستجواب 
ألف متر وهي من أكبر الشركات في إنتاج المبردات وال يوجد عليها أية  ١٢والتبريد مقامة على مساحة 

مليون جنيه سنويا  ٤٠إمكانية وصولها إلى  أعباء مالية، بل إن مبيعاتها السنوية تؤكد بعض الدراسات
بشرط وجود اإلدارة المناسبة التي تريد الحفاظ على المال العام، ورغم ذلك تصر الحكومة على بيعها 

كما هو واضح في سياسة إدارتها التي تعمل على تصفية الشركة لبيعها بأقل من سعرها األصلي كما تم 
تحت شعارات وهمية مثل " عمر أفندي " كون آخرها صفقة بيع من قبل في صفقات مشابهة عديدة لن ي

  . الخصخصة وزيادة اإلستثمار
  
  

  مناقشة مشاكل بدر بالبرلمان 
١٢/٤/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
بطلب إحاطة عاجل إلى  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –تقدم النائب عصام مختار 

لمساءلته عن السبب وراء عدم افتتاح مدرسة حكومية بمدينة  –التعليم  وزير –الدكتور يسري الجمل 
  . بدر رغم اكتمال بنائها وتشييدها الذي كلف الدولة أمواالً طائلة

وحث مختار على سرعة فتح أبواب هذه المدرسة أمام الطالب والتالميذ لتساهم في تخفيف التكدس 
بمدارس المنطقة وعمالً بشعار االرتقاء بكفاءة التعليم الذي  الشديد والكثافة العالية التي تشهدها الفصول

  . ترفعه وزارة التعليم في مصر
لتنفيذ  –رئيس مجلس الشعب  –كما تقدم النائب عصام مختار بعدة اقتراحات للدكتور فتحي سرور 

ت في إنشاء بعض مكاتب الخدما –الكائنة بطريق السويس شرق القاهرة  –رغبات سكان مدينة بدر 
الحكومية بالمدينة، حيث طالب مختار بإنشاء مكتب للسجل المدني ومكتب للشهر العقاري وآخر 

كيلو متر يحمل أهلها  ٤٠موضحا أن بعد مدينة بدر عن القاهرة بما يزيد عن . للتأمينات اإلجتماعية
اتب مشقة كبيرة حال إنتقالهم لمدينة القاهرة بغرض تسجيل أو استخالص بعض األوراق من مك

السجالت المدنية أو اإلجتماعية وكذلك عند توثيقهم ألي مستند بالشهر العقاري، هذا فضالً عن التكلفة 
المادية الكبيرة بالنسبة لسكان المدينة نظرا لتعدد المواصالت التي يجب أن يستقلها الفرد حتى يصل 

  . القاهرة ألداء مهمته 
األهالي إلى لجنة اإلقتراحات والشكاوى بالبرلمان  وحث مختار رئيس مجلس الشعب على تحويل رغبات

في أسرع وقت ممكن إلتخاذ الالزم وإنشاء المكاتب التي تحتاجها مدينة بدر بما يكفي أهلها مئونة عنت 
  . الطريق وارتفاع تكلفة اإلنتقال للقاهرة 

ض مشاكلهم وطلباتهم لعر - قبل أسبوعين  –يذكر أن وفدا من مدينة بدر قد ألتقى بالنائب عصام مختار 
  . التي ترجمها مختار في إقتراحات وطلبات إحاطة تقدم بها لمجلس الشعب المصري

  
  طلبات دائرة مختار أمام المحافظ 

١٦/٤/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

مع الدكتور عبد  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –اجتمع النائب عصام مختار 
يوم السبت الماضي لمناقشة مشاكل سكان دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة  –القاهرة محافظ  –العظيم 

  . إليجاد السبل الالزمة لحلها
وعرض مختار على المحافظ طلبات األهالي بمنطقة الحي العاشر والتي كان من أبرزها رغبة بائعي 

قف فيه هؤالء الباعة لممارسة الخضار والفاكهة في إنشاء سوق بشارع نقطة الحي العاشر لتوفير مكان ي
مهنتهم وإعالة أسرهم التي تشكو حاليا من توقف نشاطهم بعد التطوير الذي تم بالمنطقة المحيطة بموقف 

  . سيارات العاشر والذي تسبب في تشريدهم وتعطيلهم عن كسب قوتهم وقوت أبنائهم



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
لثامن والحي العاشر وإعادة رصفه كما طالب مختار بإنارة الشارع الرئيسي الواصل بين منطقتي الحي ا

بسبب شكوى األهالي من خلو قطع كبيرة به من األسفلت مما يحملهم المشقة أثناء عبورهم بهذا الطريق 
  . الهام

وفي الصعيد نفسه، جاء طلب مختار بإعادة رصف طريق الطوب الرملي الذي شهد مشروعات حديثة 
و ما يسبب ضرراً شديدا لسكان منطقة الطوب الرملي في بنية المياة والصرف الصحي أدت لتهالكه وه

التي تضم أربعة أآلف وحدة سكنية، وطالب بإنارة الطريق خلف مساكن السويسري حتى يكفي أهلها 
مضايقات مروجي المخدرات المنتشرين بهذا الشارع والذين يتحرشون باألهالي ويتعرضون لضباط 

  . الشرطة العاجزين عن التصدي لهم
ع مختار لمحافظ القاهرة مناشدة سكان منطقة الطوب الرملي بإنشاء موقف جديد لعربات بيع كذلك رف

الرمل التي توطنت داخل المربع السكني لمنطقتهم بعد إبعادها عن المناطق المحيطة بمسجد السالم مما 
  . يعرض األهالي واألطفال للحوادث وللموت تحت عجالت هذه السيارات

قد اجتمع يوم الجمعة الماضي بأهالي  –نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة  –يذكر أن عصام مختار 
منطقة الحي العاشر عقب صالة الجمعة التي أداها مختار بينهم في مسجد الرسول بالحي العاشر، كما 

  . التقى بسكان منطقة الطوب الرملي في إحتفاله معهم بذكرى المولد النبوي الشريف قبل عدة أيام
  
  
  راحات لتحسين مستوى التعليم اقت

  عصام فؤاد : كتب
عضو الكتلة البرلمانية  –في إطار إهتمامه المتواصل بقضية التعليم في مصر، تقدم النائب عصام مختار 

بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لمناقشة  –لجماعة اإلخوان المسلمين 
  . ناحية المادية أو اإلجتماعية واألدبيةأحوال المدرس المصري سواء من ال

  
 –وزير التعليم  –وتسآءل نائب مدينة نصر ومصر الجديدة في الطلب الذي وجهه للدكتور يسري الجمل 

عن الوسائل التي ستستخدمها الوزارة لرفع مستوى المدرسين في مصر، موضحا مدى إرتباط العملية 
  . القائم على تنفيذ خطط الوزارة ومناهجهاالتعليمية بأحوال المدرس وشئونه حيث إنه 

  
  

وطالب مختار بسرعة النهوض بمستوى المدرس المصري الذي تدهورت أحواله بصورة ملحوظة في 
السنوات األخيرة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وقلة رواتب المدرسين وذلك لإلرتقاء بمستوى التعليم في 

  . مصر



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
ليم المصرية على إنشاء فصلين دراسيين لألطفال ذوي وفي سياق متصل، حث مختار وزارة التع

الذي طالب بمناقشته  –اإلحتياجات الخاصة والتنمية الفكرية بمنطقة القطامية، وقال مختار في اإلقتراح 
أن منطقة القطامية الكائنة بشمال شرق القاهرة تزخر  –بلجنة اإلقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب 

فال ذوي اإلحتياجات الخاصة والذين يشكون مر الشكوى من معاناتهم اليومية بعدد كبير من هؤالء األط
مع أهليهم لبلوغ مدارسهم، حيث تبعد أقرب مدرسة للتنمية الفكرية عن مناطق سكنهم بمسافة تزيد عن 

كيلو متر، مما يشكل عبئاً ثقيالً على األطفال وذويهم خاصة مع قلة المواصالت وصعوبتها،  ٥٠
ر لذا أطالب المسئولين بوزارة التعليم بتنفيذ رغبة األهالي في إنشاء فصلين دراسيين وأضاف مختا

  . ألبنائهم تكون قريبة من منازلهم رحمةً بهؤالء األطفال الصغار يحتاجون إلى عناية خاصة
  
  

  مواجهة البطالة بمدينة نصر 
١٨/٤/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

في لقائه مع الدكتور  –البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين عضو الكتلة  –ناقش النائب عصام مختار 
هذا األسبوع قضية البطالة التي أصبحت الهم الشاغل للمصريين  –محافظ القاهرة  –عبد العظيم وزير 

  . في السنوات األخيرة
حيث طالب نائب مدينة نصر ومصر الجديدة بسرعة إنهاء تراخيص العديد من المحالت الكائنة أسفل 

العمارات والمباني في منطقة الهيئة العربية للتصنيع بشارع مكرم عبيد، وذلك بغرض طرحها للبيع أمام 
  . الشباب مما سيخلق فرص عمل جديدة للشباب ويفيد جديا في محاربة البطالة

ووضح مختار رغبة سكان منطقة الهيئة العربية للتصنيع بمدينة نصر في االستفادة من هذه المحال 
قة التي ال ينتفع منها سوى الحشرات والهوام التي تأوي إليها في حين يحرم الشباب من استغاللها المغل

لكسب معاشهم، كما يحرم أهل المنطقة من الخدمات التي ستوفرها هذه المحالت حال تشغيلها خاصة لو 
ملوثة للبيئة أو تم ذلك بالتنسيق مع حي شرق مدينة نصر حتى يطمئن األهالي من أن هذه األنشطة غير 

  . مقلقة للراحة أو مؤثرة على السالمة اإلنشائية لعمارات ومباني المنطقة
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
  مكتب بريد للهيئة العربية 

١٩/٤/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

بإنشاء مكتب بريد في  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –طالب النائب عصام مختار 
  . العربية للتصنيع بمدينة نصرمنطقة مساكن الهيئة 

رئيس مجلس  –وقال نائب مدينة نصر ومصر الجديدة  في اإلقتراح الذي تقدم به للدكتور فتحي سرور 
أن منطقة مساكن الهيئة العربية بالحي الثامن تفتقد بشدة لمكتب بريد يكون في خدمة أهالي  –الشعب 

ن عناء االنتقال لمناطق مجاورة لالستفادة من شارع مكرم حيث تقع مساكن الهيئة ويوفر على السكا
  . مكاتب البريد بها

ووضح للجنة االقتراحات والشكاوى التي ستناقش طلب النائب في مجلس الشعب أن التردد المتكرر 
واليومي من األهالي على مكاتب البريد يحث على تنفيذ رغبتهم في إنشاء مكتب قريب يكون من منازلهم 

  . تهمويلبي كل احتياجا
  
  

  تهنئة األقباط بعيد القيامة 
٢٣/٤/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

األخوة األقباط بمناسبة  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –هنأ النائب عصام مختار 
  . عيد القيامة، متمنيا أن يعيده اهللا عليهم وهم في أمن وعافية

مصطفى النجار إلى كنيسة . قته مدير المكتب اإلعالمي دوتوجه نائب مدينة نصر ومصر الجديدة وبرف
، حيث شهد القداس الذي تقيمه الكنيسة ٢٢/٤/٢٠٠٦مدينة نصر بمساكن عثمان يوم السبت الموافق 

بمناسبة عيد القيامة، وألقى عقبه كلمة هنأ فيها أقباط مصر بعيدهم، وأشاد بروح المودة والتراحم بين 
صر الذين يعيشون كأهل وكنسيج واحد متداخل في وطن واحد، مندداً في المسلمين والمسيحيين في م

الوقت نفسه بدعاة الفتنة الطائفية الذين يعملون بإمرة أعداء أمتنا لتنفيذ مخططاته وطموحه في تمزيق 
  . وحدتنا الوطنية مما يخدم مشاريع وأحالم الهيمنة الصهيو أمريكية

قيادات الشعبية شرق القاهرة وعدد من قيادات الكنيسة على والتقى النائب عصام مختار بعدد من ال
رأسهم األستاذ وحيد شوقي عبد المسيح الذي شكر مختار على تهنئته الطيبة التي تؤكد على سماحة 

اإلسالم وسماحة جماعة اإلخوان المسلمين التي طالما أكدت على احترام خصوصية األقباط في شعائرهم 
  . أخوة وشركاء للمسلمين في العروبة والوطن ومعتقداتهم باعتبار أنهم

  



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
  

  لقاء بأهالي منطقة الميرالند 
  عصام فؤاد : كتب

بأهالي منطقة الميرالند  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –التقى النائب عصام مختار 
أسرع وقت إلى بمصر الجديدة ليتعرف منهم على مشاكلهم ويستمع إلى طلباتهم بغرض رفعها في 

  . المسئولين
وأدى نائب مدينة نصر ومصر الجديدة صالة الجمعة بمسجد التقوى بجسر السويس حيث استقبله األهالي 

بحفاوة بالغة قبل أن يجتمع بهم في دار المناسبات الملحقة بالمسجد ليستمع إلى شكواهم من بعض 
بز العيش البلدي وعدم توافر رغيف الخبز الخدمات التي تحتاجها المنطقة ،ال سيما فيما يتعلق بمخا

المدعوم مما يتطلب زيادة حصة المخابز من الدقيق وفرض رقابة صارمة على األفران من قبل مفتشي 
  . التموين لمنع التالعب بالحصص الحالية من قبل مديري المخابز

عها في اقرب وقت ممكن ولم يغادر مختار المكان قبل أن يناقش مع األهالي كافة طلباتهم مع وعده برف
  . إلى المسئولين بغاية تنفيذها

محافظ  –يذكر أن النائب عصام مختار يلتقي بصورة نصف شهرية مع الدكتور عبد العظيم وزير 
  . لعرض طلبات الدائرة وبحث كيفية تحقيقها –القاهرة 

  
  

  األمن يمنع اإلعتصام مع القضاة 
٢٧/٤/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

 –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –من المصرية النائب عصام مختار منعت قوات األ
، إلعالن تضامنه مع القضاة ٢٧/٤/٢٠٠٦من التوجه لمقر نادي القضاة صباح الخميس الموافق 

  . المعتصمين هناك رفضا لقرارت السلطة الجائرة تجاه زمالئهم المنادين باإلصالح
ر ومصر الجديدة اختراق الدروع األمنية للوصول للقضاة المعتصمين إال أن وحاول نائب مدينة نص

حشود رجال األمن المركزي التي أحاطت بمقر نادي القضاة بوسط القاهرة حالت دون لقاء مختار ووفد 
كتلة اإلخوان  المسلمين البرلمانية مع المستشارين والقضاة المعتصمين منذ عدة أيام احتجاجا على لجنة 

صالحية التي كان من المقرر عقدها صباح الخميس لمحاكمة المستشارين محمود مكي وهشام ال
  . البسطاويسي نائبي رئيس محكمة النقض

واجتمع وفد اإلخوان البرلماني في نقابة المحامين مع عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين إلعالن 
الحقيقي في مصر، واستمر الوفد في محاوالته  التضامن مع موقف القضاة المطالب باإلصالح والتغيير
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للوصول للقضاة المعتصمين حتى قررت لجنة الصالحية تأجيل ميعاد محاكمتها إلى الحادي عشر من 

  . مايو القادم
وتوجه عقب ذلك وفد الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين إلى مجلس الشعب المصري لعرض 

لس الدكتور فتحي سرور، ولمطالبة المجلس باتخاذ موقف قوي في تفاصيل ما حدث على رئيس المج
تأييد مطالب القضاة العادلة لما في ذلك من تعبير صادق عن تعاطف الشعب الذي يمثله النواب تحت قبة 

  . البرلمان مع قضاة مصر الشرفاء
ى كليوباترا بعد أن يذكر أن النائب عصام مختار قد قام بزيارة المستشار محمود حمزة في مرقده بمستشف

اعتدت عليه قوات األمن المصري يوم األحد الماضي أثناء اعتصامه مع زمالئه في مقر ناديهم بوسط 
_  األستاذ في كلية العلوم بجامعة عين شمس_سيد شيبة . العاصمة المصرية، ورافق مختار في زيارته د

  . طالبين باإلصالححيث قاما بتقديم باقة ورد تحيةً للمستشار حمزة وللقضاة الم
ومن جانبه حمل حمزة وزمالؤه مختار مسئولية توصيل أصواتهم لمجلس الشعب، وطالبوا النواب 

فشال خطط اإلصالح إالشرفاء بالوقوف إلى جانبهم أمام السلطة الجائرة التي تحاول بقدر استطاعتها 
  .  والتغيير الحقيقية في البالد

  
  لقاء أهالي منطقة التجنيد 

٦/٥/٢٠٠٦   
بعقد لقاء مع  –عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر  –قام النائب عصام مختار 

واإليمان اللقاء  التقوىأهالي منطقة التجنيد بمصر الجديدة عقب صالة الجمعة، حيث استضافت جمعية 
دأ اللقاء بتالوة بدار المناسبات، وكان حضور األهالي مميزا خاصة أهالي مساكن أبو بكر الصديق، وب

آيات من الذكر الحكيم، ثم قام النائب عصام مختار بإلقاء كلمة افتتاحية بعنوان ماذا يغير اإلسالم في 
  . النفوس؟

وكان أهم ما دار بالحوار ما أثاره . و بعد ذلك بدأ الحوار بين عضو مجلس الشعب وأهالي المنطقة
لمساكن وأن أهالي المنطقة يريدون دعم مادي أهالي مساكن أبو بكر الصديق حول مشروع توسعة ا

  . واإليمان التقوىحكومي وذلك إلقامة مكتبة عامة تابعة لجمعية 
كذلك شدد األهالي علي حتمية وجود كوبري للمشاة أو نفق عند منازل ومطلع كوبري التجنيد وذلك 

لفارغة أسفل الكوبري في إنشاء لي إمكانية استثمار المساحات اإلتعدد الحوادث في هذه المنطقة باإلضافة 
  . مشروعات صغيرة لتشغيل الشباب

وأن الوصول لإلصالح هو عمل . و قد أكد النائب عصام مختار علي أهمية التواصل مع أهالي المنطقة
  . مشترك بين النائب وبين أهالي الدائرة

   .ختم اللقاء بمصافحة األهالي للنائب عصام مختار مع وعد بالزيارة مرة أخرى
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  حفل خيري لدعم فلسطين 

٦/٥/٢٠٠٦   
  

في الحفل الخاص الذي أقامه _ نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة _ شارك األستاذ عصام مختار
بشارع القصر ) دار الحكمة(م بمقر نقابة األطباء ٢٠٠٦مايو  ٥اتحاد األطباء العرب أمس الجمعة 

  . التبرعات حوالي سبعة ماليين جنيه مصريالعيني من أجل دعم الشعب الفلسطيني وبلغت حصيلة 
حضر الحفل عدد من رجاِل األعمال والمثقفين والمفكرين ورجال السياسة، وعلى رأسهم األمين العام 

التحاد األطباء العرب وعضو مكتب اإلرشاد لإلخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والقيادي 
  عريان، وكذلك الدكتور جمال عبد السالم مدير اتحاد األطباء العرب اإلخواني البارز الدكتور عصام ال

كما حضر كلٌّ من عطا اهللا أبو السبح وزيرِ الثقافة الفلسطيني ، و نزار ريان عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس ، والدكتور زغلول النجار، و األستاذ فهمي هويدي ، والصحفي مصطفى بكري،بجانبِ 

معة الدول العربية ونائب عن أمينها العام عمرو موسى، وتحدث العالمة الدكتور عدد من ممثلي جا
  . يوسف القرضاوي عبر الهاتف مؤيدا الحملة

وبجانب التبرعات المادية قال الدكتور جمال عبد السالم إن هناك قرارا من االتحاد بإرسال لجنة طبية 
لجنة لتدريب األطباء الفلسطينيين على القيام بالعمليات لعالج الحاالت الحرجة بفلسطين وتم تشكيل 

الصعبة مثل عمليات المخ واألعصاب، لمالحقة الحاالت الحرجة التي تنجم عن جرائم الحرب 
  الصهيونية في األراضي الفلسطينية 

قصيدة ألهبت ) وحيد الدهشان ( وغنى الفنان إيمان البحر درويش للقدس كما ألقى الشاعر المهندس
  عور الحضور الذين لم يكفوا عن البكاء طوال الحفل ش

قد وجه نداء  للتبرعِ _ خوان المسلمين المرشد العام لجماعة اإل_وكان األستاذ محمد مهدي عاكف  
جامعة الدول : أبريل الماضي ، على أن يتم التبرع في الحسابات التالية ٢٢للشعب الفلسطيني في 

، )٢١٢٠٥١: بنك فيصل اإلسالمي(، اتحاد األطباء العرب )٧٧٧٧٧٧٧: بنك مصر الدولي (العربية 
   ٥٠٠٥٥٥البنك الوطني المصري (لجنة اإلغاثة اإلنسانية 
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  شكر لمسئولي شرق القاهرة 

٧/٥/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

لهادي الشكر للّواء عبد ا –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –وجه النائب عصام مختار 
لالستجابة السريعة التي أبدتها أجهزة المحافظة التنفيذية في تلبية  –نائب محافظ القاهرة  –جاد المولى 

  . طلب مختار بعمل مطبات صناعية أمام نادي المقاولون الرياضي في عزبة العرب بمدينة نصر
ولي حي مدينة نصر وأشاد نائب مدينة نصر ومصر الجديدة بالتحرك السريع من مهندسي الطرق ومسئ

إلنشاء تلك المطبات التي ألح أهالي عزبة العرب في طلبها لمنع تكرار حوادث السيارات بطريق 
أكتوبر أمام نادي  ٦، نتيجة للسرعة العالية للمركبات والعربات في منزل كوبري )األتوستراد(النصر

  . المقاولون بمدينة نصر
أكثر من أسبوعين بأهالي عزبة العرب بمدينة نصر الذين يذكر أن النائب عصام مختار قد التقى قبل 

عبروا عن رغبتهم في إنشاء مطبات صناعية أمام نادي ومستشفى المقاولون العرب تجنب أبنائهم شر 
اإلصابة أو الموت تحت عجالت السيارات وعربات النقل مع السرعات العالية لهذه المركبات في شارع 

  . األتوستراد
  
  

  " السرفيس"ة على تفعيل الرقاب
١٠/٥/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

بطلب إحاطة عاجل  –عضو كتلة جماعة اإلخوان المسلمين البرلمانية  –تقدم النائب عصام مختار 
لبحث كيفية حل مشكلة المواصالت التي يعاني منها  –رئيس مجلس الشعب  –للدكتور فتحي سرور 

  . الحي العاشر بمدينة نصر
) السرفيس(أن سائقي عربات الميكروباص  –في طلبه  –دينة نصر ومصر الجديدة ووضح نائب دائرة م

ومنها التابعة لجمعيات الخدمات يتعمدون اختصار خط سيرهم المقرر من ميدان رمسيس إلى الحي 
العاشر ليجعلوا الحي السابع هو نهاية الخط مع إلزام الركاب بدفع نفس األجرة، مما يعرض المواطنين 

أعباء مالية جديدة، وال يجد المواطنون إال الرضوخ لسائقي المكيروباص حيث غابت رقابة  إلى تحمل
  . أجهزة الدولة عن هذه السيارات

وطالب مختار بالعمل على حل هذه المشكلة التي تزيد األعباء على محدودي الدخل مما يتعارض مع 
  . توجيهات السيد الرئيس في هذا النحو
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  ستشفى التجمع المطالبة بإفتتاح م
١٧/٥/٢٠٠٥   
  عصام فؤاد : كتب

بالبيروقراطية الشديدة  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –ندد النائب عصام مختار 
في وزارة اإلسكان والمرافق والمتسببة في تأخر تسليم مستشفى التجمع األول إلى وزارة الصحة 

  . والسكان
 –ومصر الجديدة في طلب إحاطة عاجل تقدم به للدكتور فتحي سرور  وقال نائب دائرة مدينة نصر

أن التباطؤ الشديد من قبل وزارة اإلسكان في تسليم المستشفى هو ما يحول دون  –رئيس مجلس الشعب 
فتتاحها أمام المواطنين، خاصة مع بعد مسافة أقرب مستشفى أو نقطة إسعاف عن منطقة التجمع األول ا

  . ونواحيها
بالعمل على إزالة أية  –وزير اإلسكان والمجتمعات العمرانية  –ب مختار المهندس أحمد المغربي وطال

المستشفى، بغرض تخفيف اآلم المواطنين الذين يعانون في إسعاف الحاالت  افتتاحعقبات تحول دون 
إلنقاذ على الحرجة أو غسيل الكلى، كما قد يتسبب بعد أقرب المستشفيات عن المنطقة في تفويت فرص ا

  . من يتعرضون ألي من حوادث الطرق وغيرها
وأشار النائب عصام مختار إلى فوائد افتتاح المستشفى أمام الجمهور سواء من حيث العمل على إنقاذ 

  . المرضى والمصابين، أو من مزايا الجذب واالستثمار التي تجذب المواطن والمستثمر لمثل هذه المناطق
  
  

  العرب لقاء جماهيري بعزبة 
٢٢/٥/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

لقاءاً جماهيريا بمسجد النعام في  –نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة  –عقد النائب عصام مختار 
  . عزبة العرب للتعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم بغرض العمل على تحقيقيها وتلبيتها

انتقل لساحة مسجد النعام حيث التف حوله ،  دالمسا عيوبعد أن أدى مختار صالة الجمعة بمسجد 
المواطنون للترحيب به ولمناقشة احتياجات األهالي والمنطقة، وأكد عضو كتلة اإلخوان البرلمانية أهمية 
اللقاءات المتكررة مع األهالي في المناطق المختلفة لتكون قنوات اتصال مباشرة يمكن من خاللها لمس 

  . مي على أرض الواقع في األحياء المختلفةمشاكلهم ولمراقبة األداء الحكو
ومن جانبهم، عرض األهالي مطالبهم على النائب عصام مختار، وبدا واضحا أن قرار الحكومة ببيع 

أراضي العزبة للسكان وتمليكها لهم، هو األزمة الحالية التي يعاني منها األهالي مع افتقار القرار لرؤية 
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لها تسعير األراضي وتوجد جهة واحدة معينة يستطيع األهالي واضحة تضع آلية محددة يتم من خال

التعامل معها عند الشراء، لذا طالب قاطني العزبة بوقف اإلشكال الحالي بين محافظة القاهرة وشركة 
  . مدينة نصر لإلسكان والتعمير وتحديد الجهة المسئولة عن بيع األراضي للمواطنين

غرامات الفادحة التي تفرض عليهم في حال وجود مخالفات ولو وفي سياق متصل، شكا األهالي من ال
بسيطة في المباني، هذا فضالً عن أن المحاضر المحررة لمخالفات المباني يتبعها منع تزويد العقار 

  . لقاطني تلك العقارات بالغاً بالكهرباء، وهو ما يسبب ضرراً
طقة التي تفتقر لوجود مستوصف أو كما طالب األهالي بإنشاء مستوصف حكومي يلبي حاجات المن

في  وخصوصاًمستشفى حكومي، وكذلك إنشاء مركز للشباب يستوعب طاقات الشباب وأنشطتهم 
  . األجازات الدراسية

جديد بعد الحالة المتدهورة التي  ألسفتتار حاجة الطريق الرئيسي بعزبة العرب خوناقش األهالي مع م
الذي يسبب مشاكل كبيرة لمالكي السيارات سواء في القيادة أو وصل إليها الشارع مؤخراً، وهو األمر 

  . صيانة العربات
وفي ختام لقائه بسكان عزبة العرب، وضح النائب عصام مختار لألهالي حرصه على رفع طلباتهم 

، وأكد أن مشاكلهم سيتم طرحها  للمسئولين في المحافظة أو الوزارات المختلفة بصورة عاجلة ودورية
  . وقت على مائدة البحث مع المسئولين لتقديم ما يلزم لحلهافي أقرب 

لعرض  –محافظ القاهرة  –عبد العظيم وزير . يذكر أن النائب عصام مختار يجتمع بصورة دورية مع د
  . هموم دائرته بغرض السعي إلزالتها

  
  

  تنديد بإهمال شركات اإلسكان 
  

٢٨/٥/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

بتباطؤ شركات  –عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة  –ار ندد النائب عصام مخت
اإلسكان وإهمالها في تسليم المناطق التي كانت مكلفة ببنائها إلى حي مدينة نصر حتى يتمكن من تقديم 

  . الخدمات الالزمة لها
أن شركات اإلسكان التي  –طة عاجل في طلب إحا –وقال عضو كتلة اإلخوان المسلمين البرلمانية 

قامت ببناء مناطق الطوب الرملي وصقر وقريش ومساكن الحي العاشر لم تنه أعمالها في هذه التجمعات 
حتى الوقت الحالي، وذلك ما يعيق تسليم هذه التجمعات السكنية إلى حي مدينة نصر المكلف بتقديم 

  . الخدمات المرفقية لها
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مشكلة هي المسئولة عن التدني الشديد لمستوى الخدمات بتلك المناطق الشاسعة، ووضح مختار أن هذه ال

بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لهذه المناطق في ميزانية الحي، نظراً ألنه لم يتسلمها بعد من شركات 
  . اإلسكان

لرملي معاناة المواطنين بمناطق الطوب ا –رئيس مجلس الشعب  –ورفع مختار للدكتور فتحي سرور 
وصقر قريش ومساكن الحي العاشر حيث تختفي هنالك الطرق الممهدة وتغيب أعمال الرصف واإلنارة 

وزير  –وكأنها مناطق صحراوية نائية وليست تابعة للعاصمة المصرية، وطالب المهندس أحمد المغربي 
بسرعة حل هذه  –ية وزير التخطيط والتنمية المحل –والدكتور عثمان محمد عثمان  –المرافق واإلسكان 

عن الجرم الذي ارتكبه المواطنون ليتحملوا وزر حرمانهم من  المشكلة في أقرب وقت ممكن، متساءالً
الخدمات الحيوية طيلة عشر سنوات تتقاعس خاللها شركات اإلسكان عن إنهاء أعمالها تحت سمع 

  . وبصر الحكومة المصرية
  
  

  مناقشة بيان شونة إمبامة 
٣٠/٥/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

عضو الكتلة البرلمانية  –قتصادية بمجلس الشعب المصري بيان النائب عصام مختار ناقشت اللجنة اال
بغرض  ٢٩/٥/٢٠٠٦الموافق  االثنينحول شونة الشفاطات بإمبابة يوم  –لجماعة اإلخوان المسلمين 

  . استئناف عمليات تحميل الدقيق منها في أقرب فرصة ممكنة
أن نتيجة تحليل العينات المسحوبة من " إخوان شرق"ينة نصر ومصر الجديدة لموقع وقال نائب مد

الشونة جاءت سلبية لتؤكد فساد الدقيق المخزون بها، مما يحتم التخلص من كميات الدقيق الموجودة 
  . ضيبريل الماأهناك قبل عودة النشاط بشونة إمبابة التي تم إيقافها عن العمل منذ األسبوع األول لشهر 

بسرعة  شكاوي المواطنين بعد توقف العمل بالشونة، مطالباً االقتصاديةورفع مختار لرئيس اللجنة 
  . استئناف عمليات التحميل منها بعد إعدام كميات الدقيق الفاسد من جراء إصابته بالسموم الفطرية

دى سالمتها كما طالب النائب عصام مختار بسحب عينات مماثلة من باقي شون الدقيق، لبحث م
 ، اآلدمي، خاصة الشون التي تقوم بخلط دقيق القمح بدقيق الذرة الشامية االستخدامومطابقتها لشروط 

بها ) اإلندوسبرم(حيث تنتشر حاالت اإلصابة بين حبوبها بفعل الحشرات التي تتغذى على محتوى مادة 
لى ضرورة تواصل عمليات ع مما يخلف مواد شديدة السمية والخطورة على صحة اإلنسان، مشدداً

الكشف على هذه الشون تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك حتى يطمئن المواطن المصري على سالمة 
  . الخبز ورغيف العيش

  



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
   للتطبيقيينصرف بدالت التفرغ 

  عصام فؤاد: كتب
صرف  وزارةَ المالية بسرعة -عضو الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين - طالب النائب عصام مختار 

وأشار نائب مدينة نصر ومصر . بدالت التفرغ ألعضاء نقابة التطبيقيين بالمصالحِ والمؤسسات المختلفة
الجديدة إلى الدراسات التي أعدتها هيئة التنظيم واإلدارة باالشتراك مع وزارة الصناعة المشرفة على 

العاملين بالمصالح المختلفة في الحصول نقابة التطبقيين، والتي تقضي بأحقية أعضاء نقابة التطبقيين 
على بدالت تفرغٍ؛ نظير انتدابهم بتلك المصالح والمؤسسات، وقال إنه رغم أن وزارة المالية أخطرت 
النقابة والمصالح المعنية بضرورة حصر أعداد المستفيدين من هذه البدالت لتدبير االعتمادات المالية 

وحثَّ . قفت عند هذا الحد ولم يتم صرف هذه البدالت منذ ذلك الحينالمطلوبة، إال أن اإلجراءات تو
على إحالة طلبه العاجل إلى لجنة الخطة والموازنة  -رئيس مجلس الشعب - مختار الدكتور فتحي سرور

ومكتب لجنة الصناعة لمتابعة وزيري المالية والصناعة ودفعهما التخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين 
من ناحية . التطبقيين من الحصوِل على مستحقاتهم أسوةً بزمالئهم في النقابات األخرى أعضاء نقابة

م بيان النائب عصام ٢٩/٥/٢٠٠٦الموافق  االثنينأخرى، من المقررِ أن يناقش مجلس الشعب يوم 
مختار حول واقعة إيقاف األجهزة الحكومية عمليات التحميل من شونة الدقيق بإمبابة لحين عرض 

وتساءل مختار عن حقيقة إرسال . يات الدقيق المسحوبة منها على معامِل التحليل للتأكد من سالمتهاكم
ومدى خلو مخزون الدقيق  - إن تمت -هذه العينات إلى معامل وزارة الصحة، وعن نتائج تلك التحليالت

ت قبل ما يزيد عن بشونة إمبابة من السموم الفطرية، ال سيما وأن مباحث التموين قامت بسحب العينا
 الصحة المباشر على شون الدقيق في مصر حتى يطمئن نفسه بإشراف وزارة ا في الوقتشهر، مطالب

  المواطنون على سالمة طعامهم 
  
  

  شهر عقاري للقاهرة الجديدة 
٣١/٥/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

بعدة  –لجديدة عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر ا –تقدم النائب عصام مختار 
في سبيل العمل على تحسين الخدمات  –رئيس مجلس الشعب  –اقتراحات للدكتور فتحي سرور 

  . والمرافق بدائرته
وكان من أهم اقتراحات عضو كتلة اإلخوان المسلمين البرلمانية طلبه بإنشاء مكتب للشهر العقاري 

رئيس لجنة المقترحات  –مد جويلي بمنطقة القطامية والقاهرة الجديدة، ووضح مختار لألستاذ مح
حاجة تلك المناطق إلى مكتب لتوثيق المستندات، وذلك تيسيراً على األهالي  -والشكاوى بمجلس الشعب



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
إلى وسط القاهرة إلنجاز تلك األعمال  االنتقالوالمواطنين الراغبين في توثيق أوراقهم بتجنيبهم مشقة 

  . والمهام
م مختار اقتراحاً برغبته في إنشاء مكتبة للطفل بمنطقة القطامية وفي سياق متصل، قدم النائب عصا

 اإلجازةوالتجمع الثالث، لتلبي حاجة السكان في توفير مكتبة تنمي ثقافة أبنائهم خصوصا مع قرب ميعاد 
، وقال مختار في طلبه أن تنمية ثقافة الطفل تعد من أهم عوامل بناء شخصيته في المستقبل  الدراسية

لوطنه وأهله، مشيراً إلى أن أوقات المصيف والفراغ المصاحب لها  نافعاً فعاالً عنصراً حتى يكون
يمأل األوساط حولهم من  ماتحتاج لما يشغلها بموضوعات هادفة تنمي عقول هؤالء األطفال بعيداً ع

  . أفكار هدامة
  
  

  مد الغاز للزهراء والقطامية 
  عصام فؤاد :كتب

م اقتراحا برغبة  ٢٩/٥/٢٠٠٦ االثنينكاوى بمجلسِ الشعب المصري ناقشت لجنة االقتراحات والش
بمد خطوط الغاز الطبيعي لعدة  -عضو الكتلة البرلمانية لنواب اإلخوان المسلمين - لنائب عصام مختارا

 –رئيس شركة تاون جاز  –شوكت  إبراهيممناطق وتجمعات سكنية بدائرته في حضورِ المهندس 
  . ونائب محافظة القاهرة للمنطقة الجنوبية –رئيس شركة غاز مصر  – المهندس محمد عادل

وأوضح نائب مدينة نصر ومصر الجديدة أن بعد مناطق القطامية والزهراء والتجمع األول والثالث عن 
منافذ توزيع أنابيب البوتاجاز يسبب مشكلةً مضاعفةً لألهالي؛ بسببِ ندرة ما يصلهم من أنابيب الغاز، 

تجار وبائعي األنابيب الذين يستغلون حاجة األهالي لرفع سعر أنبوبة الإلضافة لتعرضهم لجشعِ با
  . البوتاجاز ألرقام قياسية، مما يحمل السكان أعباء إضافيةً تزيد من صعوبة المعيشة بالنسبة لهم

هالي وآالمهم وتجنيبهم وطالب مختار بسرعة مد خطوط الغاز الطبيعي لتلك المناطق؛ لتخفيف معاناة األ
  . جشع الباعة المحتكرين لتجارة بيع أنابيب البوتاجاز هناك، خصوصا في األعياد والمواسم

وفي ختامِ الجلسة نجح مختار في الحصوِل على وعد المسئولين بسرعة تلبية اقتراحه في غضون أسابيع 
مد خطوط الغاز بداية الشهر القادم قبل أن قليلة، على أن تشهد مساكن زهراء مدينة نصر بداية عمليات 

  . يتم توصيل الغاز لحي القطامية ومنطقتي التجمع األول والتجمع الثالث
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   األولىالمنطقة  أهاليلقاء مع 

  
  عصام فؤاد : كتب

ولى بأهالي المنطقة األ  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –التقى النائب عصام مختار 
  . بمدينة نصر، لمناقشة طلبات واحتياجات السكان وبحث كيفية توفيرها في أقرب وقت ممكن

وعقب صالة الجمعة بمسجد الدعوة، تجمع األهالي بالساحة المقابلة للمسجد، حيث رحبوا بزيارة النائب 
كومة إلعاقة لمنطقتهم، وتساءلوا عن نشاط كتلة اإلخوان في مجلس الشعب والعراقيل التي تضعها الح

  . رؤيتهم ومنهجهم في اإلصالح
ومن جانبه، استفسر نائب مدينة نصر ومصر الجديدة عن مشاكل المنطقة العاجلة التي تحتاج لحل فوري 

بغية طرحها أمام المسئولين في سبيل معالجتها والقضاء عليها، وبحث مع األهالي أهم السلبيات التي 
وانتشارها وسط التجمعات ) الكوفي شوب(تفشي المقاهي يشكون منها، ال سيما ما يخص ظاهرة 

السكنية، مما يعرض السكان لمضايقات شديدة من جراء سلوكيات الشباب والفتيات المترددين على هذه 
  . المقاهي

ورفع الحضور طلبات المنطقة للنائب عصام مختار خاصة ما يتعلق بحاجة الطرق والشوارع للرصف 
ما  التخاذر األهالي بسرعة لقاء رئيس الحي إلبالغه بطلبات سكان المنطقة واإلنارة، وقد وعد مختا

  . يحتاجه الوضع من إجراءات
وتواصل الحوار بين النائب واألهالي ليتطرق إلى قضايا الفساد المتفشية في المحليات وكيفية الوصول 

،  ظام الحالي عن انتشارهسبل فعالة لمعالجتها، حيث وضح مختار أسباب هذا الفساد ومسئولية الن إلي
البؤر الفاسدة وتعالج ما يوجد من سلبيات، مشيراً إلى أن  الستئصالمما يفرض مواجهة عاجلة ترمي 

اإلصالح هو مسئولية كل أفراد الشعب المصري، ألن التغيير الحقيقي يبدأ بالتربية الصحيحة وبالتنشئة 
  . عا قويا قادراً على تحمل تبعات اإلصالحالسليمة التي تخلق اإليجابية في النفوس وتصنع مجتم

وفي ختام لقائه، شكر مختار األهالي على حسن ضيافتهم وتواصلهم البناء معه، واعداً إياهم بتكرار مثل 
  . هذه اللقاءات المثمرة في القريب العاجل

شعب رئيس مجلس ال –وعلى صعيد آخر، تقدم النائب عصام مختار ببيان عاجل للدكتور فتحي سرور 
طلباً إللقاء كلمة في أولى جلسات المجلس القادمة حول واقعة استشهاد أميني شرطة من قوات الحدود  –

  . المصرية برصاص الصهاينة المعتدين
، ولحفظ دماء أبناء مصر  وطالب مختار بإجراء تحقيق فوري في هذه الفاجعة لمعاقبة المسئولين عنها

العصابات الصهيونية على حدود مصر باألراضي الفلسطينية خاصة مع تكرار مثل هذه الجرائم من 
  . المحتلة

  



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
  اقتراح بتعيين محافظ لمدينة نصر 

٢٠٠٦- ٦-١٢   
  عصام فؤاد : كتب

  
بتعيين محافظ لمدينة  - عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين -طالب النائب عصام مختار

تجمعا سكنيا لم تقم  ٤٠ة ليعمل على إنهاء تسليم أكثر من نصر والمناطق العمرانية الجديدة شرق القاهر
  . عاما على بدء العمل فيها ١٥، رغم مرور أكثر من  شركات اإلسكان بتسليمها للحي

  
 - وأوضح نائب مدينة نصر ومصر الجديدة في اقتراحه أن العديد من التجمعات العمرانية بمدينة نصر

تعاني من التدني  -ومساكن الحي العاشر والسويسري وغيرها مثل مناطق الطوب الرملي وصقر قريش
الخدمات؛ بسبب عدم وجود اعتمادات ومخصصات مالية لهذه المناطق في ميزانية  مستوىالشديد في 

  . حي مدينة نصر
  

وقال مختار إنه توصل بعد زيارات ميدانية لتلك المناطق إلى أن أصل المشكلة يرجع لعدم إنهاء شركات 
عاما وحتى وقتنا هذا، وهو  ١٥ان المسئولة عن بناء هذه المناطق أعمالَها في هذه التجمعات منذ اإلسك

  . ما منع حي مدينة نصر من تسلمها لتنتقل إليه مسئولية اإلشراف عليها
  
  

ف السكان بمدينة نصر والتجمعات العمرانية الجديدة يعانون من الحرمان من معظم الآموضحا أن 
، مثل أعمال الرصف واإلنارة والصرف الصحي، كما تختفي الطرق الممهدة عند  يويةالخدمات الح

  . حدود هذه األحياء الكبيرة، كأنها مناطق صحراوية نائية ال تتبع العاصمة المصرية
  

وحثَّ النائب لجنةَ المقترحات والشكاوى بالبرلمان على تلبية مقترحه في أسرع وقت، وتعيين محافظ 
صر والتجمعات العمرانية الجديدة، يستطيع السكان اللجوء إليه لعرض مشاكلهم وإلنهاء حيرتهم لمدينة ن

وسعيهم بين المحافظة ومجلس الحي من جهة وبين شركات اإلسكان من جهة أخرى، مع إصرار الجميع 
ن أهم الخدمات على نفي تبعية تلك المناطق له، وكذلك ليضع حدا لمعاناة هؤالء المواطنين المحرومين م

ودفع فواتير  ، عاما دونما جرمٍ ارتكبوه سوى التزامهم بتسديد الضرائب ١٥الحيوية طيلة أكثر من 
  . الصرف الصحي والكهرباء شهريا 

  
  



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
  

  مناقشة طلب احتكار األدوية 
  عصام فؤاد : كتب

  
لكتلة البرلمانية عضو ا -ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري طلب إحاطة للنائب عصام مختار

بخصوص األخطار والمشكالت الناجمة عن احتكار تجارة األدوية في  - لجماعة اإلخوان المسلمين
  . مصر

حيث أوضح نائب مدينة نصر ومصر الجديدة حجم الضرر الذي يتعرض له أصحاب مخازن األدوية 
ن هذه الشركات الكبيرة من ، مما يمكِّ نتيجة احتكار بعض الشركات الكبرى لتجارة واستيراد األدوية

فرضِ شروطها التعسفية على أصحاب المخازن والشركات الصغيرة، مثل إجبارهم على تسلم األدوية 
دون فواتير، وهو ما يهدد شركاتهم الصغيرةَ باإلغالق من قبل وزارة الصحة التي تطالبهم لجانُها 

  . دويةبفواتير األدوية عند قيامها بالتفتيش على مخازن األ
القاضي باستثناء  _ وزير الصحة _ حاتم الجبلي. ومن جانبها أوضحت وزارة الصحة أن قرار د

، ال سيما وأن هذه المخازن  المخازن القديمة من شرط المساحة المنصوص عليه في اللوائح الجديدة
وزير الصادرة أواخر حاصلةٌ فعليا على تراخيص بالعمل من وزارة الصحة، وأكدت اللجنة أن قرارات ال

مايو الماضي تؤكد رغبةَ الوزارة في توفيق أوضاع الشركات والمخازن الصغيرة، حتى تناسب ظروفها 
  . وتضمن سالمة المواطن المصري

هذا، وقد اتفق مختار مع باقي أعضاء لجنة الصحة على ضرورة تشديد الوزارة عمليات التفتيش على 
للتأكد من تحقيقها الشروط الالزمة للحفاظ على أمن وسالمة مخازن األدوية؛ لضمان سالمتها و

المواطنين، على أن تقوم اللجنة ببحث اآللية المناسبة التي تمكِّن هذه المخازن من الحصول على فواتير 
  . الشراء من شركات الكبرى المنتجة لألدوية

  
  مناقشة طلب احتكار األدوية 

  عصام فؤاد : كتب
  

عضو الكتلة البرلمانية  -مجلس الشعب المصري طلب إحاطة للنائب عصام مختارناقشت لجنة الصحة ب
بخصوص األخطار والمشكالت الناجمة عن احتكار تجارة األدوية في  - لجماعة اإلخوان المسلمين

  . مصر
حيث أوضح نائب مدينة نصر ومصر الجديدة حجم الضرر الذي يتعرض له أصحاب مخازن األدوية 

بعض الشركات الكبرى لتجارة واستيراد األدوية، مما يمكِّن هذه الشركات الكبيرة من  نتيجة احتكار
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فرضِ شروطها التعسفية على أصحاب المخازن والشركات الصغيرة، مثل إجبارهم على تسلم األدوية 

ها دون فواتير، وهو ما يهدد شركاتهم الصغيرةَ باإلغالق من قبل وزارة الصحة التي تطالبهم لجانُ
  . بفواتير األدوية عند قيامها بالتفتيش على مخازن األدوية

القاضي باستثناء _ وزير الصحة _ حاتم الجبلي. ومن جانبها أوضحت وزارة الصحة أن قرار د
المخازن القديمة من شرط المساحة المنصوص عليه في اللوائح الجديدة، ال سيما وأن هذه المخازن 

ا على تراخيصالوزير الصادرة أواخر  حاصلةٌ فعلي بالعمل من وزارة الصحة، وأكدت اللجنة أن قرارات
مايو الماضي تؤكد رغبةَ الوزارة في توفيق أوضاع الشركات والمخازن الصغيرة، حتى تناسب ظروفها 

  . وتضمن سالمة المواطن المصري
عمليات التفتيش على  هذا، وقد اتفق مختار مع باقي أعضاء لجنة الصحة على ضرورة تشديد الوزارة

مخازن األدوية؛ لضمان سالمتها وللتأكد من تحقيقها الشروط الالزمة للحفاظ على أمن وسالمة 
المواطنين، على أن تقوم اللجنة ببحث اآللية المناسبة التي تمكِّن هذه المخازن من الحصول على فواتير 

  . الشراء من شركات الكبرى المنتجة لألدوية
  . استجابة للنائب  سيالسر فمراقبة 
  عصام فؤاد : كتب

تعهدت هيئة النقل العام بالقضاء على ظاهرة تجزئة خط السير المقرر لعربات المكيروباص العاملة على 
خطوط مدينة نصر، استجابةً لطلب النائب عصام مختار الخاص بمشاكل المواصالت التي تعاني منها 

  . المدينة في الفترات األخيرة
د مناقشة لجنة اإلدارة المحلية بمجلس الشعب لطلب نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة جاء ذلك بع

لمنع تحايلهم على خط السير المقرر من ميدان ) سالسر في(بتفعيل الرقابة على عربات الميكروباص 
رمسيس إلى الحي العاشر، ووضح مختار للجنة تعمد سائقي العربات اختصار الخط إلى منطقة الحي 
السابع فقط مع إلزام الركاب بدفع نفس األجرة، مما يعرض المواطنين إلى تحمل أعباء مالية جديدة، 

  . يدفعها المواطن محدود الدخل مضطراً مع غياب رقابة أجهزة الدولة عن هذه السيارات
التفتيش ومن جانبها، أكدت إدارة مشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة قيامها بتكثيف حمالت 

الحي العاشر  –في مدينة نصر للقضاء على ظاهرة تجزئة خط السير المقرر لخط رمسيس  واالنضباط
نائب رئيس  –وضحت اإلدارة في حضور المهندس عبد الغفار الجزار أمن قبل سائقي العربات، و

 ةتفتيشيحمالت واللواء محمد الناظر كممثلين لهيئة النقل العام، أنها تقوم حاليا ب –مجلس اإلدارة 
إللزامها بالتعليمات واللوائح المنظمة لمشروع ) سالسر في(على جميع سيارات الميكروباص  وانضباطية

النقل والتي تقرر مسافة الخطوط والتعريفة المستحقة عليها، وطالبت المواطن في الوقت نفسه باإلرشاد 
  . الفة إلى إدارة المشروع بمحافظة القاهرةعن سائقي العربات المخالفة بإيراد رقمها ومكان وتاريخ المخ



 ٢٠٠٦  مختار عصام / النائب
 ٣٤٨بتحسين الخدمة على خط  –المهندسة بهيئة النقل العام  –وفي سياق متصل، وعدت منى مصطفى 

بين ميدان العباسية والتجمع األول عن طريق رفع كفاءة األوتوبيسات العاملة على هذا الخط، كما تعهدت 
إلى منطقة التجمع األول لدعم مشروع النقل الجماعي  ٦١١خط  الالزمة لمد مسافة االتصاالتبإجراء 

  . بالتجمعات العمرانية الجديدة
  
  

  مناقشة تعديالت السلطة القضائية 
٢٦/٦/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

 – ٢٦/٦/٢٠٠٦ظهر االثنين الموافق  –تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المصري 
على  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –لنائب عصام مختار التعديالت المقدمة من ا

الل كامل للقضاء مشروع قانون السلطة القضائية، وذلك في إطار دعم رؤية نادي القضاة المطالبة باستق
  . حقيقية بالواقع السياسي الحالي إصالحاتنجاز إالمصري في سبيل 

  
دة رفضه للمشروع المقدم من حكومة الدكتور نظيف بسبب تجاهله وأكد نائب مدينة نصر ومصر الجدي

  . لمطالب القضاة العادلة وانتهاكه للدستور بوضع السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية
  

على األغلبية اإلخوانية  –رئيس مجلس الشعب  –فتحي سرور . واستنكر النائب عصام مختار تحايل د
التصويت حتى يتم استدعاء نواب الحزب  وإرجاءمن قانون السلطة القضائية،  ٦٦أثناء مناقشة المادة 

إن رئيس المجلس اضطر بعد موافقة  -" إخوان شرق"في تصريحات لموقع  - الوطني، وقال مختار 
بأن يقوم بشرحها تفصيلياً أكثر من مرة ليبين  –التي تخدم القضاة  –أعضاء الوطني على هذه المادة 

ومة لها؛ حتى حصل في نهاية المطاف على رفض أغلبية المجلس من نواب الوطني الذين معارضة الحك
  . تم استدعائهم للتصويت على تلك المادة القانونية

  
من  –مع نواب اإلخوان والمعارضة والمستقلين  –وفي السياق نفسه؛ انسحب النائب عصام مختار 

على  لمناقشة مشروع السلطة القضائية؛ احتجاجاً ٢٥/٦/٢٠٠٦الجلسة البرلمانية التي عقدت ظهر األحد 
ادعاء الدكتور فتحي سرور بأن القوى السياسية تلوث آراء القضاة مما يعيقهم عن تكوين رأيهم بحيادية 

  . وموضوعية بعيداً عن العمل السياسي
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تقلين من وقد شهدت جلسات البرلمان يوم األحد مواجهات ساخنة بين نواب اإلخوان والمعارضة والمس

جهة وبين نواب الحزب الوطني من جهة أخرى حول مشروع قانون السلطة القضائية؛ حيث تبنى نواب 
اإلخوان التعديالت الصادرة عن نادي القضاة والمطلوبة على لتحسين صورة المشروع الحكومي؛ في 

الح ويصر على حين احتشد نواب الوطني لدعم المشروع الحكومي الذي يعيق التطلعات الحقيقة لإلص
  التماشي مع فلسفة النظام في تقديم اإلصالحات بالقطارة للشعب المصري 

  
  مطالبة الحكام بدعم غزة ولبنان 

٢٠٠٦- ٧-١٩   
  عصام فؤاد : كتب

بالهجمة الصهيونية  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –ندد النائب عصام مختار 
  . فلسطينية المحتلةالشرسة على لبنان واألراضي ال

  
وقال نائب مدينة نصر ومصر الجديدة أن ما نشاهده مؤخراً من عدوان صهيوني غاشم على غزة 

الدماء، فهو أيضا  وإراقةولبنان؛ إذ يؤكد همجية الكيان الصهيوني وطبيعته الوحشية القائمة على سفك 
يحرك ساكنا بعد لنجدة إخوانه في  يثبت حالة الهوان الشديدة التي وصل إليها الشعب العربي الذي لم

  . فلسطين ولبنان
  

الطارئ الذي عقدته لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب  االجتماعفي  –ووضح النائب عصام مختار 
أن الشعوب العربية ال زالت تتطلع إلى  –مصطفى الفقي . برئاسة د ١٦/٧/٢٠٠٦يوم األحد الموافق 

ام بواجبهم في نصرة إخوانهم بغزة ولبنان، ووقف المجازر الصهيونية حكامها ليتحملوا مسئولياتهم والقي
التي ال ترحم األطفال وال النساء أو الشيوخ، بل إن القوات الصهيونية قامت باختطاف نواب ووزراء 

  . فلسطين في سابقة جديدة لم يعرفها العالم من قبل، وتخالف كافة القوانين واألعراف الدولية
  

عم صمود حزب اهللا اللبناني والمقاومة الفلسطينية، وبذل كافة الجهود لمساندتهم في وطالب مختار بد
تالل والعدوان الصهيوني، كما حيا رجال المقاومة الفلسطينية ورجال حمعركتهم الشريفة والعادلة ضد اال

  . حزب اهللا وعلى رأسهم الشيخ حسن نصر اهللا الذي صار رمزاً للجهاد والصمود العربي
  

عقب عودته من أداء مناسك العمرة  –النائب عصام مختار قد أستأنف نشاطه يوم الجمعة الماضية  كان
  . بلقاء جمعه مع أهالي منطقة صقر قريش بمدينة نصر –باألراضي المقدسة 
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حيث شهد محتار صالة الجمعة بمسجد أبو بكر الصديق؛ قبل أن يجتمع باألهالي للتعرف على مشاكلهم 

  . عها في أقرب فرصة للمسئولين بغية حلها وتلبيتهاوطلباتهم لرف
  

وأكد األهالي للنائب أن مشاكل اإلنارة وإهمال رصف الطرق هي أهم ما يواجه سكان منطقة صقر 
قريش، مما يعرض السكان لمشقة كبيرة أثناء التنقل ويجعل المنطقة مأوى لمتعاطي المواد المخدرة الذين 

  . لمنطقة ليالًيتسترون بالظالم الذي يغلف ا
  

بالعمل على حل هذه المشكلة قريبا، موضحاً أنه قد تقدم بطلب  –األهالي  –ووعد النائب عصام مختار 
لتعيين محافظاً للمدينة تكون  باقتراحإحاطة لمجلس الشعب لحل مشاكل المرافق بمدينة نصر، كما تقدم 

  . المشكالت التي تواجه السكان وحلها  مهمته استالم المناطق العمرانية الجديدة، ومتابعة مثل هذه
  
  

  مطالبة البرلمان بدعم المقاومة 
٢٧/٧/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

مجلس الشعب  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –طالب النائب عصام مختار 
اننا في فلسطين المصري بالقيام بدور حقيقي وفعال في الرد على الهجمة الصهيونية الغاشمة ضد إخو

  . ولبنان
وعبر نائب مدينة نصر ومصر الجديدة عن أمله في عقد البرلمان لجلسة طارئة في أسرع وقت ممكن 
لدعم وإغاثة شعبي فلسطين ولبنان، موضحاً أن كتلة اإلخوان البرلمانية قررت عقد اجتماعاً عاجالً يوم 

أعضاء مجلس الشعب إلى جلسة برلمانية طارئة،  األحد القادم لجمع التوقيعات الالزمة دستورياً لدعوة
الصهيونية  االعتداءاتيتم خاللها مناقشة سبل دعم ومناصرة المقاومة والشعوب العربية واإلسالمية أمام 

  . الوحشية
 –كما تقدم النائب مع عدد من نواب اإلخوان والمعارضة والمستقلين بطلب إلى اللواء حبيب العادلي 

للحصول على الموافقة األمنية لحشد كافة التيارات الشعبية والسياسية بمؤتمر جماهيري  –وزير الداخلية 
  . موسع بإستاد القاهرة للتعبير عن التضامن الشعبي مع األشقاء الفلسطينيين واللبنانيين
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  عقد زواج كريمة الشرقاوي 

٢٠٠٦-٨- ٥   
  أحمد غانم : كتب

ة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة عقد زواج اآلنسة عصام مختار نائب دائرة مدين األستاذحضر 
-٥المهندس مصطفى ستيت بعد صالة المغرب يوم السبت  إلىصادق الشرقاوي  األستاذسمية كريمة 

  .بمسجد الحق بمدينة نصر  ٢٠٠٦- ٨
 ، الحاج عبد المنعم دحروج رأسهمبمنطقة شرق القاهرة وعلى  اإلخوانحضر الحفل عدد من قيادات 

والدكتور  ، والدكتور مصطفى عادل ، والحاج عبد المحسن الشرقاوي ، لمهندس ممدوح الحسينيوا
  .كلمة عن فضل الزواج وآدابه  ألقىالذي  شحاتةوالدكتور حسين  ، هشام صقر

  وكاريكاتير وصور حول الزواج  ودروس  أناشيدتم توزيع سي دي على الحضور تتضمن و
  .ودعا لهما بالبركة والسعادة  ، روسينالع ألهاليوقدم مختار التهنئة 

  
  

  مسيرة النواب لقصر عابدين 
٢٠٠٦-٨- ٨   

في المسيرة التي نظمها قرابة  - نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة - عصام مختار األستاذشارك 
  المائة نائب بمجلس الشعب احتجاجاً على ما يجري في فلسطين ولبنان 

س الشعب إلى قصر عابدين الرئاسي وقدموا مذكرةً احتجاجيةً إلى وقد انطلقت المسيرة من مقر مجل
  . رئيس الجمهورية على ما اعتبروه تخاذالً حكوميا واضحا تجاه ما يحدث في فلسطين ولبنان

وسلم النواب رسالة لرئاسة الجمهورية أكدوا  فيها إدانة نواب مجلس الشعب الذين يمثلون اإلخوان 
  . ن الموقف الحكومي المتخاذل مما يجري في فلسطين ولبنانوالمعارضة والمستقلي

وطالب النواب في الرسالة بطرد السفير الصهيوني من القاهرة وغلق السفارة، وقطع كافة العالقات 
وسحب السفير المصري من تل أبيب، واتخاذ موقف حازم مع الواليات المتحدة األمريكية التي دعمت 

كما طالبوا بدعم الحكومة الفلسطينية المنتخبة ودعم المقاومة اللبنانية المتمثلة في ،  الكيان بكافة األشكال
  . حزب اهللا، مؤكدين أنه ال فرقَ بين سنة وشيعة اآلن

الجدير بالذكرِ أن قوات األمن حافظت على عدم وجودها بشكٍل رسمي واضح واكتفت بتأمين المظاهرة 
رجال األمن الذين يرتدون زي اعن طريقا مدني .  

ليه .. النواب قالوها قوية: "وقد هتف النواب أثناء المسيرة بالعديد من الشعارات التي تدعم مطالبهم منها
قفل سفارة .. أول مطلب للنواب"، "قفل سفارة وطرد سفير.. أول مطلب للنواب"، "الهجمة الصهونية

  اإلرهاب 
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  " أبو العينين"مشادة كالمية مع 
  

نائب دائرة  - عصام مختار األستاذلصناعة والطاقة بمجلس الشعب مشادة كالمية بين شهدت لجنة ا
حيث وجه مختار اللوم  - رئيس اللجنة - نأبو العينيوبين النائب محمد  -   مدينة نصر ومصر الجديدة

نائباً بمراجعة جميع االتفاقيات التي ؛ ١٦٣٢؛&#١٦٣٧&#ألبي العينين لعدم مناقشة طلب أكثر من 
  ) الغاز الطبيعي والكويز(عت بين مصر والكيان الصهيوني وق

لقد تسلمت طلب النواب منذ ساعات فقط بعد أن أحاله رئيس : وفي رده على النائب قال أبو العينين
أنه يجري اتصاالت بوزير البترول لعقد اجتماع لمناقشة الطلب المقدم من  إلىالمجلس اليوم فقط مشيرا 

  .بالمجلس حول اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل  عضواً؛ ١٦٣٢؛&#١٦٣٧&#
وشهدت مناقشات االجتماع جدالً ما بين نواب اإلخوان الذين ركزوا علي اإلشادة بالمقاومة وحزب اهللا 

اإلسرائيلية،  -والرئيس الفنزويلي وإدانة موقف األنظمة العربية والمطالبة بمراجعة االتفاقيات المصرية 
اب الحزب الوطني عن موقف مصر والرئيس مبارك سواء في أزمة الحرب أو جهودها في بينما دافع نو

إن دور : داوود معبد العليإعادة اإلعمار، واستنكروا ما يتردد في الفضائيات، وقال نائب الوفد محمد 
وزارة الكهرباء سيخفف من حدة العار التي سببها عدد من تصريحات وزير الخارجية خالل الحرب 

  .لباً بإقالته فوراً مطا
  
  

  تكريم متفوقي دائرة مدينة نصر 
  

  حمد غانم أ: كتب
   ٢٠٠٦-٨- ٢٣إخوان شرق 

  
عصام مختار نائب مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة في  األستاذبمكتب  اإلعالميةتنظم اللجنة 

فوقين من أبناء الدائرة في حفال لتكريم المت ٢٠٠٦- ٨-٢٣ األربعاءتمام الساعة الثامنة من مساء اليوم 
يقام غدا الخميس في نفس الموعد تكريم  أنتلميذا على  ٩٩وعددهم  واإلعداديةالشهادات االبتدائية 

  .طالبا  ٧٩متفوق الشهادة الثانوية وعددهم 
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 إبداءالمسجد اعتذرت بشكل مفاجئ وبدون  إدارة أن إالكان من المقرر تنظيم الحفل بمسجد السالم 

ا اضطر النائب لتنظيم الحفل على يومين داخل مقره الكائن بشارع مصطفى النحاس تقاطع مم أسباب
  .مكرم عبيد  فوق مطعم ماكدونالدز 

  
هدى عبد  ستاذةواألمحمد بدوي الخبير التربوي  األستاذعصام مختار  األستاذيشارك في الحفل بجانب 

 األستاذالحضور الدكتورة مكارم الديري  اللجنة السياسية بمكتب النائب واعتذرت عن لسئومالمنعم 
  .لسفرها خارج القاهرة  األزهربجامعة 

  
  

  دورة رياضية بمصر الجديدة 
  
٤/٩/٢٠٠٦   

  عصام فؤاد : كتب
الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  عضو –أعلنت اللجنة الرياضية بمكتب النائب عصام مختار 

  . لشباب وأبناء مصر الجديدة عن تنظيمها أكبر دوري لكرة القدم –
باب التسجيل في  –قبل يومين  –النائب عصام مختار بمصر الجديدة قد أغلق  وأوضحت اللجنة أن مقر

، مشيراً إلى "الصداقة عبر الرياضة"الدورة بعد أن اكتملت عناصر الفرق الثمانية المشاركة في دوري 
  . عاماً ٢٠و ١٤حتياطي تتراوح أعمارهم بين أن كل فريق يتكون من خمسة العبين أساسيين وآخر ا

أن الهدف من هذه الدورة هو تقديم نموذج  –نائب مدينة نصر ومصر الجديدة  –وأكد عصام مختار  
طيب ألبنائنا وأوالدنا في كيفية ممارسة الرياضة بالصورة األمثل التي تهذب األخالق وتؤسس روابط 

 –القريب  لالمستقبفي  –قويتها وبنائها ألجسامهم مما يؤهلهم الحب واألخوة بين الالعبين، فضالً عن ت
  . لحمل مسئولية األمة التي تراهم أملها ومستقبلها

 – ٤/٩/٢٠٠٦اليوم االثنين الموافق  –أن تبدأ فعاليات الدورة  –بإذن اهللا تعالى  –ومن المقرر 
النهائية في يوم الخامس عشر من  ةارالمبابمباريتين بين فرق المجموعة األولى األربعة على أن تكون 

  . سبتمبر الجاري
ويتكفل مكتب مختار بتسليم الالعبين المالبس الرياضية مع بداية الدوري، كما سيقوم بنقل المشاركين 
من مقر النائب بمصر الجديدة إلى المالعب المخصصة للدورة، مع وعد بتقديم جوائز عينية ومادية 

ن األحسن أخالقاً في الملعب، كما سيتم تقديم أحسن ثالثة العبين إلى المدرب كبيرة للفرق الفائزة ولالعبي
مدير مدرسة ألماظة لكرة (أو إلى المدرب خالد عبده ) بالنادي األهلي ةالمكورمدير مدرسة (ماهر همام 

  ). القدم
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سماء أفضل هذا؛ وسنوالي متابعة أخبار الدوري لنشر نتائج المباريات أوالً بأول، مع اإلعالن عن أ

  . ةاالعب والهداف وأحسن حارس مرمى عقب كل مبار
  
  

  تشديد الرقابة على رغيف العيش 
  
٢٠٠٦-٩- ٧   

  أحمد غانم : كتب
الدكتور علي  - نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة- طالب عصام مختار 

المخابز سواء التي وافقت على  بتشديد الرقابة على كافة - وزير التضامن االجتماعي  -  المصيلحي
وتغليظ العقوبة ،  الرافضة له  أومن عدد المخابز على مستوى الجمهورية %  ٧٥العقد الجديد ونسبتها 

المخابز جاء ذلك أمام اللجنة االقتصادية بمجلس الشعب التي  أصحابى مخالفات يتم ضبطها تجاه أعلى 
  . ٢٠٠٦-٩- ٥عقدت اجتماعها أمس األول الثالثاء 

اللجنة بمنح أصحاب المخابز الذين لم يوقعوا علي العقد  أماموتعهد  روأعلن الوزير تأييده لكالم مختا
أيام، تبدأ من يوم السبت المقبل لالنضمام إلي النظام الجديد، وذلك بعدما طلب ؛ ١٦٣٩&#الجديد مهلة 

 حتىمازالوا علي النظام القديم  منه رئيس اتحاد الغرف التجارية مد المهلة أمام أصحاب المخابز، الذين
  . من الشهر الحالي؛ ١٦٣٢؛&#١٦٣٣&#يوم 

قروش، مع إنتاج رغيف خبز جيد ؛ ١٦٣٧&#ووعد الوزير ، ببقاء سعر رغيف الخبز كما هو عليه 
  . بمواصفات محترمة

عيات وأعلن المصيلحي أنه سيعقد اجتماعاً األسبوع المقبل مع منظمة الغذاء العالمي، لرفع كفاءة جم
درجة من الكفاءة، وأضاف  بأعلىحماية المستهلك، لكي تستطيع أن تمارس دورها في العقد الجديد 

وزير التضامن االجتماعي أنه سيتم تخصيص الرقم 
لإلبالغ عن أي شبهة تالعب في الدقيق، وأن ؛ ١٦٤٠؛&#١٦٣٨؛&#١٦٣٦؛&#١٦٤١؛&#١٦٣٣&#

  . أمام أي مواطن هذا الرقم سيدخل الخدمة قريباً، وسيكون متاحاً
؛ ١٦٣٨؛&#١٦٣٢؛&#١٦٣٢؛&#١٦٣٤&#/؛١٦٤١&#/؛١٦٤١&#وأكد أنه سيتم عقد مؤتمر يوم 

بقاعة المؤتمرات لإلعالن عن سياسة جديدة للقمح، وأشار إلي أن مجلس الوزراء أخذ قراراً بفصل إنتاج 
  . الخبز عن توزيعه

كثير من العشوائية، وضرب أمثلة لذلك بأن وطالب بإعادة توزيع حصص الدقيق، مؤكداً أن التوزيع به ال
مدينة الزقازيق بها أعلي معدل من العيش البلدي والمفروض أن تكون غير ذلك، ومدينة نصر تحصل 

فهل يعقل ذلك؟ وأكد الوزير أنه سيتم افتتاح مخبز في كل قرية بها .. علي أعلي حصة دقيق في القاهرة
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قري التي بها أعداد أقل من ذلك فسيتم عمل منفذ توزيع آالف مواطن، أما ال؛ ١٦٣٧&#أو ؛ ١٦٣٦&#
  . بها

من المطاحن القائمة لضمان إنتاج دقيق مطابق % ؛١٦٤٠؛&#١٦٤١&#وأعلن المصيلحي أنه تم تطوير 
للمواصفات، وتحقيق رقابة فاعلة علي عملية اإلنتاج بالمطاحن باإلشراف علي عملية تسليم الدقيق، وأنه 

؛ ١٦٣٧؛&#١٦٣٩&#للطن إلي ؛ ١٦٤١؛&#١٦٣٦&#،؛١٦٣٧&#ن القمح من تمت زيادة تكلفة طح
مليون جنيه، ويستفيد من هذه الزيادة ؛ ١٦٣٧؛&#١٦٣٩؛&#١٦٣٣&#جنيهاً بزيادة 

  . مطحناً؛ ١٦٣٤؛&#١٦٣٦؛&#١٦٣٣&#
وأكد المصيلحي أن العقد الجديد سيساهم في القضاء علي خسائر تسريب الدقيق المدعم والتي بلغت 

من إجمالي الدعم % ؛١٦٣٢؛&#١٦٣٣&#مليون جنيه يومياً، وهو ما يوازي ؛ ١٦٣٤&#،؛١٦٣٧&#
  .مليارات جنيه ؛ ١٦٤١&#المخصص للدقيق والذي يصل إلي 

  
  

  عودة المطبات لشارع ذاكر حسين 
  

١١/٩/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

بالدكتور عبد العظيم  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –التقى النائب عصام مختار 
  . لبحث المشاكل والملفات الهامة بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة –محافظ القاهرة  –وزير 

طلبات األهالي إلى مسئولي المحافظة، وطالب على  – ٩/٩/٢٠٠٦يوم السبت الموافق  –ورفع النائب 
 –الشوارع الكبرى بمدينة نصر  أحد –لسانهم بإقامة مطبات صناعية جديدة بشارع ذاكر حسين وامتداده 

  . بدالً عن تلك التي أزالتها المحافظة قبل أسابيع في إطار سياستها لتطوير شوارع العاصمة
وأوضح مختار أهمية تلك المطبات لحماية المارة وسكان المنطقة والسيما أطفال وتالميذ المدارس 

وذلك أسوة بتلك المطبات المقامة أمام إحدى  الموجودة بالشارع، بتلجيمها للسيارات السريعة والمتهورة،
  . المدارس الخاصة في الشارع نفسه

عبد العظيم وزير على طلب النائب عصام مختار، ووجه طلبه إدارة المرور إلعادة . ومن جانبه؛ وافق د
  . المطبات واتخاذ الالزم في األيام القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد
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  تكريم حفظة القرآن بالشربيني 

  
١٢/٩/٢٠٠٦   
  حمد غانم أ: كتب

 األحديوم   -  نائب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة - عصام مختار األستاذشارك 
سوق  أمامفي حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد الشربيني الذي يقع  ٢٠٠٦-٩- ١٠الموافق 

  . شر حيث تم تكريم قرابة خمسين فتى وفتاةالسيارات بالحي العا
بدأ الحفل عقب صالة المغرب بتالوة آيات من الذكر الحكيم تالها أحد األشبال ثم تحدث فضيلة الشيخ 

مستقبل مصر  أن إلىعن فضل حفظ القرآن الكريم في الدنيا واآلخرة مشيرا  -  المسجد إمام -  عبد اهللا
  . ي تربى على مأدبة القرآنمثل هؤالء الشباب الذ إلىفي حاجة 

 - القرآن الكريم لم ينزل على النبي أن عن – المسجد إدارةرئيس مجلس  - ثم تحدث الدكتور عاشور
  . المناسبات وفقط لكنه منهج حياة شامل فيكي نحتفي به  -  صلى اهللا عليه وسلم

قاءات الطيبة وتشريفه عصام مختار نائب الدائرة مبديا سعادته بحضور مثل هذه الل األستاذوتحدث 
 اإلسالمالتمسك بمبادئ  إلىمن حفظة كتاب اهللا الكريم ودعا الحضور  أوالدهبالدعوة ليكون وسط 

حاضر  وأنهمهؤالء الفتية يمثلون جيل النصر المنشود  أنوأخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم مؤكدا 
  . ومستقبل نهضتها وعزتها األمة

في  واإلعجازعن مواطن الجمال  - بجامعة القاهرة واألدبالنقد  أستاذ - وتحدث الدكتور محمود هدهد
  . آيات القرآن مستشهدا ببعض اآليات التي تدل على معجزة هذا الكتاب الخالد

" يا مسلم يا صغير السن" بعنوان  أخرىوفقرة " كثيرغيرني  اإلسالم" بعنوان  إنشاديةتضمن الحفل فقرة 
  . المجتمع وسبل حلها واسكتش فني ساخر يجسد مشاكل

  وقام النائب بتسليم شهادات التقدير وهدايا للمكرمين بما فيهم المحفظين والمحفظات 
  

  معرض جديد للتكافل بمدينة نصر 
  

١٤/٩/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

معرضاً خيرياً جديداً  –عضو كتلة نواب اإلخوان بشرق القاهرة  –نظم مكتب النائب عصام مختار 
ائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وذلك في مقر النائب بشارع مصطفى النحاس في مدينة للتكافل بد

  . نصر
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؛ حيث شهدت ١٤/٩/٢٠٠٦وتوافد األهالي على المعرض منذ الساعات األولى ليوم الخميس الموافق 

وقدم . المعروضات إقباالً كبيراً من األهالي سواء ما كانت من المواد التموينية أو المالبس الجاهزة
المعرض أصناف عديدة من المالبس الجاهزة جديدة ومستعملة وبأسعار رمزية للجمهور، كما تم عرض 

فساتين للزفاف وأخرى بعد أن تم إعادة تفصيلها لتناسب األطفال والفتيات، وكذلك فقد شهد قسم 
  . المأكوالت والعصائر إقباالً شديداً على تم عرضه من أطعمة وحلويات شرقية

  
  للخبز بمنطقة التجنيد منفذ 

  
١٨/٩/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

وافقت محافظة القاهرة على إنشاء منفذ لبيع الخبز المدعوم بمنطقة مساكن مشروع ناصر بميدان 
قبل  –عضو كتلة البرلمانية إلخوان شرق القاهرة  –التجنيد، وذلك بناء على طلب النائب عصام مختار 

  . عدة أشهر
توجيهاته لجهاز فصل  –نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية  –الهادي جاد المولى  وأصدر اللواء عبد

إنتاج الخبز عن التوزيع بسرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء منفذ لبيع رغيف الخبز المدعوم 
الطلب المقدم من نائب  –مدير الجهاز  –بالتجنيد، وأرفق بالخطاب الذي تسلمه المهندس نبيل عرفة 

مدينة نصر ومصر الجديدة لمحافظ القاهرة بناءا على رغبة أهالي مساكن ناصر الذين التقى بهم مختار 
  في زيارته للمنطقة أوائل مايو الماضي 

  
  

  نجدة الطوب الرملي والثامن 
  

٢٥/٩/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

بالدكتور عبد العظيم وزير  –عضو الكتلة البرلمانية إلخوان شرق القاهرة  –التقى النائب عصام مختار 
  . وذلك لمناقشة مشاكل دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في سبيل حلها وإزالتها –محافظ القاهرة  –

مع المحافظ مشكلة مقلب المخلفات بحي الطوب  – ٢٣/٩/٢٠٠٦ظهر السبت الموافق  –مختار  ثوبح
مشاكل كبيرة ألهالي الطوب الرملي الرملي بمدينة نصر، حيث طالب بغلقه أو إزالته لما يسببه من 

وقام وزير برفع مشكلة مقلب المخلفات إلى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة . والمناطق المحيطة بها
  . إلزالة المقلب واتخاذ الالزم
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 – ٢٢/٩/٢٠٠٦يوم الجمعة الموافق  –كان النائب عصام مختار قد اجتمع بأهالي منطقة الطوب الرملي 

بمقلب  يختبئونع عدد من المشاكل والمشاجرات بين األهالي وبعض البلطجية الذين وذلك بعد وقو
  . القمامة بالحي

وبعد أن صلى ظهر الجمعة بمسجد الوالدين، استمع مختار لألهالي الذين عبروا عن سخطهم الشديد من 
بات القمامة مقلب القمامة الكائن في واجهة حي الطوب الرملي، مما جعل المنطقة فريسة سهلة لعر

  . ومخلفات البناء المتزايدة بصورة مستمرة تهدد بتآكل حدود المنطقة يوماً بعد يوم
  

ومن جانبه؛ طالب مختار قيادات الشرطة بمدينة نصر بسرعة مطاردة البلطجية الكامنين في مقلب 
بين  –الماضي  يوم األربعاء –المخلفات، السيما مع احتكاكهم المتكرر باألهالي ونشوب مشاجرة عنيفة 

أولئك البلطجية وأهالي المنطقة، وهو األمر الذي تولته قوات الشرطة مباشرة، فقامت بالقبض على 
  . بعض البلطجية ومطاردة الباقين في سبيل تأمين األهالي

كما قام مختار برفع طلبات سكان الطوب الرملي إلى محافظ القاهرة في اليوم التالي مباشرة لبحث كيفية 
مقلب المخلفات بالحي أو إغالقه، وهو المطلب الذي وعد المحافظ بتحقيه وكلف هيئة النظافة  إزالة

  . والتجميل بالتحرك إلنجازه
 –مساء السبت الماضي  –وفي سياق متصل؛ فقد تدخل النائب عصام مختار لفض مشاجرة عنيفة وقعت 

تى تحرك مباشرة لفض ذلك االشتباك، في سوق المنهل بالحي الثامن، وما أن استغاث األهالي بمختار ح
وأجرى عدة اتصاالت برجال الشرطة التي انتقلت قواتها بكثافة إلى موقع الحادث لفض تلك المشاجرة 

  . وتأمين األهالي
  

  جولة لحل مشاكل الدائرة 
  
٢٠٠٦- ١٠- ١   

   غانمأحمد : كتب
مدينة نصر ومصر الجديدة نائب دائرة  -  عصام مختار األستاذ ٢٠٠٦-١٠-١ األحدقام صباح اليوم 
 المسئولينبجولة على عدد من  - وعضو الكتلة البرلمانية إلخوان شرق القاهرة  والقاهرة الجديدة

  .بالدائرة لبحث سبل حل بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنون 
 طقة الشرقية نائب محافظ القاهرة للمن - وقد استهل مختار جولته بزيارة اللواء عبد الهادي جاد المولى

منطقة عزبتي الهجانة و العرب وسبل حل مشكلة  ألهاليبحث خاللها سبل توصيل المرافق  -
  .مقلب للمخلفات بمنطقة الطوب الرملي  وإنشاءالمواصالت بالقطامية 
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بحث معه عددا من  -  رئيس حي منطقة مصر الجديدة - ثم التقى النائب باللواء نصر محمود عيسى

  .سبل االرتقاء بمستوى الخدمات بمصر الجديدة مشاكل الدائرة و
تعرف منه على  -  مدير مستشفى هليوبليس- وفي نهاية جولته قام النائب بزيارة الدكتور احمد رشدي 

  .مستوى من الخدمة لمرضى المنطقة  أفضلالتي تحتاجها المستشفى لتقديم  واألجهزةبعض الخدمات 
  
  

  استضافة عاكف لصالة العيد 
  

٢٥/١٠/٢٠٠٦   
  محمد حمزة : كتب

فضيلة األستاذ محمد مهدي  -عضو كتلة نواب اإلخوان بشرق القاهرة  - استضاف النائب عصام مختار 
ألداء صالة العيد في ساحة سوق السيارات بالحي العاشر  -المرشد العام لإلخوان المسلمين  - عاكف 

  . شرق القاهرة. بضاحية مدينة نصر
خوان المرشد العام بتكبير حار اختلط بتكبيرات العيد التي استمرت حتى واستقبل األهالي وجمهور اإل

ى تبدأت الصالة خلف إمام مسجد الشربيني الذي ركز في خطبة العيد على كيفية الثبات بعد رمضان ح
  . يديم اهللا نعمته على المسلمين

طفال واألهالي الذين مألت وعقب صالة العيد؛ قام شباب اإلخوان بتوزيع الهدايا وكروت التهاني على األ
الفرحة وجوههم ابتهاجاً بأداء المرشد العام لإلخوان والنائب عصام مختار لصالة العيد بينهم في الحي 

  . العاشر بمدينة نصر
وقام مختار بتهنئة المصلين وجميع أهالي دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وقال في كلمة ألقاها على 

ضان قد انفض بما فيه من غنائم ومكاسب واليوم يحصد كل فرد ما جناه جموع الحاضرين إن سوق رم
ليربح من جد واجتهد ويخسر من نام وفترت همته وعزيمته، داعيا اهللا سبحانه وتعالى أن يمن على 

  . الجميع بالفوز بالجنة والعتق من النار وأن يكونوا جميعاً من المقبولين
جوائز مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الثقافية اللتين قام مكتب ودعا مختار األهالي لحضور حفل توزيع 

في الثامنة  -بإذن اهللا تعالى  -النائب بتنظيمهما أثناء شهر رمضان المبارك والذي من المقرر تنظيمه 
بدار نقابة العلميين خلف السرج مول بنهاية شارع مكرم  ٣/١١/٢٠٠٦من مساء يوم الجمعة الموافق 

  . نصر عبيد بمدينة
كما انتظر النائب عصام مختار عقب كلمته ليستمع لشكاوي األهالي وطلباتهم، وأعرب المصلين عن 

تى يتعرف على سعادتهم لتواصل مختار الدائم معهم وحرصه على التواجد بينهم بكل ود وبدون تكلف ح
  . لحلها وتلبيتها اًيعمشاكلهم وطلباتهم س
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د من األناشيد اإلسالمية التي تجاوب معها الجمهور بسعادة كبيرة ومن جانبها؛ غنت فرقة الزهور العدي

  . فرحةً بقدوم العيد وأيامه
  
  

  حفل مسابقتي رمضان : الجمعة
  

٢٨/١٠/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

إلى حضور حفل توزيع  –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان المسلمين  –دعا النائب عصام مختار 
ن الكريم ومسابقة الثقافة اإلسالمية اللتين تم تنظيمهما خالل شهر رمضان المبارك جوائز مسابقة القرآ

  . بين أهالي دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة
عشية  –بإذن اهللا تعالى  –وأوضح المكتب اإلعالمي للنائب أن حفل تكريم الفائزين من المقرر تنظيمه 

شارع مكرم عبيد  بامتدادالكائن خلف السراج مول في دار العلميين  ٣/١١/٢٠٠٦يوم الجمعة الموافق 
  . بضاحية مدينة نصر

وحث المكتب اإلعالمي أهالي مدينة نصر ومصر الجديدة على حضور الحفل الذي سيكون بمثابة 
مؤتمراً إسالمياً كبيراً في وجود عدد كبير من علماء األمة اإلسالمية واألزهر الشريف، مشيراً إلى أن 

تجيب على أية استفسارات من الجماهير سواء في المقر الرئيسي بمدينة نصر على مقرات النائب س
أو في  ٦٣١٧١١، أو في مقر مصر الجديدة على الهاتف رقم ٦٧٢٠٠٧٩و  ٦٧٢٠٠٧٨الهاتف رقم 

  . ٧٥٧٥٥٧٥مقر القطامية بالقاهرة الجديدة على الهاتف رقم 
  
  

  العمالية  االنتخاباتمؤتمر حول 
  

٢٨/١٠/٢٠٠٦   
بالمؤتمر الصحفي الذي عقده  –عضو كتلة نواب اإلخوان بشرق القاهرة  –ك النائب عصام مختار شار

بنقابة المحامين  – ٢٨/١٠/٢٠٠٦ظهر اليوم الموافق  –العمالية  باالنتخاباتمرشحو اإلخوان المسلمين 
  . المصرية وسط القاهرة

مانات الدولية واتحادات العمال العالمية وهدد نواب اإلخوان المشاركين في المؤتمر باللجوء إلى البرل
 االنتخاباتلفضح أساليب النظام في التزوير والتزييف في حالة إصرار أجهزة أمن الدولة على تزوير 

  . العمالية المزمع إجراؤها يوم األحد الخامس من شهر نوفمبر القادم
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بجميع  االنتخاباتهذه  العمالية أنهم حريصون على خوض االنتخاباتوأعلن مرشحو اإلخوان في 

مراحلها ولجانها في إطار حرص جماعة اإلخوان المسلمين على المشاركة النقابية والسياسية بهدف 
  . تغيير وإصالح حقيقي في البالد

  
  

  رمضان  ةتوزيع جوائز مسابق
  
٣/١١/٢٠٠٦   

  عصام فؤاد : كتب
حفالً موسعاً لتكريم  –ن المسلمين عضو الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوا –نظم النائب عصام مختار 

حفظة القرآن الكريم في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ولتوزيع جوائز مسابقة الثقافة اإلسالمية التي 
  . تم تنظيمها برعاية مكتب النائب في شهر رمضان الماضي

عشية  –بمدينة نصر وكرم مختار عدد كبير من الفائزين والفائزات في الحفل الذي شهدته دار العلميين 
وحضره قرابة ألفا مواطن من أهالي مصر الجديدة ومدينة نصر  – ٣/١١/٢٠٠٦اليوم الجمعة الموافق 

  . والقاهرة الجديدة
ووجه النائب عصام مختار التحية لجميع الحاضرين الذين استجابوا لدعوته لتكريم حفظة القرآن العظيم، 

نصر األمة المنشود  ألناملي القرآن في الصدور والعقول، وأعرب عن فرحته بهذا العدد الكبير من ح
يحتاج لجيل يحمل القرآن ويطبقه، وقال إن القرآن هو الدستور الحقيقي للمسلمين وسبيلهم الوحيد 

  . السترداد نهضتهم وعزتهم ومكانتهم بين األمم
قيادي بجماعة اإلخوان المحامي الكبير وال –وبدأ حفل القرآن والعلم كما سماه األستاذ خالد بدوي 

في تمام السابعة والنصف من مساء الجمعة بآيات من سورة النور تالها أحد  –المسلمين شرق القاهرة 
شباب اإلخوان، قبل أن يوضح بدوي أن هذا الحفل الطيب يتم برعاية النائب عصام مختار والدكتورة 

ابقة والنائبة الشرعية للدائرة بحكم محكمة مكارم الديري مرشحة اإلخوان في االنتخابات البرلمانية الس
إن شعار اإلسالم هو الحل الذي ترفعه  –أثناء تقديمه للحفل  –خالد بدوي . النقض المصرية، وقال أ

جماعة اإلخوان المسلمين يصاحبه برنامج تفصيلي في شتى مناحي الحياة لعالج جميع مشكالتنا السياسية 
برغم كل ما يحيط الجماعة ويدبر لها من نظام الحكم واألمن  منها أو االقتصادية واالجتماعية،

  . المصري
حفظة القرآن الكريم وطلبة العلم –أستاذ التاريخ اإلسالمي  –جمال عبد الهادي . وفي كلمته؛ حيا د

الشرعي في كل مكان، وبين فضل حفظ القرآن الكريم ومنزلته في الدنيا واآلخرة، مشيراً إلى أن القرآن 
بطش اآللة العسكرية  ألنيؤكد فرضية نصرة المجاهدين المسلمين في بقعة من بقاع العالم،  هو ما
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الصهيونية واألمريكية ما تجبر إال بضعف المسلمين وتخاذلهم عن مناصرة إخوانهم رغم أن اهللا سيسأل 

  . كل منهم وال يعذر من ذلك أحد
جميع الفائزين في مسابقتي حفظ  –األزهر  أستاذة األدب والنقد بجامعة –مكارم الديري . وهنأت د

القرآن والثقافة اإلسالمية، وأكدت أن اهللا أمر بتالوة القرآن الكريم وحفظه لتطبيق منهجه في عمارة 
الكون كله، ألن التعبد الحقيقي بالقرآن إنما يأتي برفعه ليكون القائد والدستور في كل مكان وزمان، 

ريب، وقالت إن تمسك المسلم بمنهج القرآن هو الشهادة الحقيقة التي وليس بعزله في المساجد والمحا
قُْل ِإن " ينطق بها جميع أعضاء بدنه في كل سكناته وحركاته، ووسيلته لتنفيذ أمر اهللا سبحانه وتعالى 

 ينالَمالْع بر ي ِللّهاتممو اييحمي وكنُسي والَتبِ} ١٦٢{صو لَه الَ شَرِيك ينملسُل الْمَأنَاْ َأوتُ ورُأم ذَِلك "
  . سورة األنعام

التي ألقاها بمناسبة مرور ) أشرق على الدنيا بكل فخار(وشارك الشاعر وحيد الدهشان في الحفل برائعته 
  . مائة عام على مولد اإلمام الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين

ن الفقرات الفنية والمسرحية التي القت إعجاب الحاضرين، السيما مع تقديمها وقدم شباب اإلخوان عدد م
  . المناسبة السليمة بالوسيلةلصورة الفن في اإلسالم التي تحرص على تقديم المعنى الرفيع 

 وفي ختام الحفل القرآني، قاما النائب عصام مختار والدكتورة مكارم الديري بتوزيع جوائز مسابقتي
الفائزين من البنين والبنات والرجال والنساء، والتي جاء على رأسها جائزة العمرة وحصل  رمضان على

عليها إسالم يوسف الجندي الفائز األول في مسابقة ختم القرآن الكريم، كما قام األطفال بالسحب على 
م في الحفل وتسليمهم أسماء الناجحين في مسابقة الثقافة اإلسالمية لتعيين الفائزين بها، والذين تم تكريمه

  . الجوائز التي شملت عدداً كبيراً من األدوات الكهربائية واألجهزة المنزلية
  
  

  تأشيرات للحج  ٥قرعة علنية على 
  

١٢/١١/٢٠٠٦   
  عصام فؤاد : كتب

عن تنظيمه لقرعة علنية  –عضو كتلة نواب اإلخوان بشرق القاهرة  –أعلن النائب عصام مختار 
  . حج مجانية ألهالي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة بخصوص خمس تأشيرات

في السابعة من مساء يوم الثالثاء الموافق  –بإذن اهللا تعالى  –وقال مختار أن القرعة ستتم 
، في مقر النائب الرئيسي قبالة التوحيد والنور بمدينة نصر، وذلك أمام األهالي وفي ١٤/١١/٢٠٠٦

  . الشخصيات العامة وممثلي مناطق الدائرةحضور العديد من 
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وأشار مكتب النائب عصام مختار إلى أن دخول القرعة ال يتطلب شروطاً كثيرة عدا ما يخص انتماء 

المتقدم لها إلى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة وأال يكون قد سبق له أداء شعيرة الحج وأن يكون عمر 
  . اًالمتقدم للقرعة قد تجاوز الخمسين عام

وحث الراغبين في دخول القرعة على سرعة ملئ االستمارات المخصصة لذلك بمقرات النائب سواء في 
مقر مدينة نصر أعلى ماكدونالدز عند تقاطع شارعي مصطفى النحاس ومكرم عبيد وأمام التوحيد 

مقر القطامية في بشارع هارون الرشيد بميدان الجامع، أو ب ٤٤والنور، أو بمصر الجديدة في العقار رقم 
بالمساكن سابقة التجهيز بمحطة الجامع، مشيراً إلى أن مكاتب النائب ستجيب على أية  ٤عمارة رقم 

بمقر مدينة نصر، أو في مقر  ٦٧٢٠٠٧٩و  ٦٧٢٠٠٧٨استفسارات من الجماهير على الهاتف رقم 
قطامية بالقاهرة بمقر ال ٧٥٧٥٥٧٥أو على الهاتف رقم   ٦٣٦١٧١١مصر الجديدة على الهاتف رقم 

  . الجديدة
الحج  تأشيراتيذكر أن قرعة الحج العلنية تتم للمرة األولى في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة على 

المجانية المخصصة ألعضاء مجلس الشعب، تأكيداً لمبادئ جماعة اإلخوان المسلمين التي تنادي بالنزاهة 
ى خدمة األهالي واستخدام كافة الطرق إلدخال والشفافية، وفي إطار حرص النائب عصام مختار عل

  . الفرحة على قلوبهم
  

  ندوة اإلعالم واألسرة : الجمعة
  
٢/١٢/٢٠٠٦   

  عصام فؤاد : كتب
إلى حضور ندوة اإلعالم  –عضو كتلة نواب اإلخوان بشرق القاهرة  –دعا النائب عصام مختار 

في مقره الرئيسي بمدينة نصر يوم  –اهللا تعالى بإذن  –واألسرة التي من المقرر أن ينظمها مكتب النائب 
  . الجمعة الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري

وحث النائب أهالي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة على حضور الندوة التي ستبدأ في 
األستاذة في كلية  –تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة، وستحاضر فيها الدكتورة منال أبو الحسن 

عن دور األسرة في مواجهة سلبيات وإيجابيات اإلعالم المرئي والمسموع  –اإلعالم بجامعة القاهرة 
  . والمقروء في العصر الحديث

وأوضح المكتب اإلعالمي للنائب أن مقرات النائب ستجيب على أية استفسارات من الجماهير على 
ينة نصر، أو في مقر مصر الجديدة على الهاتف رقم بمقر مد ٦٧٢٠٠٧٩و  ٦٧٢٠٠٧٨الهاتف رقم 
بمقر القطامية بالقاهرة الجديدة، موضحاً أن الندوة ستكون  ٧٥٧٥٥٧٥أو على الهاتف رقم   ٦٣٦١٧١١
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بمقر النائب الرئيسي أعلى ماكدونالدز عند تقاطع شارعي مصطفى النحاس ومكرم عبيد وأمام محل 

  . التوحيد والنور بمدينة نصر
  
 
 



 ٢٠٠٧  مختار عصام / النائب

 مختار یھنئ األقباط بعید المیالد 
 
 عصام فؤاد  :كتب

األخوَة األقباط بمناسبة عید میالد السید  -عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین -ھنَّأ عصام مختار
 .وھم في أمٍن وعافیة -مسلمین وأقباط –-المسیح، متمنًیا أن یعیده اهللا على المصریین جمیًعا

إلى كنیسة العذراء لألرثوذكس  -٦/١/٢٠٠٧مساء السبت الموافق  - دینة نصر ومصر الجدیدةوتوجَّھ نائب م
بمدینة نصر، حیث شھد القداس الذي تقیمھ الكنیسة بمناسبة عید المیالد، وقدَّم باقًة من الزھور لكھنة الكنیسة، 

یشون كأھل وكنسیج واحد متداخل تأكیًدا على روح المودة والتراحم بین المسلمین والمسیحیین في مصر الذین یع
 .في وطن واحد

مساء األحد  -كما لبَّى مختار دعوَة كاتدرائیة العذراء للكاثولیك بالمنطقة السادسة بمدینة نصر، حیث التقى النائب
عن بعدٍد من قیادات الكاتدرائیة خالل قداس عید المیالد لیھنأھم بالعید، ویقدم لھم باقة ورٍد تعبیًرا  -25/12/2006

سماحة اإلسالم، وسماحة جماعة اإلخوان التي طالما أكدت احترامھا لخصوصیة األقباط في شعائرھم ومعتقداتھم 
 .باعتبار أنھم أخوة وشركاء للمسلمین في العروبة والوطن

09/01/2007 

   

  

  

 مكتب برید بالھیئة العربیة استجابًة لعصام مختار 
 
 عصام فؤاد  :كتب

 -عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین - للبرید على طلب النائب عصام مختاروافقت الھیئة القومیة 
 .بإنشاء مكتب برید في منطقة مساكن الھیئة العربیة للتصنیع بمدینة نصر شرق القاھرة

طالب كان نائب مدینة نصر ومصر الجدیدة قد قدم اقتراًحا برغبٍة إلى لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب 
فیھ بإنشاء مكتب برید بمساكن الھیئة العربیة؛ لخدمة أھالي المنطقة وسكان مكرم عبید والشوارع المتفرعة منھ، 

وأوضح مختار أن كثیًرا من المواطنین یتكلفون عناء االنتقال لبعض المكاتب البعیدة نسبًیا عن محل إقامتھم، 
 .للقیام ببعض المھام بمكاتب البرید

نة مؤخًرا القتراح مختار في حضور وكیل الھیئة القومیة للبرید، الذي أكد أن التنسیق سیجري مع واستجابت اللج
لتحدید موقع المكتب الذي سیفي بمتطلبات األھالي بمنطقة مساكن الھیئة  - خالل أیام قلیلة - محافظة القاھرة

 .العربیة

استكمال الطریق الدائري حول القاھرة كما ناقشت لجنة المقتراحات والشكاوى طلَب النائب عصام مختار ب
أن  - سكرتیر عام محافظة الجیزة -الكبرى بین محورّي المنیب واإلسكندریة الصحراوي، وأكد اللواء سید البرعي

ثمة دراسات وأبحاًثا قد تمت حول ھذه الفكرة، وأكدت فوائدھا في توصیل الطرق السریعة بعضھا ببعض من 
ملیون جنیھ لتنفیذ ذلك المشروع على مدار العامین  ٥٠٠مة قد رصدت مبلغ خارج القاھرة، وقال إن الحكو

 .القادمین

الستكمال الطریق الدائري بین محورّي المنیب  -في الدورة البرلمانیة األولى -كان مختار قد تقدم باقتراٍح
تي یعاني من زحامھا واإلسكندریة الصحراوي، وأشار فیھ إلى فوائد ربط الطرق السریعة بعیًدا عن القاھرة ال

الشدید المسافرون عبرھا إلى المدن والبلدان المحیطة بھا، موضًحا أن توقف مشروع الدائري عن استكمال تلك 
الوصلة شدیدة األھمیة یھدر المجھود الضخم واألموال الطائلة التي تكلفھا؛ ألنھ في نھایة المطاف یرغم القادم من 
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نة أكتوبر إلى اختراق طریق الھرم أو فیصل للوصول إلى محور المنیب، مما طریقّي اإلسكندریة والفیوم أو مدی
یولیو فوق طاقتھ ویجعلھ في حالٍة ُیرثى لھا، وخاصة في الوصلة  ٢٦یضغط على شوارع الجیزة ویحّمل محور 

القادمة القریبة من میدان لبنان، وھي المشكلة التي لن یحلھا سوى تخفیف الضغط على المحور بمرور السیارات 
 .من خارج القاھرة إلى محور المنیب مباشرة دون االضطرار الختراق وسط المدینة بزحامھا الشدید

24/01/2007 

   

  

  

 البرلمان یناقش بیان مختار حول طالب التكنولوجیا 
 
 محمد السید  :كتب

ضو الكتلة البرلمانیة ع -ناقش مجلس الشعب الیوم الثالثاء البیاَن العاجل الذي تقدم بھ النائب عصام مختار
لإلخوان المسلمین حول وقف العمل بشعبة البترول بالمعھد العالي للھندسة التكنولوجیة بالتجمع الخامس بمدینة 

 .نصر بعد عام ونصف من قبول الطالب

وأوضح أن الطلبة تم قبولھم بھذه الشعبة عن طریق مكتب التنسیق وبعد دراسة سنة ونصف كاملة فوجئوا 
  اٍر من وزیر التعلیم العالي بإلغاء شعبة ھندسة البترول بحجة عدم وجود كوادر من األساتذةبصدور قر

 .المتخصصین

طالًبا؟ وكیف ترى الحكومة تشجیعھا للقطاع  ٢١٨وتساءل مختار ما ذنب ھؤالء الطالب الذین یبلغ عددھم 
 الخاص وتعطیھ فرًصا لالستثمار في مجال التعلیم بعد ذلك؟

وعندما صدر قرار اإلنشاء لم  ٢٠٠٥مؤكًدا أن المعھد أنشئ عام  -وزیر التعلیم العالي -اني ھاللھ. وعقَّب د
یتضمن أي ُشعب، حیث إن رئیس المعھد قد تعھد أمام لجنة القطاع بعدم بدء العمل بأي ُشعب قبل موافقة 

المعھد، وكان رئیسھ قد قام الوزارة، وقد أصدرت اللجنة في مایو الماضي قرًرا برفض فتح الشعبة وتم إبالغ 
بفتح الشعبة بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ اإلجراء القانوني بعزل مدیر المعھد وتحویل كل الطالب الموجودین إلى 

 .تخصصات أخرى، ولم یضار طالب واحد

مصر   يوقال الوزیر إن إنشاء شعبة للبترول یتطلب وجود أعضاء ھیئة تدریس بالمعھد، وعدد ھؤالء األساتذة ف
أساتذة، منھم ثالثة معارون للخارج، مشیًرا أن الوزارة لن تسمح بافتتاح شعبة البترول في أي  ٨كلھا ال یتجاوز 

أن بإمكان الطالب مقاضاَة رئیس  - رئیس المجلس - فتحي سرور. جامعة خاصة أو حكومیة قبل نوفمبر، وعلَّق د
 .المعھد ومطالبتھ بالتعریف المناسب

30/01/2007 

   

  

  

  

 مختار ینظم دورات مجانیة في فن التجمیل والحیاكة 
 
 عصام فؤاد  :كتب
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عن تنظیم العدید  -عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین -أعلن المكتب اإلعالمي للنائب عصام مختار
 .من األنشطة والدورات المجانیة بمقرات النائب خالل إجازة نصف العام الدراسي الجاري

المكتب اإلعالمي أن مقر النائب الرئیسي بمدینة نصر سیشھد في األیام المقبلة عدًدا من الدورات الھامة وأوضح 
والمجانیة ألبناء دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة، وعلى رأسھا دورة في المحاسبة لخریجي كلیات التجارة 

باب بالمھارات الالزمة لاللتحاق یقدمھا مدربون متخصصون من أكبر مكاتب المحاسبة في مصر؛ لتدعیم الش
 .بسوق العمل، كما سیتم تقدیم جوائز قیمة للخمسة األوائل بھذه الدورة

كما سیشھد مقر مختار دورات أخرى مجانیة في التثقیف السیاسي ومھارات األشغال الفنیة ودورات أخرى للمرأة 
أسعدي زوجك وتعلمي فن "حضور دورة  في فنون التجمیل والحیاكة وتزیین المنزل، ودعا مكتب النائب إلى

إلى الثانیة ظھًرا،  ١٢فبرایر المقبل من الساعة  ٦و ٤التي من المقرر تنظیمھا یومي األحد والثالثاء " التجمیل
فبرایر، على أن  ٨و ٥كما سیتم تنظیم دورة تعلیم األشغال الفنیة في الثالثة من عصر االثنین والخمیس الموافقین 

 .في السادسة من مساء یوم االثنین الخامس من شھر فبرایر القادم "باء سیاسة ألف"تكون دورة 

وقال مسئول المكتب اإلعالمي إن تلك الدورات سُیعلن عنھا في عدد من المطبوعات الورقیة إلعالم أھالي 
 ٦٧٢٠٠٧٩، ٦٧٢٠٠٧٨الدائرة بھا، مصحوبة بأرقام ھواتف مقر النائب عصام مختار بمدینة نصر وھي 

 .تسنى لألھالي االستفسار عن أیة تفاصیل خاصة بتلك الدورات أو التسجیل بھا عن طریق الھاتفلی

31/01/2007 

   

  

  

 ختار یشارك في مھرجان األنشودة باألطباء 
 
 عصام فؤاد  :كتب

ھ في مھرجان أمسیة األنشودة الذي نظمت - عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین - شارك عصام مختار
 .نقابة األطباء المصریین في مقرھا بوسط القاھرة

العدید من األناشید الحماسیة التي القت استحسان الحاضرین بدار  –قبل یومین  –وشھد المھرجان الذي أقیم 
راغب  .د -األستاذة بجامعة األزھر والداعیة اإلسالمي -عبلة الكحالوي. الحكمة، وشارك في المھرجان د

كَّد أن األمة تمر في الوقت الحالي بمنعطٍف خطیر في مرحلة إعدادھا ونقلھا من حالة الوھن السرجاني، الذي أ
 .والضعف إلى حالة جدیدة تتسم بالیقظة والقوة

صلى اهللا علیھ  - واستعرض السرجاني دروَس الھجرة النبویة التي مرت ذكراھا قبل أیام، وكیف استطاع الرسول
إلى طور بھجرتھ إلى المدینة لیبدأ ھنالك عھد جدید ویضع أسس الدولة اإلسالمیة االنتقاَل بدعوتھ من طور  -وسلم

 .وقواعدھا

عبلة الكحالوي الحضوَر على التمسك بمنھج الدین اإلسالمي في كافة تعامالتھم ودقائق حیاتھم، .وحثت د
اجتنابھا لنواھیھ، وأوضحت أن حالة الضعف والوھن ال تصیب األمة إال بابتعادھا عن أوامر اإلسالم وعدم 

مؤكدًة أن نصر اهللا لدینھ وكتابھ یقین ال ریب فیھ، لكنھ یتنزل على الجیل الذي یتحرك لنصرة اهللا في نفسھ أوًال 
 .وفي أمتھ بعد ذلك

08/02/2007 
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 مكتب مختار ینظم ندوة عن التعدیالت الدستوریة 
 
 
 عصام فؤاد  :كتب

ندوًة  - عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین -ام مختارنظمت لجنتا المرأة والسیاسیة بمكتب عص
 .حول التعدیالت الدستوریة المقترحة والمنظورة أمام البرلمان المصري حالًیا

إن الندوة تأتي في إطار حرص نواب  -المحامیة ومسئولة اللجنة السیاسیة بمكتب النائب - وقالت ھدى عبد المنعم
بتلك التعدیالت، مشیرًة إلى أن الندوة تم تخصیصھا للنساء والسیدات بالدائرة، لتوعیتھن اإلخوان على التعریف 

 .بسلبیات وخطورة تلك التعدیالت على الدستور

، وحاضر فیھا خالد ١٣/٢/٢٠٠٧وشھد مقر النائب الرئیسي بمدینة نصر فعالیات الندوة صباح الیوم الثالثاء 
حیث قام  - امین السابق وأحد قیادات جماعة اإلخوان بشرق القاھرةالمحامي وعضو مجلس نقابة المح - بدوي

بتقدیم رؤیة تفصیلیة عن خطورة تلك التعدیالت التي یرید الرئیس مبارك وحزبھ الحاكم فرضھا على الشعب 
 .المصري، لثبیت شرعیة النظام القائم وتقنین سبل احتكار السلطة والثروات في البالد

لقانون والدستور الذي ُیعد المرجعیة األصیلة التي تحكم عالقات السلطات وتفصل عند وشرح بدوي الفرَق بین ا
محوًرا من  ١٥تعدیًال على الدستور جملًة واحدة تتناول  ٣٤النزاعات، وأوضح أن رئیس الحزب الوطني تقدم بـ

إلى تطرق التعدیالت  م مشیًرا١٩٧١محاور الدستور المصري، مما سیغیر ھیكل الدستور الذي لم یتغیر منذ عام 
للمكونات الثالثة الكبرى للدستور وھي قیمة المجتمع العلیا والعالقة بین السلطات والفصل بینھم وحقوق 

 .المواطنین وحریاتھم العامة

أتت بكثیر من المتناقضات التي ستؤدي إلى تعطیل الدستور، وجعل رئیس  ٣٤وأكد بدوي أن المقترحات الـ
لوحید في أي من المنازعات بین سلطات الدولة أو عند االختصام من المواطنین، وقال إن الجمھوریة ھو الحكم ا

وضع الدستور لمبدأ المواطنة كقیمة علیا للمجتمع المصري جاء مناقًضا لكبتھ حریات المواطنین، وإضافة مزید 
خول االنتخابات من الشعب المصري من د% ٩٧من القیود على األحزاب وحرمان المستقلین الذین یمثلون 

الرئاسیة، كما تطلق التعدیالت المقترحة ید الرئیس في اتخاذ ما یناسبھ من تدابیر بدون حدود في حاالت مطاطیة 
لم یتم تعریفھا وتقییدھا بصور محددة، فضًال عن وضع الحریات والحقوق الطبیعیة تحت رحمة الداخلیة وأوامر 

لة من خطر اإلرھاب التي ستقنن حالة الطوارئ العرفیة وتمدھا إلى وزیرھا في أي وقت بإضافة مادة حمایة الدو
 .أمٍد غیر منظور

كما تناول بدوي تعرَض التعدیالت لحریة القضاء واستقاللھ وتعدیھا على حقھم في اإلشراف على االنتخابات، 
كد أن الشریعة اإلسالمیة ھي وكذلك تنحیة التعدیالت الفعلي للشریعة اإلسالمیة رغم إبقائھا للمادة الثانیة التي تؤ

 .مصدر التشریع بمنعھ أي حزب ذي مرجعیة اسالمیة من اإلشھار

 .وطالب بدوي الحضوَر ضرورَة التحرك لتوعیة الجماھیر بخطورة تلك التعدیالت على المجتمع ومستقبل أبنائھم

13/02/2007 

 توصیة برلمانیة بعودة مطّبات ذاكر حسین : مختار 
 
 عصام فؤاد  :كتب

عضو الكتلة  -ناقشت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب طلَب اإلحاطة المقدم من النائب عصام مختار
لزیادة النقاط المروریة في شارع ذاكر حسین بمدینة نصر إلنھاء عشوائیة  -البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین

 .المرور وتقلیل الحوادث
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قد تقدم بطلب إحاطة إلقامة مطبات صناعیة جدیدة بشارع ذاكر حسین كان نائب مدینة نصر ومصر الجدیدة 
بدًال من تلك التي أزالتھا محافظة القاھرة قبل أسابیع في إطار  - أحد الشوارع الكبرى بمدینة نصر -وامتداده

 .سیاستھا لتطویر شوارع العاصمة

بات لحمایة المارة وسكان المنطقة، أھمیة تلك المط -في اجتماع لجنة الدفاع واألمن القومي -وأوضح مختار
والسیما أطفال وتالمیذ المدارس الموجودین بالشارع، وذلك إلجبار السیارات السریعة والمتھورة على السیر 

ببطء في الشارع، تأسیا بتلك الَمطّبات المقامة أمام إحدى المدارس الخاصة في الشارع نفسھ، مشیًرا إلى غیاب 
 .ارع وعدم وجود نقاط محددة لعبور المشاةالرقابة المروریة بالش

وقد اعتمدت لجنة األمن القومي طلَب النائب، وأوصت ببحث كیفیة تنظیم مرور المشاة والسیارات بالشارع، في 
أن الشرطة غیر مسئولة عن مشاكل  -مساعد وزیر الداخلیة للشئون القانونیة -حین أكد اللواء أحمد ضیاء الدین

منوًھا إلى أن السبیل األمثل لحل ھذه المشاكل ھو اعتیاد .. ة أخطاء في السلوك البشريالمرور الواقع نتیج
 .المواطنین السلوك المروري القویم

بإعادة اعتقال عدد من جماعة اإلخوان  - من ناحیٍة أخرى، وصف النائب عصام مختار قرار وزیر الداخلیة
بأنھ انتھاك صارخ من السلطة التنفیذیة ألحكام  -مالمسلمین رغم حصولھم على أحكام قضائیة بإخالء سبیلھ

 .القضاء

إن عدم تنفیذ الداخلیة أحكام القضاء بإخالء سبیل المعتقلین یمثل إھداًرا : "وقال في اجتماع اللجنة حول ھذا القرار
كام قضائیة ، مندًدا بقرارات االعتقال العشوائیة التي تأتي بال ضوابط، وتنتھك حرمة أح"مرفوًضا لھذه األحكام
 .نھائیة وواجبة التنفیذ

17/02/2007 

 مختار ینعي ضابط شرطة سقط شھیًدا أثناء عملھ  
 
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب

معاون  -المالزم أول محمد عبد الكریم حسن -عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین - نعى عصام مختار
ي واجبھ من أجل إنقاذ سیدة تعرضت لالختطاف من قبل مباحث الھرم، الذي سقط شھیًدا أمس األربعاء وھو یؤد

 .شخصین

ودعا النائب للشھید بالرحمة وألسرتھ بالصبر والسلوان، داعًیا أقرانھ في جھاز الشرطة باالقتداء بھ والعمل على 
 .توفیر األمن واألمان للمواطنین

ًدا اللیلة الماضیة بعد أن أدى واجبھ وكان المالزم أول محمد عبد الكریم حسن معاون مباحث الھرم قد سقط شھی
وأنقذ سیدة ُتدعى نھى نبیل محمد حمدي، من براثن شخصین اختطفاھا في سیارة میكروباص، بعد أن عقدا العزم 

 .على اغتصابھا في المنطقة الجبلیة بالمنصوریة

راد القوة المعاونة، إال وقع الحادث عندما كان الضابط الشھید یؤدي مھمتھ بالمرور فوق كوبري المنیب ومعھ أف
أنھ شاھد سیارة میكروباص تسیر بسرعة جنونیة الفتة للنظر، وسمع أصوات استغاثة السیدة من داخل السیارة، 
فقام بمطاردتھا، إال أن قائد السیارة زاد من سرعتھ، وعبر كمین المنصوریة، واتجھ ناحیة الجبل، وظل الضابط 

ن وضع سیارة الشرطة أمام المیكروباص، وقام الضابط بإخراج السیدة من یطارده حتى نجح في استیقافھ، بعد أ
المیكروباص، ونقلھا إلى سیارة الشرطة، مما دفع المختطفان إلى االشتباك معھ باألیدي، وأخرج أحدھما طبنجة، 

ب المجند وأطلق منھا عدة أعیرة ناریة سكنت إحداھا في قلب الضابط، الذي لفظ أنفاسھ على الفور، بینما أصی
 .الذي كان یقود سیارة الشرطة

08/03/2007 
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 ندوة عن التعدیالت الدستوریة بمقر مختار .. الیوم
 

نواُب اإلخوان المسلمین بالقاھرة ندوًة حول التعدیالت الدستوریة ومستقبل مصر،  ٢٠٠٧/ ٩/٣یعقد الیوم الجمعة 
ئب عصام مختار، الذي یقع في تقاطع شارع مصطفى وذلك في تمام الساعة السابعة مساًء بالمقر الرئیسي للنا

 .القاھرة -مدینة نصر -النحاس مع شارع مكرم عبید

الخبیر بمركز األھرام للدراسات السیاسیة  - ومن المقرر أن یتحدث فى الندوة كلٌّ من الدكتور ضیاء رشوان
أستاذ القانون وعضو الكتلة  -بركةالدكتور رفیق حبیب، و الدكتور أحمد أبو  -واالستراتیجیة، والمفكر القبطي

 .البرلمانیة لإلخوان المسلمین

 
المشاركون في الندوة سیتناولون التعدیالت الدستوریة المقدمة من الرئیس محمد حسني مبارك لمجلسي الشعب 

مادة، وانتھت لجنة الصیاغة بمجلس الشعب من إعداد النصوص النھائیة لھا خالل  ٣٤والشورى، والتي بلغت 
مین، وسط مخاوف وتأكیدات المراقبین أنھا تقوض الحیاة السیاسیة، وتصادر الحریات، وتمھد لتزویر جمیع یو

 .من أبناء الشعب المصري%  ٩٧االنتخابات، فضًال عن دور ھذه التعدیالت في إقصاء 

09/03/2007 

  !لیبیا العروبة طردت عمَّالنا فماذا فعلت أم الدنیا؟: مختار 
 
 ین حسن صالح الد :كتب

الدولة (لمَّا ضاقت علیھم أرضھم بما فیھا من خیرات وزرع ونخیل ورمان تركوھا وذھبوا حیث صحراء لیبیا 
 !بحًثا عن لقمة العیش ھناك، ولكنھم لم یجدوا لقمة عیش ولكن ُطردوا شر طردة) العربیة الشقیقة

حاطٍة عاجل لوزیر الخارجیة عن ھذه تقدم بطلب إ -عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین - عصام مختار
  !الموضوع، متسائًال عن دور الحكومة حیال ھذه االزمة؟

 -عبر منفذ السلوم -وشوھد العمال المصریون تنقلھم سیارات المیني باص والباصات، من األراضي اللیبیة
رمة على العمالة األجنبیة عائدین إلى بلدھم مصر، بعد أیام قلیلة من قرارات السلطات اللیبیة، تطبیق شروط صا

 .العاملة في أراضیھا

ألف عامل مصري، عادوا خالل األسبوعین الجاري والماضي، وكلھم إحباط ویأس مما عانوه من  ٤٠أكثر من 
مطاردات أمنیة، والشروط اللیبیة التي تفرض علیھم سداد رسوم باھظة على شھادات صحیة وضرائب وتوثیق 

 .الھمعقود، مقابل بقائھم في أعم

بعد الخروج من معبر السلوم الحدودي بین مصر ولیبیا، تتواصل قوافل العائدین، كلھم حزن على ضیاع فرص 
عملھم، وإھدار حقوقھم، التي رفضت السفارة المصریة في طرابلس التدخل إلعادتھا لھم، صحیح أن وزیرة 

وھي بذلك تتمسك اكثر من اللیبیین أنفسھم ! اللیبیة جیدة -القوى العاملة ال تزال تؤكد ان العالقات المصریة
 .والتي تؤكد على حسن معاملة المصریین في لیبیا !بتطبیق االتفاقیات العمالیة المشتركة

بدأت الحكایة منذ ما یقرب من الشھر تقریًبا ما بین الھمس والبوح الخافت بین أبناء الجالیة المصریة عن اعتزام 
ارات الجدیدة التي تقلل من حجم العمالة األجنبیة لدیھا، وعلى شاكلة سعودة السلطات اللیبیة تطبیق بعض القر

الوظائف والتي انتھجتھا المملكة العربیة السعودیة منذ عدة سنوات، فإن الجماھیریة العربیة اللیبیة االشتراكیة 
عمالة أجنبیة، خاصًة العظمي ھي األخرى بدأت في حثِّ مواطنیھا على العمل بأنفسھم دون اللجوء إلى استخدام 

ألف موظف لیبي، في حین أن حجم العمالة  ٩٠٠أن الجھاز اإلداري في الدولة اللیبیة العظمى بھ ما یقارب من 
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مالیین عامل أجنبي أكثر من نصفھم من مصر، وبالتالي فإن  ٥األجنبیة لدیھم في األعمال األخرى یصل إلى 
 .النصیب األكبر من حجم ھذه العمالة وھم المصریون الجالیة التي تخاف على نفسھا أكثر ھي صاحبة

وأكدت األقاویل التي تزایدت بعد ذلك من صحة ھذا الھمس؛ وذلك بإعالن بدء تنفیذ ھذه القرارات من نھایة 
فبرایر، ولم یكذب المصریون الخبر وخاصًة أن االخبار الحزینة دائًما ال تأتي  ٢٨فبرایر الماضي، وبالتحدید 

بدأ المصریون العاملون في لیبیا وبشكل خاص العاصمة طرابلس والقرى المحیطة بھا  -یقول المثل كما -فرادى
 .في العودة

ولتبدأ بعدھا القرارات في التسرب واحًدا تلو اآلخر ودون التصریح بطرد العمالة، فبدأت السلطات اللیبیة في 
طرد العمالة األجنبیة لدیھا وباألخص العمالة  تطبیق سیاسة ذكیة تنفذ بنود الشروط الجدیدة دون اإلعالن عن

المصریة، ولذلك ظھرت المطاردات األمنیة للمصریین من العمالة الیدویة على األغلب، مثل عمال البناء والحفر 
وأعمال المقاوالت والعاملین في المطاعم الشعبیة اللیبیة، وغیرھا من أصحاب المھن الحرفیة الذین ال یملكون 

 .حمیھمعقود عمل ت

وكانت الحجة ھو .. وبدأت السلطات اللیبیة في تنفیذ ھذه الشروط الجدیدة دون أي جلبٍة وفي ھدوء ُیحسدون علیھ 
دینار للعقد الواحد، وإال لن ُیسمح  ٥٠٠البحث عن عقود العمل لدى العاملین المصریین التي تتكلف حوالي 

ح من حق السطات أن تقوم بترحیلھ لعدم تنفیذه الشروط شھور بعدھا یصب ٣للعامل باإلقامة في لیبیا أكثر من 
  .الخاصة باإلقامة

ومن ھذه الشروط التي بدا الجانب اللیبي في سؤال العمال الحرفیین المصریین عنھا مثًال البطاقة الصحیة وھي 
ریة بسببھا، أحد الشروط الجھنمیة التي تفتق ذھن المسئولین اللیبین عنھا كمسبٍب رئیسي لطرد العمالة المص

لكن أن تطلب الشھادة الصحیة من  -وھذا حقھا - خاصًة أن لیبیا تخاف على نفسھا من األمراض المعدیة
دیناًرا لیبًیا  ٧٠المصریین الموجودین بالجماھیریة ومن ال یملكھا إما أن یقوم باستخراجھا برسوم تتكلف حوالي

 .اضيكشرط للحصول علیھا أو إعطاء مھلة حتى آخر فبرایر الم

10/03/2007 

 مختار یكرم األم المثالیة  
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب

في لمسة وفاٍء منھ ألبناء دائرتھ، وتقدیًرا منھ للدور المھم والعظیم الذي تقوم بھ األمھات في النھوض بالمجتمع 
ن عن دائرة عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمی -وإخراج أجیال قادرة على العطاء، یعتزم عصام مختار

تنظیَم مسابقة الختیار األم المثالیة من بین أبناء الدائرة غًدا الجمعة  - مدینة نصر ومصر الجدیدة والقاھرة الجدیدة
 .م٣/٢٠٠٧/ ٣٠

وتقوم مكاتب النائب بتلقي الرسائل من أبناء الدائرة والتي تتضمن نماذج لقصص كفاح ألمھات سواء على 
 .غیرھا من المجاالتالمستوى األسري أو العلمي أو 

ُیشار إلى أن عصام مختار یقوم بتنظیم العدید من األنشطة والدورات المجانیة بمقره، حیث شھد مقره الرئیسي 
بمدینة نصر عدًدا من الدورات المھمة والمجانیة ألبناء الدائرة، وعلى رأسھا دورة في المحاسبة لخریجي كلیات 

بر مكاتب المحاسبة في مصر؛ لتدعیم الشباب بالمھارات الالزمة التجارة یقدمھا مدربون متخصصون من أك
 .لاللتحاق بسوق العمل

19/03/2007 

 دعوة لمقاومة الظلم ) یاسین(احتفال مختار بـ 
 
 عصام فؤاد  :كتب



 ٢٠٠٧  مختار عصام / النائب

مؤتمًرا شعبًیا  -عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین - نظَّمت اللجنة السیاسیة بمكتب عصام مختار
وذلك مساء أمٍس الجمعة ) مؤسس حركة حماس الفلسطینیة(حتفال بالذكرى الثالثة الستشھاد الشیخ أحمد یاسین لال
 .م٢٤/٣/٢٠٠٧

وافتتح مختار االحتفالیَة بكلمٍة موجزة رحب فیھا بالحضور وأھالي دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة الحریصین 
س السیئة مساء الجمعة، وقال إن حیاة المجاھد أحمد یاسین على المشاركة في فعالیات النائب، رغم حالة الطق

قدمت صورًة جدیدة من صور الصحابة والسلف الصالح، مما كان لھ أكبر األثر في دعم المقاومة اإلسالمیة في 
 .فلسطین وتحفیز الشباب في الوطن العربي والعالم اإلسالمي

س وخطط اغتصابھا؛ یرى أن كافة المحتلین اعتمدوا في وأوضح مختار أن المتابع لتاریخ االعتداءات على القد
خططھم على تفریق األمة العربیة واإلسالمیة وإثارة القالقل والنزاعات العرقیة واإلثنیة، حتى تضعف كل فرقة 
 - وتستنجد بعدوھم الحقیقي في مواجھة بعضھم البعض، محذًرا من أن التعدیات األخیرة على الدستور المصري

قد تكون باًبا واسًعا إلثارة النزاعات الطائفیة في مصر وإثارة  -القادم ٢٦/٣ریرھا بعد تزویر استفتاء والمقرر تم
الفتن بفتح الحدیث حول مبدأ المواطنة وطرح الجدال حول الدین والجنس وغیره التي یعتبرھا المصري من 

 .ولھا قد یؤدي لنتائج عكسیة وخیمةالمسلمات التي لم تكن تحتاج تعدیال إلقرارھا، بل إن فتح باب الجدل ح

 ماذا نفعل لفلسطین؟
إن الوقت الراھن  -القیادي البارز في جماعة اإلخوان المسلمین بشرق القاھرة -وقال المحامي الكبیر خالد بدوي

ة یبث اإلحباط والیأس في قلوب الكثیر من شباب وأبناء األمة، الذین أصبحوا یتساءلون ماذا یمكننا أن نفعل لنصر
الذي ینظمھ مكتب النائب عصام مختار جاء في ھذا ) فلسطین شموخ وإباء(فلسطین؟ وأوضح أن مؤتمر 

التوقیت، لیعید بث األمل في نفوس األمة ویذكرھا بماضیھا المجید، وأن الُغمَّة الحالیة ھي ساعات قلیلة ال بد أن 
 .تنقشع بقوة إیمان جیل النصر المنشود

 قضیة أمة
أن  -أستاذة األدب بجامعة األزھر -مكارم الدیري. في حین أكدت د

قضیة فلسطین ھي قضیة عقیدة وأمة ولیست فقط دولة أو وطن، وأن 
مسئولیة المسلمین في تحریر األقصى األسیر ھي مسئولیة عقدیة ال 
 .یجوز التنازل عنھا أو التفریط فیھا مھما كانت األحوال أو الظروف

لسیرة الشھید أحمد یاسین الذي ُولد في  وقدم مكتب مختار عرًضا موجًزا
، وتعرض ١٩٤٨وھاجر إلى قطاع غزة عقب نكبة  1936عسقالن عام 

وھو في السادسة عشر من عمره لحادث ألیم أثناء تدریب قتالي أصابھ 
دروسھ  بشلل كامل، إال أنھ أصرَّ على مواصلة تعلیمھ حتى تخرج مدرًسا للغة العربیة والتربیة الدینیة لیبدأ سلسلة

للشباب والطالب حول أھمیة التمسك بالدین والشریعة اإلسالمیة لیأتي النصر، خاصًة مع سیطرة الفكر العلماني 
 .على فلسطین واألمة العربیة وقتھا

مسیرَة اإلعداد العسكري لشباب فلسطین واعتقل بسبب ذلك  ٧٨وبدأ عام 
لیة تبادل أسرى، سنة إال أنھ خرج بعد عامین في عم 13وحكم علیھ بـ 

التي  ١٩٨٧عام ) حماس(لیواصل بث الحماس واألمل في نفوس الشباب حتى أسس حركة المقاومة اإلسالمیة 
وأصبحت من حینھا كابوًسا یھدد وجوَد الصھاینة في  ٨٩كانت السبب الرئیسي في اندالع ثورة المساجد عام 

  .المنطقة العربیة واإلسالمیة

من قیادات المقاومة ومكث بالسجن بضع سنین قبل أن یعود مرة  ٢٦٠مع  ٨٩ي عام واعتقل یاسین مرة أخرى ف
أخرى إلى قطاع غزة حیث واجھ إرادة التسویة، وظل یزرع في نفوس الشعب أن النصر قادم ال محالة دون 

 ، وظل على درب٢٠٠١التخلي عن شبر من أرض فلسطین، وكان الرائد األول لالنتفاضة الثانیة في سبتمبر 
 .الماضي ٢٠٠٤الجھاد والمقاومة حتى اغتیل فجر الثاني والعشرین من شھر مارس لعام 

 ال عذر لمقصر
أن الحدیث عن الشیخ  -أستاذ التاریخ اإلسالمي بجامعة األزھر الشریف -جمال عبد الھادي. ومن جانبھ أكد د

سبیل الدعوة والتضحیة في سبیلھا طریق الجھاد والمقاومة، وقال إن .. أحمد یاسین یدفعنا للكالم عن طریقھ
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موصول من لدن آدم وحتى قیام الساعة، موضًحا أن الشھادة لھا شروط من أدَّاھا استحق شرفھا كما نالھا یاسین 
 .والرنتیسي

وأكد عبد الھادي أن اغتصاب القدس ھو جرحنا األكبر وأن قضیة فلسطین ھي قضیة اإلسالم الكبرى، وھي 
یعرف كل مسلم أنھ مسئول عنھا مسئولیًة كاملة أمام اهللا سبحانھ وتعالى، وال عذر لمقصر القضیة التي ال بد أن 

فلسطین وقٌف إسالمي كامل ال یجوز التنازل عن حبة رمل منھا أو التفاوض : في حقھا كل بقدر طاقتھ، وأضاف
 .للتخلي عن ذرة منھا، فھي أرض الجھاد والرباط المقدسة

ومعراجھ إلى  - صلى اهللا علیھ وسلم -المسلمین نحو القدس قررتھا رحلة الرسولجمال أن مسئولیة . وأوضح د
السماء من المسجد األقصى المبارك، وقد وعى رسولنا علیھ الصالة والسالم ذلك فسّیر أصحابھ إلى مؤتة في 

الشریف،  طریق الشام، وخرج بنفسھ إلى تبوك، ثم شدد على إرسال بعث أسامة، حتى تتحقق بشارتھ بفتح القدس
وقال إن صاحبّیھ أبو بكر وعمر استوعبا ذلك تماًما فواصال الجھاد في طریق القدس، حتى تحررت في عھد عمر 

 .سنة ٧٠٠بن الخطاب من قبضة االحتالل الروماني الذي اغتصبھا قرابة 

كھ الصحابة، وأكد عبد الھادي أن الجھاد بكل صوره ھو السبیل الوحید السترداد القدس وھو الطریق الذي سل
والذي سلكھ السلف الصالح من بعدھم إلعادة القدس الشریف إلى السیطرة اإلسالمیة، وقال إن عماد الدین زنكي 

ونور الدین محمود وصالح الدین األیوبي وغیرھم من األبطال كانوا مؤمنین تماًما بأن الجھاد فقط ال المفاوضات 
شرح بإیجاٍز استراتیجیات القادة المسلمین الذین ساھموا في تحریر الوھمیة ھو القادر وحده على تحقیق النصر، و

 .األقصى والتي قامت على الجھاد وتقویة اإلیمان وزرع حب الشھادة في نفوس المسلمین

وأشار في حدیثھ إلى أن اضطرابات ونزاعات الوقت الحالي ھي ُسنَّة ربانیة محققة الوقوع حتى یمیز اهللا الخبیث 
تي النصر على ید جیش مؤمن خالص ال خلط فیھ، وطالب أن یجھز كل شاب نفسھ ویقویھا من الطیب، ویأ

باإلیمان وعدة النصر، استعداًدا لوقت الجھاد في أرض المعركة، وقال إن رایة اإلسالم ال تسقط أبًدا وإذا وقعت 
من یحل مكانھ ویحمل الرایة  من ید تلقفتھا أخرى، وإذا استشھد الشیخ أحمد یاسین فالشباب مطالبون بأن ُیخرجوا

 .من بعده

وبشر الدكتور جمال عبد الھادي بأن مبشرات النصر بدت واضحة جلیة في األفق، وأن الظالم الحالي دلیل على 
قرب الفجر، ألن العسر بدایة الفرج، وإمارات الیأس بدایة النصر، مطالًبا الحضور بإحیاء قضیة فلسطین في 

 .إیقاظ الھمة في نفوس المسلمین حتى یخرج من بینھم صالح الدین من جدیدنفوسھم ونفوس من حولھم، و

24/03/2007 

   

  

 مختار والدیري یحتفالن بیوم األم بمدینة نصر 
 
 عصام فؤاد  :كتب

إن حفلنا الیوم قد جمع بین حسنیین؛ ذكرى المولد النبوي الشریف "
أحد  - بدوي بھذه الكلمات افتتح المحامي خالد" واالحتفال بیوم األم

احتفالیَة تكریم األم  -قیادات جماعة اإلخوان المسلمین بشرق القاھرة
عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة  -المثالیة التي نظمھا مكتب عصام مختار

 .اإلخوان المسلمین

في مقر مختار بمدینة  ٣٠/٣/٢٠٠٧بدأ الحفل مساء أمس عشاء الجمعة 
رة مدینة نصر ومصر الجدیدة نصر، حیث توافد عشرات األھالي من دائ

إن مقرات نواب اإلخوان ستظل قبلة الجماھیر المصریة لتقدیم  -الذي قدم الحفل -لتكریم األم المثالیة، وقال بدوي
العون والمساعدة بقدر المستطاع، وللمشاركة في المناسبات الخاصة والعامة التي ینظمھا مختار، والدكتورة 

 .النقد بجامعة األزھر والنائبة الشرعیة عن مقعد الفئات بالدائرةأستاذ األدب و - مكارم الدیري
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وألقت الدیري كلمًة رحبت فیھا بالحاضرین، وأوضحت أن االحتفال بیوم األم یأتي من حرص اإلسالم على 
ان تكریم األم واالحتفاء بھا، وقالت إن اإلسالم ومنھجھ الوارد في القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة یوصی

بطاعة الوالدین وبرھما، وخاصة األم التي تحمل ولیدھا تسعة أشھر وھًنا على وھن، وتحمل ھمھ صغیًرا وكبیًرا 
 .حتى تموت وھي على ذلك، وال تشعر بضیق أو ضجر؛ بل تفعل كل ما تفعلھ بحب شدید ورغبة في العطاء

دین، وأن اهللا أمر ببرھما في كل وقت وحین، مكارم الدیري أن اإلیمان باهللا ال یستقیم مع عقوق للوال. وأكدت د
وتكریمھما سًرا وعالنیة ولیس في یوم واحد على مدار العام، مشیرة إلى أن االبن مھما فعل وقدم فال یستطیع 

 .إیفاء حق األم وال بزفرة من زفراتھا في حمل أو والدة

 وأوضحت الدیري أن احتفالیة األم لیست فقط بعطائھا المتواصل؛ ولكن
بتربیتھا الطیبة ألبنائھا وبناتھا حتى یخرجوا مواطنین صالحین ینفعوا 

أوطانھم ومجتمعاتھم، وشددت على ضرورة أن تھتم األسرة بتربیة 
البنات على وجھ أخص، لدورھا المستقبلي شدید األھمیة في تربیة 

المرأة نصف المجتمع، "النشء، مستشھدة بقول اإلمام الشھید حسن البنا 
ربیتھا تكون قوة األمة أو ضعفھا، فھي القادرة على التأثیر في وبحسب ت

 ."المجتمع كلھ

وحیَّا النائب جمیَع أھالي دائرتھ وجمیع األمھات في كل وقت ومكان، 
وأكد أن األم والزوجة الصالحة ھي أساس بناء البیت الصالح المتین األواصر، وأضاف قائًال إن المرأة الصالحة 

ومصدر قوتھ الرئیسیة بطاعتھا لزوجھا وتربیتھا الصالحة ألبنائھا، مما یقوم األخالق والقیم ھي دعامة المجتمع 
 .التي تقوم علیھا الحضارة والتقدم

وضرب مختار العدیَد من األمثلة بنساء وزوجات ضربن األمثلة في حفظ الزوج، والصبر على ضوائق الحیاة 
 .جن للمجتمعات أبناء صالحین نفعوا أوطانھم وخدموا أھلیھممعھ، وتربیة األبناء التربیة القویمة، حتى خرَّ

وقام مختار مع الدكتورة مكارم الدیري بتوزیع شھادات التقدیر والھدایا القیمة لألمھات المشاركات في مسابقة 
األم المثالیة بدائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة، وسط فرحة وسعادة كبیرة من األمھات بتكریمھن وسط األھل 

  .واألبناء

31/03/2007 

   

 مختار والدیري یحتفالن بالطفل الیتیم .. غًدا
 
 عصام فؤاد  :كتب

للمشاركة في احتفالیة یوم الطفل الیتیم التي  -عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین - دعا النائب عصام مختار
  .٦/٤/٢٠٠٧من المقرر تنظیمھا صبیحة غٍد الجمعة 

مي للنائب أن مھرجان الطفل الیتیم یأتي في إطار الحرص على التواصل مع كافة وأوضح المكتب اإلعال
 .قطاعات وأبناء دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة التي یمثلھا النائب عصام مختار

وقال إن الھدف الرئیسي لالحتفالیة ھو الترویح عن األطفال الیتامى والتخفیف عنھم، تأسیا بالمنھج اإلسالمي 
 .ا لوصایا القرآن والسنة بتكریم األیتام ومواساتھموتنفیًذ

وأعلن المكتب اإلعالمي أن فعالیات المھرجان ستتم بحدیقة الطفل الكائنة في منتصف شارع مكرم عبید بمدینة 
نصر، وستبدأ الفعالیات في حوالي العاشرة من صباح الجمعة بتعارف موسع بین األھالي الحاضرین 

ال المكرمین، قبل أن یتم تناول وجبة اإلفطار، وتقسیم األطفال على مجموعات بین والمتطوعین وبین األطف
 .األھالي والمتطوعین
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وستشھد االحتفالیة فقرات عدیدة ومتنوعة سواء الترفیھیة أو التثقیفیة المبسطة، كما سیتم توزیع الھدایا على 
أستاذ األدب والنقد بجامعة األزھر )الدیري  األطفال والحاضرین بمشاركة النائب عصام مختار والدكتورة مكارم

 .(والنائبة الشرعیة للدائرة

وحث المكتب اإلعالمي أھالي مدینة نصر ومصر الجدیدة على الحضور والمشاركة في فعالیات الحفل الذي 
 سیمتد إلى ما بعد عصر الجمعة، واعًدا بالعدید من المفاجآت للحاضرین كما حدث في مھرجان العام الماضي

 .الذي استحق إعجاب كافة المشاركین فیھ

05/04/2007 

   

  

 طفًال فرحتھم في مھرجان الیتیم  ٢٢٠مختار یشارك 
 
 عصام فؤاد  :كتب

عضو الكتلة  -فاتك نصف عمرك إذ لم تشارك عصام مختار.. صراحًة
في مھرجان الطفل الیتیم الذي  -البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین

بحدیقة الطفل الدولیة ) ٦/٤/٢٠٠٧أمٍس الجمعة (نظمھ مكتب النائب 
 .بمدینة نصر

 ٢٢٠في حدود التاسعة من صباح الجمعة؛ وصل إلى حدیقة الطفل نحو 
طفًال وطفلة من األیتام بدائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة، كان قد تم 

مع أھلیھم وذویھم للمشاركة في احتفالیة تكریم الیتیم مع  - مسبًقا -االتفاق
 .أستاذة األدب والنقد بجامعة األزھر والنائبة الشرعیة للدائرة - مكارم الدیري. ب عصام مختار، دالنائ

یحمل شعار صفة مختلفة مثل الصدق ) تي شیرت(وتم تقسیم األطفال إلى عدة مجموعات تمیزت كل منھا بارتداء 
جمیع وجبَة اإلفطار، وتم توزیع واألمانة واإلخالص وغیرھا، وبعد تالوة آیات من القرآن الكریم، تناول ال

الحلوى على األطفال، قبل أن یتم توزیع المجموعات بین المشرفین من المتطوعین وأسر الدائرة المشاركة في 
 .المھرجان

وشھد الصباح بعض فقرات اللعب والمرح مع األطفال في الحدیقة، حیث اشترك المشرفون مع األطفال في ألعاب 
لعبة المندیل وكرة القدم وغیرھا، مما خلق جًوا من المرح والسعادة ورسم البسمة على ومسابقات ترفیھیة مثل 

 .وجوه األطفال مع استمتاعھم باللعب، خاصة مع اعتدال الطقس صبیحة یوم الجمعة

وبعد أن أدى المشاركون بالمھرجان صالة الجمعة، نظم النائب عصام مختار والدكتورة مكارم الدیري مسابقًة 
لألطفال الختبار معلوماتھم الدینیة والعامة قدما خاللھا العدید من الجوائز والھدایا لألطفال الذین تباروا في  ثقافیة

 .اإلجابة على األسئلة وفي إظھار حفظھم الجید للقرآن الكریم ومواھبھم في غناء األناشید الدینیة

ومدیري المدارس المختلفة، وحث األطفال ورحب النائب عصام مختار بالمشاركین في الحفل من أطفال وأھالي 
على التحلي باألخالق الفاضلة شعار المھرجان، وبذل الجھد لتحصیل العلم الذي سیكون سالحھم لتحقیق 

طموحاتھم وأحالمھم، مشیًرا إلى أن الحرص على تكریم األیتام نابع من وصایا القرآن والسنة بمواساة الیتامى 
 .والتخفیف عنھم

مكارم الدیري أن خیر من كرم األیتام ھو اهللا سبحانھ من فوق سبع سنوات، حینما جعل خیر . كما أوضحت د
في الجنة،  - صلى اهللا علیھ وسلم - عباده وأحبھم إلیھ یتیًما، وعندما جعل جزاء كفالة الیتیم مرافقة النبي الكریم
 .بلھ بأفعالھم وإنجازاتھموطالبت باقتفاء سنة نبیھم والحرص على تعالیم دینھم الذي سیكتبون مستق
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وشھد الحفل عدة مسرحیات وفقرات فنیة رائعة حازت إعجاب الحضور، وجذبت إلیھا العدید من المتواجدین في 
الحدیقة، كما تمیز المھرجان بالركن الفني، حیث قام األطفال بإبراز مواھبھم في الرسم سواء على اللوحات أو 

 .نیل واألھرامات وغیرھا من معالم أوطانھم وتخیلھم لھ في المستقبلعلى وجوھھم، فرسموا علم مصر وصور ال

مر الوقت سریًعا على المشاركین بالمھرجان لیفاجأ الجمیع بحلول وقت صالة العصر الذي أداه الحضور في 
اء ساحة الحدیقة قبل أن یتحلق األطفال ومعھم المشرفون والنائب عصام مختار في حلقة كبیرة لتناول وجبة الغذ

وسط فكاھات المشاركین وتعلیقاتھم الودودة التي حاولت زرع معاني الحب واإلیثار بین األطفال الذین حرصوا 
عقب فراغھم من الغذاء على جمع مخلفات األوراق وبقایا الطعام إللقائھا في سلة المھمالت، وھو األمر الذي 

فال المشاركین بالمھرجان، كما تم استئجار قطار استحق المكافأة والھدایا القیمة التي تم توزیعھا على األط
 .لیطوف باألطفال في أرجاء الحدیقة وسط ضحكات األطفال وسعادتھم الكبیرة بتلك المفاجأة الجمیلة" طفطف"

وقبیل الختام انضم للمھرجان العدید من أھالي وذوي األیتام الذین أعربوا عن سعادتھم البالغة باھتمام النائب 
نائھم، وشكروا لھ حسن ضیافتھم، مطالبین بتكرار مثل ھذه الحفالت عدة مرات في العام الواحد، بعد ورعایتھ ألب

 .ما رأوه من فرحة أبنائھم وبھجتھم

07/04/2007 

   

 المدارس في حالة رعب بسبب الحصبة األلمانیة : مختار
 
 عصام فؤاد  :كتب

ببیاٍن عاجل إلى مجلس الشعب المصري؛  -ن المسلمینعضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوا -تقدم عصام مختار
بخصوص حالة االرتباك الشدید التي سادت عدًدا كبیًرا من المدارس المصریة، إثر انتشار مرض الحصبة 

 .األلمانیة في صفوف تالمیذھا

د وندد نائب مدینة نصر ومصر الجدیدة بضعف الدور الوقائي لدى وزارة الصحة، مما تسبب في تزاید عد
المصابین من األطفال، وتفشي المرض بالعدید من المدارس، ومنھا مدرسة جمال عبد الناصر التجریبیة بمدینة 

 .نصر شرقّي القاھرة

وتساءل النائب عن الخطوات التي ستتخذھا وزارتّي التعلیم والصحة للحدِّ من ھذه اإلصابات ووقف انتشار 
 .، سواء ھذه المرة أو في الفترات المقبلةفیروس الحصبة األلمانیة في المدارس المصریة

إلى إغالق عدٍد من مدارسھا، بعد اكتشاف عشرات  -مؤخًرا - ُیذكر أن وزارة التربیة والتعلیم كانت قد اضطرت
الحاالت المصابة بمرض الحصبة األلمانیة، الذي یعتبر من األمراض المعدیة، ومصدر العدوى بھذا المرض 

 .ومخزنھا ھو اإلنسان

ن نواُب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین في البرلمان المصري قد حمَّلوا الحكومَة المسئولیَة الكاملة عن وكا
فرید إسماعیل، وثروت عبد الفتاح، . تفشي الحصبة والسل وسط المصریین، وحذر المھندس سعد الحسیني، د

ة األلمانیة حتى ال یتسبب في كارثة وعزب مصطفى، من تراخي األجھزة الحكومیة في مواجھة فیروس الحصب
 .تحلُّ بالبالد

10/04/2007 

 التلوث یفتك بصقر قریش : یصرخ مختار
 
 عصام فؤاد  :كتب
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على بعد أمتاٍر قلیلة من سوق السیارات بمدینة نصر، وبالتحدید خلف مساكن الحي السویسري تقع منطقة صقر 
سواء في التخطیط أو في عدم " جًدا"ى المناطق المصریة قریش التي ستدرك مع خطواتك األولى إلیھا أنھا إحد

 !االھتمام بمرافقھا أو خدماتھا

وبعد اعترافك أنھا مصریة؛ فلن تفاجأ بمیاه الصرف الناضحة حولك، كما لن یقلقك التلوث الذي یمأل جوھا، 
لبصري بعشوائیتھا أو جراء الورش الصناعیة والمیكانیكیة، وھذه المحال تحدیًدا ال تكتفي بتصدیر التلوث ا

شعبوال (الذي كان یكفیھ أصوات  -الھوائي بما تنشره في الجو من سموم، ولكنھا تضیف للتلوث السمعي
 .ما یتسبب في تحویل حیاة السكان إلى عذاب متصل بأصواتھا الصاخبة وجلبتھا الشدیدة -وغیرھم) والصغیر

یعتقد أن وزارة البیئة بقیادة المھندس ماجد  -لمسلمینعضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان ا - عصام مختار
جورج، لم تصك آذانھا بعد أصوات الضوضاء الدائمة بمنطقة صقر قریش، وألن حسن النیة مفترض بنص 
القانون؛ فقد تقدم مختار بطلب إحاطة عاجل إلى مجلس الشعب إلخطار الوزارة بالحالة البیئیة المتردیة التي 

 .یش، بعد ما لوثت تلك المحال ما تبقى من شكلھا ونقاء جوھاوصلت منطقة صقر قر

وتساءل نائب مدینة نصر ومصر الجدیدة عن الخطوات التي اتخذتھا أو ستتخذھا الوزارة إلنھاء معاناة وعذاب 
المواطنین الیومي، جراء ھذا المحالت التي تعمل دون أیة تراخیص، كما تھدد سالمة المباني التي تضمھا 

مھا أنابیب غاز األوكسجین ومواد ملتھبة سریعة االشتعال، مطالًبا الوزارة بالتحرك للحدِّ من ھذه باستخدا
 .المخاطر قبل فوات األوان

17/04/2007 

 

 

  

  

  

  

  

 مختار یذكِّر الرئیس مبارك ببرنامجھ االنتخابي الذي وعد بھ 
 

 عصام فؤاد : كتب
رك، وُیصر على إجھاض وعوده بتوفیر شقة ووظیفة لكل من ذا الذي یتحدى البرنامج االنتخابي للرئیس مبا

 مواطن؟

الرئیس وعد المصریین بالتوسع العمراني في الصحراوات المحیطة، التي ستتحول لجنٍة ینعم فیھا سكانھا بكافة 
فضًال عن الخضرة الطبیعیة والھواء النقي، واستبشر الناس خیًرا بتغییر اسم  ..الخدمات الحیویة والضروریة

ارة اإلسكان والتعمیر إلى وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانیة الجدیدة، وعدوا ذلك دلیًال ناصًعا على توجیھ وز
 .االھتمام بتلك التجمعات الجدیدة، التي قد تصبح عاصمة المستقبل في القریب العاجل

، ٢٠٠٥یة في سبتمبر باالنتخابات الرئاس - بغض النظر عن الطریقة -ومنذ فاز مبارك وبرنامجھ االنتخابي
ووعوده االنتخابیة محلك سر، السیما ما یخص أسطورتّي الشقة والوظیفة، بل إن التجمعات العمرانیة الجدیدة 

 !من اإلھمال أضعاف ما كانت علیھ حالتھا القدیمة - مؤخًرا -تالقي
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عاجل عن المستفید  تساءل في طلب إحاطٍة  -عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین - عصام مختار
الحقیقي من اإلھمال الذي تالقیھ المناطق الجدیدة شرقّي القاھرة مثل القطامیة والتجمعات األول والثالث والخامس 

 .بالقاھرة الجدیدة

وأوضح مختار أن التزاید الكبیر في سكان تلك المناطق ال یقابلھ زیادة مماثلة في خطوط المواصالت خاصة 
واستنكر البیروقراطیة الحكومیة التي تقیِّد عدد خطوط النقل الجماعي من وإلى تلك المناطق  الحكومیة والعامة،

 .الجدیدة، مما یتسبب في تعطیل مصالح السكان، ویؤدي إلى تأخرھم عن أعمالھم وجامعاتھم ومدارسھم

الزحام وانتظار وطالب مختار بزیادة ومضاعفة عربات النقل الجماعي لتلك المناطق، لكي تمنع الكثیر من 
السكان ألوقات طویلة للمواصالت، خاصًة مع ارتفاع الكثافة السكانیة المتزاید ھناك، مشیًرا إلى أن مد خطوط 
جدیدة من القاھرة الجدیدة لمیداني رمسیس والتحریر سیوفر مبالغ كبیرة شھرًیا على األھالي، الذین یعانون من 

 .سط القاھرةارتفاع تكلفة االنتقال من مدینتھم إلى و

29/04/2007 

   

 حوادث شارع ذاكر حسین في طلب إحاطة لمختار 
 
 أحمد إبراھیم  :كتب

الحال الذي وصل إلیھ شارع ذاكر حسین بمدینة  -عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین -انتقد عصام مختار
 !ارات في ھذه المنطقة؟نصر، متسائًال عن العدد الذي تریده الحكومة أن یلقى حتفھ تحت عجالت السی

الدكتور أحمد نظیف،  - وقال نائب دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة في طلب إحاطٍة عاجل وجھھ لرئیس الوزراء
محمد عبد السالم محجوب، إن العدید من المدارس والمساجد على جانبي الشارع  -ووزیر التنمیة المحلیة

  .عند المرور بھ نظًرا الفتقاده عوامل األمانالمذكور، مما یودي بحیاة الكثیر من المواطنین 

وطالب مختار الحكومَة بالتحرك لوقف نزیف الدماء على ھذا الطریق، مستنكًرا تقاعس الجھات المسئولة التي 
 .تمت مخاطبتھا بشأن ذلك وال مجیب

05/05/2007 

  !القطاع الخاص سرق الركاب من ھیئة النقل العام: مختار 
  

 
 هللا أحمد عبد ا :كتب

والذي ألغى االستثناء الممنوح لخریجي تدریب ھیئة  ١٩٩٩لسنة  ١٥٥لحساب َمن ال یتم تعدیل القانون رقم "
 ١٩٩٤لسنة  ٥٣٣٠، وقرار وزیر الداخلیة رقم ١٩٧٣لسنة  ٦٦النقل العام، والذي كان یمنحھ لھم القانون رقم 

من شرط قضاء المدة البینیة بین درجات رخص باستثناء السائقین خریجي مراكز التدریب المعتمدة باإلعفاء 
 ."القیادة

طلب اإلحاطة العاجل الذي تقدم بھ إلى  -عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین -بھذا التساؤل بدأ عصام مختار
 رئیس الوزراء، قائًال إن إلغاء ھذه االستثناءات تسبب في إیقاف أسطول كبیر من سیارات ھیئة النقل العام، في

 .الوقت الذي یكون فیھ المواطنون في أمسِّ الحاجة إلیھا لترفع عنھم الزحام الشدید، وتساعد في تقلیل نفقاتھم

وأشار مختار إلى أن عدم توفیر سائقین ترك المجال أمام القطاع الخاص لیأكل ھذه الكعكة ویحرم المواطنین من 
في سرعة إصدار القوانین التي تتفق ) األیزو(على شھادة ھذه الخدمة، متسائًال إذا كانت الحكومة مؤھلة للحصول 
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ومصلحتھا، فلماذا ال تقف بجوار ھذا الشعب المسكین، وتعید تعدیل القانون لیتسنَّى لھیئة النقل العام تشغیل ھذا 
 .األسطول الضخم والمتعطل لحساب اآلخرین

روا إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، وترك وطالب النائب بضرورة زیادة حوافز سائقي النقل العام حتى ال یضط
 .ھذه الھیئة العمالقة التي تخدم الوطن والمواطنین منذ عقود

06/05/2007 

   

 بمدینة نصر " الرضوان"مختار یكرم طلبة 
  

 
 عصام فؤاد  :كتب

في إطار تشجیع الطالب والتالمیذ على النجاح وتكریم المتمیزین؛ شھد 
 - لة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمینعضو الكت -النائب عصام مختار

مؤخًرا حفل ختام الدراسة بمجمع مدراس الرضوان في الحي السابع 
 .بمنطقة مدینة نصر شرقّي القاھرة

بدأ الحفل بآیاٍت من القرآن الكریم تالھا أحد تالمیذ المدرسة، قبل أن تبدا 
ات الفنیة فقرات االحتفالیة التي تضمنت عدًدا من األناشید والمسرحی

 .الھادفة، قدمھا التالمذة والطالب من موھوبي مدرسة الرضوان

المحاكمة ومسرحیة  (اسكتش(كأبرز فقرات الحفل مع  - صلى اهللا علیھ وسلم -وجاءت أنشودتا السالم ومحمد نبینا
ي المجتمع، من التي صور التالمیذ فیھا بعض مظاھر الفساد المتفشیة ف) وكالة السعادة لتجارة األعضاء البشریة(

 .خالل كومیدیا ساخرة بسیطة نالت إعجاب جمیع الحاضرین من أولیاء األمور والمدرسین وذوي الطالب

الكفاءات الناضجة   وأشاد نائب مدینة نصر ومصر الجدیدة بالدور الملموس والمھم لمدرسة الرضوان في تخریج
ان في تربیة وتعلیم أبناءھا یمكن مالحظتھ من الوھلة التي تخدم الوطن واألمة بأسرھا، وأكد أن جھد إدارة الرضو

 .األولى لالحتكاك بتالمیذ وطالب المدرسة

وأوضح أن التعلیم السلیم ھو أول خطوات التقدم الحقیقي في لعصر الحدیث، وأكد أن نھضات األمم ال تنمو أو 
االستثمار الحقیقي للدول العظمى  تنضج دون علماء من أبنائھا یرشدون خطواتھا، وینصحون لھا، مشیًرا إلى أن

 .أصبح في تنمیة الكوادر البشریة ورعایتھا واستخدامھا في الرقي التكنولوجي ودعم سائر أنواع التقنیات بالبالد

06/05/2007 

   

  

  

 حصاد عام لعصام مختار مع البرلمان 
 

عضو الكتلة البرلمانیة  - أصدرت اللجنة اإلعالمیة بمكتب عصام مختار
مؤخًرا بیاًنا رصدت خاللھ  -ن المسلمین عن دائرة مدینة نصرلإلخوا

حصاَد عام من األداء البرلماني لنائب الدائرة، وأھم إنجازاتھ وخدماتھ 
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 :التي نجح في تقدیمھا للمواطنین في مختلف أنحاء مدینة نصر وقسم البیان أنشطة مختار إلى

 :برلمانیات
 .بزیارة میدانیة لموقع الحادث حیث معاناة األھالي المتواجدینإعداد تقریر عن حادث العبارة والقیام  -
رفض مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب المصري والخاص باستمرار المجالس الشعبیة المحلیة القائمة  -

 .حالًیا لمدة سنتین إضافیتین
مان المصري من تشریع تقدیم مشروع قانون یقضي بعمل المجالس الحالیة لمدة ستة أشھر حتى یتمكن البرل -

 .قانون جدید لإلدارة المحلیة بدًال من تأجیل االنتخابات لعامین كاملین بالمجالس القائمة والتي استشرى فیھا الفساد
طلب إحاطة عاجل لرئیس الحكومة ووزیر الحصة فور اكتشاف حاالت إصابة بمرض أنفلونزا الطیور في  -

 .مصر
  .حول تدھور مستویات الخدمة بالمستشفیات الصحیة العامة - وزیر الصحة -طلب إحاطة للدكتور حاتم الجلبي -
طلب إحاطة إلى السید رئیس مجلس الوزراء عن تقصیر الحكومة في واجبھا تجاه حادث العبَّارة المنكوبة  -

 .٩٨السالم 
  .تقدبم أربع طلبات عاجلة لدعم المرافق والخدمات العامة -
وذلك بخصوص استكمال الطریق الدائري حول القاھرة  ٣٠/٣/٢٠٠٦بتاریخ  اقتراح للدكتور فتحي سرور -

  .الكبرى بین محورّي المنیب واإلسكندریة الصحراوي
وزیر التضامن االجتماعي؛ إلنشاء مجمٍع استھالكي ألھالي  -طلِب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي مصیلحي -

  .منطقة القطامیة
بإنشاء مكتب سجل مدني لتلبیة إحتیاجات أھالي مدینة بدر  ٦/٤/٢٠٠٦خ اقتراح للدكتور فتحي سرور بتاری -

 .شرق القاھرة
طلب إحاطة للدكتور أحمد نظیف بسداد مبلغ ملیار جنیھ للمودعین في شركات توظیف األموال وفاًءا بوعد  -

  .حكومة الدكتور عاطف عبید
طاقة بمجلس الشعب بالمحاوالت المشبوھة لبیع شركة تندید ببیع شركة كولدیر ببیاٍن ألقاه في لجنة الصناعة وال -

  .بأبخس األسعار في إطار ما ُیسمى خطة الدولة للخصخصة) كولدیر(النصر للھندسة والتبرید 
لمسائلتھ عن السبب وراء عدم  -وزیر التعلیم -إلى الدكتور یسري الجمل ١٢/٤/٢٠٠٦طلب إحاطة عاجل  -

  .م اكتمال بنائھا وتشییدھا الذي كلف الدولة أمواًال طائلةافتتاح مدرسة حكومیة بمدینة بدر رغ
 .تقدیم اقتراحات للدكتور فتحي سرور في إنشاء بعض مكاتب الخدمات الحكومیة بمدینة بدر -
  .طلب إحاطة عاجل لوزیر التعلیم لمناقشة أحوال المدرس المصري -
طفال ذوي االحتیاجات الخاصة والتنمیة الفكریة اقتراح لوزارة التعلیم المصریة إلنشاء فصلین دراسیین لأل -

 .بالقطامیة
  .بإنشاء مكتب برید في منطقة مساكن الھیئة العربیة للتصنیع بمدینة نصر ١٩/٤/٢٠٠٦طلب لمجلس الشعب  -
لبحث كیفیة حل مشكلة المواصالت التي یعاني منھا الحي العاشر بمدینة  ١٠/٥/٢٠٠٦طلب إحاطة عاجل -

  .نصر
للتباطؤ الشدید من ِقبل وزارة اإلسكان في تسلیم المستشفى بمنطقة التجمع  ١٧/٥/٢٠٠٥حاطة عاجلطلب إ -

 .األول
بتباطؤ شركات اإلسكان وإھمالھا في تسلیم المناطق التي كانت مكلفة ببنائھا  28/5/2006طلب إحاطة عاجل  -

 .إلى حي مدینة نصر
ساد الدقیق المخزون بھا، مما یحتم التخلص من كمیات لف ٢٩/٥/٢٠٠٦بیان حول شونة الشفاطات بإمبابة  -

  .الدقیق الموجودة ھناك قبل عودة النشاط بشونة إمبابة
طلب احاطة عاجل إلى لجنِة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الصناعة لمتابعة وزیري المالیة والصناعة لصرف  -

  .بدالت التفرغ للتطبیقیین
  .ر بإنشاء مكتب للشھر العقاري بمنطقة القطامیة والقاھرة الجدیدةتقدیم اقتراح للدكتور فتحي سرو -
  .تقدیم اقتراح لمجلس الشعب بإنشاء مكتبة للطفل بمنطقة القطامیة والتجمع الثالث، لتلبي حاجة السكان -
 .اقتراح برغبٍة بمدِّ خطوِط الغاز الطبیعي لعدِة مناطق بدائرتھ -
رور إللقاء كلمة حول واقعة استشھاد أمینّي شرطة من قوات الحدود المصریة تقدیم بیان عاجل للدكتور فتحي س -

  .برصاص الصھاینة المعتدین
 .بتعیین محافٍظ لمدینة نصر والمناطق العمرانیة الجدیدة ١٢/٦/٢٠٠٦طلب النائب  -
  .طلَب إحاطة بخصوص األخطار والمشكالت الناجمة عن احتكار تجارة األدویة في مصر -
 لمنع تحایلھم على خط السیر ) السر فیس(تفعیل الرقابة على عربات المیكروباص طلب ب -
  .تقدیم تعدیالت على مشروع قانون السلطة القضائیة لمجلس الشعب -
رفض للمشروع المقدم من حكومة الدكتور نظیف بسبب تجاھلھ لمطالب القضاة العادلة وانتھاكھ للدستور  -
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  .طرة السلطة التنفیذیةبوضع السلطة القضائیة تحت سی
 ٢٥/٦/٢٠٠٦انسحاب مع نواب اإلخوان والمعارضة والمستقلین من الجلسة البرلمانیة التي عقدت ظھر األحد  -

لمناقشة مشروع السلطة القضائیة؛ احتجاًجا على ادعاء الدكتور فتحي سرور بأن القوى السیاسیة تلوث آراء 
 .القضاة

 .رسة على لبنان واألراضي الفلسطینیةالتندید بالھجمة الصھیونیة الش -
مطالبة مجلس الشعب المصري بالقیام بدور حقیقي وفعال في الرد على الھجمة الصھیونیة الغاشمة ضد إخواننا  -

  .في فلسطین ولبنان
 .مطالبة وزیر التضامن االجتماعي بتشدید الرقابة على كافة المخابز -

 :خدمات ومحلیات
طلب بنقل موقف الحي السابع وتقدبم عدة إقتراحات لتطویر وتحسین  -

 .المرافق
توجیھ الشكر لرجال المرور وإدارة الحي بمدینة نصر على الصورة  -

الحضاریة التي الحظھا المواطنون في سوق السیارات بمدینة نصر من 
  .تنظیم وتنسیق

للواء عبد الھادي رئیس حي شرق القاھرة، وا - لقاء باللواء سید البرعي -
الستعراض  ٢٧/٣/٢٠٠٦نائب محافظ القاھرة، بتاریخ  -جاد المولى

  .ومناقشة مشاكل دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة
لمناقشة مشاكل سكان دائرة مدینة نصر  ١٦/٤/٢٠٠٦یوم  -محافظ القاھرة -اجتماع مع الدكتور عبد العظیم -

  .ومصر الجدیدة إلیجاد السبل الالزمة لحلھا
 .لمناقشة قضیة البطالة ١٨/٤/٢٠٠٦ -محافظ القاھرة -اجتماع مع الدكتور عبد العظیم وزیر -
لعرض طلبات الدائرة وبحث كیفیة  -محافظ القاھرة -لقاء بصورة نصف شھریة مع الدكتور عبد العظیم وزیر -

 .تحقیقھا
 .المعتصمین األمن یمنع النائب من االعتصام مع القضاة إلعالن تضامنھ مع القضاة -
لالستجابة السریعة التي أبدتھا أجھزة  - نائب محافظ القاھرة - توجیھ الشكر لّلواء عبد الھادي جاد المولى -

المحافظة التنفیذیة في تلبیة طلب مختار بعمل مطبات صناعیة أمام نادي المقاولون الریاضي في عزبة العرب 
 .بمدینة نصر

حث المشاكل والملفات الھامة بدائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة، وطالب لب ١١/٩/٢٠٠٦لقاء بمحافظ القاھرة  -
 .بإقامة مطبات صناعیة جدیدة بشارع ذاكر حسین

على إنشاء منفذ لبیع الخبز المدعوم بمنطقة مساكن مشروع  18/9/2006  وافقت محافظة القاھرة في یوم -
 .ارناصر بمیدان التجنید، وذلك بناًء على طلب النائب عصام مخت

لمناقشة مشاكل دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة وبخاصة  ٢٥/٩/٢٠٠٦لقاء النائب بمحافظ القاھرة بتاریخ  -
 .مشكلة مقلب المخلفات بحي الطوب الرملي بمدینة نصر

تدخل لفض مشاجرة عنیفة وقعت في سوق المنھل، وما أن استغاث األھالي بمختار حتى تحرك مباشرة لفض  -
 .وأجرى عدة اتصاالت برجال األمنذلك االشتباك، 

بجولٍة على عدد من المسئولین بالدائرة لبحث سبل حل بعض المشاكل  ١/١٠/٢٠٠٦القیام صباح یوم األحد  -
 .التي یعاني منھا المواطنون

بخصوص خمس تأشیرات حج مجانیة ألھالي دائرة مصر الجدیدة    ١٤/١١/٢٠٠٦   إقامة قرعة علنیة في -
اھرة الجدیدة، وُیذكر أن قرعة الحج العلنیة تتم للمرة األولى في دائرة مدینة نصر ومصر ومدینة نصر والق

 .الجدیدة

 :مناسبات واحتفاالت
حضور حفل افتتاح أحد المحال التجاریة بمصر الجدیدة، مؤكًدا أن  -

المشاریع االستثماریة والمشروعات الصغیرة ھي أمل األمة في الخروج 
 .یةمن كبواتھا االقتصاد

احتفالیة لتكریم األمھات المثالیات في دائرتھ بمدینة نصر ومصر  -
 .الجدیدة، حیث قام بتقدیم الھدایا لألمھات المثالیات ممن حضرن الحفل

لالحتفال بیوم الیتیم في حدیقة  ٧/٤/٢٠٠٥إقامة مھرجان ترفیھي یوم  -
  .الطفل

المولد النبوي مشاركة النائب ألھالي منطقة عابدین احتفالھم بذكرى  -
 .الشریف في نادي الشرطة بمنطقة عابدین
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 .متمنًیا أن یعیده اهللا علیھم وھم في أمن وعافیة ٢٣/٤/٢٠٠٦تھنئة لألخوة األقباط بمناسبة عید القیامة  -
 .لتكریم المتفوقین من أبناء الدائرة في الشھادات االبتدائیة واإلعدادیة ٢٣/٨/٢٠٠٦إقامة حفل یوم  -
  .في حفل تكریم حفظة القرآن الكریم بمسجد الشربیني ١٢/٩/٢٠٠٦  ي یوممشاركة ف -
ألداء صالة العید في ساحة سوق  - المرشد العام لإلخوان المسلمین -استضافة فضیلة األستاذ محمد مھدي عاكف -

 .السیارات بالحي العاشر بضاحیة مدینة نصر
 .ابقة الثقافیةإقامة حفل توزیع جوائز مسابقة القرآن الكریم والمس -
 .بدار نقابة العلمیین خلف السرج مول بنھایة شارع مكرم عبید بمدینة نصر ٣/١١/٢٠٠٦بتاریخ  -

 :فعالیات وندوات
 .األمن یمنع النائب من االعتصام مع القضاة إلعالن تضامنھ مع القضاة المعتصمین -
م بمقر نقابة األطباء من أجل دعم ٢٠٠٦ مایو ٥مشاركة في الحفل الخاص الذي أقامھ اتحاد األطباء العرب  -

  .الشعب الفلسطیني، وبلغت حصیلة التبرعات حوالي سبعة مالیین جنیھ مصري
في المسیرة التي نظمھا قرابة مائة نائب بمجلس الشعب احتجاًجا على ما یجري في  ٨/٨/٢٠٠٦مشاركة یوم  -

 .فلسطین
  .بناء مصر الجدیدةلكرة القدم لشباب وأ  ٤/٩/٢٠٠٦تنظیم أكبر دوري  -
للتكافل بدائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة، وذلك في مقر النائب  ١٤/٩/٢٠٠٦تنظیم معرض خیري بتاریخ  -

  .بشارع مصطفى النحاس في مدینة نصر
  .بنقابة المحامین المصریة وسط القاھرة ٢٨/١٠/٢٠٠٦مشاركة بالمؤتمر الصحفي باالنتخابات العمالیة  -
 .في مقر النائب الرئیسي بمدینة نصر  ٨/١٢/٢٠٠٦عالم واألسرة إقامة ندوة لإل -
  

 :لقاءات األھالي
مع تجار الدواجن والطیور بمنطقة مصر الجدیدة لبحث  ٢٠/٢/٢٠٠٦عقد النائب اجتماًعا موسًعا مساء اإلثنین  -

 .كیفیة تجنب الخسائر الفادحة
  .ضى المستشفى وقدم لھم بعض الھدایا الرمزیةزیارة مستشفى منشیة البكري بمصر الجدیدة والتقى بمر -
 .لقاءات بأھالي الدائرة بمنطقة التجمع األول للتعرف على طلباتھم ٢٦/٣/٢٠٠٦في  -
  .بأھالي منطقة الحي العاشر عقب صالة الجمعة ١٥/٤/٢٠٠٦اجتماع یوم  -
  .ھملقاء بأھالي منطقة المیرالند لیتعرف منھم على مشاكلھم ویستمع إلى طلبات -
 .لبحث طلباتھم ٦/٥/٢٠٠٦لقاء مع أھالي منطقة التجنید بمصر الجدیدة عقب صالة الجمعة  -
 .لبحث طلباتھم ومشاكلھم ٢٣/٤/٢٠٠٦لقاء مع أھالي عزبة العرب بمدینة نصر -
  .بمسجد النعام في عزبة العرب للتعرف على مشاكل المواطنین ومطالبھم 22/5/2006لقاًء جماھیري  -
  .أھالي المنطقة األولى بمدینة نصر، لمناقشة طلبات واحتیاجات السكانلقاء ب -
 .لقاء بأھالي منطقة صقر قریش للتعرف على مشاكلھم وطلباتھم -
لقاء بأھالي مسجد الوالدین الذین عبَّروا عن سخطھم الشدید من مقلب القمامة الكائن في واجھة حي الطوب  -

 .ینة نصر بسرعة مطاردة البلطجیة الكامنین في مقلب المخلفاتالرملي، ومطالبة قیادات الشرطة بمد

17/05/2007 

   

  

 من عمال مدینة نصر  ١٢٠مختار یكرم 
  

  خالد نادي: كتب
 -عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین -كرَّم عصام مختار

عامًال وعاملة مسلمین وأقباط من أھالي دائرة مدینة  120ما یقرب من 
ومصر الجدیدة، في االحتفالیة التي نظَّمھا مساء الجمعة نصر 
 ."العامل المثالي وإصالح المجتمع"، تحت عنوان ١٨/٥/٢٠٠٧

واجتمع العشرات من األھالي بمقر مختار الرئیسي بمدینة نصر 
لالحتفال بتكریم العامل المثالي مع النائب الذي أكد أن إتقان العامل 
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 .اإلصالح الذي ینشده جمیع المصریین لمھنتھ ووظیفتھ من أھم ركائز

وأشار النائب إلى أن الدافع لتكریم العامل المثالي ھي تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف الذي كرَّم العامل والعمل قبل 
ما أكل آدمي طعاًما قط خیًرا مما أكل من عمل یده، وإن نبّي " -صلى اهللا علیھ وسلم -قرًنا عندما قال رسولنا ١٥
، كما أوضح علیھ الصالة والسالم أن العمل المتقن یأتي في عالیة بین العبادات "اود كان یأكل من عمل یدهاهللا د

 ."إن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمًال أن یتقنھ"التي یحبھا اهللا ورسولھ فقال 

في نفوس النشء  وحثَّ مختار العماَل على إتقان عملھم طاعًة هللا ونجاًحا في الدنیا واآلخرة، فضًال عن أثره
 .واألبناء، الذین یتطلعون لقدوة صالحة حسنة تمھد لھم الطریق إلى اإلصالح الحقیقي

نجل رجل  -وشھدت االحتفالیة عدًدا من الفقرات كان من أبرزھا أنشودة عامل یھتف باسم اهللا التي ألقاھا عبد اهللا
ما تحدث خمسٌة من العمال والعامالت عن األعمال صادق الشرقاوي المعتقل على ذمة المحاكمة العسكریة، ك

 .بعض المواقف العملیة التي صادفتھم خالل عملھم، واختاروا فیھا ضمیر العامل وتقالید وشرف المھنة

عن السبل والوسائل التي  -أحد قیادات جماعة اإلخوان المسلمین بمدینة نصر - وتحدث المھندس أحمد جمعة
ھ، فیكون نافًعا لنفسھ ونافًعا ألھلھ ووطنھ، وذلك قبل أن یشارك النائب عصام یستطیع العامل من خاللھا إتقان عمل

 .عامل مثالي وعاملة مثالیة ١٠٠مختار في توزیع الجوائز على أكثر من 
 ١٥وسلم مختار الھدایا وشھادات التقدیر للعمال الذین حرصوا على التقاط صور تذكاریة مع النائب، الذي وعد 

 .ز قیمة یوم الجمعة القادمةعامًال آخرین بجوائ

20/05/2007 

   

  

  

  

 مختار یحمل للبرلمان ھموم عزبة الھجانة 
 
 أحمد إبراھیم  :كتب

بطلب إحاطٍة عاجل لرئیس  - عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مدینة نصر -تقدم عصام مختار
س أحمد المغربي عن ضعف وانقطاع المیاه المھند - أحمد نظیف، ووزیر اإلسكان والمرافق -مجلس الوزراء

 .یومًیا عن عزبة الھجانة بمدینة نصر

وقال مختار إن األمر وصل إلى شراء السكان للمیاه بالجراكن مما یزید من أعبائھم ومعاناتھم، وذلك رغم ارتفاع 
 .الفواتیر التي یدفعھا المواطنون دون توفر خدمة جیدة لھم

طة بشأن ھذا األمر أشار فیھ إلى عدم كفاءة وصول المیاه لعزبة الھجانة، خاصة سبق أن تقدم مختار بطلب إحا
شارع الورشة والذي تصل المیاه إلى طرف منھ ومن الطرف اآلخر وال تصل إلى المنتصف، مما جعل المیاه 

  .ُتباع بالجراكن في عوده لعصر السقا القدیم مما یعتبر صورة مظلمة للقرن الحادي والعشرین

ت الھجانة قدًرا كبیًرا من اھتمام نائب اإلخوان، حیث تقدم أیًضا بطلب إحاطة للجھات المعنیة بخصوص ونال
 ٤.٥تكدس السیارات یومًیا والزحام الشدید وخطورة عبور الطریق من المخرج الوحید لعزبة الھجانة الكیلو 

رى للعزبة على طریق طریق السویس، وحیث تتعطل مصالح المواطنین بسبب عدم وجود أي مخارج آخ
 .السویس السریع إال ھذا المخرج
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كما سلط الضوء علي معاناة الھجانة من عدم وجود أي نوع من أنواع الخدمة من شركة النظافة، حیث ال یوجد 
صنادیق للقمامة وال عربات وال عمال یقومون بالتنظیف والقمامة منتشرة بشكل بشع في جمیع الشوارع 

 .والنواحي

ارة إلي منطقة عزبة الھجانة ھي إحدى أكبر المناطق العشوائیة في مصر، والتي تقع في طریق مصر تجدر اإلش
 ، وھي خارج اھتمامات الحكومة) ٤.٥(السویس الكیلو 

23/05/2007 

   

 مختار یحذر من خطورة فقدان مصادر مشعة بأنشاص 
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب

رئیس مجلس  -أحمد نظیف. بطلب إحاطٍة إلى د -خوان المسلمینعضو الكتلة البرلمانیة لإل -تقدم عصام مختار
وزیر الكھرباء؛ بخصوص اكتشاف لجنة حصر المصادر المشعة بھیئة الطاقة الذریة  -حسن یونس. الوزراء، د

 .بأنشاص افتقاد عدٍد من المصادر المشعة مما یصیب المواطنین بالذعر

   .یعید إلى األذھان مع ما حدث منذ عدة سنوات فى قریة میت نماوأضاف مختار أن افتقاد ھذه المصادر المشعة س

وكانت لجنة حصر المصادر المشعة في ھیئة الطاقة الذریة قد اكتشفت اختفاَء عدٍد من المصادر المشعة بقوة 
مصدر مشع في منطقة أنشاص كافیة لقتل من یقترب منھا خالل ثالثة دقائق، وتصیب بمرض السرطان 

یمین على ُبعد عشرات الكیلومترات، فیما قالت مصادر وثیقة االطالع أن قیادات في الھیئة قررت األشخاص المق
 .فیما تولت جھة أمنیة التحقیق في اختفاء ھذه المواد!! إغالَق الموضوع بناء على تعلیمات من جھات علیا

رثٍة إشعاعیة في ھیئة الطاقة الذریة قد حذر منذ فبرایر الماضي من كا - عضو الكتلة -ُیشار إلى أن عبد اهللا علیوة
 .مصادر مشعة من مركز المعامل الحارة بأنشاص ٨بأنشاص؛ من جراء سرقة عدد 

وأكد علیوة أن أحد المسئولین یعمل داخل الھیئة قام بإبالغ رئیس الھیئة بھذه الواقعة، ولكن رئیس الھیئة لم یعْر 
 !ین الموظفین المؤقتین داخل الھیئةالموضوع أي اھتمام، وتحجج بأنھ مشغول بقضیة تعی

23/05/2007 

  

 مختار یطالب بوقف األسالیب الوحشیة ضد الكالب الضالة 
 
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب

 -عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین - طالب عصام مختار
الحكومَة المصریة والجھات المختصة بضرورة التوقف عن الطریقة 

قتل الكالب الضالة بھا واتباع أسالیب أكثر حضاریة الوحشیة التي تقوم ب
ورحمة بالحیوان، مشیًرا إلى أن األسالیب المتبعة تعكس صورة غیر 

 .حضاریة عن مصر وشعبھا

إن بعض : وقال مختار في بیان عاجل تقدم بھ إلى رئیس الوزراء
ت المشاھد التي تم تصویرھا بواسطة أحد السیاح، وتمَّ بثُّھا على الفضائیا

لعملیة قتل الكالب الضالة تشّوه سمعَة مصر أمام العالم بصورة توحي بأن الشعب المصري غیر حضاري، وال 
 .یمت لإلنسانیة بصلٍة
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وكانت السینمائیة الفرنسیة والناشطة الحقوقیة بریجیت باردو قد ناشدت الرئیس حسني مبارك التدخل لحمایة 
لتخلص من ھذه الحیوانات بطریقة أكثر تحضرًا عبر مؤسستھا حیوانات مصر الضالة، وعرضت المساعدة في ا

 .الدولیة المعنیة بھذا الشأن

إن االستمرار في سیاسیة : "التي تترأسھا باردو" حمایة الحیوان"المتحدث باسم مؤسسة  -وقال كریستوف ماري
نسیین إلى مصر، خاصة أن القتل القاسي للكالب الضالة في شوارع القاھرة سیؤثر سلًبا على حركة السیاح الفر

ملیون  ٣٠منّوًھا إلى أن منازل فرنسا تأوي نحو ". الشعب الفرنسي لدیھ حساسیة خاصة تجاه ھذا الموضوع
 .حیوان وطائر ألیف

سیاح كثیرون شعروا بالصدمة حینما رأوا الكالب الضالة یطلق علیھا الرصاص في شوارع : "وأضاف قائًال
 ."أن تموتالقاھرة وتترك بالساعات قبل 

وكانت مصادر رسمیة في وزارة الزراعة قد ذكرت أن الرئیس مبارك كلف وزیر الزراعة واستصالح 
بإعداد تقریر عاجل حول الكالب الضالة والتحقیق في التقاریر التي تناقلتھا وكاالت  -أمین أباظة -األراضي

 .ا للتخلص من الحیوانات الضالةاألنباء وجمعیات الرفق بالحیوان حول استخدام أسالیب محظورة دولًی

26/05/2007 
  

  

  

 السیاحة تستجیب لطلب مختار حمایة الكنیسة المعلقة 
  ٢٠٠٧مايو  ٢٧   م  ٠٤:٢٠: آخر تحديث

  والء حنفي: كتبت

طلَب اإلحاطة المقدم من ) ٢٧/٥/٢٠٠٧األحد (ناقشت لجنة السیاحة واإلعالم والثقافة بمجلس الشعب الیوم 
بشأن تعرض أرض الكنیسة المعلقة في مصر القدیمة  -عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین - عصام مختار

 .إلى ھبوٍط للمرة الثالثة خالل العامین األخیرین

وشدد مختار على خطورة ھذا الھبوط على اآلثار المختلفة بالمنطقة، وتساءل عن أسباب تكرار الھبوط في أوقات 
تي ستتخدھا محافظة القاھرة وھیئة اآلثار اإلسالمیة لحمایة ھذه األثر والذي یضم مجمع متقاربة، وما الخطوات ال

 .للكنائس في منطقة مصر القدیمة، وقال إن آثار مصر في حاجٍة لالھتمام بھا باعتبارھا مصدر مھم للدخل القومي

لمعلقة إلى أعمال مشروع ھبوَط االرض المجاورة للكنیسة ا - رئیس قطاع اآلثار اإلسالمیة - وأرجع فرج فضة
الصرف الصحي الذي تشرف علیھ المحافظة، مشیًرا إلى أن ھناك لجنة ھندسیة تضم نخبة من المتخصصین 

 .قامت بزیارة مجمع الكنائس للتـكد من سالمة المنشآت

رف وأوصت لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة برئاسة النائب أحمد أبو طالب بضرورة االنتھاء من مشروع الص
 .الصحي في وقٍت قریب لدرء المخاطر عن أرض الكنیسة المعلقة

  

27/05/2007 

   

  !مصر حققت االكتفاء الذاتي من التعذیب: مختار
 
 محمود عبد السمیع  :كتب
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عند تحدید موعد لمناقشة استجواب نائب اإلخوان عصام مختار حول تزاید عملیات تعذیب المعتقلین في مصر، 
أن مصر حققت االكتفاء الذاتي في التعذیب، حسبما أشارت إلى ذلك تقاریر العدید من  –اساخًر –أوضح النائب

 !المنظمات الدولیة

جمال زھران بضرورة الفصل بین موارد الدولة وموارد الحزب الوطني . من جھٍة أخرى طالب النائب المستقل د
افل الطبیة التي تقوم بھا وزارة الصحة تحت وعدم الخلط بینھما، وأشار خالل تحدید موعٍد الستجوابھ حول القو

الفتات الحزب الوطني إلى ما وصفھ باستمرار الرشاوى السیاسیة التي تقدمھا الحكومة للحزب الوطني، بعد أن 
 .ألف جنیھ ١٠٠سبق لھا منح كل نائٍب مبلغ 

  

27/05/2007 

 سماعیل ومختار یطالبان الداخلیة باحترام آدمیة السجناء  
 
 مد حنفي مح :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(فرید إسماعیل . طالب د
وزارَة الداخلیة بضرورة مراعاة النزالء داخل السجون المصریة، وشدد 
على أھمیة التزام مصر بتطبیق معاییر حقوق اإلنسان الدولیة، واحترام 

فیة لھم حقوق المساجین، وتوفیر الرعایة الصحیة واالجتماعیة والثقا
داخل السجون، وأشار إلى ضرورة إنشاء دورات میاه تابعة للزنازین، 

 .وإمداد جمیع السجون بوسائل اإلطفاء السریعة

م أمام لجنة الدفاع واألمن ٦/٦/٢٠٠٧وكشف إسماعیل الیوم األربعاء 
اإلحاطة القومي بمجلس الشعب عن تردي أوضاع السجون، وطالب في االجتماع الذي ُخصص لمناقشة طلب 

الذي تقدم بھ حول أسباب نشوب حریٍق في سجن وادي النطرون بضرورة الحدِّ من التكدیس داخل الزنازین، 
أشخاص وإصابة عدد  ٦مشیًرا إلى أن ھذا التكدیس أدى إلى تدافع المساجین بعد نشوب الحریق وأودى بحیاة 

 .آخر

ول احترامھا حقوق اإلنسان وآدمیة السجناء، تصریحات وزراة الداخلیة ح) عضو الكتلة(ورفض عصام مختار 
فضًال عن نقص .. مشیًرا إلى أن تقریر النائب العام حول السجون أكد وجود تكدس للنزالء داخل الزنازین

الرعایة الصحیة وسوء التغذیة، وشدد على أھمیة توفیر الخدمات األساسیة لرعایة المسجونین، وتأھیلھم للخروج 
 .ىإلى المجتمع مرة أخر

عن وجود خطة ) مساعد وزیر الداخلیة(فیما كشف اللواء أحمد ضیاء 
سجون جدیدة خارج الكتلة العمرانیة  ٦زعم أنھا متكاملة إلنشاء 

واالستعاضة بھا عن السجون الحالیة، مشیًرا إلى أن القرار یأتي تنفیًذا 
" حضاریة وعصریة"كلیفات الرئیس مبارك بإنشاء سجون جدیدة لت

 !تتوافر بداخلھا العوامل األمنیة وال تنال من خصوصیة الكتلة السكانیة

ونفى ضیاء ما نشرتھ إحدى الصحف على لسان النائب العام بما یفید وجود تكدس داخل الزنازین، وعدم توفر 
فس السیاق قررت لجنة الدفاع واألمن القومي إعداد زیارة للسجون الرعایة الصحیة والثقافیة للمساجین، في ن

 .خالل اإلجازة البرلمانیة

06/06/2007 

   

مساعد الوزیر یدَّعي وجود خطة  
إلنشاء سجون جدیدة حضاریة 

 !وعصریة
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  !حكومة فاشلة حتى في تنظیم المرور: مختار
 
 محمد حنفي  :كتب

م انتقادات عنیفة من النائب عصا" الثالثاء"شھدت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعھا الیوم 
لوضع المرور فى مصر، وذلك أثناء استعراضھ لطلب  –عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین–مختار 

 !اإلحاطة الذي كشف من خاللھ احتالل مصر المركز العاشر من بین أكثر الدول مخالفة ألنظمة المرور وقواعده

لى أن ھذه األمور كانت من أھم عوامل وانتقد النائب سوء حالة الطرق والمواصالت وأنظمة المرور، مشیرًا إ
  .فشل الملف المصري وحصولنا على صفر الموندیال

بأن المواطن في مصر " سوبر كاروایزاألمریكي"أین دور األجھزة المعنیة؟ خاصة بعد ما أعلنھ معھد : وتساءل
  !یقوم بحل مشاكل المرور بنفسھ في ظل غیاب دور رجال المرور

أن مشكلة المرور من المشاكل  –مساعد وزیر الداخلیة للشرطة المتخصصة–شریف جمعة من جانبھ أعلن اللواء 
مؤكًدا أن ھناك العدید من العوامل التي تسھم في زیادة اإلحساس بھذه المشكلة؛ ومنھا الزیادة السكانیة، .. العالمیة 

 .والسلوكیات السلبیة لقائدي السیارات والمواطنین

ة إلى أن الوزارة تؤدي دورھا في حل مشكلة المرور ومحاولة الحد منھا بكل ما لدیھا وأشار مساعد وزیر الداخلی
مشیرًا إلى أنھ تم اللجوء إلى الخبرة الیابانیة لحل المشكالت المتعلقة باألنفاق في مصر؛ .. من إمكانیات وطاقات 

 .٢٠١٥حتى یتم االنتھاء منھا بحلول عام 

التي تبذلھا القوات المسلحة في إنشاء الطرق التي تخلو تمامًا من أي عیوب  وأشاد مساعد وزیر الداخلیة بالجھود
ملیون مخالفة  ١٦، باإلضافة إلى رصد ٢٠٠٦ألف مركبة جدیدة عام  ١٥٠فنیة، مشیرًا إلى أنھ تم ترخیص 

 .٢٠٠٤مروریة عام 

تربیة والتعلیم واألندیة وأضاف أنھ لمواجھة المشاكل المروریة فإنھ یتم التنسیق بین وزارتي الداخلیة وال
مطالبًا بسرعة إصدار .. والمجتمع المدني لتوعیة تالمیذ المدارس والمواطنین بقواعد المرور لتحقیق االنضباط 

 .قانون المرور الجدید

20/06/2007 

   

 یعود لعزبة الھجانة " السقا"زمن : ختار
 

المیاه، وعندما " جراكن"ة بعد أن طالت معاناتھم مع حلَم المیاه النقی) عزبة الھجانة(سنوات انتظر خاللھا أھالي 
لكن الحلم سرعان ما تحول إلى  - حسب تعبیرھم -طاروا من الفرحة" العدادات"جاءھم موظفو شركة المیاه بـ

أنفسھم مطالبین  - الذین یزید عددھم على ملیون نسمة، یعیشون تحت خط الفقر -)العزبة(كابوس، ووجد أھالي 
 .یاه شھرًیا دون أن یستمتعوا بقطرة میاه واحدةبدفع فواتیر الم

مواطنة من عزبة الھجانة، تجاوزت الخمسین من عمرھا، لم تسعھا الدنیا من الفرحة، عندما جاءھا " خیریة زاید"
موظف شركة المیاه وقام بتركیب العداد، ومرت أشھر طویلة بعدھا وھي تنظر للعداد بحسرة، وتدفع عشرة 

، ومازالت "صفر"لم تبللھ قطرة میاه، ولم یتحرك مؤشر العداد عن الرقم " صنبورھا"م أن جنیھات شھرًیا، رغ
 .جنیًھا كل شھر مقابل خزان میاه تشتریھ الستھالك أسرتھا ١٦.٣٧تدفع 

دفعتھا ألنھا .. أصعب كثیًرا، حیث قامت بسداد ثالثة آالف جنیھ فواتیر میاه منذ عام" فریال محمد سلیمان"حالة 
الذي تمتلكھ بإنشاء خزان میاه دائم تشتري لھ المیاه یومًیا من " الفرن"وقامت بحل مشكلة " من المشاكل بتخاف"

 .باعة المیاه الذین تمثل العزبة لھم سوًقا رائجة
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حلٌّ آخر لجأ إلیھ عدد من أھالي عزبة الھجانة، حیث یدفع كل منزل جنیھین كل شھر لصیانة وإصالح 
 .لتي تغنیھم عن شراء جراكن المیاه التي ترتفع أسعارھا في الصیف إلي الضعفالعمومیة، ا) الحنفیات(

للحزب الوطني، الذي حكم علیھم " الفكر الجدید"مدرس االبتدائي بالمنطقة یبدي دھشتھ من " علي سالم أحمد"
دائرة رئیس بالعطش، وعلى التالمیذ بأن یأتوا كل صباح إلى المدرسة، دون غسل وجوھھم، رغم أنھم یقعون في 

 .الجمھوریة

عن عودة زمن السقا في عزبة ) عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین(ویتحدث عصام مختار 
الھجانة، مستنكًرا حرص الحكومة على تحصیل الرسوم، في حین ال تحرص إطالًقا على تقدیم الخدمات 

مھ طلب إحاطة حول انقطاع المیاه الدائم في عزبة لمستحقیھا، وأشار نائب مدینة نصر ومصر الجدیدة إلى تقدی
 .الھجانة، وتحصیل فواتیر المیاه رغم ذلك من األھالي

 (المصري الیوم)رئیس قطاع خدمة العمالء بشركة میاه الشرب بالقاھرة الكبرى، أكد لجریدة " عبد اهللا حمودة"
الشبكة غیر المنتظمة، التي أقامھا .. المشاكل سببھاوالمیاه النقیة تصل لعزبة الھجانة بانتظام، وأن " كلھ تمام"أن 

وصلة تم تركیبھا بشكل غیر شرعي، مشیًرا إلي قلة الشكاوى التي تصلھ من أھالي  ١٦٣٦األھالي، والتي تضم 
 .المنطقة مما یدل على انتظام الخدمة

22/06/2007 

   

  

  

 

 دورة تدریبیة في الصیف  ١٢مكتب مختار ینظم 
 

 ١٢) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة(ختار ینظم مكتب عصام م
 .دورًة تدریبیًة في العدید من المجاالت خالل شھري یولیو الجاري وأغسطس المقبل

وھي شرح وتطبیق عملي لكتاب العادات السبع للنجاح ) العادات السبع للنجاح(حیث ینظم في شھر یولیو دورة 
والكتاب ُیعد من أشھر كتب العالم تأثیًرا في حیاة األفراد، ویھدف إلى فتح آفاق جدیدة ) ستیفن كوفي(لفھ لمؤ

 .للتغییر الذاتي إلى األفضل

.. سنة ٣٠إلى  ١٨وھي دورة للفتیات في سنٍّ من ) كیف تختاري شریَك الحیاة(كما ینظم دورًة تحت عنوان 
تم تناول أسس االختیار الصحیح واكتشاف الشخصیة التي نتعامل معھا وكذلك الُمقبالت على الزواج، وفیھا ی

 .كیف یتم االندماج بین الشخصیتین وكیفیة بناء بیت سعید وما مسئولیات ھذه الحیاة الجدیدة

   ، كما ینظم المكتب"دائرتنا خالیة من أمیة الكمبیوتر"وینظم المكتب دورة تعلیم الكمبیوتر للمبتدئین، شعارھا 
 - متوسط -مبتدئین(مراحل  ٣في اللغة اإلنجلیزیة ُتطبق وفق المنھج األمریكي الذي یصنف الدارسین إلى  دورات
مساًء بدًء من السبت  ١٠إلى الساعة  ٥تحدید المستوى یومًیا لمدة أسبوع من الساعة    على أن یتم) متقدم

 .م٧/٧/٢٠٠٧

طالب الجامعة باالشتراك وال یقبل طالب الثانوي ویشترط للمتقدم أن یكون حاصًال على مؤھٍل جامعي ویسمح ل
أو ما أقل من ذلك، إضافًة إلى ضرورة اجتیاز امتحان تحدید المستوى، كما ینظم المكتب دورة تحت عنوان 

ھدفھا تعلیم السیدات والفتیات حرًفا یدویة ُتدر دخًال، وتمأل الفراغ في البیت وتتنوع بین أشغال ) تعلمي حرفة(
 .یدویة وحرف أخرى فنیة وأعمال
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وتخاطب حدیثي التخرج من الشباب والفتیات وتعلمھم ) كیف تحصل على وظیفة(ودورة أخرى تحت عنوان 
  .بعض المھارات األساسیة الالزمة للنجاح في الحصول على وظیفة

 لخریجي كلیة التجارة لتأھیلھم للعمل بمكاتب) إعداد محاسب(وفي شھر أغسطس ینظم مكتب مختار دورة 
وشركات المحاسبة، وتعطي لھم التدریَب العملي الذي یصل بھم لھذه المرحلة، ویتم ترشیح أوائل الدورة للعمل 

ببعض شركات القطاع الخاص، ھذا بخالف دورة أخرى عن تعلم فن التصمیم وبرنامج الفوتوشوب وأخرى عن 
إلى تعلم فن التجمیل الذاتي، وكذلك إلى  تعلم فن التجمیل والماكیاج، وھي دورة خاصة بالسیدات والفتیات وتھدف

 .تعلم أصول فن التجمیل والعنایة بالجسم

وینظم المكتب دورًة رابعًة عن حل مشاكل األبناء والمراھقة، وخامسة عن تعلم اإلسعافات األولیة، وسادسة عن 
 .تعلم كیفیة إصالح المحمول

09/07/2007 
  

 مختار یحذر من ثورة العطشى بالھجانة 
 
لم یدْع السكاُن باَب أحد من المسؤولین إال طرقوه، ولكن ھذه المرة، حالة الغضب أصبحت خطیرة وغیر "

محذًرا من ) عضو الكتلة البرلمانیة لجماعة اإلخوان المسلمین(؛ جاءت ھذه العبارة من عصام مختار "محتملة
 .نصر ومصر الجدیدة شرق القاھرةأزمة المیاه الشدیدة في منطقة عزبة الھجانة التي تتبع دائرة مدینة 

قدرة الناس على االحتمال أصبحت ضعیفة مع تفاقم المشكلة، وقد تقدمُت بطلب إحاطٍة یطالب : ویقول مختار
المیاه في عزبة الھجانة وتالعب التجار واحتیالھم على القانون بتركیب مواسیر ووصالت كبیرة  "بیزنس"بإیقاف 

ة، ثم یقوم ھؤالء بإعادة بیع المیاه العمومیة لألھالي، ویصف النائب ھذه تسحب الماء من المساكن المجاور
 .كما لو أن أحدھم سرق سیارتك، فتذھب لتشتریھا مرة أخرى من سوق الخمیس" األفعال"

17/07/2007 
  

  

 دورات تدریبیة متمیزة تحت رعایة عصام مختار 
  ٢٠٠٧اغسطس  ٨    ص  ١١:٣٥: آخر تحديث

اعدة الشباب الباحثین عن عمٍل أفضل، والراغبین في اكتساب خبرات أكبر وتنمیة مھاراتھم، رغبًة منھ في مس
عقَد عدٍد من الدورات التدریبیة ألبناء دائرتھ ) عصام مختار(قرر عضو مجلس الشعب عن اإلخوان المسلمین 

 .مدینة نصر ومصر الجدیدة

) إعداد محاسب(غسطس الحالي، حیث یقیم دورة وتتنوع ھذه الدورات التي ینظمھا مكتب مختار خالل شھر أ
لخریجي كلیة التجارة لتأھیلھم للعمل بمكاتب وشركات المحاسبة، وتمنحھم تدریًبا عملًیا یؤھلھم للعمل بكفاءة في 

 .ھذا المجال، ویتم ترشیح أوائل الدورة للعمل ببعض شركات القطاع الخاص

م وبرنامج الفوتوشوب، وھو المجال الذي أصبح الطلب علیھ أكثر كما ینظم مختار دورًة أخرى لتعلیم فن التصمی 
 (الفوتو شوب(في الوقت الحالي، حیث تكاثرت مجاالت العمل التي تحتاج المصممین والمتمیزین في مجال 

 .تحدیًدا

صة ، وھي دورة خا"تعلم فن التجمیل والماكیاج"أما الدورة الثالثة التي ینظمھا مكتب نائب اإلخوان فھي عن 
 .بالسیدات والفتیات، وتھدف إلى تعلم فن التجمیل الذاتي، وكذلك إلى تعلم أصول فن التجمیل والعنایة بالجسم

وینظم المكتب دورًة رابعًة عن حل مشاكل األبناء والمراھقة، في ظل تزاید المشكالت التي تحدث نتیجة عدم 
 .خبرة الوالدین في التعامل مع أبنائھم خالل فترة المراھقة

 .وتختص الدورة الخامسة بتعلیم اإلسعافات األولیة، والسادسة عن تعلم كیفیة إصالح التلیفون المحمول

08/08/2007 
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 تصریحات وزیرة القوى تناقض فعل الخارجیة : ختار
 
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب

وزیرة (شة عبد الھادي أن تصریحات السیدة عائ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(اعتبر عصام مختار 
بأنَّ المصریین في الخارج ال یتعرضون النتھاكات أو تجاوزات مغایرة تماًما لما فعلتھ وزارة ) القوى العاملة

 .الخارجیة المصریة بتقدیم احتجاج رسمي على تعذیب اثنین من المصریین في الكویت

إنَّ الحاالت : المصریین في الخارج لالنتھاك وقال مختار ـ تعلیقا على نفي وزیر القوى العاملة تعرض العمال
التي تعرض فیھا العمال لالنتھاكات لیست بالقلیلة، وما حدث للعمال المصریین في لیبیا وترحیل آالف العمال 

 !لیس ببعید دون أن تحرك الحكومة ساكًنا

ریة لحمایة مواطنیھا عن أملھ في أن تتحرك الحكومة المص (برلمان دوت كوم)وأعرب النائب في تصریحات لـ
 .في الخارج عمًال وقوًال، ولیس بالتصریحات التي ال تعكس ما یدور في أرض الواقع

قد نفت في تصریحاٍت لھا أمس األحد تعرض العمالة ) وزیرة القوي العاملة والھجرة(وكانت عائشة عبد الھادي 
ا الشأن في بعض الدول ھو مجرد حاالت المصریة بالخارج ألي انتھاكات، مشیرًة إلي أن كل ما یتردد في ھذ

 .فردیة ال تذكر، بالمقارنة بحجم العمالة الموجودة بالخارج، خصوًصا في الدول العربیة

ُیشار إلى أن الخارجیة المصریة استدعت مؤخًرا القنصل الكویتي في القاھرة لالحتجاج على تعذیب مواطنین 
 .مصریین بالكویت الشھر الماضي

27/08/2007 

   

   
 حملة نظافة بصقر قریش ومختار یلتقي باألھالي 

 

 خالد نادي -كتب
عضو الكتلة البرلمانیة (نظمت لجنة الخدمات بمكتب عصام مختار 

حملَة ) لجماعة اإلخوان المسلمین عن دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة
نظافٍة بمنطقة صقر قریش في الحي العاشر بضاحیة مدینة نصر شرقّي 

 ."دائرتنا نظیفة وجمیلة"ت شعار القاھرة، تح

أكثر  -التي استھل بھا النائب فعالیاتھ األسبوع الجاري -شارك في الحملة
من ثالثین شاًبا من كوادر اإلخوان والمتطوعین من أبناء الحي، الذین 

نصر  أبدوا ترحیبھم بنشاطات مختار، وأعربوا عن امتنانھم الھتمامھ المتواصل بكل شبٍر في دائرتھ بمدینة
 .ومصر الجدیدة

مع وفٍد من أھالي منطقة مساكن البترول بالحي العاشر، وناقشھم في بعض  - على ھامش الحملة - والتقى مختار
 .المشكالت التي تمر بالمنطقة، وفي مقدمتھا المشكلة العامة الخاصة بأزمة المیاه المقطوعة بصورة متكررة

تلة اإلخوان البرلمانیة بھذه المشكلة الحیویة التي تمسُّ كل بیت وأوضح النائب لألھالي مدى اھتمامھ واھتمام ك
وكل مواطن، وأبرز الفعالیات واألنشطة البرلمانیة التي قام بھا مع نواب اإلخوان للضغط على الحكومة لإلسراع 

 .في حل تلك األزمة
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إنھاء شركات اإلسكان المسئولة وبیَّن مختار أن مشكلة المیاه لھا ُبعد آخر في منطقة صقر قریش، یعود إلى عدم 
عاًما وحتى وقتنا ھذا، مما منع حي مدینة نصر من  15عن بناء ھذه المناطق أعماَلھا في ھذه التجمعات منذ 

 .تسلمھا لتنتقل إلیھ مسئولیة اإلشراف علیھا

تغطیة شبكة وأشار إلى اعتراف المسئولین بمرفق المیاه بأن عمارات صقر قریش بالحي العاشر تقع خارج نطاق 
میاه القاھرة، باعتبارھا مباني غیر مكتملة المرافق، وبالتالي ال یمكن إمداد المیاه إلیھا، موضًحا أن سكان ھذه 

 .المنطقة یلجأون لعمل شبكات میاه بالجھود الذاتیة، لحل ھذه المشكلة

ر تعاني من عدم وجود میاه، أن غالبیة مدینة نص -الفضائیة (١دریم (في وقٍت سابق لقناة  -كان مختار قد صرح
خاصة مناطق عزبة الھجانة وصقر قریش والتجمع الثالث والخامس وغیرھا، وزار النائب منطقة عزبة الھجانة 

 .على الطبیعة حتى ینقل الصورة واضحة تماًما للمسئولین بالصوت والصورة

رغیف العیش المدعم؛ نظًرا لسوء حالة وطلب األھالي من مختار تقدیَم طلٍب باسمھم إلنشاء مخبز بالحي العاشر ل
قرًشا، نظًرا لعدم اھتمام الحكومة بدعمھ رغم كونھ  ٣٥قرًشا، والذي زاد سعره لیصبح  ٢٥الرغیف الذى یباع بـ

 .من أساسیات الحیاة في ظل ھذه الظروف والغالء

ھا في البرلمان، للمطالبة بمنع كما ناقش مختار مع األھالي مشكلَة الكالب الضالة، موضًحا تقدیمھ بیان عاجل بشأن
 .القتل الوحشي للكالب الضالة، وكذلك منع تركھا في الشوارع بصورٍة مؤذیٍة یشوه صورة مصر أمام العالم

04/09/2007 
  

  

 )یوم بیوم(الحكومة تتعامل مع القمح باستراتیجیة : ختار
 
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب

الحكومَة إلى تبني استراتیجیٍة مستقبلیٍة لتوفیر  (إلخوان المسلمینعضو الكتلة البرلمانیة ل(دعا عصام مختار 
 .القمح، وتحقیق االكتفاء الذاتي، وعدم وضع مصر فریسًة تحت طائلة الدول المصدرة للقمح

إنھ دائًما ما أوصى نواُب اإلخوان في البرلمان الحكومَة ) برلمان دوت كوم(في تصریحات لـ  وقال مختار
مساحات المزروعة من القمح، ومعاملة المزارعین بصورٍة أفضل مما علیھ الحال اآلن، مشیًرا بضرورة توسیع ال

علیھم وھو ما أصابھم ) تتدلل(إلى أن المزارعین عندما كانوا یقومون بتورید محصول القمح إلى الوزارة كانت 
 .باإلحباط

دون الوضع في االعتبار النظر إلى " م بیومیو"وأشار إلى أن الحكومة تنتھج سیاسًة غریبًة وعقیمًة وھي سیاسة 
 .المستقبل وتبني سیاسات مستقبلیة تحسًبا ألي طاريء یحدث في المستقبل

قد حذر أمس األربعاء من ) عبد اهللا غراب(رئیس شعبة أصحاب المخابز باالتحاد العام للغرف التجاریة  كان
ر مأساة في الخبز، ووصف المرحلة القادمة قرب حدوث أزمٍة طاحنٍة في رغیف العیش، وقال إن مصر تنتظ

 .بالسواد

إن الحكومة مسئولة بقراراتھا وتصرفاتھا عن أزمة رغیف العیش التي ینتظر أن تقع في : وقال عبد اهللا غراب
مصر، متھًما الحكومة بالتقاعس عن التعاقد على تورید القمح في األسواق العالمیة رغم وجود مؤشرات واضحة 

 .عارعلى رفع األس

06/09/2007 
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 طالًبا بمدینة نصر  ١٥٠مختار یكرِّم 
 
 
 خالد نادي  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة (نظَّم المكتب اإلعالمي للنائب عصام مختار 
حفًال موسًعا بأحد نوادي ضاحیة مدینة نصر ) لجماعة اإلخوان المسلمین

من أبناء  ٢٠٠٦/٢٠٠٧شرقّي القاھرة، لتكریم المتفوقین بالعام الدراسي 
 .دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة والقاھرة الجدیدة

باستقبال  -خالل األیام السابقة -كانت مكاتب النائب المختلفة قد قامت
في % ٩٤شھادات المتفوقین والحاصلین على مجامیع تتخطى نسبة الـ

للشھادة اإلبتدائیة، فضًال عن تكریم % ٩٥الشھادة الثانویة، ونسبة 
 .لى تقدیرات جید جًدا فأعلى في الكلیات والمعاھد العلیاالحاصلین ع

وقد بذل مكتب النائب مجھوداٍت كبیرًة في تنظیم الحفلة وتجھیز مالبس ممیزة للمتفوقین، وبدأت الحفلة مساء 
بتالوة آیاٍت من القرأن الكریم، ثم أدى الفریق اإلعالمي بعض األناشید واالسكتشات  ٦/٩/٢٠٠٧الخمیس 
قبل أن ُیلقي النائب كلمًة رحَّب فیھا بالحضور الحاشد للمواطنین من طالب وأولیاء أمورھم، وأعرب  الرائعة،

 .عن سروره بھؤالء المتفوقین، وحثھم على التفوق أكثر، حیث یبني طالبنا حیاتھم بأیدیھم وسواعدھم

یة لیتحدث عما ساعده على ھذا للمرحلة الثانو% ١٠٠واختیر الطالب المتفوق على رأس الطالب المتفوقین بنسبة 
النجاح، فقال الطالب إنھ توفیٌق من اهللا عز وجل أوًال ثم بمساعدة والدیھ اللذین كانوا یسھران معھ في وقت 

  .مذاكرتھ حتى یكمل المذاكرة

وعن الطالبات قالت إحدى المتفوقات إن نجاحھا جاء بمساعد الوالدین وإرشادھما إلى الصواب، موضحًة أن سر 
 .لتفوق مع العزیمة والتصمیم على التفوقا

مرشحة اإلخوان المسلمین في  - ومع بدایة توزیع الجوائز تفاجأ المشاركون بحضور الدكتورة مكارم الدیري
التي تحاملت على نفسھا للحضور برغم مرضھا، وكان بصحبتھا األستاذة ھدى  -االنتخابات البرلمانیة السابقة

ورحبت الدیري بالحضور، وحثت الطالب على  - ة اللجنة السیاسیة بمكتب مختارالمحامیة ورئیس - عبدالمنعم
المزید من التفوق؛ ألن ھذا ھو المطلوب في األیام المقبلة، وحثت الطالبات على الطاعة هللا أوًال والطاعة للوالدین 

 .ألن طاعة الوالدین من طاعة اهللا

طالًبا وطالبًة من أبناء الدائرة،  ١٥٠ة مكارم الدیري أكثر من وفي ختام الحفل كرَّم النائب عصام مختار والدكتور
 .وقاما بتوزیع الجوائز على الطالب وسط فرحة الحضور من الطلبة وأولیاء األمور

08/09/2007 
  

  !كیف تفتح منظمة روجت الحتالل العراق فرًعا في مصر؟: مختار
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

ة البرلمانیة لإلخوان المسلمین، وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس عضو الكتل( عصام مختار  حذَّر
الحكومةََ المصریة من الصمت على ما ُیثار حول افتتاح منظمة أمریكیة روَّجت الحتالل العراق أول ) الشعب

 !فرٍع لھا بالعالم العربي في القاھرة

وزیر (وأحمد أبو الغیط ) رئیس الوزراء(ف وطالب عضو الكتلة في سؤاٍل عاجٍل تقدَّم بھ إلى أحمد نظی
  .بتوضیح كیفیة حصول ھذه المنظمة على تصریٍح بممارسة نشاطھا داخل مصر) الخارجیة
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كیف یسمح لھا بممارسة نشاط وھي مجھولة في مصادر تمویلھا ومشبوھة في مؤسسیھا وأعضائھا؟  :وتساءل
مایَة الدیمقراطیة والترویج لقضایا االعتدال والتسامح أمًرا ُیثیر معتبًرا تواجد ھذه المنظمة بأھدافھا التي َتدَّعي ح

  .القلَق والشبھات لدى الشعب المصري

وشدَّد مختاُر على أنَّ الجمیع یعلي من شأن الحریات، ولكنھم یختلفون اختالًفا جذریا مع أي منظمات مشبوھة 
  .تستھدف أمن وسالمة الوطن

سبتمبر الجاري، افتتاح أول فرع بالعالم العربي لمنظمة أمریكیة  ١٣في   شھدت جدیٌر بالذكِر، أنَّ القاھرَة 
من تزعم أنھا إحدى -أسستھا مواطنة من أصل عراقي إبان الترویج للغزو األمریكي للعراق، تقوم على إدارتھ 

 .والتسامح" عتدالاال"فى إطار ما دعتھ بحمایة الدیمقراطیة والترویج لقضایا  -الناجیات المصریات من الختان

وھي منظمة مقربة من الحزب الجمھوري في بیاٍن إنھا افتتحت " الكونجرس األمریكي اإلسالمي"وقالت منظمة 
للتعددیة "مطلع شھر رمضان من أجل الدعایة ) شرق القاھرة(فرًعا لھا فى القاھرة في حي مدینة نصر 

  ."والتفاھم

براھیم أحد أعضاء مجلس إدارة ھذه المنظمة التي تتخذ من واشنطن سعد الدین إ. ویعد عالم االجتماع المصري د
بمؤسسة " مستقبل العالم اإلسالمي"مقًرا لھا، ومن أعضائھا أیًضا الدكتور ھیلیل فرادكین مدیر مركز دراسة 

 .ھدسن األمریكیة المحافظة المعروفة بمیولھا الصھیونیة

19/09/2007 

 إال بعد توقیع الصھاینة ) لنوويا(مختار یطالب بعدم توقیع مصر على  
 
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب

الحكومَة المصریة بعدم التوقیع على معاھدة  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(طالب عصام مختار 
 .الحظر الشامل للتجارب النوویة إال بعد أن تتأكد من توقیع الكیان الصھیوني علیھا

أن مصر أخطأت خطًأ كبیًرا عندما قامت بالتوقیع على اتفاقیة  (لمان دوت كومبر)وأكد مختار في تصریحات لـ
 .علیھا، وھو ما یمثل خطًرا وتھدیًدا لألمن القومي) إسرائیل(حظر انتشار األسلحة النوویة بالرغم من عدم توقیع 

إحداث توازٍن للقوى في وأشار إلى توقیع كافة الدول على اتفاقیة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة یضمن 
المنطقة، وعدم تفوق دولٍة على األخرى، وبخاصة في منطقة الشرق األوسط التي تشھد صراًعا مع الكیان 

 .الصھیوني منذ القرن الماضي

قد طالب الدول العشر غیر الموقعة على اتفاقیة الحظر الشامل ) بان كي مون(وكان األمین العام لألمم المتحدة 
وإیران، بالتوقیع على االتفاقیة، مشدًدا على أن  (إسرائیل(ویة، ومن بینھا مصر والوالیات المتحدة وللتجارب النو

 .ھذا التوقیع یضمن أن تكون تجربة كوریا الشمالیة في العام الماضي ھي آخر تجربة لسالح نووي في العالم

األسلحة النوویة، حیث انضمت مصر ُیشار إلى أن مصر ھي واحدة من الدول الموقعة على معاھدة حظر انتشار 
وتعھدت بأنھا ستمتنع عن امتالك أسلحة نوویة، فیما لم  ١٩٨٢إلى معاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة عام 

 !على ھذه المعاھدة) إسرائیل(توقع 

22/09/2007 

 ختار یطالب بوضع حّد لظاھرة سرقة كابالت التلیفونات  
  ٢٠٠٧ اكتوبر ٢٢    ص  ٠٩:٣٠: آخر تحديث

 
 أحمد یوسف  :كتب
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) رئیس الوزراء(أحمد نظیف . بسؤاٍل إلى د (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدَّم عصام مختار 
 .بسؤال حول تفشِّي ظاھرة سرقة كابالت التلیفونات) وزیر االتصاالت(والمھندس طارق كامل 

بوع في الفترة األخیرة دون إبالغ عن جریمة سرقة وحذر مختار من خطورة تفشي ھذه الظاھرة، حیث ال یمر أس
من ھذا النوع، األمر الذي أحدث أعطاًال كثیرًة لعدٍد كبیٍر من المواطنین، ولفترات طویلة أثرت على مصالحھم 

 .وتجارتھم

قوم وتساءل النائب عما فعلتھ الحكومة لمواجھة ھذه الظاھرة الخطیرة، مشیًرا إلى أنھ بعد كل سرقة للكابالت ت
 .مما یعد إھداًرا للمال العام.. الشركة بتغییره بالنھار ویتم سرقتھ باللیل

كابل على  ٥٠إلى  ٤٠وأكد مختار أنھ بحسب الشركة المصریة لالتصاالت فإنھ یتم وبشكل یومي سرقة حوالي  
مما یعني أن ألف جنیھ،  ٥٠مستوى الجمھوریة، وأن ثمن أصغر كابل والذي یستوعب ألف خط تلیفوني یقدر بـ 

 .ملیون جنیھ 5.2خسائر الھیئة یومًیا من سرقات الكابالت تصل إلى حوالي 

 .وطالب النائب الجھات األمنیة بضرورة عمل دوریات لیلیة بصفة مستمرة من أجل الحفاظ على الكابالت

22/10/2007 

 محلك سر ) الوطني(یدل على أن  ٢٦انتخاب مبارك للمرة : مختار 
 
 
 سف أحمد یو :كتب

أن إعادة انتخاب الرئیس حسني مبارك رئیًسا ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أكد عصام مختار 
للحزب الوطني الحاكم یدل على حالة الجمود التي وصل إلیھا الحزب، مشیًرا إلى أن تكرار ھذا المشھد أصاب 

 !مرة ٢٦المواطن بالملل ألن یرى نفس الكالكیت 

إلى أن استمرار حالة الجمود یؤكد أن ھناك مجموعًة من  (برلمان دوت كوم)ي تصریحاٍت لـوأشار مختار ف
 .أصحاب المصالح تستفید ببقاء الوضع على ما ھو علیھ ودون أي تغییر

وأوضح النائب أن ما یحدث یعارض ُسنَّة الحیاة القائمة على التغییر، مشیًرا إلى أن سیاسة الحزب الوطني تشبھ 
 .د التیار أو من یقف ضد عقارب الساعةمن یسبح ض

تؤكد افتقاَر الحزب إلى الكوادر والقیادات بعكس  ٢٦وأضاف أن إعادة انتخاب الرئیس مبارك للمرة الـ
التصریحات المتكررة بأن الحزب یقوم بإعداد كوادر وقیادات شابة بدًال من القیادات الحالیة، مطالًبا قیادات 

  .عدم الوقوف أمام ُسنَّة الحیاةالحزب الوطني باالستقالة و

مبارَك رئیًسا  ٣/١١/٢٠٠٧كان أعضاُء المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الحاكم قد انتخبوا أمس السبت 
 .للحزب في أول انتخاباٍت یجریھا الحزب على موقع الرئاسة

04/11/2007 

    

  "الطماعین"مختار ینتقد وصف المفتي للشباب الغرقى بـ
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

بأن ) مفتي الجمھوریة(فتوى الدكتور علي جمعة  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(انتقد عصام مختار 
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 - المصریین الذین غرقوا مؤخًرا على السواحل اإلیطالیة لیسوا شھداء؛ ألنھم لم یكونوا على سفٍر في سبیل اهللا
 !!على حد تعبیر المفتي

الفتاوى التي ُتطلق لتجمیل النظام الحاكم "دھشتھ من  (برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ وأبدى عضو الكتلة
 ."المسئول عن ھروب الشباب المصري من بلده بعدما ضیق علیھم وسقاھم من صنوف البطالة ألواًنا من العذاب

حاكم وحكومتھ التي لم إذا كان شباب مصر الغارق طماًعا كما یقول المفتي، فبم یوصف النظام ال"وقال النائب 
توفر فرص العمل للشباب وأجبرتھم علي اللجوء لھذه الوسیلة؟ أم أن النظام لیس لھ حكم فقھي عند سیادتھ وفوق 

 "الوصف؟

 .مضیًفا أنَّ صكوك الشھادة لیست بأیدي البشر یوزعونھا كیفما شاءوا، ولكنھا بأیدي من خلق البشر
  

إصدار فتاوى تخص مصر وما بھا؛ كتحویل شرفاء الوطن ظلًما وطالب عضو الكتلة مفتي الجمھوریة ب
لمحاكمات عسكریة، وتزییف إرادة الشعب في االنتخابات المصریة، وتشجیع غالء األسعار، وحمایة المفسدین 

والمحتكرین بدًال من فتاوى تزید من حالة االختناق التي یعانى منھا الشعب المصري الذي یأمل أن یكون العلماء 
 .ا لھم إلى جانب القضاء وشرفاء الوطنحصًن

: قال خالل محاضرٍة لھ أمس أمام طلبة كلیة دار العلوم بجامعة القاھرة) مفتي الجمھوریة(علي جمعة . ُیذكر أنَّ د
مصریا، الذین غرقوا أثناء السفر إلیطالیا، سنجد أنھا الطمع والبحث  ١٨٠إذا بحثنا عن األسباب التي دفعت الـ"

ألف جنیھ لكي یسافر، وھذا یعني أنھم لیسوا فقراء، وال یعانون البطالة، وكان  ٢٥؛ ألن كًال منھم دفع عن المال
 ."بمقدور الفرد أن یستثمر ھذا المبلغ في مشروع تجاري بدًال من السفر للغرق في إیطالیا

لقي بنفسھ في النار لینقذ ھؤالء ألقوا بأنفسھم إلي التھلكة ولیسوا شھداء، بعكس رجل المطافئ الذي ی: "وأضاف
 ."غیره، فھو شھید في سبیل اهللا

07/11/2007 
  

 أشھر  ٣ختار یقترح نقًال دوریا لخطباء المساجد كل 
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

باقتراٍح برغبٍة إلى مجلس الشعب حول قیام وزارة  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدَّم عصام مختار 
 .أشھر لخطباء المساجد في نفس نطاق اإلدارة التابعین لھا 3بإجراء نقل دوري كل األوقاف 

وأكَّد عضو الكتلة أنَّ ھذا التنقل الدوري یشكل أھمیة قصوى لتنوع األداء وتجدید الرؤى واألسلوب الخطابي؛ 
ا الستفادٍة أكبر من فضًال عن المقاربة في قدرات األئمة في توصیل األھداف وتوفر عنصر جذب المصلین، تحقیًق

 .الخطبة

وأعرب النائُب عن تفاؤلھ بأن َیلَقى االقتراُح صًدى لدى القائمین على األمر، حتى تصل المعاني المراد توصیلھا 
من خالل الخطبة إلى المصلین بشكل جیٍد، وتعلق بأذھانھم، معتبًرا أن ذلك یصب في صالح الوطن ویحقق لھ 

 .فائدة كبیرة

08/11/2007 

 تار یتھم الحكومة بالعجز عن حل مشكلة القمامة خ 
 
 
 أحمد عبد اهللا  :كتب
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بطلب إحاطٍة عاجل إلى رئیس الوزراء ووزیر  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدم عصام مختار 
لقمامة الداخلیة حول األسباب التي تقف وراء عجز الحكومة وعدم قدرتھا عن معالجة ظاھرة إلقاء المخلفات وا

 .بصورة یومیة في غیر األماكن المخصصة لھا

وأشار مختار إلى أن ھذه الظاھرة تظھر بشكٍل كبیٍر في منطقة االسثمار وما حولھا وامتداد شارع جامع السالم 
 .المتجھ إلى الطریق الدائري N.A بمدینة نصر وطریق الـ

عف الرقابة على ھذه المنطقة ویجدونھا فرصة سیوحي إلى المتسببین فیھ بض  وأوضح النائب أن ھذا االستمرار
سانحة لمزیٍد من المخالفات، فضًال عن أن ذلك یسبب العدید من الحوادث واستنزاف المال العام بسبب رفع 

 .المخلفات عن الطرق

تقدم مختار بطلب إحاطٍة إلى رئیس الوزراء ووزیر التنمیة المحلیة بخصوص الظالم الدامس  من جانٍب آخر
یسود نفق القطامیة في مدخل طریق العین السخنة والمنطقة من حولھ، محذًرا من خطورة ذلك وما قد ینجم الذي 

 .عنھ من حوادث مروریة

الحكومي لھذه المنطقة یجعلھا عرضة ألن تكون مسرًحا لإلرھابین   وحذر النائب من أن اإلھمال والتقصیر
 .توفیر األمن للمواطنینوالمجرمین، مشدًدا على ضرورة إنارة ھذه المنطقة و

09/11/2007 

   

  

  "القاھرة الجدیدة"مختار یطالب باستكمال مستشفى 
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

باستكمال خدمات مدینة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مصر الجدیدة(طالب عصام مختار 
 .القاھرة الجدیدة، خاصة المستشفى الموجودة بھا

أنَّ القاھرة الجدیدة تعد بمثابًة  -في طلب إحاطٍة عاجٍل تقدَّم بھ إلى رئیس الوزراء ووزیر اإلسكان -النائُب وأكَّد
الدجاجة التي تبیض ذھًبا للحكومة التي باعت أكبر كمیة من أراضیھا، وخصصت جزًءا منھا لحساب تحسین 

ملیون جنیھ حسب تقدیرات  ١٤و سریر ١٠٠خدمات الصرف الصحي دون النظر إلى حاجة مستشفاھا إلى 
 .وزارة الصحة

وشدَّد النائُب على أھمیة السعي في إنھاء إنشاء التي من المتوقع أن تخدم قطاًعا كبیًرا من المواطنین، وتعتبر 
  .مكاًنا حیوًیا إلنقاذ األرواح من حوادث الطرق والحاالت الطارئة

10/11/2007 

 ج مكاتب مختار تتلقى طلبات تأشیرات الح 
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عن قبول طلبات ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن مدینة نصر(أعلنت مكاتب عصام مختار 
مصر الجدیدة، والقطامیة، : الراغبین في الحصول على تأشیرة الحج المجانیة ھذا العام، وذلك من خالل مقرات

 .ومدینة نصر
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ة على تأشیرات الحج والوظائف إجراء غیر مسبوق بدأه نواب اإلخوان، حیث كان الجدیُر بالذكر أن إجراء القرع
المواطنون ال یعلمون شیًئا عن ھذه التأشیرات أو الوظائف التي كان بعض النواب یقومون ببیعھا مقابل مبالغ 

 .ضخمة

11/11/2007 

 یستحق جائزة الدولة بعد تقریر مجمع البحوث " البنا: "مختار 
 
 
 فة الدسوقي خلی :كتب

بمنح اإلمام حسن البنا واألستاذ مصطفى مشھور  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(طالب عصام مختار 
جائزة الدولة الدولة التقدیریة؛ لجھودھما في نشر صحیح الدین، مع تدریس كتبھما لطالب جامعة األزھر وخطباء 

عد تقاریر مجمع البحوث اإلسالمیة التي ُأرسلت إلى النیابة العامة المساجد؛ لما فیھما من سماحة اإلسالم، وذلك ب
إداري طلخا، التي أكدت أن العدید  ٢٠٠٦لسنة  ١٦٨١إداري كفرالزیات، و ٢٠٠٦لسنة  ٦٣٠٩في القضایا رقم 

ھا وقادتھا یحثُّ على الفضیلة، مع أھمیة نشرھم لما فی) حسن البنا(من مؤلفات مؤسس جماعة اإلخوان المسلمین 
 .من فائدٍة ونفٍع عظیٍم للمسلمین

لقد "وأكد النائب ذلك في طلبي إحاطٍة عاجلین تقدم بھما إلى رئیس الوزراء ووزیري الثقافة واألوقاف، قائًال 
لإلمام الشھید حسن البنا،   )الرسائل(رأت اللجنُة المشكلة من مجمع البحوث اإلسالمیة أنھ ال مانع من نشر كتاب 

) اإلسالم ھو الحل(، وكتاب )مًعا على طریق شیخ اإلسالم بن تیمیة واإلمام الشھید حسن البنا(وتوزیعھ، وكتاب 
 .(المرشد العام السابق للجماعة(تألیف األستاذ مصطفى مشھور 

صالٌح للنشر والتداول، وأنھ ُیثري الفكر ) الدعوة اإلسالمیة فریضٌة شرعیة، وضرورٌة بشریة(كما رأت أن كتاب 
لمؤسس اإلخوان ) دعوتنا(یبعث فیھ الحركة، وقائم على المجادلة الحسنة، ورأت اللجنة أن كتاب اإلسالمي و

 ."حسن البنا، ال یوجد بھ مخالفات دینیة أو شرعیة وال مانع من نشره

وأشار عضو الكتلة إلى أھمیة مناقشة ھذه الكتب، وتقدیر أصحابھا، خصوًصا ولھم أثٌر واضٌح على الساحة 
 .من خالل فكرھما المعتدل المستنیراإلسالمیة 

كانت مباحث أمن الدولة داھمت عدًدا من المكتبات اإلسالمیة في الغربیة، وحرزت الكتب المعروضة فیھا للبیع، 
وطلبت تقدیم أصحاب المكتبات اإلخوانیة إلي المحاكمة بتھمة االنضمام للجماعة، وبثِّ أفكار مناھضة لنظام 

الَة الكتب والشرائط إلى مجمع البحوث اإلسالمیة، لمعرفة مدى مطابقتھا الشریعة الحكم، فقررت النیابة إح
 .استجابًة لطلب الدفاع، وشكل المجمع لجنة علمیة لفحص الكتب.. اإلسالمیة

22/11/2007 

 القطامیة محرومة من توصیل البوتاجاز : ختار 
 

رئیس   بطلب إحاطٍة عاجٍل إلى كل من) المسلمینعضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان (تقدَّم النائُب عصام مختار 
مجلس الوزراء ووزیري التضامن والداخلیة حول مشروع توصیل إسطوانات البوتاجاز إلى المنازل وإنشاء 

 (وغیرھا –كایروجاز / بوتجاسكو(شركات لھذا الغرض 

تجمع األول، حیث ال یوجد إال أین ھي ھذه الشركات من القطامیة والتجمع الثالث والخامس وال: وتساءل النائُب
مخزن وحید بالتجمع الثالث، مما یجعل اإلسطوانات تصل إلى المواطنین بما یصل إلى عشرة جنیھات، وخاصة 

في المواسم واألعیاد، وال عذر للحكومة من أنَّ ھناك بعض من یتعرض للسائقین وإجبارھم على بیعھا كسوق 
م وال یجدون مفًرا إال بشراء اإلسطوانات بسعر یرھقھم مادًیا؛ ألن سوداء، مما ُیحّمل المواطنین فوق طاقتھ

 .الحكومة تركتھم نھًبا لكل الجشعین والمحتكرین وتقف موقف المتفرج



 ٢٠٠٧  مختار عصام / النائب

26/12/2007 

  !االتصاالت تعاقدت مع مافیا سرقة كابالت: مختار 
 

عاجٍل إلى رئیس الوزراء ووزیر  بطلب إحاطٍة (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدَّم عصام مختار 
 .االتصاالت بشأن مافیا سرقة الكابالت التلیفونیة في مدینة نصر والقاھرة الجدیدة

ھل تعاقدت وزارة االتصاالت مع مافیا سرقة الكابالت التلیفونیة على سرقة الكابالت من مدینة  :وتساءل مختار
 نصر والقاھرة الجدیدة بصورة حصریة؟

، وكذلك باقي سنتراالت )أكثر من ثالثة مرات(الكابالت تسرق بصورة متكررة بالتجمع الثالث  وأضاف إذا كانت
 .مدینة نصر، وآخًرا ولیس أخیًرا تمَّ سرقة كابالت القطامیة لتكون ھدیة الحكومة للمواطنین فى عید األضحى

ي مجال الكابالت تقوم بمثل وطالب مختار بالتحقیق حول ما یتردد عن أن بعض شركات المقاوالت التى تعمل ف
 .ھذه السرقات من أجل الحصول على مقایسات عمل جدیدة، وھو األمر الذي یعد إھداًرا للمال العام

27/12/2007 

  



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

 مختار یطلب حال لسوق السیارات بمدینة نصر 
 آ 

بطلب ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة(تقدَّم عصام مختار 
إحاطٍة عاجل إلى رئیس مجلس الوزراء ووزیري التنمیة المحلیة والداخلیة حول تكدس السیارات یومي الجمعة 

 .السیارات بمدینة نصر واألحد بمنطقة سوق

وأوضح النائب أن تكدس السیارات خارج المنطقة المخصصة لسوق السیارات یتسبب في إعاقة المواطنین عن 
 .مصالحھم، وتعطیل المرور بصورٍة صعبة للغایة، وھو األمر الذي یتسبب في إحداث خسائر كبیرة للمواطنین

أیًضا في إھدار المال العام، داعًیا الحكومَة إلى االستفادة من  وأشار مختار أن تكدس السیارات بھذا الشكل یتسبب
 .واستغاللھا في المشروعات التنمویة وصیانة الطرق وإنارتھا) رسم انتظار(عائد ھذه األموال 

01/01/2008 
  

   
 مختار یتھم مفتشي التموین بالتواطئو مع مافیا الدقیق 

 آ
 
 أحمد یوسف  :كتب

بطلب إحاطٍة عاجل إلى رئیس الوزراء ووزیر  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدَّم عصام مختار 
التضامن االجتماعي حول الفائدة التي تعود على المواطنین من وجود آالف من مفتشي التموین بمختلف أنحاء 

یحدث على مرأى ومسمع  الجمھوریة دون أي فاعلیٍة أو رقابٍة ضد مافیا تھریب الدقیق المدعوم للمخابز، والذي
 !من الجمیع

وتساءل مختار عن اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة للحدِّ من تواطؤ العدید من مفتشي التموین مع أصحاب 
مضیًفا ألیست ھذه األمور تتسبب في ضیاع العدید من الجھود .. المخابز وقبولھم رشاوى من أصحاب المخابز

 .التي ُتبذل لدعم حالة رغیف الخبز

قد شنَّ ھجوًما حادا على مافیا تھریب الدقیق المدعم، ) وزیر التضامن االجتماعي(علي المصیلحي . ُیذكر أن د
تھریب الدقیق الذي "مؤكًدا أن مھربي الدقیق المدعم أصبحوا أكثر من عصابات تھریب المخدرات، موضًحا أن 

جنیھ سنوًیا، تخصصھا الدولة لدعم الرغیف  ملیار ٢٧ُیعد قوت الشعب یعوق وصول الدعم لمستحقیھ، ویھدر 
 ."وأسطوانات البوتاجاز

01/01/2008 
  

 للكوارث ) جینیس(ختار یقترح تسجیل حكومة الوطني ضمن موسوعة 
 
 
 أحمد یوسف  :كتب

إلى إدراج حكومات الحزب الوطني المتعاقبة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(دعا عصام مختار 
لألرقام القیاسیة؛ لوقوفھا وراء وقوع اآلالف من الحوادث والكوارث في مصر، والتي ) جینیس(وعة ضمن موس

 .أودت بحیاة اآلالف من األبریاء

وأوضح النائُب أن السیاسات الحكومیة الفاشلة، وعدم اھتمامھا بسالمة الطرق جعل ھذه الطرق تحولت إلى 
لمألوف أن یشاھد المارة سیارات اإلسعاف وھي تجوب الطرق لیَل مصیدٍة للقتلى بالعشرات یومًیا، وأصبح من ا

  .نھار؛ إما لنقل قتلى أو جرحى، أو اإلسراع إلنقاذ ما یمكن إنقاذه



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

واستشھد عضُو الكتلة في طلب إحاطٍة عاجل إلى رئیس الوزراء ووزیري النقل والتنمیة المحلیة بما یتعرض لھ 
حیث یتم تشغیل الطریق بحارٍة واحدة في اتجاھین لمدة أكثر من خمس  العین السخنة القدیم، -طریق القطامیة

سنوات، وعدم إنھاء رصف الحارة األخرى، وإنارة الطریق، مما أدى إلى وقوع العدید من حوادث السیارات 
 !بصورٍة متكررٍة وشبھ یومیة

القادمة من وإلى المحاجر،  وأشار مختار إلى أن ھذا الجزء من الشارع تمر علیھ سیارات النقل والمقطورات 
 .ویقع علیھ أیًضا مرور القطامیة، والعدید من الشركات، مما یساھم في رفع معدل الحوادث على ھذا الطریق

03/01/2008 

  !مختار یطالب بفتح تحقیق في مقبرة أم الرشراش 
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

بطلب ) ن المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القوميعضو الكتلة البرلمانیة لإلخوا(تقدَّم النائب عصام مختار 
طالب فیھ بفتح تحقیٍق شامٍل وعاجٍل ) وزیر الخارجیة(وأحمد أبو الغیط ) رئیس الوزراء(إحاطة إلى أحمد نظیف 

 .حول ما ُأثیر عن العثور على مقبرٍة جماعیٍة في منطقة أم الرشراش، الواقعة تحت االحتالل الصھیوني

ھذا األمر یبین مدى وقاحة العدو الصھیوني الذي یقتل العزَل ویخالف كلَّ االتفاقات والمعاھدات  وأكد مختار أن
 .حول احترام حقوق األسرى

وفي السیاق نفسھ أعلنت الجبھُة الشعبیة الستعادة أم الرشراش، وھي منظمة مصریة تضم مثقفین ومسؤولین 
قائد القوات المصریة في حرب أكتوبر (الدین الشاذلي  سابقین كبار ورؤساء أحزاب، من أبرزھم الفریق سعد

من قوة حرس  ٣٥٠أن بحوزتھا وثائق مھمة تؤكد أن الرفات تعود لمصریین، وأن ھذه المقبرة ُدفن فیھا ) ١٩٧٣
رئیس الحكومة الصھیونیة األسبق في (الحدود المصریة بعد أن قتلتھم جماعًیا قوات كان یقودھا إسحق رابین 

، كما أن لدیھا وثائق تاریخیة تدعم الحق المصري في أم الرشراش )١٩٤٩مارس  ١٠في " یداعوف"عملیة 
 .(إیالت(

" أم الرشراش"التي كشفت أمَر المقبرة الجماعیة في " األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمیة"وكانت مؤسسة 
من المصحف وأسلحة بیضاء،  بعض الرفات كانت بمالبس عسكریة، وقد ُعثر بھا على أجزاء"قالت في بیاٍن إن 

 !"وھناك احتمال أن یكون من بین أصحاب الرفات من تعرضوا لعملیات إعدام، إما شنًقا، أو رمًیا بالرصاص

ووجھت نداًء إلى كل الجھات العربیة بإرسال أي معلومٍة متوفرٍة تفید في التعرف على ھویة أصحاب الرفات، 
 .وسبب موتھم ودفنھم في ھذا الموقع

إلى رئیس المؤسسة الشیخ علي أبو شیخة حول  ٣/١/٢٠٠٨معلوماٍت وصلت الخمیس "ف البیان أن وأضا
بعملیات حفر لتوسیع مقبرة ُیدفن فیھا الیھود ) اإلسرائیلیة(العثور على رفاٍت في موقع تقوم فیھ بلدیة إیالت 

المقبرة اإلسالمیة فجر الیوم  والغرباء من غیر الیھود، وتوجھ طاقٌم من المؤسسة إلى إیالت، حیث كشف وجود
 ."التالي

جدیٌر بالذكر أن تسمیة أم الرشراش تعود إلى قبیلٍة عربیة استقرت قدیًما فیھا وتحمل االسَم ذاتھ، حیث كانت 
طریًقا برًیا لمرور الحجیج من شمال أفریقیا إلى األراضي المقدسة في السعودیة، ونقطة التقاء الحجاج المصریین 

 .ًقا تجاریة یحمل رمًزا دینًیا في ذلك الزمانوالشوام، وسو

واحتلت الحمالُت الصلیبیة أم الرشراش مرتین نظًرا ألھمیتھا االستراتیجیة، وفي األولى أخرجھم منھا صالح 
 .الدین األیوبي، وفي الثانیة أخرجھم الظاھر بیبرس



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

ھدنَة مع الجیوش العربیة ودخلتھا عام ال) إسرائیلیة(وكانت مصر قد تقدمت باحتجاٍج دولي عندما اخترقت قوات 
، وتم عقد اجتماٍع في ذلك الوقت انتھى بالفشل بین أحد العسكریین المصریین وموشیھ دیان، الذي شغل ١٩٤٩

 .١٩٧٣وحتى حرب أكتوبر  ١٩٦٧في حرب یونیو ) اإلسرائیلي)منصب وزیر الدفاع 

07/01/2008 

 زل شركات توزیع البوتاجاز ال تصل المنا: مختار 
 
 
 أحمد یوسف  :كتب

بطلب إحاطٍة عاجٍل إلى رئیس الوزراء ووزیري ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدًَّم عصام مختار 
 .التضامن والداخلیة بخصوص مشروع توصیل أسطوانات البوتاجاز إلى المنازل

  
كایروجاز، / بوتجاسكو)إلى المنازل  وأوضح مختار أن الحكومة أنشأت شركات بھدف توصیل أنابیب البوتاجاز

لكن ھذا ال یحدث فعلًیا، متسائًال عن جدوى وجود مثل ھذه الشركات، وبخاصة من مناطق القطامیة ) وغیرھا
 .والتجمع الثالث والخامس والتجمع األول

  
 ١٠بسعر وأضاف أنھ ال یوجد إال مخزن وحید بالتجمع الثالث، مما یجعل األسطوانات تصل إلى المواطنین 
 !جنیھات، وخاصًة في المواسم واألعیاد، بینما تقف الحكومة موقف المتفرج وكأن األمر ال یعنیھا

  

09/01/2008 

  !في ملعب القطاع الخاص" كرة البطالة"الحكومة رمت بـ: مختار
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

لقھ من تمادي الحكومة في التعویل عن بالغ ق) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أعرب عصام مختار 
 .على القطاع الخاص الستیعاب سوق العمل في ظل تنامي البطالة بوجٍھ خطیٍر

إن آالف الخریجین تحطَّمت آمالھم في مركز المؤتمرات خالل  (برلمان دوت كوم)وقال مختار في تصریحات لـ
ب في الشركات الكبرى الخاصة، وكانت المفاجأة األیام الماضیة بعد أن علموا أن المركز بھ ملتقى لتوظیف الشبا

قاسیة على الشباب الذین وجدوا أن بعض ھذه الشركات ال توجد بھا وظائف خالیة، والبعض اآلخر یحتاج إلى 
سنوات وخریجي مدارس لغات وأخرى تطلب فتیات غیر محجبات رغم أنھن حامالت  ١٠خبرة ال تقل عن 

  ."اق بوظیفة مرموقة تناسب مؤھلھنالسیر الذاتیة بین أیدیھن لاللتح

نجد  - لعل وعسى - ذھب الشباب للقطاع الخاص الذي استغل ھذا في الدعایة إلیھ من باب"وأضاف عضو الكتلة 
وظیفة في ھذا البلد، فصدم في ظل سحب الحكومة ألیدیھا من عملیة التعیینات، فضًال عن إذالل الشباب في باب 

 .التعاقدات واألجور المتدنیة

وأكد النائب أن الحكومة إن عاشت على عجزھا ھذا فتزید من حالة االحتقان لدى الشباب الذین ھم رأس مال 
المستقبل، مطالًبا الحكومة ببحث وسائل وآلیات جدیدة الستیعاب خریجي الجامعات في سوق العمل بعیًدا عن 

 .سیاسیة االتكال على القطاع الخاص

21/01/2008 
  



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

   

 قفة معرض الكتاب لدعم غزة مختار یشید بو
 
 
 أحمد یوسف  :كتب

إن الوقفة الحاشدة التي ُنظمت أمس الجمعة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(قال عصام مختار 
بمعرض الكتاب، وشارك فیھا اآلالف من المناصرین ألھل غزة، تأتي في سیاق الفعالیات المستمرة من أجل رفع 

مؤكًدا أن مشاركتھ في ھذه المظاھرة تعكس مدى االرتباط بین النواب وما تشعر بھ الحصار عن القطاع، 
 .الجماھیر

وأضاف أن مشاركة اآلالف في ھذه الوقفة ھي من آالف الصرخات التي تدل على مدى إیمان الشعب المصري 
م أن إخوانھم في بضرورة رفع معاناة إخواننا في فلسطین بشكٍل عام، وفي قطاع غزة بشكٍل خاص، وتؤكد لھ

 .مصر لن یخذولھم أو یتركوھم حتى یتم رفع الحصار الظالم ویتم فتح المعابر

تمَّت بالتنسیق مع األجھزة األمنیة، مشیًدا في " معرض الكتاب"ونفى مختاُر األخبار التي أشارت إلى أن مظاھرة 
 .الوقت نفسھ بالموقف الحضاري ألجھزة األمن تجاه المتظاھرین

26/01/2008 

 مختار یطالب مصر باإلفراج عن أسرى فلسطین لدیھا  
 

الخارجیة باإلفراج السریع، والفوري علي  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(طالب عصام مختار 
  .معتقلي فلسطین لدى البالد

لتي تطول لصالح من یلعب النظام المصري ھذه اللعبة ا :(برلمان دوت كوم)وتساءل مختار في تصریٍح لـ
إنَّ مصلحة مصر وأمنھا القومي في الحفاظ على ثوابت القضیة الفلسطینة "معقًبا بقولھ  !فلسطینیین منذ سنوات؟

 ."وعدم محاربة رجالھا األوفیاء ووضعھم في السجن ألعواٍم

 .يواستنكر النائُب أْن تستمر مصر في اعتقال فلسطینیین وكأنھم أسرى لدیھا كما یفعل الكیان الصھیون

ابنة األسیر المعتقل رمزي حمید أرسلت مناشدًة عاجلًة للرئیس حسني مبارك ) سنوات ٩(ُیذكر أنَّ الطفلة رموز 
رئیس جمھوریة مصر العربیة لإلفراج عن والدھا الفلسطیني المعتقل لدى السلطات المصریة منذ ما یزید عن 

 .أربعِة أعوام

ني الوحید في مصر فھناك ثالثة معتقلین ینتمون لحركة حماس قضوا جدیٌر بالذكر أن حمیَد لیس المعتقل الفلسطی
قرابة عامین، كما أنَّ ھناك أربعَة   أكثر من أربعِة أعوام، وثالثة آخرون ینتمون لحركة الجھاد اإلسالمي قضوا

ان جمیع معتقلین قضوا بضعة أشھر، باإلضافِة إلى أیمن نوفل القیادي بحركة حماس، وتؤكد الجھات الفلسطینیة 
المعتقلین لم یرتكبوا أیة جرائم ولم تتم محاكمتھم، وأن اعتقالھم جاء على خلفیِة دخولھم األراضي المصریة إما 

 .للعالج أو لشراء بعض المواد الغذائیة التي انعدمت في غزة نتیجَة الحصار

17/04/2008 

  !في البلد على راحتھا" تسرح"منظمات مشبوھة : مختار وعسكر 
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

بسؤالین عاجلین إلى رئیس ) عضوا الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدَّم عصام مختار والسید عسكر 
 !!الوزراء ووزیر الخارجیة حول دور بعض المنظمات األمریكیة المشبوه في مصر وعالقتھا بالتنصیر والتبشیر

ما طبیعة : خالل وجودھا في مصر متسائًال" یتان بیرسسمار"وطالب النائبان الحكومَة بكشف دور منظَّمة 
دورھا في مصر؟ وھل أخذت تصریًحا للتواجد في مصر أو ھل رصد في نشاطھا عالقة بالتنصیر والتبشیر في 

 .الفقیرة؟  صعید مصر أو المناطق الشعبیة

تباحة معظم المنظمات األمریكیة أنَّھ ال یخفى عن الكثیرین اس -"برلمان دوت كوم"في تصریٍح لـ - وأكَّد النائبان
والصھیونیة ألرض مصر من خالل عملھا في ظل استغالل واضح للمناطق الشعبیة والمحرومة وتغافل الحكومة 

  .عن مواجھتھا

عن قیام كبرى منظَّمات " اإلثنین"تجدر اإلشارة أنَّ وكالًة أمریكا إن أرابیك كشفت في تقریر لھا صباح الیوم 
یة األمریكیة من خالل وثائق خاصة بھا بأعمال تنصیر في محافظة أسوان من خالل مستشفى التنصیر اإلنجیل

إنجیلي، إضافًة إلى قیامھا بالتنصیر في المناطق الفقیرة في القاھرة من خالل العمل الطبي ومساعدة الفقراء في 
 .المناطق العشوائیة

نصیر أمریكیة ، وھي منظَّمة ت"سماریتان بیرس"حیث كشفت أنَّ منظَّمة 
بارزة یترأسھا القس اإلنجیلي الشھیر فرانكلین جرام، في وثیقٍة تعود إلى 

م، عن وجود نشاط تنصیري لھا في جنوب مصر من ٢٠٠٤أكتوبر 
" مستشفى اإلرسالیة اإلنجیلیة"خالل العمل الطبي في مستشفى ُیسمَّى 

  .في أسوان

یاء الفقیرة والعشوائیات في وتفید الوثائق بقیام المنظَّمة بالتنصیر في األح
القاھرة عن طریق وسطاء لھا، وأن العملیَة تستھدف األرثوذكس 

 .المصریین المسیحیین عالوًة على المصریین المسلمین

عن قیام أعضاء تابعین لھا بالعمل " أتباع دعوة الرب إلى مصر"وتتحدَّث الوثیقة التي نشرتھا المنظَّمة بعنوان 
أسوان بصعید مصر، الذي یشكو عادًة من نقص الخدمات بھ مقارنًة بالعاصمة المصریة  في المستشفى بمحافظة

م في مدینة ١٩٧٠وقالت المنظَّمة، وھي منظمة تنصیریة مسیحیة تأسست عام . ومناطق دلتا النیل األوفر حظا
ألشعة وزوجتھ جولي قد بوون بوالیة نورث كارولینا، إن الدكتور مایكل بینلي المتخصِّص في األشعة والعالج با

 .أرسال للعمل في مستشفى اإلرسالیة التنصیریة في محافظة أسوان

والذي عرَّفتھ وثیقة المنظَّمة بأنھ مدیر مستشفى  -وأوردت الوثیقة شھادًة لطبیب مصري اسمھ الدكتور كامل داود
مستشفى؛ حیث قال الدكتور كامل عن عمل الدكتور مایكل بینلي وزوجتھ جولي في ال -اإلرسالیة اإلنجیلیة بأسوان

 ."األطباء المسیحیین یساعدون في تحقیق مھمة المستشفى"إن : داود

لقد لعبا دوًرا رئیسیا في مھمتنا كمسیحیین، وھما یشتركان في التنصیر وتوعیة الناس، وھو ما " :وأضاف داود
 ."نقوم بھ من خالل الكثیر من الطرق في المستشفى وفي زیاراتنا للقرى

وباإلضافة إلى ھذا فإن الطبیبین مفیدان للغایة في دعم الكنائس المحلیة من خالل التنصیر : "وقال داود
الصباحیة واألنشطة ) نوًعا من الصالة(واالشتراك معھا، وھي تشجِّع موظفینا؛ حیث یشاركون في تكریسنا 

 ."األخرى

لقد كانت رحلتنا إلى : "عن تجربتھ في مصر فقال عاًما 63وفي الوثیقة كشف الدكتور بینلي، البالغ من العمر 
أسوان وقًتا للنمو الروحي لنا، ولم نشعر في أي وقٍت على اإلطالق بأننا أقرب إلى الرب أكثر مما كنا في مصر، 
وعندما ذھبنا إلى أسوان كنا نعتقد أننا ذاھبون لتشجیع المسیحیین في اإلرسالیة، لكنا كنا نحن المحظوظین، ونحن 

 ."م٢٠٠٥ط إلرسالیة جدیدة إلى أسوان في أوائل نخط

مشاركة اآلخرین في "وقال الطبیب األمریكي إنھ انخرط في العمل التنصیري فور وصولھ أسوان عن طریق 
 .وإنھ بدأ في تعلُّم اللغة العربیة" شھاداتھ وقصصھ المسیحیة



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

على موقعھا على اإلنترنت عن أنھا  م٢٠٠٤في وثیقة أخرى في دیسمبر " سماریتان بیرس"وقد كشفت منظَّمة 
تقوم بالعدید من أنشطة التنصیر ضمن أنشطة العمل اإلغاثي والطبي في عدٍد من الدول العربیة واالسالمیة 

 .كذلك، وعلى رأسھا مصر واألردن واألراضي الفلسطینیة المحتلة ولبنان والعراق وأفغانستان

لمئات األسر الفقیرة من خالل شریك منصِّر یقوم " َمْعٍز"س بتقدیم لقد قامت سماریتان بیر" :حیث قالت المنظَّمة
ألف شخص في أحیاء  ١٠٠باالنفاق على ریاض أطفال مسیحیة، ومساعدة األسر وغیرھا من الرعایة ألكثر من 

 ."القاھرة (العاصمة المصریة(الفقراء في 

: لقد فقدت الكثیر من األسر كلَّ شيء: "مةوعن أنشطة المنظَّمة في األراضي الفلسطینیة المحتلة قالت المنظ
 ."الوظائف والمنازل واإلیمان بدینھم؛ بسبب الصراع بین إسرائیل والفلسطینیین

نحن ندعم المسیحیین الذین یوفِّرون الطعام لألسر في الضفة الغربیة وقطاع غزة، ویقودون الكثیر "وأضافت 
 ."منھم إلى الخالص في یسوع المسیح

13/05/2008 

 ختار یدعو العرب لحل خالف الفلسطینیین أسوة بلبنان  
 
 
 عبد اهللا شحاتة  :كتب

الجامعَة العربیة إلى التدخل العاجل لحل الخالف  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(دعا عصام مختار 
 .ي اللبنانيالداخلي الفلسطیني على غرار ما یحدث اآلن من التدخل العربي الكثیف لحل الخالف الداخل

إن الخالف الفلسطیني ال ینفع معھ تدخل دولة بمفردھا إنما  :"برلمان دوت كوم"وقال مختار في تصریٍح لـ
یتطلب أن تتدخل الجامعة العربیة وبقوة لدى جمیع أطراف الصراع وتقوم بوضع الحلول التي تحل ھذا الصراع 

 .ال مغلوبوتضمن عدم تكراره مرة أخرى، وذلك على قاعدة ال غالب و

وأضاف مختار أن القضیة الفلسطینیة ینبغي أن تكون ھي القضیة األولى والمحوریة في أجندة الجامعة العربیة 
 .بجمیع دولھا مھما شغلھا من قضایا أخرى

وأوضح مختار أن ھذا التدخل العربي بات اآلن مطلوًبا أكثر من ذي قبل من أجل رفع المعاناة والحصار الخانق 
ھ ھذا الشعب، وعودة األلفة بین أبناء الوطن الواحد وفي ظل إسراع الصھاینة في مخططاتھم الذي یعیش

 .االستیطانیة وخاصة في القدس

) فوزي برھوم(تجدر اإلشارة إلى أن حركة المقاومة الفلسطینیة حماس قد أعربت على لسان المتحدث باسمھا 
لفلسطینیین على غرار ما حدث في األزمة اللبنانیة، عن أملھا في أن یكون ھناك تدخل عربي یوازي معاناة ا

داعیًة إلى تشكیل لجنة وزاریة عربیة كتلك التي شكلت لحل األزمة اللبنانیة والمجيء إلى قطاع غزة لرفع 
 .الحصار، وأن یكون ھناك عمق عربي لحل أي مشاكل داخلیة

باستطاعة الدول العربیة أن تتخذ قرارات بنفسھا  إن ما قامت بھ اللجنة الوزاریة العربیة، یؤكد أنھ"وقال برھوم 
لدعم وحدة الشعوب ولعقد مصالحة بین الفرقاء في أي دولة عربیة، حیث إن ھناك مساحة وھامش ممكن یستغل 

من قبل الزعماء العرب وان یشكلوا منظومة داعمة للشعوب العربیة ولفض النزاعات أو إحقاق الحق، إعادة 
 ."بین دولتین أو بین أبناء الشعب الواحد الحق إلى أصحابھ سواء

خطوة إیجابیة ولكن كنا نتمنى كفلسطینیین أن "وأضاف أن التدخل العربي في ھذا المستوى في الوضع اللبناني 
یكون ھناك تدخل عربي أیًضا یتوازى مع معاناة الشعب الفلسطیني في غزة، وأن اللجنة التي شكلت وذھبت إلى 

الخارجیة العرب كان یجب أن تكون لجنة أیًضا بنفس المستوى أو أعلى منھا تأتي إلى لبنان بمستوى وزراء 
   ."غزة، وال أحد یمكن أن یمنع ھذه اللجنة أن تأتي إلى غزة وتساھم في فك الحصار عن غزة



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

 مؤتمرات شرم الشیخ لعنة على اقتصاد مصر : مختار
 
 
 عبد اهللا شحاتة  :كتب

) الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عضو(وصف النائب عصام مختار 
المؤتمرات والمنتدیات التي تتم بشرم الشیخ بأنھا قد أصبحت لعنة على 
االقتصاد المصري، وباتت وسیلة لتطفیش العمالة من ھناك ووقف كافة 

 .المشروعات

وانتقد مختار المبالغات األمنیة التي تسبق كل مؤتمر یعقد ھناك، الفًتا 
مبالغات األمنیة ال توجد أبًدا في بالد العالم المتحضرة التي إلى أن ھذه ال

 .تحترم مواطنیھا وتسعى إلى تشجیع اقتصادھا الداخلي

وتساءل ھل من المنطقي أن نوقف جمیع مشروعاتنا ونطرد جمیع عمالنا من شرم الشیخ قبل كل مؤتمر؟ أال 
ؤمن بھا ضیوفنا ونضمن استمرار العمل بمشروعاتنا توجد ھناك وسائل أمنیة غیر المتبعة حالًیا من الممكن أن ن

 وعدم طرد عمالنا؟

من أصحاب المنشآت السیاحیة تحت اإلنشاء، بمحافظة جنوب سیناء قد قدروا  ١٧٠تجدر اإلشارة إلى أن 
في مدینة شرم الشیخ، وعدد من " دافوس"الخسائر التي تكبدوھا جراء انعقاد المنتدى االقتصادي العالمي 

أشھر، وھي  ٣ملیارات جنیھ؛ تمثلت في تأخیر افتتاح ھذه المشاریع لمدد تجاوزت  ٣ات التي سبقتھ بمبلغ المؤتمر
المدد التي یتم فیھا إفراغ ھذه المنشآت من العمالة للدواعي األمنیة، موضحین أن فترة توقف العمل بسبب المنتدى 

 .حسب تعبیرھم -أصابت تلك المنشآت في مقتل

26/05/2008 
  
  ختار یطالب بمحاكمة شارون كمجرم حرب قبل وفاتھم

 
 محمد حنفي  :كتب

طالب المنسق اإلقلیمى للصلیب األحمر شریف عتلم بضرورة إجراء الدول العربیة لتعدیالت تشریعیة تتواكب 
ا مع نصوص اتفاقیات جنیف والقانون الدولي اإلنسانى بھدف معاقبة مجرمي الحرب على أیھ جریمة، یتم ارتكابھ

سواء على أرض الدولة أو خارجھا، الفًتا إلى أنَّ جرائم الحرب ال تسقط بالتقادم، وتساءل عن إمكانیة مطالبة 
 .المظلوم بحقوقة دون وجود قانون وطني یحقق لھ ھذه المصلحة

  
ینا وأشار إلى أنَّ لجنة الصلیب األحمر ال تستطیع االنحیاز لطرف على حساب طرف اخر حیال ھذه الجرائم مب

استناد اللجنة الى الدور الحیادى والعمل فى اطار منھج سرى مع الدول النامیة جاء ذلك خالل اجتماع لجنة حقوق 
والذي شھد تواجد عدد من نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان   "اإلثنین"االنسان بمجلس الشعب المصرى الیوم 

 .المسلمین والمعارضة
  

عدم تطبیق القانون اإلنساني لحقوق اإلنسان على مجرمي الحرب طرح النواب تساؤالت عدیدة حول 
  .اإلسرائیلیین واألمریكیین بسبب ارتكابھم للمجازر الوحشیة داخل األراضي المحتلة والعراق

واقترح النواب قیام الصلیب األحمر بعمل استطالع رأي بین الدول التي تتضمن تشریعاتھا قانوًنا وطنیا لمحاكمة 
 .حربمجرمي ال

  
عدم محاكمة شارون على الجرائم التي ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(وانتقد النائب عصام مختار 

من سیأخذ حقنا وحق الشعب : ارتكبھا ضد الشعب الفلسطیني، وقال إنَّ شارون أصبح على وشك الموت، وتساءل
 !!الفلسطیني من ھذا السفاح؟

عن موقف الدول التي لم تصدق على اتفاقیات جنیف األربع، وقال ) عضو الكتلة(وتساءل النائب محمود عامر 
  .إنَّ ھذا الملف ترك بدون التوصل إلى حلول لمحاكمة ھؤالء المجرمین

واقترح النائب الوطني محمد خلیل قویطة تبني لجنة حقوق اإلنسان تشریع یمكن من محاكمة مجرمي الحرب 
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 .67سرائیلیین الذین قتلوا أسرى اإل
فیما أكَّد المستشار شریف عتلم أنَّ الدولة التي لیس لدیھا بنیة تشریعیة لمحاكمة مجرمي الحرب تصبح سداًحا 
مداًحا النتاھكھا القانون الدولي اإلنساني، مشیًرا إلى ضیاع العدید من الحقوق بسبب قصور البنیة التشریعیة، 

األحمر مشروعات قوانین لمحاكمة مجرمي الحرب، وقام بعرضھا على جامعة الدول العربیة وأكَّد تبني الصلیب 
واتحاد البرلمان العربي، مشیًرا إلى أنَّ بعض الدول العربیة تعرقل ھذه الجھود، ورد علیھ النائب عصام مختار 

 .الحربعضو الكتلة قائًال إن الدول الكبرى لن توافق على تبني تشریعات لمحاكمة مجرمي 
02/06/2008 

  
  !النظام یرید إخالء مصر من السكان: مختار

 
 

 خلیفة الدسوقي  :كتب
أزماَت الشعب المصري المتتالیة مع الغالء إلى  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أرجع عصام مختار 

ب من أجل مصالح قلة من األغنیاء السیاسات الحكومیة غیر الواقعیة التي تسرح بخیالھا بعیًدا عن مطالب االشع
 .المحتكرین للسلطة والمال

  
أنَّ من الطبیعي أن نرى احتجاجات من قبل ھذا الشعب، تعبیًرا منھ  "برلمان دوت كوم"وأكَّد مختار في تصریٍح لـ

فزعة، عن رفضھم القاطع لھذه الحكومة وسیاساتھا، مشیًرا إلى أنَّھ یتوقع أن تزداد ھذه االحتجاجات بصورة م
خاصة أنَّ الحكومة ما زالت تصر على معاناة ھذا الشعب بقرارات تدفع ھذا الشعب لحافة الجنون أو أنھ تطبیق 

 !!لسیاسة نظام یرید تسلیم مصر لغیره خالیة من السكان
  

ماعیة رئیس قسم بحوث وقیاسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث االجت(إبراھیم البیومي غانم . ُیذكر أنَّ د
ثالث سنوات بین جدل ... العدالة االجتماعیة في برنامج الرئیس مبارك"أكَّد في دراسة لھ بعنوان ) والجنائیة

أشار فیھا إلى ظھور تفاوت اقتصادي وطبقي بین قطاعات العمل المختلفة، إلى جانب   "اإلنجازات واالحتجاجات
لمظاھر السلبیة في المدن المصریة، وبلغت نسبة سكان ھذه النمو الكبیر لألحیاء العشوائیة التي أصبحت من أھم ا

األحیاء ما یقرب من ربع مجموع سكان مصر، مضیًفا أن عدد سكان األحیاء الشعبیة في القاھرة الكبرى وحدھا 
مالیین نسمة، مع خلوِّ ھذه األحیاء من المرافق العامة، واعتبارھا مرتًعا خصًبا لألمراض االجتماعیة  ٥بلغ 
 .فسیةوالن

وأوضح أنھ رغم تأكید الخطاب السیاسي الرسمي على رعایة الفئات محدودة الدخل، وأنھا تحتل أولویة في 
السیاسات العامة في الدولة؛ إال أن األزمة االقتصادیة أخذت في التزاید بمعدل أسرع من اإلنجازات التي یتحدث 

غیر مسبوقة في الوقت الذي تتجلى فیھ زیادة عنھا الحزب الوطني وحكومتھ؛ اللذان یتحدثان عن إنجازات 
معدالت الفقر والتضخم وارتفاع األسعار وانتشار الفساد، مستشھًدا بتقریر األمم المتحدة عن التنمیة البشریة لعام 

مالیین ال  ٤ملیون مصري؛ بینھم  ١٤، والذي یؤكد أن عدد الفقراء تحت خط الفقر في مصر وصل إلى ٩٧
 .بین دول العالم األكثر فقًرا ١١١لتصبح مصر في المركز الـیجدون قوت یومھم؛ 

06/06/2008 
  

  

  

   
 مختار ینتقد تدریب مصریین على تدمیر أنفاق غزة 

 آ
 عبد اهللا شحاتة  :كتب

عضو الكتلة البرلمانبة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي (أعرب النائُب عصام مختار 
استیائھ الشدید مما أعلنتھ بعض وسائل اإلعالم الصھیونیة من استجابة الحكومة المصریة عن ) بمجلس الشعب
أمریكیة وإرسالھا جنود إلى الوالیات المتحدة للتدرب في والیة تكساس على اكتشاف ما یدَّعي  -لمطالب صھیو
 .ُتستخدم في تھریب األسلحة "أنفاق تربط مصر بقطاع غزة"الصھاینة أنَّھ 

إنَّ على الحكومة المصریة أن تعلم أن مشكلتنا لیست مع إخواننا في غزة، وإنما مع الصھاینة  ار وقال مخت
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المجرمین، مشیًرا إلى أنَّھ من حق الحكومة المصریة أن تحافظ على أمنھا القومي، ولكن في الوقت نفسھ من حق 
 .فیذ مخططاتھ الخبیثة لضرب المقاومةالشعب الفلسطیني علیھا أال تشارك الصھاینة في استمرار حصاره، وفي تن

بأننا لن نسمح بتجویع (وأضاف مختار أنھ ینبغي على الحكومة المصریة أن تقوم بتنفیذ وعد الرئیس مبارك فوًرا 
وأن تقوم بإسعاد شعبھا وتنفیذ مطلبھ بفتح معبر رفح بطریقة منظمة إلدخال المعونات الغذائیة ) الشعب الفلسطیني

  .والطبیة

اإلشارة إلى أنَّ وسائل اإلعالم العبریة قد أفادت بأن السلطات المصریة استجابة لدعوات الحكومة تجدر 
الصھیونیة بضرورة تفعیل دورھا في الكشف عن األنفاق التي تربط بین قطاع غزة واألراضي المصریة، والتي 

  .تدعي أنھ یجري من خاللھا تھریب السالح

ا مصریین بدأوا في الفترة األخیرة تلقي تدریبات خاصة في والیة تكساس في وقالت اإلذاعة العبریة إن جنوًد
، "لتحسین قدراتھم على اكتشاف األنفاق المستخدمة لتھریب السالح إلى قطاع غزة"الوالیات المتحدة األمریكیة 

  .دون أن تكشف مزیًدا من التفاصیل

لتحّسن مستوى أداء القوات المصریة في سیناء "ا لكن اإلذاعة ذكرت أن مصادر عسكریة صھیونیة أبدت ارتیاحھ
 ."خالل األسابیع األخیرة تصدیا لمحاوالت تھریب األسلحة إلى قطاع غزة

12/06/2008 
  

  مختار یطالب بالتحقیق في محاولة دفن مخلفات صھیوینة في سیناء
 
 

 عبد اهللا شحاتة  :كتب
بطلب إحاطة عاجل إلى كٍل من رئیس ) نیة لإلخوان المسلمینعضو الكتلة البرلما(تقدَّم النائُب عصام مختار 

الوزراء ووزیر الدفاع حول ما تناقلتھ وسائل اإلعالم المصریة والعالمیة من محاولة الكیان الصھیوني مؤخًرا 
 .المحتویة على نسبة إشعاعیة كبیرة في سیناء" القرمید"تفریغ حمولة من شحنة 

عن محاوالت صھیونیة عدیدة للتخلص  ٢٠٠٧قد تحدثت في تقریرھا السنوي للعام وقال مختار إنَّ وزارة البیئة 
 .من نفایاتھا الخطرة في سیناء

ما الذي جرَّأ الكیان الصھیوني على الدخول إلى أراضینا لدفن نفایاتھ الخطرة؟ ما ھي الخطوات : وتساءل مختار
ألیست حدود مصر خًطا أحمر ال یجوز ألحد أن    المصریة التي اتخذت لردعھ عن مثل ھذه المحاوالت القذرة؟

 !ینتھكھا؟
وطالب مختار من الحكومة المصریة ضرورة التحقیق في ھذه الواقعة واتخاذ إجراءات رادعة بحق الصھاینة؛ 

 .لمنعھم من تكرار محاوالتھم ھذه وعدم االكتفاء فقط بالمنع المؤقت كلما أرادوا تفریغ شحناتھم الخطرة
بمنع شاحنة صھیونیة من تفریغ حمولتھا من ) ١٣/٦(لطات المصریة في سیناء قامت أمس الجمعة ُیذكر أنَّ الس

نظًرا الحتوائھا على نسبة كبیرة من اإلشعاع بھا، في وقت تحدثت فیھ وزارة البیئة المصریة في " قرمید"شحنة 
 .ونیة في سیناءفي منع دفن نفایات صھی  ٢٠٠٧تقریرھا األخیر حول إنجازات الوزارة خالل عام 

15/06/2008 
  
 عنوان ندوة بمكتب مختار " االبن المراھق "

  ٢٠٠٨یولیو  ١٠    م  ٠٣:٤٠: آخر تحدیث
مساء ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مدینة نصر ومصر الجدیدة(یقیم مكتب عصام مختار 

  .حاتم آدم. د یحاضر فیھا" االبن المراھق"الخمیس ندوًة تحت عنوان 
 .الندوة تعقد بمكتب النائب الخدمي، وقد وجھت الدعوة إلى أھالي الدائرة والمھتمین بمجال الطفل ومرحلة الشباب

10/07/2008 
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 مخالفة وزیر الداخلیة لقواعد المرور تعكس فشل الحكومة : مختار
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

ما نقلتھ إحدى الصحف الیومیة المستقلة ) رلمانیة لإلخوان المسلمینعضو الكتلة الب(وصف النائب عصام مختار 
مخالفتین لقانون المرور الجدید في الیوم الثالث لتطبیقھ بأنھ ) وزیر الداخلیة(عن ارتكاب اللواء حبیب العادلي 

 .تصرف یعكس فشل الحكومة
 

كومة الكثیر لتكون في مصافِّ الحكومات أنھ الزال أمام ھذه الح "برلمان دوت كوم"وأشار النائب في تصریٍح لـ
 .التي تحترم القرارات التي تصدر لشعوبھا، وتكون أول من یطبقھا على نفسھا

وقال عضو الكتلة لقد طبقت الحكومة مثًال شائًعا یوضح أن قرارات الحكومة التي صارت كالجبل على رؤوس 
لمواطنین سواٌء أمام القانون والدستور، ومن یتجاوز مشدًدا على أن ا"... تمخض الجبل فولد فأًرا"السائقین ھو 

 .ھذا األمر یحتاج لعدالة القانون لردعھ

ارتكب مخالفتین لقانون المرور ) وزیر الداخلیة(كانت بعض الصحف قد أشارت إلى أن اللواء حبیب العادلي 
وعدد من الضباط في میدان عبد الجدید في الیوم الثالث لتطبیقھ؛ حیث وقفت قوٌة من المرور بقیادة لواء شرطة 

المنعم ریاض في الرابعة والنصف عصر أمس األول األحد، لمنع السیارات من المرور انتظاًرا لعبور موكب 
مما أدى إلى تذمر واستیاء العدید من .. الوزیر، وتم تعطیل المرور في المیدان لمدة نصف ساعة كاملة

لفات فوریة للقانون الجدید، قبل أن یصبحوا ھم أنفسھم ضحایا المواطنین، الذین تعرض عدٌد منھم لدفع مخا
 .الستثناء، قال العادلي إنھ لن یسمح بھ، وأن القانون صدر بھدف القضاء علي أي استثناءات

إذ الحظ المارة أن موكبھ مر بسرعة تفوق السرعات المقررة " تعطیل حركة المرور"ولم یكتف الوزیر بمخالفة 
  .لعامة للمرور داخل المدن، بما یعني مخالفة أخرىمن ِقبل اإلدارة ا

06/08/2008 

   

 مختار ُیحذر الحكومة من تحویل الدویقة لمقبرة جماعیة 
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

الحكومة من انتظار الحل السھل مع إقامة مقابر ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(حذَّر عصام مختار 
  .دویقةجماعیة للموتى في ال

إلى أنَّ الفشل الذریع سمة من سمات الحكومة التي دائًما ما  -(برلمان دوت كوم)في تصریحاٍت لـ -وأشار النائُب
 .تلجأ إلى ما ُیریح عقلھا ویضع الشعب المصري المغلوب على أمره في عذاب دائم

في عبَّارة وال تستطیع أن تقیل  ال أمل في ھذه الحكومة التي تتبرأ من قتل أكثر من ألف مواطن: "وقال النائب
 .، مضیًفا أنَّ الوضع المأساوي لكارثة الدویقة فضیحة جدیدة للنظام وحكومتھ"وزیًرا من حكومتھا

ُیذكر أنَّ أنباء تواترت حول نیة الحكومة تحویل منطقة الدویقة إلى مقبرة جماعیة، بدعوى صعوبة استخراج 
 .منازل في المستقبل الجثث وارتفاع التكالیف ولعدم إقامة أي

 ٧٠إلى  ٥٠تجدر اإلشارة إلى انھیار كتل صخریة كبیر حدث مؤخًرا على حي الدویقة بالقاھرة، محطِّمًة ما بین 
 .مسكًنا عشوائیا



 ٢٠٠٨    مختار عصام/ النائب

وأكَّد مصدر أمني أن ھناك صعوبًة بالغًة في وصول فرق اإلنقاذ إلى من یقبعون تحت األنقاض؛ حیث إنَّ الكتل 
 .ة ضخمة تزن طنین وأكثرالصخریة كتل جیری

15/09/2008 
  

  !"ریشة"جمعیة المستقبل على رأسھا : مختار
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

أن وضع الجمعیات والمؤسسات األھلیة في وضع ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أكد عصام مختار 
 !ي مصر ال یجوز االقتراب منھا مھما حدثخطیر ومھدد من ِقبل النظام البولیسي على عكس جمعیات سیادیة ف

إلى أن جمعیة جیل المستقبل التي یرأسھا جمال مبارك أحد ابرز  "برلمان دوت كوم"وأشار النائب في تصریٍح لـ
ھذه الجمیعات التي أقامت مؤخًرا احتفالیًة بمرور عشر سنوات على قیامھا، وتحدث فیھا جمال مبارك كأنھ 

 !!صیات رسمیة كزوجة الملك عبد اهللا وتوني بلیر رئیس وزراء بریطانیا السابقالرئیس القادم بحضور شخ

وشدد عضو الكتلة على أن أي تحرك مماثل في دولة استبدادیة كمصر من أي جمعیة سیكون مصیره االتھام 
 !!بالخیانة العظمى وتھدید السالم االجتماعي ومحاولة قلب نظام الحكم

13/10/2008 

   

 واجھ مشكلة السكان " حي"ائزة أفضل مختار یستنكر ج
 آ

 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عبد العظیم وزیر . تعجبھ الشدید من تخصیص د (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أبدى عصام مختار 
  .جائزة ألفضل حي واجھ المشكالت السكانیة وقضایا اإلنجاب) محافظ القاھرة(

ھناك قضایا ھامة بالنسبة للمواطن المصري الذي ثبت أنھ ال " :"ن دوت كومبرلما"وقال النائب في تصریٍح لـ
 ."یخضع لتوجھات الحكومة المدعومة برؤى تغریبیة في قضیتي السكان واإلنجاب

كان أولى أن نرى األحیاء السیئة وما أكثرھا ونسرع لجعلھا أفضل األحیاء، ولكن أمر ھذه "وأضاف مختار 
 ."شةالحكومة عجیب ومثیر للدھ

وحول صدور تقریر یفید أن القاھرة ھي األولى على محافظات مصر في إنجاح سیاسة الحد من اإلنجاب قال 
یرجع ھذا إلى أن طبیعة المرأة العاملة في القاھرة على غیر معظم محافظات مصر، وبالتالي "عضو الكتلة 

 ."غربیةفاإلنجاب لدیھا تحكمھ ظروف أسریة، ولیست انصیاًعا لتوجھات حكومیة 

یذكر أن وزیر أكد أنھ سیتم تخصیص جائزة ألفضل حي واجھ المشكالت السكانیة وقضایا اإلنجاب وأنھ تم إنشاء 
ھي األولى من نوعھا على مستوى المحافظات للتصدي لألمیة وقضیة السكان، وذلك خالل لقائھ بأعضاء    لجنة

مد فخر رئیس المجلس ونھال شكري رئیسة لجنة لجنة السكان بالمجلس المحلي للمحافظة وبحضور اللواء أح
  . السكان وأمناء وأمنیات المراكز الصحیة واإلنجابیة ورواد القوافل الطبیة

وأكد أن الدراسات األخیرة والقیاسات لنمو وعدد السكان أثبتت أن القاھرة ھي األولى على محافظات مصر في 
ضیة األمیة، بینما طالبت نھال شكري رئیسة لجنة السكان إنجاح سیاسة الحد من اإلنجاب وأیًضا التصدیر لق

بالمجلس المحلي بضرورة الزیارات المیدانیة لكل أحیاء العاصمة، وأشارت إلى تحدید آخر موعد لتلقي 
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 . دیسمبر القادم، حیث یتم إعالن الحي الفائز في المسابقة الخاصة بالصحة اإلنجابیة  ١٥ التقاریر

19/10/2008 
  

 مدینة نصر في رعب بعد مقتل طفل وسرقة أعضائھ : مختار
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

األجھزة الحكومیة بسرعة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مدینة نصر(طالب عصام مختار 
  .إنھاء التحقیقات في حادث طفل مدینة نصر األخیر

أنَّ ھذا الحادث یثیر بلبلة كبیرة ورعًبا في الدائرة، مشدًدا على  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأوضح النائُب
  .أھمیة أخذ الحیطة والحذر من ِقبل وزارة الداخلیة؛ لعدم تكرار مثل ھذا الحادث

سنوات الذي عثر  ٥ُیذكر أنَّ الرعب سیطر على جمیع شوارع مدینة نصر بعد مقتل الطفل كریم ربیع رمضان 
 .أیام وخروج أحشائھ واختفاء بعض أجزائھ البشریة ٣الم منذ علیھ أسفل كوبري الس

الجریمة وقعت على بعد أمتار قلیلة من قسم شرطة مدینة نصر، وما زال الغموض یحیط بالجریمة التي تحولت 
 .إلى لغٍز محیٍر لرجال المباحث؛ الحتمال أن یكون وراءھا عصابات لسرقة األعضاء البشریة

31/10/2008 

 إلصداره بیاًنا منفرًدا باسم اللجنة " األمن القومي"نِّف رئیس مختار ُیع 
 
 
 محمد حنفي وعبد اهللا شحاتة  :كتب

" م٢٠٠٨- ١١- ١٨الثالثاء "شھدت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء فاروق طھ الیوم 
خوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع عضو الكتلة البرلمانیة لإل(مواجھة عنیفة بین رئیس اللجنة وعصام مختار 

بعد إلقاء رئیس اللجنة بیاًنا حول األزمة التي شھدتھا منطقة سیناء، وتبادل إطالق النیران بین ) واألمن القومي
  .األجھزة األمنیة وبدو سیناء

ًدا اعتراضھ مؤك" أنت إزاي تكتب بیان دون استشارة أعضاء اللجنة؟: "فقام النائُب بتوجیھ كالمھ لرئیس اللجنة
على تجاھل طھ رأي اللجنة قبل إلقاء البیان في بدایة االجتماع البرلماني الیوم، األمر الذي أدَّى إلى تدخل عدٍد من 

 .النواب لتھدئة النائب عصام مختار

عندما بدأ رئیس اللجنة حدیثھ، وبعد أن رحَّب بالضیوف، " :-(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وقال مختار
بھ یلقي بیاًنا باسم اللجنة یتبنى فیھ رؤیة الداخلیة، حول أحداث سیناء محمًال مسئولیة ما حدث لبدو سیناء،  فوجئت

وھو ما جعلني أعترض على ھذا البیان الذي ال ُیعبر إال عن رأي رئیس اللجنة، وال یتعدى أن یكون كالًما من 
 ."مخیلتھ

ة الشخصیة في حل قضیة بدو سیناء، موضًحا أنَّ أفراد وطالب مختار بتغلیب المصلحة العامة على المصلح
األمن وأھالي سیناء كالھما مصریون دماؤھم غالیة علینا، كما طالب مختار بعدم وضع ملف مشكلة بدو سیناء 

في ید الداخلیة وحدھا، مشیًرا إلى أنَّھ ال بد من مشاركة السیاسیین والحكماء من كافة األحزاب واالتجاھات 
 .ومشایخ قبائل سیناء في حل أي مشكلة أو أزمة تقع بین الطرفین السیاسیة

وطالب عضو الكتة الحكومة بأن تولي مزیًدا من االھتمام لتنمیة سیناء، مشیًرا إلى أنَّ ضعف التنمیة في ھذه 
 .المناطق وانتشار البطالة والفقر في ھذه المناطق
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الحكومة والحزب الوطني والقیادات الشعبیة بالمحافظة ) محافظ شمال سیناء(فیما حمَّل اللواُء محمد شوشة 
األحداث الدامیة التي شھدتھا منطقة وسط سیناء، وأكَّد أنَّ غیاب الرقابة داخل مدینة رفح وانخفاض معدالت 

التنمیة داخل المنطقة ساھم في انتشار التجارة غیر المشروعة بین بعض العناصر الخارجة عن القانون من بدو 
م، ولم ١٩٩٤جھات أجنبیة، الفًتا إلى أنَّ الحكومَة وضعت استراتیجیة المشروع القومي لتنمیة سیناء عام سیناء و

  .تحقق منھا إال القلیل

إنَّ ھناك أصابع خفیفة تشیر إلى تورط بعض العناصر من البدو في صفقات مشبوھة  - خالل اجتماع اللجنة - وقال
ذه الصفقات تتم لتسھیل عملیات تھریب السودانیین والروسیات عبر مع الجانب اإلسرائیلي، مشیًرا إلى أن ھ

  .الحدود، فضًال عن ترویج الحشیش والبانجو وأنواع المخدرات

وحذَّر محافظ شمال سیناء من استمرار تجاھل الحكومة للوضع األمني داخل ووسط سیناء، مبیًنا أنَّ إجمالي 
، وأكَّد % ١٠.٨الذي یبلغ فیھ إجمالي االستثمارات داخل سیناء في الوقت % ٢االستثمارات داخل ھذه المنطقة 

أنَّھ قام بمخاطبة رئیس الوزراء إلبالغھ بخطورة استمرار األنفاق األرضیة بین رفح المصریة والفلسطینیة، وھو 
 .ما ُینذر بحدوث كارثة الدویقة مرة أخرى حیال حدوث ھزة أرضیة داخل ھذة المنطقة

د شوشة على أھمیة استعادة ضبط النفس داخل منطقة وسط سیناء واحترام المواجھات بین وشدَّد اللواُء محم
 .العناصراألمنیة والبدو، مشیًرا إلى وجود أزمة ثقة بین رجال الشرطة والبدو، مما أدَّى إلى حدوث ھذه المعارك

من بضبط النفس لحقن الدماء منذ بدایة التزام أجھزة األ) مساعد أول وزیر الداخلیة(فیما أكَّد اللواُء إبراھیم حماد 
األحداث التي شھدتھا العدید من النقاط الحدودیة بمحافظة شمال سیناء، وذلك دون اإلخالل بمسئولیتھا الدستوریة 
لحمایة األمن ومصالح مصر العلیا، وأوضح أنَّ عملیات التجمھر وإحراق النقاط الحدودیة جاءت نتیجة تحریض 

جرامیة بھدف عمل ساتر لتحقیق عملیات تسلل وتھریب إلى الجانب اآلخر المالحق على من بعض العناصر اإل
الحدود المصریة، وقال إّنھ تم ضبط سوداني كان یتم تھریبھ إلى الجانب اآلخر، مشیًرا إلى أنَّ التحریات كشفت 

  .عن ضلوع خمسین شخًصا من البدو كانوا وراء عملیات التحریض ضد أجھزة األمن

د مساعد أول وزیر الداخلیة أن الوزارة دفعت بقوات من اإلدارة المركزیة إلدارة األزمة، الفًتا إلى أنَّھ یتم وأكَّ
حالًیا عملیات تمشیط على خط الحدود األولى للتعامل مع العناصر اإلجرامیة المعروف عنھا تھریب السلع 

 .واألسلحة والفتیات الروسیات بجانب اإلتجار في البشر

ساعد وزیر الداخلیة ما ُأثیر في وسائل اإلعالم من قیام أجھزة األمن بدفن البدو بعد مقتلھم في حفٍر، وأكَّد ونفى م
 .أنَّ ھذا الكلیب الذي تم تصویره كاذب، وأنَّ ھؤالء وقعوا في خندق أو جراف ترابي بعد إطالق النیران

18/11/2008 

   

 من القومي بلجنة الدفاع واال" خناقة"یثیر " التوك التوك"
 آ

 
 محمد حنفي  :كتب

مشادة بین عصام  ٢٠٠٨-١٢- ٢٧شھد اجتماع لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعھا السبت 
وذلك على خلیفة حادث ) نائب الوطني(وآمر أبو ھیف ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(مختار 

اإلسكندریة على ید ضابط مرور المنطقة النقیب سید إسماعیل مصرع سائق التوك التوك بمنطقة العصافرة ب
 .بحرقھ بالنار أمام المارة، مما تسبب في أحداث عنف وإثارة للجماھیر

اتھم النائب آمر أبو سیف محامي الضابط المتھم في الواقعة اإلعالَم بتضلیل الرأي العام، وأكد براءة الضابط 
و األمر الذي أثار غضب مختار الذي قال لزمیلھ أنت تخالف الالئحة، ولیس المتھم من التھمة المنسوبة إلیھ، وھ

ھذا الضابط .. من الالئق الحدیث في أمٍر یتعلق بمصلحٍة خاصة، وھو ما عارضھ أبو ھیف قائًلا التزم حدودك
األحداث موكلي ولم توجھ لھ اتھامات حتى اآلن، وما تثیره أنت وزمالؤك ھو الذي یحدث االنقسامات، وتطورت 
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بعد أن تضامن النائب المستقل طاھر حزین مع مختار، مؤكًدا أن الالئحة الداخلیة تنص على عدم حدیث النائب 
في موضوع ذي مصلحة خاصة، ووجھ مختار كالمھ إلى أبو ھیف قائًال یا ریت الحزب الوطني یخصص 

زاد الطین بلھ حیث تدافع أبو ھیف قائًال وھو األمر الذي .. محاضرات لنوابھ لتعریفھم بأصول الالئحة الداخلیة
أنت مش فاھم حاجة وزارة الداخلیة ھي التي تجعلك تجلس في مكانك اآلن آمن وأھل بیتك في أمان یا ریت "

بالش الفیلم الھندي ده انت "، ورد علیھ مختار بتھكم قائًال "تعرف انك مصري ونحن مصریین والمصلحة واحدة
 ."ي اللي جابتك مجلس الشعب أما أنا فقد اختارني الشعبیاحبیبي وزارة الداخلیة ھ

بضرورة توفیق أوضاع التوك التوك، وقال إنھ على  (وكیل لجنة الدفاع واألمن القومي(وطالب اللواء أمین أباظة 
وزارات الداخلیة والمالیة والصناعة وضع اإلجراءات الالزمة لترخیص التوك التوك، الفًتا إلى أن سائقي التوك 

التوك یعملون من أجل لقمة العیش، وما یتعرضون لھ یومًیا قد یؤدى إلى اإلضرار بھم، وأوضح أن قانون 
أشھر إال أن ھناك تراخًیا في  ٦المرور الجدید حدد قواعد الترخیص للتوك توك، وبالرغم من صدور القانون منذ 

 .تطبیق بعض مواده

28/12/2008 
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 مختار یتھم الحكومة بالتربح من قوت الشعب 
 محمد ضیاء الدین ومحمد حنفي  :كتب

 -آمال عثمان. برئاسة د" م١٣/١/٢٠٠٩الثالثاء "في اجتماعھا الیوم  -شھدت اللجنة التشریعیة بمجلس الشعب
أعوام  ٤بدًال من مناقشات ساخنة لمناقشة اقتراح النائب كمال الشاذلي لقصر مھمة تسییر المقطورات إلى عامین 

واقتراحات عدد من نواب اإلخوان الذین تقدَّموا بتعدیالت مھمة وجوھریة تستھدف تحقیق الصالح العام واالبتعاد 
  .عن مشكلة تسبب المقطورات في الحوادث

ل لكن نواب الحزب الوطني استغلوا أغلبیتھم إلجھاض ھذه االقتراحات، كان االقتراح األول مقدم من النائب جما
بفتح إمكانیة تصدیر المقطورات بدون رسوم، وكذلك فتح باب ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(حنفي 

استیراد التریالت ألصحابھا الستبدالھا محل المقطورات، مما ییسر علیھم ویخفف من وطأة الصدمة التي 
  .سیعانون منھا بعد إلقاء ترخیص المقطورات

میع یعتقد أن أصحاب المقطورات من األثریاء، ولكن ھناك العدید من الحاالت التي تجمع فیھا وأكَّد حنفي أنَّ الج
أكثر من مواطنین لالشتراك في مثل ھذا المشروع لشراء مقطورة وتشغیلھا یعني أن ھناك بعض المقطورات 

  .سبةالتي تفتح أكثر من منزل وال یمكن الجور على ھؤالء ببساطة دون إیجاد البدائل المنا

الحكومة بالتربح من الشعب،  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(من جانبھ، اتھم النائُب عصام مختار 
بأن ) رئیس ھیئة التنمیة الصناعیة(تصریحات المھندس عمرو عسل " :وأنَّھا توھم الشعب وتتحایل علیھ، وقال

ت یتعارض مع تصریحات وزیر النقل الذي صرح بھ المقطورات التي سیتم سحبھا لن تصلح للتحویل إلى تریال
 ."یمكن استغالل المقطورات

وأكَّد كمال الشاذلي أنَّ التعدیل یستھدف الحفاظ علي أرواح المواطنین بعد أنَّ تبیَّن أنَّ المقطورات ھي السبب في 
 .معظم حوادث الطرق

راء الحكومة، حیث أعلنت العام الماضي أن بین آ   وجود حالة انفصام) رئیس لجنة النقل(وانتقد حمدي الطحان 
ألًفا  ١١٩ألف مقطورة، وال یمكن تحویلھا إلى تریالت، وحالًیا تقول إن عدد المقطورات  ١٣٩عدد المقطورات 

 .تخضع للقانون، وتم تحویل عدد منھا إلى تریالت

  .لیھاوطالب الطحان باستمرار أصحاب المقطورات في السوق وفًقا لقواعد یتم االتفاق ع

وفي نھایة االجتماع، وافقت اللجنة على االقتراح الذي تضمن إلزام ما المقطورات بعدم تسییرھا بعد انتھاء 
 .عامین من تاریخ صدور التعدیل المقطورات تدریجیا خالل ھذه الفترة

14/01/2009 
  

   
 استباحة الصھاینة أجواء مصر یستوجب إقالة الحكومة : مختار
  شحاتة عبد اهللا :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس (استنكر عصام مختار 
بشدة استمرار اختراق طائرات الكیان الصھیوني لألجواء المصریة وقیامھا بإطالق قنابل وصواریخ ) الشعب

 .على الحدود المصریة

إنَّ الحكومة التي ال تستطیع أن تحمي مواطنیھا وتحافظ على  -(كومبرلمان دوت )في تصریٍح لـ - وقال مختار
سیادة وطنھا وعلى أمنھ القومي لیست جدیرة بأن تبقى في مكانھا، مشیًرا إلى أنَّ الشعب المصري لم یعد یقدر 

حمایة على تحمل مزید من ھذه االستفزازات الصھیونیة، ولم یعد أیًضا یتحمل المزید من التخاذل الحكومي عن 
 .سیادة أرض مصر الحبیبة

وأوضح مختار أنَّ تكرار انتھاك الكیان الصھیوني لألجواء المصریة بعد ما أعلن عن اعتذاره المزعوم دلیل 
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واضح على مدى تالعب الكیان الصھیوني بالنظام المصري، مؤكًدا أنَّ أقلَّ واجٍب على الحكومة المصریة تجاه 
ي من مصر وسحب السفیر المصري من ھناك ومنع الغاز الُمَصدَّر إلى الكیان ما یحدث ھو طرد السفیر الصھیون

 .الصھیوني، وفتح معبر رفح أمام الفلسطینیین بطریقة مستمرة ومنظمة

 ٤تجدر اإلشارة إلى أنَّ االنتھاكات الصھیونیة لألجواء المصریة قد تكررت، حیث اخترقت أمس الثالثاء 
األجواء المصریة، وقامت بإطالق صواریخ على الحدود المصریة  ١٦طائرات صھیونیة من طراز إف 

الفلسطینیة في تمام الساعة الرابعة والربع عصًرا؛ مما أدى إلى حالة من الذعر لدى المقیمین في المناطق 
 !!!الحدودیة والتحرك بعیًدا عن خط الحدود، وتصاعدت ألسنة اللھب والدخان قرب بوابة صالح الدین

15/01/2009 
  

 أمن المواطن أوًال : في عیدھا" الشرطة"مختار لـ
 عبد اهللا شحاتة  :كتب

قادَة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي(ھنَّأ النائب عصام مختار 
 .ورجال الشرطة بعیدھم، داعًیا اهللا أن یحفظ مصر وأن یدیم علیھا األمن واألمان

ر من رجال الشرطة أن یجعلوا أمن المواطن المصري في مقدمة أولویاتھم، وأن یكونوا نموذًجا وطلب مختا
 .ُیحتذى بھ في احترام آدمیة المواطنین، وأن یكونوا سدنًة للحق والعدالة

إنھ سیقوم الیوم بالمرور على العدید من مراكز الشرطة لتھنئتھم  "برلمان دوت كوم"وقال مختار في تصریٍح لـ
 .لعیدبا

 .ینایر من كل عام یشھد احتفال الشرطة المصریة بعیدھا القومي ٢٥یذكر أن یوم 

25/01/2009 

  

 الكتلة تقود اآلف المتظاھرین بالقاھرة لدعم غزة 
قاد العدید من نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین بمجلس الشعب 

دویة بمدنیة ألف متظاھر بالمنطقة المحیطة بمسجد رابعة الع ١٥نحو 
 .نصر تندیًدا بالعدوان الصھیوني المرتقب على غزة

فرید . ، د)أمین عام الكتلة(أحمد دیاب . كان من بین المشاركین د
إسماعیل وعادل حامد، محمود مجاھد، عادل البرماوي، الشیخ سید 

إبراھیم . صبري خلف اهللا، سعد خلیفة، عباس عبد العزیز، م. عسكر، م
أحمد .  علیوة، عصام مختار، محمد عبد الباقي، دأبو عوف، عبد اهللا

 .الخوالني، علم الدین السخاوي، جمال حنفي

ووسط إجراءات امنیة مشددة وحصار شارك فیھ آالف جنود األمن المركزي وضباط مباحث أمن الدولة ووسط 
رك بفتح معبر رفح حصار لجمیع الشوارع المؤدیة إلى مسجد رابعة العدویة طالب المتظاھرون الرئیَس مبا

 .بصورة دائمة، وقطع العالقات مع الكیان الصھیوني، ووقف تصدیر الغاز لھ

 ..یا حماس یا حماس"، "على غزة رایحین شھداء بالمالیین: "وردد المتظاھرون ھتافات تأیید للمقاومة منھا
معبر "، "معبر رفح لیھ مقفول.. ولیا ریسنا یا مسئ"، "الصھیوني عدو اهللا.. ال إلھ إال اهللا"، "الجھاد ھو األساس

 ."الصھاینة استولوا علیھ.. رفح لیھ لیھ

فرید إسماعیل أن الفعالیات مستمرة لدعم المقاومة، وحتى یتم فك الحصار وفتح جمیع المعابر، وإطالق . وأكد د
ي للمقاومة مھما سراح المعتقلین في سجون االحتالل الصھیوني، مشدًدا على ضرورة تقدیم الدعم المادي والمعنو

  .كانت التحدیات وحجم المؤامرات والمحن
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إن مظاھرات الیوم ھي استكماٌل النتفاضة الشعب المصري لمساندة أھلنا في غزة ضد : "وقال عادل حامد
، مشدًدا على أنھ ال ینبغي للشعوب العربیة أن تنخدع "العدوان الوحشي الذي ال یزال القطاع یعاني من آثاره

دو وتصریحاتھ بأنھ أنھى العدوان على القطاع؛ ألن العدوان لیس صواریَخ ُتطَلق، أو حرًبا عسكریًة، بمكائد الع
 .ولكنھ حصاُر تجویٍع وتشریٍد یصل إلى منع دخول األغذیة ومواد البناء ومھندسي اإلعمار عبر المعابر

  
ة وطاردت المتظاھرین في الشوارع ولجأت قوات األمن إلى القوة المفرطة في تفریق المتظاھرین وفضَّ المسیر

 !المحیطة بشارع الطیران، وألقت القبض على عدٍد منھم

وحاصرت قوات األمن مسجد نوري خطاب بمدینة نصر ومنعت المواطنین من الدخول إلى المسجد ألداء صالة 
صر شارك فیھا العصر؛ وھو ما أثار المصلین، إال أن ھذا لم یمنع المواطنین من تنظیم وقفة عقب صالة الع

 .مواطن وسط حصار أمني مشدد ٢٠٠٠
  

آالف مواطن وسط حصار أمني مشدد، بعد أن منعتھم  ٤وأمام مستشفى التأمین الصحي بمدینة نصر تظاھر 
 .قوات األمن من الوصول إلى مسجد رابعة العدویة

07/02/2009 
  

  زیارات نظیف للمحافظات نذیر شؤم: مختار
 

  عبد اهللا شحاتة :كتب
عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي (أعرب النائب عصام مختار 

آخرین في أسیوط نتیجة زیارة رئیس الوزراء األخیرة  ٢وإصابة  ٢عن أسفھ الشدید لوفاة ) بمجلس الشعب
 .للمحافظة

لترأس اجتماع    م٢٠٠٩/ ١٨/٢ربعاء إلى أسیوط األ) رئیس الوزراء(كانت زیارة الدكتور أحمد نظیف 
المحافظین، الذي یعقد ألول مرة بالمحافظة، وافتتاح العدید من المشروعات الخدمیة والتنمویة، ملیئة باألحداث 

لقي فیھ اثنان من المواطنین مصرعھم وإصابة اثنین من   والمواقف الالفتة لالنتباه، حیث شھدت حادث مؤلم
مراسم االستقبال، حیث اصطدمت بھا سیارة نقل، فسقط » فراشات«تجھیزھم لـ عمال حي غرب أسیوط، أثناء

األربعة من أعالھا، باإلضافة إلى إصابة شوارع ومیادین مدینة أسیوط بالشلل لساعات بسبب اإلجراءات األمنیة 
 .المشددة

ئولین في مصر، مشیًرا سیاسة التأمین المتخلفة للوزراء والمس -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -ورفض مختار
إلى أنَّ زیارات الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسئولین في الدول المتحضرة تتم بسالسة دون أي 

  .إعاقة وتوقیف لحیاة المواطنین، مشیًرا إلى أنَّ مثل ھذه الزیارات أصبحت نذیر شؤم ألھالي ھذه المحافظات
كبار المسئولین، ولسنا ضد إظھار الحفاوة المعقولة في استقبالھم، ولكننا  لسنا ضد تأمین: "وأضاف مختار قائًال

 ."ضد المبالغة في ھذا التأمین وھذا االستقبال لدرجة تزید من احتقان المواطن المصري وتعطل مصالحھ
19/02/2009 

  
 مختار یرفض تحول الجامعات لثكنات عسكریة 

 خلیفة الدسوقي  :كتب

تحول جامعة القاھرة الیوم السبت لثكنة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(استنكر عصام مختار 
  .عسكریة لمنع الطالب من االحتفال بیوم الطالب العالمي

  
أنَّ النظام المصري بطبیعتھ قمعي، ویرفض أي تحرك سلمي،  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأكَّد النائُب

  .من داخل الحرس الجامعيوال یمكن أن یستغني عن األ

وأشار عضو الكتلة إلى أنَّ الحریة والعدالة ال توھب في ظل ھذا النظام الحاكم، ولكن تنتزع، مطالًبا الطالب 
باالستمرار في نضالھم السلمي والحضاري، بعیًدا عن أي ذریعة یستخدمھا األمن لقمع الطالب، مشدًدا على 

یسعى إلى بناء جامعة حقیقة للدراسة واإلبداع والدفاع عن الوطن، باإلضافة أھمیة أن یضع الطالب أمامھم ھدًفا 
  .إلى مواجھة أي تصور لجامعة كل ما تسعى إلیھ ھو كتابة تقاریر أمنیة
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عربة أمن مركزي بمحاصرة  ١٠٠ُیذكر أنَّ جامعة القاھرة تحوَّلت الیوم إلى ثكنة عسكریة؛ حیث قامت أكثر من 
غالق كافة أبواب الجامعة عدا الباب الرئیسي وباب التجارة لتفویت الفرصة على تنظیم أي أسوار الجامعة، وتم إ

 .فعالیات في ذكرى یوم الطالب العالمي التي تواكب الیوم السبت

وشھدت البوابة الرئیسیة وباب كلیة التجارة تعسف الحرس الجامعي الذي انتشر بكثافة على البابین مع الطالب 
 .بالدخول إال بعد إبراز الكارنیھات وتفتیشھم ذاتیا للتأكد من عدم وجود أي لوحات أو بیانات وعدم السماح لھم

كما انتشر العشرات من المخبرین داخل الحرم الجامعي لتحثث خطوات الطالب ومعرفة عما ینوي الطالب 
طین أثناء تنظیمھم أي تنظیمھ، وشوھد صباح الیوم توزیع موبایالت بھا كامیرات لیتم تصویر الطالب الناش

 .فعالیة

21/02/2009 

  

 مختار ولبن یحمِّالن الحكومة كارثة أطفال الشوارع 
 آ

 محمد ضیاء الدین ومحمد حنفي  :كتب

شھدت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب أمس االثنین أزمة 
بسب أطفال الشوارع؛ حیث وجھ النواب اتھامات عنیفة للحكومة 

 .بالمسئولیة

إننا ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(قال عصام مختار و
، وشنَّ النائب ھجوًما على المجلس القومي "تسدید خانة"نجتمع ھنا 

ھذا المجلس تفرَّع لمشكلة تافھة جدا، وھي : لألمومة والطفولة، وقال
 .ختان اإلناث، بینما ترك مشكلًة اجتماعیة خطیرة وھي أطفال الشوارع

الحكومَة والنظاَم وحمَّلھم مسئولیة اإلبقاء على العشوائیات وأطفال الشوارع ) عضو الكتلة(تھم علي لبن وا 
لالستفادة من البلطجیة والمسجَّلین خطًرا؛ الذین ینفذون أوامر وزارة الداخلیة لتزویر االنتخابات، ووصف لبن 

 .البلطجیة بأنھم أصبحوا حرَّاس النظام

إن مناقشة موضوع أطفال الشوارع داخل لجنة واحدة وھي ) وكیل اللجنة(بد الفتاح عمر وقال اللواء محمد ع
الدفاع واألمن القومي، وبحضور ممثلین لوزارتین فقط ھي الدفاع والداخلیة یشید المھزلة ومضیعة لوقت 

 .المجلس والنواب

د جلسات استماع بحضور ممثلین وقال عبد الفتاح إن حل ھذه المشكلة تتطلب تضافر جھود جمیع الوزارات وعق
 .عن ھذه الوزرات مع مقاییس لجان المجلس

وانتقد عبد الفتاح عمر أمام اجتماع لجنة الدفاع واألمن القومي أمس بمجلس الشعب برأسة اللواء فاروق طھ عدم 
علیھا وجود دور ألعضاء المجلس في التشریعات التي یصدرھا مجلس الشعب، وقال إن القوانین التي یوافق 

وأضاف حینما یأتي مشروع القانون تنظره .. المجلس تأتي من القوانین وال یوجد قانون واحد لنائب من النواب
اللجنة التشریعیة وكل نائب یقول كلمتین ثم ینزل القانون الجلسة العامة وكل نائب یضیف حرًفا أو حرفین ثم تتم 

 .آن األوان لمراجعة دور مجلس الشعبوقال عمر إنھ ! الموافقة على القانون حتى النھایة

اتھامات النواب، ووصفھا بأنھا  (مدیر اإلدارة العامة للشئون القانونیة بوزارة الداخلیة(ورفض اللواء حامد راشد 
زائدة عن المقبول، واقترح اللواء فاروق طھ رئیس اللجنة على اللواء ممدوح شاھین ممثِّل وزارة الدفاع أن تقوم 

حة بعمل معسكرات ودورات تدریبیة على الِحرف لشباب األحداث وأطفال الشوارع، وأن تعطیھم القوات المسلَّ
القوات المسلحة مرتبات، وھو االقتراح الذي رفضھ شاھین، مؤكًدا أن ھذا دور الجمعیات األھلیة والشئون 

 .االجتماعیة
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03/03/2009 
  

  "بایظة"جرارت السكة الحدید الجدیدة : مختار
 
 

 عبد اهللا شحاتة  :كتب
رئیس ( أحمد نظیف . بطلب إحاطٍة عاجل إلى د (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدم عصام مختار 

حول عدم مطابقة جرارات السكة الحدید الجدیدة للمواصفات، وتذمر ) وزیر النقل(محمد منصور . ، م)الوزراء
 !السائقین من العمل علیھا نتیجة تعطلھا

مختار أن وزن الجرارات الجدیدة أثقل من القدیمة، مما یثر مخاوف السائقین من انھیار الجسور بسبب  وأوضح
 .الوزن الزائد

وتساءل مختار أین الحقیقة بین ما تقولھ الوزارة من كفاءة وصالحیة الجرارات الجدیدة وبین ما یشكو منھ 
 السائقون ویثیر مخاوف الرأي العام؟

ن عدًدا كبیًرا من سائقي ومساعدي قاطرات السكة الحدید قد تقدموا ببالٍغ إلى المستشار عبد تجدر اإلشارة إلى أ
یطالبون فیھ بالتحقیق ومحاسبة المسئول في الھیئة، الستیرادھم أربعین جراًرا غیر ) النائب العام)المجید محمود 

 .مطابقة لمواصفات األمن والسالمة وتعرض حیاة المواطنین للخطر
ا في بالغھم إلى أنھم لمسوا بعض العیوب الظاھرة في ھذه الجرارات الجدیدة، منھا أن كبائن القیادة من وأشارو

متًرا، كما أن ھذه  ٢٣الجانبین بدون أبواب، والدخول إلیھا یتم من داخل منتصف القاطرة التي یبلغ طولھا 
طارین في وقت واحد، وال بدَّ من عمل مراجعٍة طنا وال تحتمل الكباري النیلیة مرور ق ١٤٠القاطرات یبلغ وزنھا 

شاملة لحالة الكباري النیلیة التي تمر علیھا القاطرات، خاصًة طریق إسكندریة أسوان، كما أن ھذه الجرارات 
سنتیمتًرا عن القطارات العادیة، مما یتسبب في اصطدام القاطرات بالكباري، وفى حالة حدوث  ٣٠طولھا یزید 

 !ر ال یستطیع السائق ومساعده الھرب حتى لو توقفوا بالقاطرةحریق داخل الجرا
سنتیمتًرا عن المعتاد، وأشاروا في بالغھم إلى أنھم  ٨٠وأفاد السائقون، أن كرسي القیادة یرتفع بحوالي أكثر من 

ع من المفترض أن الھدف من ھذه الصفقة ھو تطویر كفاءة السكة الحدید، ولكن في ضوء ھذه العیوب ال تستطی
كیلو متًرا، بل تسیر بسرعة أقل، فضًال عما تتسبب فیھ من أضرار  ١٢٠ھذه القطارات السیر على سرعة 

 .ومخاطر على حیاة المواطن
05/03/2009 

  
  مختار یقترح زرع نجیلة بمركز شباب القطامیة

 
 

 عبد اهللا شحاتة  :كتب
باقتراٍح برغبٍة إلى لجنة ) القاھرة-ن عن مدینة نصرعضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمی(تقدَّم عصام مختار 

االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب القتراح قیام المجلس القومي للشباب والریاضة بزرع أرضیة مركز شباب 
 المستقبل بالقطامیة بالنجیلز

زراعة نجیل، حیث  وأوضح مختار أنَّ ھذا المركز ھو المتنفس الریاضي الوحید ألھالي القطامیة وھو یحتاج إلى
 .إنَّ األرضیة التراب تصیب الالعبین باالختناقات، فضًال عن اإلصابات الناتجة عن سوء األرضیة

08/03/2009 
  

   
 مختار یقترح مكتًبا لبطاقات التموین بالقطَّامیة 

 عبد اهللا شحاتة  :كتب

باقتراٍح برغبٍة ) القاھرة–ئرة مصر الجدیدة عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دا(تقدَّم عصام مختار 
إلى لجنة االقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب القتراح قیام وزارة التضامن االجتماعى بإنشاء مكتب لقید 

 .البطاقات التموینیة بالقطامیة

كان وبین وأوضح مختار أنَّ أقرب مكتب للتسجیل یقع بمدینة الشروق، مشیًرا إلى ُبعد المسافة بین ھذا الم
القطامیة، وعدم وجود مواصالت تربط القاھرة الجدیدة بمدینة الشروق، األمر الذي یتسبب في كثیٍر من المعاناة 

 .للمواطنین
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 التعدیل الوزاري ضحك على الذقون : حسن ومختار
 
 خلیفة الدسوقي وعبد اهللا شحاتة  :كتب

ة لإلخوان أمین اإلعالم بالكتلة البرلمانی(حمدي حسن . وصف د
التعدیالت الوزاریة التي تم اإلعالن عن بعضھا صباح الیوم ) المسلمین

وجاري استكمالھا بأنَّھا ال تعدو أن تكون " م٢٠٠٩/ ٣/ ١١األربعاء "
 .نوًعا من أنواع الضحك على الشعب

وأكَّد حسن أنَّ العبرة لیست بتغییر األشخاص، ولكن العبرة بتغییر 
ع السائد في مصر بأنھ نوع من أنواع االھتراء السیاسات، معتبًرا الوض

السیاسي، حیث ال توجد خطة محددة لھذا النظام وال یوجد تقیم للتنفیذ؛ 
 .ألنھ ال یوجد خطة على اإلطالق

وأضاف حسن أن الوضع الحالي للشعب المصري یخفي وراءه كارثة، حیث ال یستطیع المواطن العادي توفیر 
لمتتالیة والطوابیر المتعددة من خبز ومدارس وأنابیب وغیرھا، باإلضافة إلى احتیاجاتھ في ظل األزمات ا

  .االحتقانات واإلضرابات والمظاھرات وعدم اإلحساس باألمن

كانت قد شھدت تعدیالت وزاریة في حقائب " األربعاء"تجدر اإلشارة إلى أنَّ الساعات األولى لصباح الیوم 
البترول،  :والصحة، وتتردد األنباء عن تعدیالت أخرى في وزارات وزارات الري،: وزاریة مختلفة، منھا

 .والتضامن االجتماعي، والعدل

محمد نصر . محمود أبو زید من وزارة الري وَخَلَفُھ د. ووفق ما نشرتھ وكالة أنباء الشرق فإنھ تم استبعاد د
وزارتین إحداھما لألسرة والسكان حملت األستاذ بكلیة الھندسة بجامعة القاھرة، كما تمَّ فصل وزارة الصحة إلى 

 .حاتم الجبلي على رأسھا. حقیبتھا مشیرة خطاب، والثانیة للصحة وتم اإلبقاء فیھا على د

أنَّ ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي(من جانبھ، أكَّد عصام مختار 
 .ام الفاشلة لو كان صادًقا في رفع المعاناة عن الشعبالتغییر یجب أن یكون في سیاسات النظ

إنَّ األنباء الواردة حول التغییر المحدود تؤكد أنَّ الحكومة تنفذ  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وقال النائب
ش الذي ال یلبي مطالب الشعب المصري الذي یعی" ھزیل"أجندة ال تخدم الشعب المصري، واصًفا ھذا التغییر بالـ

 .في حالة من االحتقان شدیدة في ظل حكومة أعمال تزید من قھره وفقره

11/03/2009 

  

 مختار یرفض مد تفویض الرئیس في صفقات السالح 
 
 محمد ضیاء الدین ومحمد حنفي  :كتب

شھدت لجنة األمن القومي بمجلس الشعب مشادات حول مد العمل 
لجمھوریة إصدار الذي یتیح لرئیس ا ١٩٧٢لسنة  ٢٩بالقانون رقم 

  .قرارات لھا قوة القانون

ورفض عٌدد من نواب المعارضة مد العمل بالقانون في الوقت الذي أیده 
 .نواب الوطني والنائب المستقل كمال أحمد

مد العمل ) عضو الكتلة وعضو اللجنة(ورفض النائُب عصام مختار 
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عاًما في دولة یفترض بھا  ٣٧یس الجمھوریة لمدة بالقانون، مستنكًرا استمرار العمل بتفویض العمل بتفویض رئ
 .أنَّھا دولة مؤسسات

وقال النائب طلعت السادات إنَّ مجلس الشعب أقر ھذا القانون في وقت الحرب وبعدھا ألسباب أمنیة، مضیًفا أنَّھ 
 .لم یعد ھناك حاجة إلى مدھا؛ ألنَّ وزارة الدفاع أصبح شغلھا على المكشوف وعلى النت

سادات إنھ كان یتمنى أال تقدم وزارة الدفاع مشروع القانون، وأن یقدمھ عضو من رجالھا في المجلس، وقال ال
مضیًفا أن للوزارة رجال في المجلس مثلما لوزارة الداخلیة رجالھا أیًضا، واعتبر أنَّ التفویض یفید من وصفھم 

صفقات السالح لصالح وزارة الدفاع، مشیًرا الذین یستفیدون من قربھم من مؤسسة الرئاسة إلبرام  "الحرامیة"بـ
 .إلى أنَّ الرئیس مبارك یتعرض لشبھة ھو في غنى عنھا بسبب مد ھذا التفویض

، "البزنس في شراء السالح أصبحت سایحة ونایحة ورائحتھا أصبحت وحشة"وأضاف السادات أن مسألة 
، الفًتا "ل ال للرئیس مبارك وكالمي واضحأقو: واستنكر أن یقوم مجلس الشعب بإصدار مثل ھذا لقانون، وقال

إلى أنھ من غیر المقبول أن یقوم أشخاص مثل نسیب الرئیس مجدي راسخ أو رجل األعمال حسین سالم بالعمل 
: سنوات على الرغم من انتھاء مدة رئاسة بعد عامین فقط، وقال ٣في السمسرة في السالح، واستنكر مد التفویض 

 مبارك ووثقتم فیھ؟ھل عرفتم من سیأتي بعد 

وعلَّق اللواء محمد عبد الفتاح على حدیث السادات بقولھ شكلك عایزلك سنة تانیة في إشارة إلى تعرض السادات 
  .للسجن عاًما بسبب اتھامھ بإھانة المؤسسة العسكریة

نون لمنصب رئیس ھذا القا): مساعد وزیر الدفاع للشئون القانونیة)ورًدا على السادات قال اللواء ممدوح شاھین 
الجمھوریة، ولیس لشخص شاغلھ، مضیًفا أنَّ الظروف التي تمر بھا مصر أكثر خطورة من حالة الحرب، وشدَّد 

 .على أنَّھ یكفي النظر لألوضاع في السودان ولیبیا والعراق وإیران لمعرفة المخاطر التي تھدد مصر

ا ألمریكا وبریطانیا، مؤكًدا أن وزارة الدفاع ال ورأي شاھین أن سلطات رئیس الجمھوریة في مصر مقیده خالًف
ال یجرؤ مخلوق على التقدم لوزارة : "تتعامل مع أشخاص، وإنما تتعامل مع دول ووزارات الدفاع مباشرة، وقال

 ."الدفاع لیبیع طلقة

ي السالح أمریكا تعطین: "وشدَّد شاھین على أنَّ دواعي السریة لیست في نوع السالح الذي یتم شراؤه، وقال
، مضیًفا أنَّ السریة في كیفیة استخدام الفرد واألرض التي تعمل علیھا وفي تطویرھا، ووجَّھ "وتعرف كیف تعطلھ

 .، بل فیھا ضبط وربط"سایحة نایحة"حدیثھ إلى السادات مؤكًدا أنَّ العملیة في وزارة الدفاع مش 

غیاب الثقة في المؤسسة العسكریة؛ ألن الثقة  ورفض طاھر حزین مد التفویض، الفًتا إلى أنَّ القضیة لیست
موجودة، وأضاف أنَّ األزمة في أنَّ القانون لیس دستوریا، مشیًرا إلى أنَّ ما طرحھ شاھین من مبررات السریة 

 .عاًما 35في التدریب أو غیره ال یبرر إصدار تشریع یتیح للرئیس إصدار قرارات لھا قوة القوانین لمده 

ھذه السنة تحتاج لذلك بعد تولي أفیجدوار لیبرمان لوزارة : "المستقل كمال أحمد مد التفویض، وقالوأید النائُب 
الخارجیة اإلسرائیلیة في ظل رغبتھ في قصف السد العالي مع صعود الیمین اإلسرائیلي، وانتشار الكالم في 

 .إسرائیل حول أنَّ سیناء لیست أرًضا مصریة

ي وجود شبھة عدم دستوریة في إعطاء رئیس الجمھوریة تفویًضا بإصدار قرارات ونفى النائُب إبراھیم الجوجر
لھا قوة القوانین، بینما أیَّد النائُب أبو ھیف مد التفویض؛ ألنھ یزید من سیطرة الرئیس على المؤسسة العسكریة، 

 .وقررت اللجنة في النھایة الموافقة على القانون وعرضھ على المجلس

عضو الكتلة وعضو اللجنة التشریعیة بمجلس (بركة أحمد أبو  .كان د
أكد بطالن أي مشروع قانون باستمرار تفویض رئیس ) الشعب

 .الجمھوریة في إصدار قرارات لھا قوة القانون

وأوضح عضو الكتلة أنَّ محاولة استمرار تفویض الرئیس قبل انتھاء مدة 
والذي قام  التفویض الحالیة في بعض القضایا دون عرض السابق منھا،
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بھ الرئیس على مجلس الشعب أمر مغلوط، ویعبر عن أبشع أنواع االنحراف بالسلطة التشریعیة، مشیًرا إلى أنَّ 
 .ھذا األمر مصادرة لسلطة التشریع وإلغاء لمبدأ سیادة الشعب

22/03/2009 
  

 مختار یحذر من تلمیحات صھیونیة باحتالل سیناء 
 
عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن (ام مختار أكَّد عصخلیفة الدسوقي  :كتب

  .أن سیناء ستظل مطمًعا للصھاینة الذین یحلمون بتوسعات تصل من الفرات للنیل) القومي

اإلسرائیلیة نشرت سیناریو افتراضیا لحرب جدیدة بین مصر وإسرائیل، في حالة شن  «ھاآرتس«كانت صحیفة 
نتنیاھو حرًبا ضد غزة، وكشف استطالع للرأي أجراه المركز اإلسرائیلي للدیمقراطیة التابع للكنیست أن حكومة 

 .٪ من اإلسرائیلیین یرغبون في إعادة احتالل سیناء، إما بشكل كلي أو جزئي٨٩

ع الصھاینة، أنَّ الجیش المصري ما زال بخیر وقادًرا على رد -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأوضح النائُب
نتنیاھو عاد مجدًدا ولیس بغریب عما یحدث في : "ولكن نحن بحاجة إلى الحذر من غدر اإلسرائیلیین، مضیًفا

المنطقة وھو ینفذ أجندة صھیونیة إستیطانیة معروفة للجمیع، وبالتالي ھذه التلمیحات ال ترھب شعب مصر وإنما 
 ."تدفع الدولة للحیطة والحذر

   
قد یسقط فیھا عدد كبیر من    یونیة كشفت أنھ في حالة شن حكومة نتنیاھو حرًبا ضد غزةكانت الخطة الصھ

المدنیین، مما قد یدفع مصر إلرسال وحدات لمساعدة الفلسطینیین، مشیرة إلى أنھ إذا سقط شھداء مصریون من 
 .ھذه الوحدات، فقد تعبر القوات المصریة قناة السویس، وتنتشر في ربوع سیناء

د التقریر، أمیر أورن، أن الجیش اإلسرائیلي یخطط، في حالة حدوث مواجھة مع مصر، الحتالل وكشف مع
أجزاء رمزیة من سیناء، حتى یجبر إدارة أوباما على التدخل والفصل بین القوات المصریة واإلسرائیلیة التي 

 .مریكاستدخل في مواجھة عنیفة ودمویة للغایة تعتمد على السالح الغربي المستورد من أ

عاًما، ورغبة  ٣٠وأضاف أورن أن المواجھة ستعتمد على تدریب مصري طویل واستعدادات مكثفة على مدار 
إسرائیلیة في إثبات القدرة العسكریة في میدان صحراوي مفتوح، یختلف عن المناطق المأھولة بالسكان في غزة 

 .وجنوب لبنان

ن معاھدة السالم مع مصر، وقام بخفض المیزانیات العسكریة إلى أن الجیش اإلسرائیلي استفاد م» أورن«ویشیر 
الذي انحصرت مھمتھ في التصدي ألي مفاجأة عسكریة » اللواء الجنوبي«الموجھة إلى الجبھة الجنوبیة، وألغى 

مصریة، مضیًفا أن قیادة األركان في الجیش اإلسرائیلي، تشعر بالندم اآلن، وتستعد إلعادة تشكیل ھذا اللواء في 
 .المستقبل القریب

28/03/2009 

 یطالب بإنقاذ مصري من أیدي الصھاینة : مختار 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي (رفض النائب عصام مختار 
الشباب المصري بتھمة ابتزاز الكیان الصھیوني للسلطات المصریة باعتقال أحد  (بمجلس الشعب المصري

 .التسلل إلى إسرائیل، والتخطیط لتنفیذ عملیة انتحاریة واختطاف جندي إسرائیلي

الكیان الصھیوني مصّر على خلط األوراق وإحراج مصر " :(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وقال النائُب
تتخذ كأرضیة لشن  وفرض تصورات جدیدة لیست موجودة على أرض الواقع وفرض واقعیة مزاعم أن مصر

 ."ھجمات على إسرائیل وتھریب أسلحة للمقاومة من خاللھا
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على الحكومة المصریة التحرك السریع إلنقاذ ھذا الشاب المصري من أیدي تل أبیب، : "وأضاف عضو الكتلة
 تدحض ھذه المزاعم الصھیونیة التي لن تنال من   ومحاولة تبین حقیقة أمره في الوقت نفسھ الذي یجب أن
 ."المقاومة في الوقت الحالي أو المستقبل القریب أو البعید

للمحاكمة » عاًما ٢٤«ُیذكر أن النیابة العامة اإلسرائیلیة قررت أمس، إحالة المواطن المصرى سلیمان سواركة 
واختطاف أمام المحكمة اإلقلیمیة بمدینة بئر السبع، بتھمة التسلل إلى إسرائیل، والتخطیط لتنفیذ عملیة انتحاریة 

إلى  (TNT) كجم مواد شدیدة االنفجار ٧٠٠جندي إسرائیلي، ونقلھ إلى غزة عبر الحدود مع سیناء، وتھریب 
 !قطاع غزة

أن نیابة جنوب إسرائیل أعدت الئحة اتھام خطیرة ضد المواطن المصري » یدیعوت أحرونوت«وكشفت صحیفة 
بقیادة شخص » خلیة إرھابیة«ھر مارس الماضى، لـوأخیھ تفید بأنھما من سكان سیناء، وانضما، فى بدایة ش

فلسطیني من قطاع غزة التقیا بھ في سیناء، وكلفھما بالتسلل إلى إسرائیل، واختیار شارع إسرائیلي مزدحم، أو 
سیتسلل إلى إسرائیل عبر سیناء » انتحاري غزاوي«منشأة عسكریة لتكون میداًنا للعملیة االنتحاریة، ثم استقبال 

 .إلى موقع العملیة لیقوم بتنفیذھاوإرشاده 

إن قائد الخلیة الفلسطیني » یدیعوت أحرونوت»وكیلة النائب العام اإلسرائیلي لصحیفة » رویت ماروم«وقالت 
بتھریب عبوات ناسفة إلى إسرائیل داخل كراتین سجائر، وسرقة سیارة تحمل لوحات إسرائیلیة » سواركة«كلف 

موقع التنفیذ، وأن الخلیة أعدت خطة بدیلة تقضي باختطاف جندي إسرائیلي، ونقلھ لنقل االنتحاري الفلسطیني إلى 
 .إلى غزة عبر الحدود مع سیناء، في حال فشلت العملیة االنتحاریة

16/04/2009 

  

 مختار یرفض عودة مرتكبي جرائم التعذیب للخدمة 
 
 
 عبد اهللا شحاتة  :كتب

بتوقیع أقصى العقوبات على أفراد ) مانیة لإلخوان المسلمینعضو الكتلة البرل(طالب النائب عصام مختار 
 .الشرطة ممن ارتكبوا جرائم تعذیب بحق المواطنین المصریین

أي عودة لھؤالء إلى مرة أخرى إلى أماكنھم التي كانوا فیھا،  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -ورفض مختار
دمة مرة أخرى یعطي إشارة خاطئة إلى باقي زمالئھ بأن مشیًرا إلى أن عودة مرتكبي جرائم التعذیب إلى الخ

 .عقوبة ارتكاب مثل تلك الجرائم مخففة

وتأسف مختار من تحول التعذیب في سجون وأقسام الشرطة المصریة إلى ظاھرة، مشدًدا على ضرورة أخذ 
 .رجال الشرطة دورات في كیفیة احترام آدمیة المواطن المصري

قد طالبت اللواء حبیب العادلي، وزیر الداخلیة بعدم السماح لشرطیین تمت إدانتھما  "ةالعفو الدولی"كانت منظمة 
بارتكاب جرائم تعذیب للخدمة مجدًدا، معرًبة عن فزعھا من التقاریر اإلعالمیة التي تحدثت عن عودة النقیب 

 .إسالم نبیھ وأمین الشرطة رضا فتحي للخدمة الفعلیة بالشرطة في أسیوط قریًبا

ت المنظمة إن احتمال عودة الضابطین اللذین أفرج عنھما أواخر مارس الماضي إلى وظیفتیھما یشكل وقال
 ."التعذیب"تشجیًعا صریًحا من جانب السلطات المصریة لجمیع رجال الشرطة بممارسة 

مة، یبعث إن إعادة ھذین الشرطیین إلى الخد): مدیر برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا(وقال مالكوم سمارت 
بإشارة سلبیة بشأن التزام السلطات المصریة بمكافحة تعذیب السجناء، نظًرا ألن مزاعم التعذیب، وغیره من 

 ."كثیرة"ضروب المعاملة السیئة بمراكز الشرطة ومراكز االعتقال 

تعیینھ في سیكون من غیر المناسب، بأیة صورة من الصور، عودة أًیا منھما إلى وظیفتھ في الشرطة أو  :وأضاف
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ھیئة رسمیة أخرى أو بأي ھیئة مكلفة بتنفیذ القوانین، أو فروع قوات األمن، كما یشكل خرًقا فاضًحا للقانون 
والمعاییر الدولیین لحقوق اإلنسان، اللذین ینصان على أنھ ینبغي طرد موظفي الدولة الذین یرتكبون انتھاكات 

 ."خدمةجسیمة لحقوق اإلنسان، بما فیھا التعذیب، من ال

م، عندما ألقى القبض على السائق عماد الكبیر وضربھ بعد تدخلھ ٢٠٠٦ینایر  ٢٠ُیذكر أن وقائع القضیة إلى 
لفض مشاجرة بین شقیقھ وضباط شرطة آخرین، حیث تعرض لھتك عرضھ بالقوة من خالل إدخال عصا غلیظة 

 .المصورة على مدونات على اإلنترنتفي دبره، وتم تصویر ذلك بكامیرا ھاتف محمول، وجرى تداول المقاطع 

وأحیل الضابط إسالم نبیھ وأمین الشرطة رضا فتحي إلى المحاكمة في دیسمبر من ذلك العام، قبل أن تصدر 
سنوات مع الشغل، وقالت  ٣حكًما بمعاقبة كل منھما بالسجن لمدة  ٢٠٠٧محكمة جنایات الجیزة في نوفمبر 
 .ھ وفتحي بسبب حداثة سن كل منھما وقلة خبرتھماالمحكمة إنھا استعملت الرأفة مع نبی

18/04/2009 
  

   
 المواطن لیس لھ قیمة عند الحكومة : مختار

 
 
 عبد اهللا شحاتة  :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب(اتھم عصام مختار 
 .لیات القرصنة واإلفراج عن أبناء الوطن المختطفین لدى القراصنةالحكومة بالتخاذل عن التصدي لعم

عن أسفھ من كون المواطن المصري أصبح األرخص لدى  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وعبَّر مختار
 .الحكومة، مشیًرا إلى أن الدول المحترمة ال تألوا جھًدا في اإلفراج عن أسراھا

إستراتیجیة جدیدة للتصدي ألعمال القرصنة، تقوم على دعم الحكومة وطالب مختار الحكومة بأن تتبنى 
 .الصومالیة الجدیدة وتقویتھا حتى یتسنى لھا بسط نفوذھا وسیطرتھا على حدود وموانئ الصومال

 ٢٤مالیین دوالر، إلطالق سراح الـ ٥كان خاطفو المركبین المصریین قبالة السواحل الصومالیة قد طالبوا بفدیة 
أیام، مھددین بقتلھم واحًدا تلو اآلخر، ثم حرق المركبین إذا لم تتم  ١٠مصریًا المحتجزین على متنھا منذ صیاًدا 

 .االستجابة لمطالبھم

  ، وأشاروا إلى أنھم ال دفع فدیة مالیة   الصومال، عدم قدرتھم على   من جانبھم أكدت أسر الصیادین الرھائن في
 . مالیة   دیونة بمبالغسفنھم م   شيء حتى   یملكون أي

یطالبون    أن جمیع البحارة الصیادین وأسرھم (األسماك بعزبة البرج   رئیس جمعیة صائدي(وأكد حسام خلیل 
من ثالث  صیاًدا    ٣٣   عددھم   الدولة بسرعة االتصال بجھات أمنیة لسرعة التدخل لإلفراج عن الصیادین البالغ

 . ، وكفر الشیخدمیاط، والدقھلیة :  محافظات وھي

23/04/2009 
  

 زیادة میزانیة الداخلیة مرھون باحترام حقوق المواطن : مختار وعامر
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عضوا الكتلة البرلمانیة (رفض النائبان عصام مختار وصبري عامر 
لإلخوان المسلمین وعضوا لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب 



 ٢٠٠٩  مختار عصام / النائب

زیادة مالیة لوزارة الداخلیة في كبت حریة المواطن أو اإلضرار بمصالحھ أو إھانة أن تستغل أي ) المصري
 .كرامتھ

أنَّھ من الواضح أن وزارة الداخلیة تحافظ على مصالح النظام  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأوضح النائبان
 .ي للمواطن في مصرالحاكم، وتضر أشد الضرر بمصلحة المواطن وأمنھ حتى أصبح ال یوجد أمن حقیق

إذا كانت الحكومة ترید أن تسیر في معالجة صحیحة لھذا الملف یجب أن تحترم مطالب : "وقال عضوا الكتلة
نحن ال : "، مضیفین"ا، وبالتالي تستغني عن أي میزانیات إضافیة لوزارة الداخلیةالشعب، وتعمل على تنفیذھ

نمانع من أي زیادة ألفراد الشرطة طالما وفق القانون والدستور وتساعد على استقرار معیشي لھم مطلوب، ولكن 
 ."نرفض أن توجھ ھذه الزیادة في مسارات دیكتاتوریة

مھ مالیا في ظل الظروف االقتصادیة السیئة التي یمر بھا ال أن یتم تدعیم وأوضحا أن واقع الشعب یحتاج إلى دع
 .قطاع الداخلیة لكي یواجھ ویقھره ظلًما وعدواًنا

م ٢٠١٠و ٢٠٠٩ُیذكر أنَّ وزارة الداخلیة طالبت الیوم األحد بضرورة زیادة المیزانیة المخصصة لھا في عام 
 .ملیون جنیھ ١٤٢بقیمة 

إنَّ ھناك  :أمام لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب) مساعد أول وزیر الداخلیة)ید وقال اللواء فوزي ع
عن العام الماضي، مؤكًدا أن العام الماضي تم زیادة % ٢١مستجدات تتطلب زیادة میزانیة الداخلیة بنسبة زیادة 

هللا والتنظیم اإلرھابي الذي تم ، كما جاء في مشروع الموازنة الجدیدة، وأھمھا قضیة حزب ا%١٦المیزانیة إلى 
 .القبض علیھ، قائًال إنَّ الحدود الشرقیة لمصر تستنزف الغالبیة العظمى من أموال وزارة الداخلیة

وأكَّد أن زیادة الوقفات االحتجاجیة والمظاھرات خالل الفترة األخیرة تكلف وزارة الداخلیة الكثیر من األموال؛ 
جنیًھا؛ لذلك فزیادة  ٢٢اولھا كل فرد من الذین یواجھون تلك الوقفات تتكلف حیث إن الوجبة الجافة التي یتن

الوقفات االحتجاجیة تحتاج إلى زیادة المیزانیة، فضًال عن تكالیف نقل وتأمین وصیانة المعدات والسیارات 
 .الخاصة باألمن المركزي

المرتبات والعالوات التشجیعیة وتحسین منھا ضم العالوة و %٣٠وأضاف أن الزیادَة في المرتبات مطلوبة بنسبة 
ملیون جنیھ، وأن ھذا العجَز تم  ٢٥أجور المجندین، خاصًة أنَّ العجَز في الموازنتین السابقتین وصل إلى 

 .مواجھتھ في موازنة العام الماضي

ادس، واتضح إن لجان الوزارة درست احتیاجات األمن في الباب الس: وقال اللواء محمد نجم ممثل وزارة الداخلیة
ملیون جنیھ بزیادة نسب متفاوتة في بعض المشروعات بسبب ارتفاع  ٩٧٠أن الحد األدنى للمتطلبات األمنیة ھو 

 .احتیاجات الشرطة

ملیون جنیھ  ٢٥٠وأشار إلى قیام لجنة الدفاع و األمن القومي خالل العام الماضي بالمطالبة بتخصیص مبلغ 
 .وأكتوبر إال أن ھذه األموال لم تدرج ف یمیزانیة ھذا العامإلنشاء مدریتین في محافظتي حلوان 

وأكدت ھدي فایز مدیر عام بوزارة التخطیط أن الوزارة وافقت على إجمالي المبالغ التي طلبتھا الداخلیة بالكامل 
 .ملیون جنیھ تم تخصیصھا عن الدفاع المدني ٢٠٠باإلضافة إلى 

26/04/2009 

      
  
  
  
  
  
  

 



 ٢٠٠٩  مختار عصام / النائب

 بة أمریكا وفرنسا لحدود مصر فضیحة مراق: مختار
 خلیفة الدسوقي  :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة األمن والدفاع القومي بمجلس الشعب(انتقد عصام مختار 
تفقد الجنرال فلورید ویلیامز الملحق العسكري األمریكي بالسفارة ووفد عسكري فرنسي برئاسة باتریك بالنیوني 

 .الحدود المصریة الفلسطینیة

متابعة الوفدین لعمل كامیرات المراقبة الجدیدة على الحدود  -(برلمان دوت كوم)في تصریح لـ - واستنكر النائُب
معبري رفح البري وكرم أبو سالم في ظل حراسة أمنیة مشددة وقیادات    وجھود مصر في ضبط األنفاق، وتفقد

 .أمنیة رفیعة المستوى

النظام المصري یسمح بأمور تھدد األمن القومي وتطعن الخط األول للدفاع عن مصر وھو قطاع : "وقال النائب
 ."غزة بشكل مستفز للغایة

والشك أن مراقبة حدود مصر المستمرة فضیحة للحكومة التي یجب أن تقدم استقالتھا : "وأضاف عضو الكتلة
 ."فوًرا

13/05/2009 
  

  قطارات مصر تنذر بكارثة: مختار
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

بطلب إحاطٍة عاجل إلى رئیس الوزراء ووزیر  (عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(تقدم عصام مختار 
  .النقل حول عدم تطابق جرارات السكة الحدید الجدیدة للمواصفات

ًال عن الخوف من ثقل وأوضح النائب أن ھناك تذمًرا من السائقین من العمل علیھا والشكوى من تعطلھا، فض
 .وزن الجرارات الجدیدة عن القدیمة، مما یثیر مخاوف السائقین من انھیار الجسور بسبب الوزن الزائد

أین الحقیقة بین ما تقولھ الوزارة من كفاءة وصالحیة الجرارات الجدیدة، وما یشكو منھ السائقون "وتساءل النائب 
 ."ویشكل مخاوف لدى الرأي العام

16/05/2009 

  "تتفرج"الدلتا ستغرق خالل سنوات والحكومة : مختار 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

الحكومة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي(اتھم عصام مختار 
 .باإلصرار على التضحیة بالشعب في ظل غیاب رؤیتھا لغرق الدلتا المتوقع خالل السنوات القادمة

حذَّر من غرق أجزاء من سواحل ) رئیس قطاع البیئة بالمجلس األعلى للجامعات(محمد الراعي . كان د
من سطح الدلتا بسبب التغییرات المناخیة التي تؤدي إلى ارتفاع ١٠اإلسكندریة والساحل الشمالي وبورسعید و

 .درجات الحرارة ومنسوب میاه البحر خالل السنوات القادمة

خالل ندوة نظمھا معھد التخطیط القومي حول المتغیرات المناخیة وانعكاساتھا على البیئة » يالراع«وأكَّد 
ألف فرصة عمل لو ارتفع مستوى سطح البحر بنحو  ٢٠٠والموارد الطبیعیة مؤخًرا أنھ ستظھر الحاجة إلى نحو

ة وقناة السویس وارتفاع سنتیمتًرا في اإلسكندریة، إضافة إلى إلى مشكالت الھجرة وتأثر قطاعات السیاح ٥٠
 .معدالت الوفیات



 ٢٠٠٩  مختار عصام / النائب

إنَّ حكومة الحزب الوطني دائًما بال رؤیة إلنقاذ مصر وتجید ): "برلمان دوت كوم(في تصریٍح لـ -وقال النائب
 ."حتى تقع الكوارث وال تستطیع أن توجد لھا حًال" الفرجة"

في مصر صارا دلیًال على فشل الحكومة التي إنَّ العبَّارة الغارقة والقطارات المحترقة : "وأضاف عضو الكتلة
 ."تستھتر بأرواح المواطنین

والمؤسف أنَّ الحكومة ال تنظر للمستقبل، وتكتفي فقط أن تنظر أسفل منھا وتحمي مصالح : "واستطرد قائًال
 ."نظامھا الحاكم حتى وإن اختلفت مع مصالح الوطن والمواطن

29/05/2009 

 كیة لحدود غزة مرفوضة زیارة الوفود األمری: مختار 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي (استنكر النائب عصام مختار 
تفقد وفد عسكري أمریكي حدود مصر مع غزة، واصًفا ذلك بأنھ تنفیذ مصري ألجندة  (بمجلس الشعب المصري

ماس في غزة، خاصة بعد فشل العدوان الصھیوني األخیر على القطاع في تحقیق أمریكیة ترید تركیع حركة ح
 .ھذه األھداف عسكریا

زیارة مھمة لوفد عسكري  ٧/٧/٢٠٠٩كانت المنطقة الحدودیة المصریة مع قطاع غزة شھدت یوم الثالثاء 
عسكري األمریكي كل من الملحق ومثل الوفد ال. أمریكي، حیث قام بزیارة تفقدیة للمنطقة الحدودیة المصریة برفح

العسكري األمریكي للسفارة األمریكیة بالقاھرة ورافقھ الملحق الجوى األمریكي وعسكریون آخرون، وقام الوفد 
بمتابعة الجھود األمنیة المصریة في السیطرة على عملیات التھریب عبر األنفاق والتسلل وتفقدوا الخط الحدودي 

شھدوا نماذج من األنفاق المضبوطة على الجانب المصري وتابعوا عملیة تركیب  كما. متر ١٣.٥بالكامل بطول 
 .األجھزة األمریكیة الخاصة بالكشف عن األنفاق

أنَّ النظام المصري بات مستعًدا لفعل أي شئ ضد الشعب  (برلمان دوت كوم)وأوضح النائب في تصریح لـ
أن تقوم بكل شيء " مأمورة"نَّ ھذه األجھزة األمنیة المصري من أجل البقاء على كرسي الحكم، مشیًرا إلى أ

 .ییسر الزیارة

 .وأكَّد النائُب أنَّ ھذه اإلجراءات مؤسفة خاصة وھي تمس األمن القومي المصري بشكل خطیٍر

جدیر بالذكر أنَّ الوفد األمریكي عقد لقاًءا موسًعا مع األجھزة األمنیة المصریة بقاعة المؤتمرات بمعبر رفح 
، واستمعوا لشرح األجھزة األمنیة المصریة فیما یتعلق بالجھود األمنیة المصریة في السیطرة على عملیات البري

 .التھریب واألنفاق خالل المرحلة األخیرة

وقد أشاد الوفد العسكري األمریكي بجھود مصر ونجاحھا في السیطرة على عملیات التھریب عبر األنفاق حیث 
نفًقا للتھریب على الجانب المصري وتم تدمیرھا  ٣٢٠صریة عن ضبط أكثر من كشفت األجھزة األمنیة الم

 .وتعطیلھا بالكامل

أكثر من ربع ملیار دوالر  ٢٠٠٩وكان الكونجرس األمریكي قد خصص في قانون المخصصات التكمیلیة لعام 
ء، بینما خصص في شكل منح لمصر، نص القانون على استخدام أجزاء منھا لبرامج تأمین الحدود في سینا

الذي  ٢٣٤٦القانون ذاتھ أكثر من نصف ملیار دوالر إلسرائیل حیث خصص قانون المخصصات التكمیلیة رقم 
 .ملیون دوالر في شكل منح لمصر ٢٦٠، خصص ٢٠٠٩أقره الكونجرس بمجلسیھ، النواب والشیوخ، لعام 

11/07/2009 
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 نحن أمام منظومة فساد حكومیة یجب أن تتوقف : مختار
 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

أن الفساد یسیطر على جمیع نواحي الحیاة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أكَّد النائب عصام مختار 
 .في مصر بصورة تھدد استقرار الوطن

كان ماجد إبراھیم عثمان مدیر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وصف الواسطة 
كلمتھ الیوم الثالثاء أثناء لقائھ بشباب الجامعات المصریة، خالل المعسكر التثقیفي الذي ینظمھ معھد إعداد خالل 

القادة بمحافظة حلوان وتستضیفھ جامعة اإلسكندریة بأنھا جزء من منظومة فساد یعانى منھا الشعب المصري في 
ملیون فقط، بل ھي قضیة ثقافیة  ٥لغ موظفوه مختلف مستویاتھ دون اقتصارھا على القطاع العام فقط الذي یب

  .متخلفة مرتبطة بالمجتمع المصري كلھ

الحكومة مسئولیة انتشار الفساد في مصر وعدم اتخاذ إجراءات  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وحمَّل النائب
دفعت منعدمي الضمیر إلى رادعة حیالھ، مشدًدا على أنَّ الحكومة المصریة أدمنت الفساد بصورة كبیرة للغایة و

 .سلوك نفس األسلوب الحكومي

ووصف النائب اعتراف المسئول الحكومي بالفساد بأنھ دلیل قوي على فشل الحكومة المصریة في إیجاد حیاة 
 .كریمة للمصریین

12/08/2009 

  !وزراء مصر فوق المحاسبة: مختار 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

أنَّ الحكومة المصریة صمتت على إخفاقات ) كتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمینعضو ال(أكَّد النائب عصام مختار 
الوزراء حتى جعلتھم فوق المحاسبة أو المراقبة ویعیشون في عالم خیالي ال عالقة لھم بمعاناة المصریین 

 .الكادحین

ألخیر من طالبات كانت السفیرة مشیرة خطاب، وزیر الدولة لألسرة والسكان، أشارت خالل لقائھا الفوج ا
الجامعات المصریة والعالم اإلسالمي في معسكر أبو بكر الصدیق في اإلسكندریة مساء أمس األول إلى أن 

ووصفت ظاھرة أطفال . وزارتھا لیست وزارة تنفیذیة وإنما مرتبطة بالعدید من الوزارات والھیئات األخرى
.. حلھا ال بد من التحرك على جمیع المستویاتعشان ن«: ، وقالت«سبة في جبین المجتمع«الشوارع بأنھا 

 .وقبل ظھور عصابة التوربیني ٢٠٠٣لھذه الظاھرة منذ عام " صاحیة"والحكومة كانت 

ھذه الوزیرة التي جاءت وزارتھا في ظروف خاصة " :(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وقال عضو الكتلة
 ."اتھا ونست فشلھا الذریع الذي یعمل على انھیار الوطنومفاجئة للجمیع جزء من حكومة تصدر كتاًبا عن إنجاز

عندما یسعى نواب اإلخوان والمعارضة لمحاسبة أي وزیر على إخفاقاتھ یخرج نواب الحزب : "وأضاف مختار
 ."الوطني بأغلبیتھم لمساندة الوزراء وتجدید الثقة فیھم

علم أنَّھ فوق المحاسبة وعلى الوزیرة التي تقول إن نحن في زمن یقول فیھ الوزیر ما یشاء ألنھ ی: "واستطرد قائًال
 ."وزارتھا لیست تنفیذیة أن تقدم رؤیتھا وحلوًال عاجلة لمشاكل كثیرة تخص وزارتھا ومنھم أطفال الشوارع

وأكَّد مختار أنَّ الواقع دائًما ما یحكم على الوزراء بالفشل في ظل عدم وجود رؤیة أو خطط واضحة لحل أزمات 
 .مصر
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13/08/2009 

  !!تثیر الفوضى" النقل العام"الحكومة التي تعاند : مختار 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(اتھم النائب عصام مختار 
الحكومة المصریة بإصرارھا على إذالل جمیع فئات الشعب المصري، 

 .أو موظفین سواء كانوا أساتذة جامعات أو خبراء عدل أو عماًال

كانت شوارع القاھرة عانت الیوم، الثالثاء، من حالة شلل تام، بسبب 
. إضراب سائقي النقل العام، رغم محاوالت األمن منع تنفیذ إضرابھم
وشھدت جراجات جسر السویس، والمطریة، والسواح، والمظالت، 

 ألف ١٥واألمیریة، والترعة، وفتح، ونصر، وإمبابة، إضراًبا مفتوًحا لـ
سائق ومحصل، للمطالبة برفع المرتبات وحقوقھم في الحوافز، وإلغاء كافة المخالفات المروریة المحررة ضدھم 

 .من أمناء الشرطة "بتعسف"

عدد كبیر من السائقین   تجاھل الحكومة المصریة لمطالب -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - واستنكر النائب
ة لمحافظة القاھرة وجعلھم لقمة سائغة للمرور تستنزف قوتھم وأرزاقھم دون والمحصلین بھیئة النقل العام التابع

 .أي وجھ حق

ووصف النائب مطالب السائقین بأنھا عادلة، مطالًبا الجھات التنفیذیة برفع الظلم عن السائقین وفتح تحقیق سریع 
 .كومة نظیف الفاشلةلبحث ھذا الموقف واتخاذ إجراءات حقیقیة تنقذ مصر من أي فوضي قادمة تصنعھا ح

تجدر اإلشارة إلى أنَّ العاملین أكدوا أنَّ الھیئة تتعامل معھم كالعبید الذین یشتغلون بالصخرة في الجبال بدون 
آالف جنیة سنویا، وإال  ٧مقابل، بل تجبرھم على الدفع من قوت أوالدھم للمخالفات المحررة ضدھم، وتصل إلى 

 .عاش مًعاالطرد والحرمان من الوظیفة والم

18/08/2009 

 مھلة الرئیس لن تقضي على قمامة القاھرة : مختار 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

قدرة الحكومة على الوفاء بإنھاء أزمة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(استبعد النائب عصام مختار 
 .بأسبوع واحد القمامة الموجودة في القاھرة والجیزة خالل مھلة قدرھا رئیس الجمھوریة

كانت جریدة الشروق في عددھا الصادر صباح السبت أكدت أن الیوم ھو الثالث من المھلة، التي حددھا الرئیس 
أیام وال تزال شوارع القاھرة  ٤مبارك للحكومة إلنھاء أزمة القمامة خالل أسبوع، ویتبقى على انتھاء المھلة 

 .اھرةمحاصرة بالقمامة حتى في األحیاء الراقیة بالق

وقد نفى اللواء وجیھ رفاعي رئیس ھیئة النظافة بالقاھرة انتشار أزمة القمامة بالمحافظة، وأن األزمة الحقیقیة 
من مشكلة القمامة في % ٦٠وأرجع رفاعي . یوًما ٢٢تتركز في محافظة الجیزة بسبب عدم جمع القمامة منھا منذ 

فات األطعمة في الشوارع إلى جانب فرز الزبالین للقمامة القاھرة إلى رمضان بسبب إلقاء السكان والمحال مخل
 .في الشوارع

إنَّ أزمة القمامة في العاصمة الكبرى والمحافظات لیست ولیدة " :(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وقال النائب
 ."اللحظة، ولكن ھذه سمة حكومة ال تراعي مصالح الشعب



 ٢٠٠٩  مختار عصام / النائب

منحًنى مقبوًال بعد مھلة الرئیس فالقمامة لن تنتھي بھذه المھلة،  حتى وإن أخذت المسألة: "وأضاف عضو الكتلة
ویجب على المسئولین السعي الجاد وفق منظومة عمل محددة للقضاء على ھذه الصورة السلبیة المنتشرة في 

 ."القاھرة ومحافظات مصر بشكٍل حاسٍم

13/09/2009 

 زیارة مصر إلثیوبیا متأخرة : مختار 
  خلیفة الدسوقي :كتب

عضو لكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس (طالب النائب عصام مختار 
الحكومة بزیادة التحرك الرسمي والتعاون االقتصادي بین مصر ودول القرن اإلفریقي خاصة  (الشعب المصري

 .في ظل التحركات الصھیونیة المریبة في دول حوض النیل

ة الخارجیة قد أكَّدت أنَّ الزیارة المرتقبة لرئیس الوزراء الدكتور أحمد نظیف إلى إثیوبیا خالل شھر كانت وزار
أكتوبر المقبل، ونفت أن تكون جولة وزیر الخارجیة اإلسرائیلي أفیجدور لیبرمان األفریقیة األخیرة، قد أثَّرت 

 .على مواقف الدول التي زارھا تجاه القضایا العربیة

نأمل أن تثمر ھذه الزیارة في تعمیق العالقات بما یحفظ األمن " :(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - ائبوقال الن
 ."القومي المصري في ظل التحرك الصھیوني المریب

لكن رغم ھذه الخطوة اإلیجابیة إال أنَّھ لألسف یجد المراقبون أنَّ مصر تتحرك كرد فعل ولیس لدیھا : "وأضاف
 ."یة لتأمین مستقبلھا المائي في المنطقة في ظل القلق من نشوب حرب حول المیاهرؤیة أو إستراتیج

30/09/2009 

   

 فاقد للشرعیة وال یشغلھ غیر التوریث " الوطني: "مختار
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

أنَّ الحزب الوطني یسیطر على مصر ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أكد النائب عصام مختار 
 .یطرة أمنیة شدیدة للغایة، وال یملك أي شرعیة قانونیة أو شعبیةس

رئیس مجلس  -یذكر أن دائرة األحزاب السیاسیة بالمحكمة اإلداریة العلیا برئاسة المستشار محمد أحمد الحسیني
في دعوى حل الحزب الوطني التي سبق وتقدم بھا عدد من المحامین " م٢٠٠٩-١٠- ٣"السبت   تفصل -الدولة
أمام محكمة القضاء اإلداري قبل أن تقضي بعدم اختصاصھا  -رئیس مجلس الشورى -صفوت الشریف ضد

 .واستندت الدعوى إلى عدم توفیق أوضاع الحزب بعد تأسیس لجنة األحزاب، بالفصل في األمر

أقصى ما یتمناه إلى أن الحزب الحاكم ال یھمھ ھذا األمر كثیًرا ف -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأشار النائب
 .أن یتم تمریر التوریث بشكل یقبلھ رغم أنف الشعب الذي یفتقد حریاتھ ویعیش تحت أجواء بولیسیة

ُیذكر أنَّ المدعین قد قالوا في دعواھم إن الحزب الوطني یتعین لقیامھ واستمراره االمتثال للشرعیة القانونیة 
منھ،  ١٧ة للقانون المنظم لتأسیس األحزاب خاصة المادة والدستوریة ال أن یقوم على أساس غیر شرعي بالمخالف

قبل تشكیل لجنة شئون األحزاب وقیام مجلس الشورى ومن ثم یكون میالده  ١٩٧٨وأضافوا أن الحزب نشأ عام 
غیر شرعي بحسبان أن قرار قبول قیام الحزب صدر عن لجنة مشكلة بقرار جمھوري ولیس بتشكیل قانوني، إذ 

ھو رئیس مجلس الوزراء لعدم وجود مجلس الشورى ولم یقم الحزب بعد ذلك بتوفیق أوضاعھ إن رئیس اللجنة 
وفقًا للتعدیالت الدستوریة التي تمت في ھذا الشأن، األمر الذي یعد معھ الحزب منعدم الوجود قانوًنا؛ مما 

 .یستوجب قیام رئیس لجنة شئون األحزاب السیاسیة باتخاذ إجراءات لحل الحزب
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لذكر أن ھیئة مفوضي الدولة سبق وأعدت تقریًرا في موضوع الدعوى انتھى إلى رفض حل الحزب جدیر با
الوطني، واستندت إلى أنَّھ الستمرار أي حزب یجب أن یكون لھ شروط منھا أن یكون لھ اسم ال یماثل أو یشابھ 

ستور والحفاظ على الوحدة اسم حزب آخر قائم، وعدم تعارض مبادئھ أو أھدافھ أو برامجھ في ممارستھ مع الد
وكلھا شروط ارتأت ھیئة مفوضي الدولة أنھا تتوافر في الحزب الوطني  .الوطنیة، وأن یكون لھ برنامج محدد

وبالتالي ال یمكن القول بأن ھناك امتناًعا من رئیس لجنة األحزاب السیاسیة عن اتخاذ إجراءات حل الحزب 
 .الوطني

01/10/2009 

 كالت سائقي تاكسي العاصمة مختار یطالب بحل مش 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین (طالب النائب عصام مختار 
المسئولین بمحافظة القاھرة بدراسة أوضاع ) عن دائرة مدینة نصر

سائقي تاكسي العاصمة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الحفاظ علي 
 .متمیزة حقوق العاملین وتقدیم خدمة

من سائقي تاكسي العاصمة تظاھروا أمام مقر محافظة القاھرة،  ٢٦كان 
وذلك بعد قرار مجلس إدارة الشركة برفع قیمة اإلیراد الشھري من 

جنیھ، وھو المبلغ الذي یجب على السائق تحصیلھ  ٤٨٠٠إلى  ٣٨٠٠
ر، مما أثار غضب السائقین، ، إذا قل اإلیراد عن المبلغ المذكو%١٠أو یخصم منھ % ١٠حتى ینال نسبة 

محاولة من اإلدارة إلجبارھم على الرحیل لتعیین سائقین جدد بأقل من "ووصف السائقون ھذه القرارات بأنھا 
  ."جنیًھا 750

على أھمیة أن تأخذ الحكومة في اعتبارھا الظروف الصعبة التي  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وشدد النائب
كَّد في ذات الوقت على أھمیة أن یتقن السائق وأال یتخلى عن المطالبة بحقوقھ بشكل یطرق یعیشھا المواطن، وأ

 .جمیع القنوات الشرعیة بما فیھا اإلضراب

03/10/2009 

 عدم احترام حقوق اإلنسان قضى على انتماء المصریین : مختار 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

ة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس عضو الكتلة البرلمانی(أكَّد النائب عصام مختار 
أنَّ ترسیخ قیم االنتماء في الشباب المصري لن یأتي بتعریفھم نظریا بالدور البطولي لقواتنا ) الشعب المصري

المسلحة وعظمة الجندي المصري، وإنما من خالل معایشة الشباب لواقع مصري مغایر تعظم فیھ حریات 
 .وتحترم فیھ كرامتھاإلنسان 

ندوة تثقیفیة بمختلف المحافظات وبحضور أعضاء برلمان  ١١كان المجلس القومي للشباب أعلن عن تنظیمھ 
الشباب والقیادات الشبابیة، وذلك في إطار احتفال المجلس بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وتھدف تلك 

مصر، وتعریفھم بالدور البطولي لقواتنا المسلحة وعظمة  الندوات إلى ترسیخ قیم الوالء واالنتماء لدى شباب
 .الجندي المصري

إنَّ الشباب المصري سیصدم حینما یقارن بین بطوالت نصر  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - وقال النائب
 .أكتوبر وفشل حكومة نظیف في الدویقة وعبارة السالم والطرق وحل أزمات الخبز والعنوسة والبطالة

ف عضو الكتلة أنَّ القصص البطولیة في أكتوبر أمر محمود ونتمنى أن یعید التاریخ نفس ھذه القصص وأضا
ولكن االنتماء اآلن یأتي عندما یستشعر المصري احترام الحكومة لكرامتھ ، اآلن في ظل العجرفة الصھیونیة

 .وتنصاع لمطالبھ العادلة وال تنتھك حریاتھ
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08/10/2009 

 شي ظاھرة السطو المسلح مختار یحذر من تف 
 عبد الرحمن المصري  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس (حذر النائب عصام مختار 
 .التي بدأت تظھر بكثرة ھذه األیام  من خطورة تفشي ظاھرة السطو المسلح) الشعب

إنَّ ھذه الحاالت المرفوضة ربما تكون رد فعل للتعامل السیئ  -(كوم برلمان دوت)في تصریٍح لـ - وقال النائب
 .الذي تمارسھ فئة قلیلة من الضباط مع المواطنین في أقسام الشرطة

وطالب بتحسین معاملة المواطنین في مراكز الشرطة حتى یدرك المواطن أھمیة دور رجل الشرطة وما یقدمھ 
 .ثقافة الخوف من ضباط الشرطةمن تضحیات لحمایة المواطن، وحتى تزول 

وحمَّل مختار الداخلیة المسئولیة الكاملة عن تفشي ظاھرة السطو المسلح بعد انشغالھا بما تسمیھ االمن السیاسي 
قتل   بھا على حساب األمن الجنائي ومالحقة عتاة اإلجرام الذین وصلوا إلى حد المعارضة والتنكیل   ومالحقة

 .ضباط الشرطة

قتلوا ھذا العام عدد رجال الشرطة كان آخرھم اللواء إبراھیم عبد   نَّ خارجین على القانون قدأ  جدیر بالذكر
المعبود مدیر المباحث الجنائیة بالسویس برصاص تجار مخدرات شنوا ھجوًما على سیارتھم وھم في طریقھم 

 .اة السویسلضبط قاتل متورط في جریمة قتل ضابط شرطة بمدینة السویس عند المدخل الجنوبي لقن

08/10/2009 

 اتھام بدو سیناء بالخیانة ذریعة لتجاھل مطالبھم : مختار 
 عبد الرحمن المصري  :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب(أكَّد عصام مختار 
ًما عن الخیانة، وأن مطالبھم وحقوقھم التي تتمثل أن بدو سیناء شرفاء وأصحاب ھمة وطنیة عالیة، وبعیدین تما

 .في إعمار شمال سیناء وتوفیر فرص عمل ومعاملتھم كباقي فئات الشعب المصري مشروعة

أكَّد مختار أن محاولة بعض الصحف الحكومیة الطعن في والء أھالي سیناء  (برلمان دوت كوم)وفي تصریٍح لـ
 .االستجابة للوعود الحكومیة المستمرة بحل مشاكلھملمصر ھدفھ التغطیة على مطالبھم وعدم 

وتساءل النائب عن سبب تجاھل الحكومة لمطالبھم، خاصة أنَّھم یمثلون خط الدفاع األول والوحید عن سیناء، 
 .وإلى متى یستمر التنكیل األمني بھم دون أي مبرر؟

تھ جریدة المسائیة متھمة أبناء سیناء كانت محافظة شمال سیناء شھدت اعتراضات واسعة من البدو على ما نشر
بعدم الوطنیة، وقالت مصادر قبلیة إنھ سیتم رفع عدد من الدعاوى القضائیة ضد الصحیفة والصحفیة وا لمركز 
 .القومي للبحوث وأحمد عبد الموجود الخبیر بالمركز لما تم تناولھ من إساءة لبدو سیناء والتشكیك في وطنیتھم

15/10/2009 
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 یطالب بردع كل من یھدد أمن مصر المائي  مختار 
 عبد الرحمن المصري  :كتب

بالدعوة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي(رحَّب عصام مختار 
للتسلح لحمایة موارد مصر المائیة، خاصة مع محاولة إسرائیل التأثیر على دول حوض النیل لخفض حصة 

 .ن المیاهمصر م

شراء صواریخ بالستیة للدفاع عن أي مغامرات " االستشاري الھندسي"حمزة   ممدوح. وأكَّد مختار أن طلب د
غیر محسوبة من أي جھة تھدد أمن مصر المائي وجھة نظر تأخذ في االعتبار، إذا لم تنجح المفاوضات الودیة 

لكل من تسول لھ نفسھ    وجود نوع من الردع والعروض التي تقدمھا الحكومة لدول حوض النیل، فال بد من
 .المساس بحصة مصر من میاه النیل

أو تي (على قناة ) بلدنا)ممدوح حمزة قد طالب الحكومة أثناء ظھوره في برنامج . وكان االستشاري الھندسي د
رد مصر طالب الحكومة بشراء صواریخ بالستیة ال تستخدم إال في حاالت الضرورة فقط للدفاع عن موا) في

 .المائیة

15/10/2009 

   

  

 تعمد تصدیر الغاز إلسرائیل إھدار للمال العام : مختار 
 عبد الرحمن المصري  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع و األمن القومي (اعتبر النائب عصام مختار 
الغاز إلسرائیل لثالثة صفقات جدیدة لتورید  المسئولة عن تصدیر) إي أم جي(توقیع شركة ) بمجلس الشعب 

 .  الغاز المصري للكیان الصھیوني إھدار متعمد للمال العام
حیث   ،أن الحكومة تمضي قدمًا ضد المصلحة الشعب وال تعره أي اھتمام    )برلمان دوت كوم ( وقال النائب ل 

تطرفة تدمر كل جسور التعایش السلمي على تصدیر الغاز المصري للعدو الصھیوني في ظل حكومة صھیونیة م
 . عبر استمرار بناء المستوطنات و تھوید القدس واستمرار قتل الجنود المصریین على الحدود

ثالثة صفقات مع عدد من شركات الطاقة    المسئولة عن تصدیر الغاز إلسرائیل أبرمت) إي أم جي)وكانت شركة 
و أنھا سوف ستضخ الغاز    و سوالد انیرجیا  حنیجف اینریجا و رامات   شركة أشدود اینرجیا   الصھیونیة ھم

عام على أن تباع وحدة الغاز  ١٨الطبیعي للشركات الثالث بھدف تشغیل محطات الطاقة التابعة لھم لمدة 
 . دوالرات 6المصري بمبلغ 

  

20/10/2009 

  "أبو زعبل"مختار یطالب بالنحقیق في ھروب مسجونین من  
 قي خلیفة الدسو :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین (أكد النائب عصام مختار 
أن ھروب ابني عم قاتل اللواء ) وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي

بما  -یعني.» أبو زعبل«إبراھیم عبد المعبود، مدیر مباحث السویس من 
أن األجھزة األمنیة في مصر مخترقة ویمكن  -ال یدع مجاًال للشك

 .بأي ثمن شراؤھا
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، ابنا عم قاتل اللواء إبراھیم عبد المعبود، مدیر مباحث »سنة ٣٩«وسلیمان سلیم » سنة ٣٦«كان منیفي سالمة 
السویس، تمكنا من الھرب من سجن أبو زعبل عن طریق سیارة نقل األغذیة بمساعدة فرد الشرطة المكلف 

ة، قد تلقى إخطاًرا من المقدم خالد بدر، رئیس مباحث بحراستھما، وكان اللواء محمد الفخراني، مدیر أمن القلیوبی
مركز الخانكة، بھروب المسجونین المحكوم علیھما بالسجن المؤبد من سجن لیمان أبو زعبل، وتوصلت تحریات 

اللواء محمود یسري، مدیر مباحث القلیوبیة، إلى أن المسجونین تمكنا من الھرب بمساعدة ناجي علي، مساعد 
 .بحراستھما، وذلك داخل سیارة تورید الطعام إلى السجنشرطة، المكلف 

أن تركیز الشرطة على الجانب السیاسي أفقدھا القدرة على  -(برلمان دوت كوم)في تصریح لـ -وأوضح النائب
 .الجنائي الشق على  فرض سیطرتھا

اال سیصبح المجتمع و   البد من معالجة ھذا االمر علي وجھ السرعة " وقال عضو لجنة الدفاع واالمن القومي
 " غابة ویفتقد االمن واالمان

22/10/2009 

 مختار یحذر من تجاھل ملف تعمیر سیناء  
 أحمد الشرقاوي ومحمد ضیاء  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین (رفض النائب عصام مختار 
 .تجاھل الحكومة لملف تعمیر سیناء) بمجلس الشعب

الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب الیوم  خالل اجتماع لجنة -وقال
قبل الحدیث عن التنمیة والتعمیر ال بد ": "م٢٠٠٩دیسمبر  ٩األربعاء "

أن نبحث عن طریقة لتھیئة واستقرار األمن داخل سیناء، خاصة في ظل 
لیس من مصلحة "االحتقان المستمر بین األھالي وأجھزة الشرطة، وقال 

كل الحكومات السابقة " قدم"خاصة أن مصر استمرار ھذا االحتقان، 
 ."كوارث ونحس

الحكومة ال " :وشھد االجتماع ھجوًما حاًدا على الحكومة بسبب إھمالھا لسیناء منذ تحریرھا، وقال عدد من النواب
 ."تعرف شیًئا عن سیناء إال أغنیة شادیة سینا رجعت كاملة لینا ومصر الیوم في عید

ھل تحظى سیناء بالتعمیر بالشكل الذي یحول دون إعادة احتاللھا مرة أخرى : حمدوتساءل النائب المستقل كمال أ
 .من قبل إسرائیل؟ أم أن الحكومة مقصرة؟

كوني كنت ضابًطا في القوات المسلحة فقد أعطاني علم بأھمیة تعمیر : "وقال اللواء فاروق طھ رئیس اللجنة
مشیًرا إلى أنَّ الجیش اإلسرائیلي تمكن من دخول سیناء في  ،"سیناء، خاصة بالبشر لمواجھة أیة أحالم إسرائیلیة

 .السابق؛ لكونھا خالیة من السكان بعكس السویس التي واجھت العدو من خالل المقاومة الشعبیة

وحذَّر النائُب المستقُل طلعت السادات من القرارات العشوائیة لمحافظي شمال وجنوب سیناء، مشیًرا إلى أنَّ مثل 
 ٢٠٠ھل من المعقول أن یتم فرض رسم قدره : ر تسببت في إحداث بلبلة واحتقان بین األھالي، متسائًالھذه األمو

 .جنیھ على كل فدان یتم ریھ بالمیاه رغم أن اآلبار الجوفیة المستخدمة یتحمل تكلفتھا المواطن؟

، متسائًال "المات االستفھامما سمعناه عن تعمیر سیناء یحمل العدید من ع: "وقال اللواء محمد عبد الفتاح عمر
 .عن سر تأخر تعمیر سیناء حتى اآلن

من ناحیة أخرى، شھد االجتماع ھجوًما حاًدا على وزارة الداخلیة بسبب قانون المرور، وأشار النواب الذین 
تقدموا بطلبات إحاطة إلى أن القانون یطبق لصالح وزارة الداخلیة وبطریقة خاطئة، وطالب النواب باطالعھم 

 .على الالئحة التنفیذیة لقانون المرور
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لقد تولیت العدید من المواقع القیادیة : "ووصف اللواء عبد الفتاح عمر ضباط المرور بأنھم لصوص، وقال
بوزارة الداخلیة إال أنني لم أصدق ضابط مرور واحد ولم أسمح ألي واحد منھم أن یدخل مكتبي حتى ال یسيء 

 .للجنة حذف عبارات عمر من المضبطة بحجة أنھا تسيء لوزارة الداخلیة، وقرر فاروق طھ رئیس ا"إلیھ

09/12/2009 

  "الھجانة"وقف عملیات اإلزالة في ... استجابة لمجلس الشعب 
في جلسة مجلس الشعب الیوم السبت أن الحكومة ستوقف ) رئیس مجلس الشعب(أكَّد الدكتور أحمد فتحي سرور 
 .ةعملیات اإلزالة في عزبة الھجان

عندما طلب إلقاء ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(جاء تأكید سرور تعقیًبا على النائب عصام مختار 
كلمة بخصوص التوصیات التي أصدرتھا اللجنة المشتركة من لجنتي اإلسكان واإلدارة المحلیة بمجلس الشعب 

ووصول األمر إلى إنزال السیدات بقمصان  بشأن موضوع إزالة عدد من المساكن بعزبة الھجانة بمدینة نصر
 .النوم ومنھم زوجات ضباط شرطة

وقد أكَّدت الحكومة في خطاب تلقاه المجلس من اللواء عبد السالم المحجوب وزیر الدولة للتنمیة المحلیة المصري 
 .أنھا تنظر بعین االعتبار والتقدیر لتلك التوصیات وتسعى لألخذ بھا ووضعھا موضع التنفیذ

قالت الحكومة في الخطاب الذي تاله الدكتور أحمد فتحي سرور رئیس المجلس في جلسة السبت إنھا بادرت و
فور تلقیھا التوصیات بتشكیل لجنة تضم متخصصین لوضعھا موضع التنفیذ التزاًما بالتعاون مع المجلس في تنفیذ 

 .خذ في ھذا الشأنالقانون وحمایة المواطنین، وأنھا ستوافي المجلس بالخطوات التي تت

وكانت اللجنة المشتركة من لجنتي اإلسكان واإلدارة المحلیة ناقشت في اجتماعین طلب اإلحاطة المقدم من عصام 
 .ونائب الحزب الوطني مصطفى السالب بشأن إزالة عدد من مساكن عزبة الھجانة) عضو الكتلة(مختار 

زة التنفیذیة للتحقیق لتحدید مسئولیتھم عن عدم إزالة كما طالبت توصیات اللجنة بإحالة المسئولین عن األجھ
المخالفات منذ بدایتھا وإحالة المالك المخالفین أیضا للتحقیق مع تطبیق إحكام قانون البناء التي تخضع المناطق 

 .غیر المخططة إلى أعمال التطویر والتحسین

خالل اجتماعھا األربعاء  -جلس الشعب، طالبتُیذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة اإلسكان واإلدارة المحلیة بم
طالب فیھ عدد كبیر من النواب بإقالة الدكتور عبد العظیم وزیر محافظ القاھرة، وإحالتھ للنائب العام  - الماضي

 .بعد تسببھ في كارثة كبرى

، منھا أن وكشف النواب عن العدید من المفاجآت الخطیرة التي شاھدوھا بأعینھم عند إزالة عقارات الھجانة
اللصوص والحرامیة من أجھزة اإلدارة المحلیة قاموا بفتح مزادات علنیة للمواطنین إللغاء قرارات اإلزالة مقابل 

 .مبالغ تصل إلى عشرة آالف جنیھ

بضرورة محاسبة محافظة القاھرة والمسئولین فیھا عن تقاعسھا على ) عضو الكتلة(وطالب النائب عصام مختار 
ماضیة في ترك البناء دون موافقات، وقال إن الفساد والرشوة وراء ظھور العدید من العشوائیات مدار السنوات ال

 على مستوى المحافظات

 
إن اهللا كان رحیًما بالشعب المصري أمس في عزبة الھجانة بعد أن ) عضو الكتلة(وقال النائب یسري بیومي 

  .لدولة للعشوائیاتنجحت أجھزة الشرطة في ضبط النفس، وطالب بإنشاء وزارة ل

19/12/2009 
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 مصر مطالبة بتأمین حدودھا من االعتداءات الصھیونیة : مختار
 خلیفة الدسوقي  :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي(اعتبر النائب عصام مختار 
ومن » شأن قومي«كل فوق األرض أو تحتھا تصریح وزیر الخارجیة المصري بأن تأمین حدود مصر بأي ش

 .أسرار الدولة وأمر یجب أال یتجاوز دور مصر المنتظر في المنطقة تجاه الشعب الفلسطیني

كان أحمد أبو الغیط، وزیر الخارجیة، قال إن أي إجراءات لصیانة األمن القومي المصري، وتأمین الحدود، مھما 
شائیة، أو ھندسیة، أو معدات جس، أو معدات لالستماع فوق األرض، كان شكل ھذه اإلجراءات، سواء أعمال إن

 .أو تحتھا، ھي شأن مصري یتعلق باألمن القومي، مشدًدا على أنھ یدخل في مسؤولیات الدولة وأسرارھا

إلى أن حدود مصر یجب أن تكون آمنة وال تمس، وھذا  -(برلمان دوت كوم)في تصریح لـ -وأشار عضو الكتلة
ویتفق علیھ الجمیع، لكن ھناك بعًدا عربیا وإسالمیا لمصر یملي علیھا أن تكون داعمة لفلسطین أمر بدیھي 

 .ولیست محاصرة

وشدد مختار على رفض أي خروقات لألمن القومي لمصر، مطالًبا بالسعي للتعامل بحزم مع الخروقات 
  .أبنائھا دون أي تحرك یذكرالصھیونیة لألمن المصري الذي تكرر مرات وفقدت مصر خاللھ عدًدا من 

23/12/2009 
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  "حقیبة اإلسعاف"النواب یتھمون الداخلیة بالتواطؤ مع شركة دعایة في 
 أحمد الشرقاوي  :كتب

مواجھات ساخنة " االثنین"شھد اجتماع لجنة الدفاع واألمن القومي الیوم 
بین نواب الحزب الوطني ونواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین، 

وزارة الداخلیة إزاء اتھام  وذلك بعدما أخذ نواب األغلبیة الدفاع عن
عضوي الكتلة البرلمانیة (النائبین إبراھیم الجعفري وعصام مختار 

الداخلیة بإعطاء إحدى الشركات المتخصصة في ) لإلخوان المسلمین
الدعایة واإلعالن حقوق الدعایة لحقیبة اإلسعاف وحمالت التوعیة 

شنوا لحوادث الطرق، وكعادتھم خرج نواب الوطني عن النص، و
ھجوًما حاًدا قاده اللواء محمد عبد الفتاح عمر الذي وصف جماعة 

 .اإلخوان بالدیكتاتوریة

حق الدعایة واإلعالن    إلعطائھا "أنتو كاسیت"واتھم النائب إبراھیم الجعفري وزارة الداخلیة بالتواطؤ مع شركة 
حة لالستخدام وتخالف شروط على توزیع حقیبة اإلسعاف غیر المطابقة للمواصفات القیاسیة وغیر صال

 .ومواصفات الجودة التي وضعتھا وزارة الصحة

استطاع أن یتغلغل في وزارة الداخلیة، وأن الوزارة تغلغلت داخل  "أنتو كاست"وقال إنَّ أنس فوزي رئیس شركة 
أنس فوزي، واتفقا على استغالل المواطن المصري واإلضرار بھ، وأضاف أن صاحب الشركة أصبح الضیف 

الرئیسي في جمیع المؤتمرات والحمالت التي تقوم بھا الداخلیة كان آخرھا المؤتمر الذي نّظمتھ الوزارة في شھر 
 .یونیو الماضي، الفتا إلى أن التوصیات التي خرجت عن المؤتمر صبت كلھا في مصلحة الشركة المذكورة

إنَّ من حق النائب أن یسأل عن أي شيء،  ودافع الجعفري عن حقھ في توجیھ ھذه االستفسارات للداخلیة قائًال
 ."أنا نائب وأستاذ جامعي وما عندیش خطوط حمراء: "منتقًدا سخونة نواب الوطني، وقال

وأمام سیل االنتقادات التي وجھھا نواب الوطني وشارك فیھا النائب رجب ھالل حمیدة الذي دافع عن الداخلیة، 
 .ات التي كانت ترغب في االستحواذ على حقیبة اإلسعافقائًال إنھا نجحت في التصدي لمافیا الشرك

إنَّ الالئحة تعطي النائب الحق في التقدم بطلب اإلحاطة حتى لو كان  (عضو الكتلة(وقال النائب عصام مختار 
مبنیا على إشاعات، منتقًدا قیام نواب األغلبیة إدخال جماعة اإلخوان المسلمین في أي حوار حتى لو لم تكن لھا 

 .القة بھع

وكشف الجعفري عن صورة فوتوغرافیة تجمع صاحب الشركة وعدد من قیادات وزارة الداخلیة، مشیًرا إلى قیام 
 .الداخلیة بإسناد العدید من أعمال الدعایة باألمر المباشر لھذه الشركة

جدید حاولت بعض ودافع اللواء شریف جمعة مساعد أول وزیر الداخلیة، قائًال إنھ بعد صدور قانون المرور ال
الشركات استغالل المواطنین والمغاالة في أسعار حقائب اإلسعاف، إال أن الداخلیة تدخلت وحددت سعر المثلث 

جنیًھا، مشیًرا أیًضا إلى قیام الوزارة بإعطاء المواطنین وقًتا كافًیا لتوفیق  ٤٠جنیًھا وشنطة اإلسعاف بـ ٢٠بـ
 .رات ھذه المواصفات الجدیدة إال أثناء التجدیدأوضاعھم، لذلك لم تطلب من أصحاب السیا

أمَّا بالنسبة لحمالت التوعیة التي تتقدم بھا الداخلیة لتوعیة المواطنین بحوادث الطرق وخطورتھا : "وأضاف
ورفع الوعي المروري فإن حملة الطریق األخیرة أعدتھا الداخلیة، وكانت بتكلیف إحدى شركات الدعایة 

لشركة المذكورة؛ ألنھا تملك المواصفات والخبرة حیث إنھا قامت بأعمال الدعایة واإلعالن، واختارت ا
 ."واإلعالن

04/01/2010 

   



 ٢٠١٠ مختار عصام / النائب

  "أنفلونزا الخنازیر"الكتلة تطالب بحمایة المسجونین من 
 
 محمد ضیاء الدین  :كتب

كشف اللواء عاطف شریف عبد السالم مساعد أول وزیر الداخلیة لقطاع 
رة الداخلیة حالًیا بتطعیم جمیع المسجونین بالطعم السجون عن قیام وزا

 .المضاد ألنفلونزا الخنازیر

ونفى أمام لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشعب ظھور أول حالة إیجابیة 
لم یظھر أي حالة داخل "بالمرض بین المساجین أو المعتقلین، قائًال 

ونزا السجون حتى اآلن وتم اتخاذ اإلجراءات الوقائیة ضد مرض أنفل
 ."الخنازیر منذ فترة طویلة قبل حلول فصل الشتاء

ألف كمامة للمسجونین كما یتم فحص أي  ٢٠٠وأشار إلى تشدید الداخلیة على زیارات أھالي المسجونین وتوفیر 
 .مسجون یخرج إلى جلسات في الخارج قبل وبعد عودتھ للسجن

الكشف عنھا وتوجیھھا للمستشفیات، موضًحا أنھ تم  وأضاف أنھ في حالة ظھور أیة حالة لألنفلونزا العادیة یتم
 .عمل غرف عزل داخل السجون الحتجاز المصابین باألنفلونزا العادیة

حول ما تردد عن ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(جاء ذلك رًدا على ما أثاره النائب عصام مختار 
زا الخنازیر، مطالًبا بالكشف عن اإلجراءات التي إصابة بعض المعتقلین في سجن أبو زعبل بمرض أنفلون

اتخذتھا الداخلیة للوقایة من المرض، خصوًصا في ظل تكدس السجون والمعتقالت؛ مما یؤدي إلى انتشار 
 .المرض بین المساجین

عضو (حسنین الشورة   من ناحیة أخرى شھد االجتماع معركة بین نواب اإلخوان والوطني بعدما كشفت النائب
أن بحوزتھ سي دي یثبت تورط الداخلیة في االعتداء على المواطنین بقریة كفر یعقوب ) لة البرلمانیة لإلخوانالكت

 .محافظة كفر الشیخ وإطالق قنابل مسیلة للدموع ورصاصات مطاطیة ضد المواطنین

18/01/2010 

 وحریصون على مستقبل مصر ... مشاكل الوطن عدیدة : مختار 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

أن ھناك ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(أكَّد عصام مختار 
مشاكل عدیدة یمر بھا الوطن متمثلة في مشاكل البدو والنوبیین والطائفیة 

الذي " االثنین"خالل اجتماع لجنة الدفاع الیوم  -وغیرھا، مشیًرا
خصص لمناقشة طلب إحاطتھ، حول مقتل مجموعة من الشباب على 

إلى حرص نواب اإلخوان  - لیبیا بأیدي أجھزة الشرطة -مطروححدود 
 .على استقرار الوطن واستجالء الحقائق في أي أمر یخص أمن مصر

من جانبھ، زعم اللواء حامد راشد مدیر عام الشئون القانونیة بوزارة 
الشرطة  لیبیا على أیدي قوات -الداخلیة عدم وجود أیة حاالت لقتل أي شاب مصري على حدود مطروح

المصریة، وقال إن الشرطة ال تقوم بعملیات تأمین الحدود التي تعد من اختصاص حرس الحدود والقوات 
 .المسلحة، مبیًنا أن ما نشر بالصحف عن مقتل ھؤالء الشباب عاٍر تماًما من الصحة

لرحمن راضي ومعھ نائب وخروًجا على اإلجراءات البرلمانیة شھدت اللجنة منذ بدایاتھا تحامًال من النائب عبد ا
: ، مما دعا مختار للرد قائًال"بالمحظور"مطروح حسین جارح ضد طلب اإلحاطة الذي تقدم بھ النائب بوصفھ 

لست محظوًرا، بل أنا أنضم لجماعة معروفة ملء السمع والبصر، وعلى فكرة الصحافة نفسھا تتنافس إلجراء "
 ."أحادیث صحفیة مع المرشد الجدید
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أن ھناك مشاكل عدیدة یمر بھا الوطن متمثلة في ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(مختار أكَّد عصام 
الذي خصص " االثنین"خالل اجتماع لجنة الدفاع الیوم  -مشاكل البدو والنوبیین والطائفیة وغیرھا، مشیًرا

إلى  -بأیدي أجھزة الشرطةلیبیا  -لمناقشة طلب إحاطتھ، حول مقتل مجموعة من الشباب على حدود مطروح
 .حرص نواب اإلخوان على استقرار الوطن واستجالء الحقائق في أي أمر یخص أمن مصر

من جانبھ، زعم اللواء حامد راشد مدیر عام الشئون القانونیة بوزارة الداخلیة عدم وجود أیة حاالت لقتل أي شاب 
یة، وقال إن الشرطة ال تقوم بعملیات تأمین لیبیا على أیدي قوات الشرطة المصر -مصري على حدود مطروح

الحدود التي تعد من اختصاص حرس الحدود والقوات المسلحة، مبیًنا أن ما نشر بالصحف عن مقتل ھؤالء 
 .الشباب عاٍر تماًما من الصحة

عھ نائب وخروًجا على اإلجراءات البرلمانیة شھدت اللجنة منذ بدایاتھا تحامًال من النائب عبد الرحمن راضي وم
: ، مما دعا مختار للرد قائًال"بالمحظور"مطروح حسین جارح ضد طلب اإلحاطة الذي تقدم بھ النائب بوصفھ 

لست محظوًرا، بل أنا أنضم لجماعة معروفة ملء السمع والبصر، وعلى فكرة الصحافة نفسھا تتنافس إلجراء "
 ."أحادیث صحفیة مع المرشد الجدید

18/01/2010 

 لحكومة بتسھیل اإلدمان للشباب مختار یتھم ا 
 عبد الرحمن المصري  :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین و عضو لجنة األمن القومي بمجلس الشعب(اتھم النائب عصام مختار
 .الحكومة بالفشل في القضاء على االتجار بالمخدرات

ت بات أسھل من الحصول على رغیف الخبز إن الحصول على المخدا): "برلمان دوت كوم(وقال في تصریح لـ
على العكس تمام من المخدرات التي تحصل علیھا   الذي یكلفك الحصول علیھ الوقوف لساعات في طابور

 ."بالتلیفون

وحذر من افتراس اإلدمان لمالیین من أبناء ھذا الوطن بسبب الفساد الحكومي الذي أدى إلى انتشار العشوائیات 
ة أطفال الشوارع بصورة مخیفة مما أثر تأثیًرا خطیًرا على األمن االجتماعي وكیان المجتمع بدرجة كبیرة وزیاد

 .المصري وبنائھ

م أثبت أن نسبة المدمنین بلغت ٢٠٠٨وأكد أن نتائج المسح القومي لإلدمان الصادر عن وزارة الصحة في عام 
وا المخدرات وزاد عدد المدمنین على مالیین مصر تعاط ٨من إجمالي عدد سكان مصر أي ما یقرب من  9.8%

 .ملیون مدمن ١.٥

وطالب الدولة بأن تأخذ األمر بجدیة وتطبق القانون بصرامة على كل من یثبت تورطھ في االتجار بالمخدرات 
 .والعمل على سد ثغرات القانون التي ینفذ منھا تجار المخدرات من العقاب

مد رجب أكد في اجتماع لجنة الشئون العربیة والدفاع بمجلس وكان زعیم األغلبیة بمجلس الشورى النائب مح
 ."عیني عینك"أن تجارة البانجو في سیناء  ٢٣/٢/٢٠١٠الشورى یوم الثالثاء 

27/02/2010  
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 نواب الوطني " بزنسة" مختار یطالب بسرعة التصدي لـ
 خلیفة الدسوقي  :كتب

أن ھناك اتھامات عدیدة ألغلبیة نواب ) خوان المسلمینعضو الكتلة البرلمانیة لإل(أكد النائب عصام مختار 
 .الوطني في استغالل نفوذھم في ممارسة أعمال البیزنس

كانت الدكتورة غادة موسى، األمین العام للجنة الشفافیة والنزاھة التابعة لوزارة التنمیة اإلداریة، أكدت أن التقریر 
القادم، مشیرة إلى أن أھم مالمح ھذا التقریر تتمثل في تناول  سوف یصدر نھایة األسبوع ٢٠٠٩الثالث للجنة لعام 

 .(بیزنس(قضیة تضارب المصالح واستغالل بعض أعضاء مجلس الشعب لنفوذھم في ممارسة أعمال خاصة 

وأضافت أن عدم وجود الصراحة وغیاب الصدق والعدالة من شأنھ أن یؤدي إلى المزید من عدم الشفافیة وعدم 
 .الذي یترتب علیھ اللجوء إلى العنف وزیادتھ في المجتمع النزاھة، األمر

وأشار عضو الكتلة إلى أنَّ ھناك كثیًرا من القوانین التي ُمررت في مجلس الشعب بدت وكأنھا لصالح أصحاب 
البیزنس مثل قانون االحتكار، محذًرا من إیجاد حملة لتشویھ صورة مجلس الشعب عامة بھذه التعامالت غیر 

 .لنواب الوطني المقبولة

14/03/2010 

 مختار یتحفظ على تفویض الرئیس في إصدار قرارات لھا قوة القانون  
 خلیفة الدسوقي ومحمد ضیاء الدین وأحمد الشرقاوي: كتب

تفویض ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان(مختار    رفض النائب عصام
د تحفظھ سنوات جدیدة بع ٣الرئیس مبارك في عقد صفقات السالح لمدة 
والخاص  ١٩٧٤لعام  ٤٩على الموافقة باستمرار العمل بالقانون رقم 

بتفویض الرئیس في إصدار قرارات لھا قوة القانون في مجال اإلنتاج 
الحربي، وبرر مختار موقفھ بأن انتخابات الرئاسة المقبلة ستتم في نھایة 

یض ُیقدَّم العام المقبل ومدة التفویض ثالث سنوات، وبذلك فإن ھذا التفو
على بیاض للرئیس مبارك أو لغیره، خاصة أن الرئیس لم یحدد موقفھ 

 .حتى اآلن

بینما وافق نواب الوطني على التفویض خالل اجتماع لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب الیوم 
یساعد على إقامة صناعات إن ذلك یزید دعم القوة القتالیة لقواتنا المسلحة و"وبرروا موافقتھم بقولھم " األربعاء"

 ."حربیة متطورة

في مشادة معھم، وقال عمر عبارات مدح للرئیس ) وكیل اللجنة(وكعادتھ دخل اللواء محمد عبد الفتاح عمر 
فمبارك : "، وأضاف"مبارك صمام األمان، ونحن نقدم لھ رقابنا ورقاب شعبنا ونحن مطمئنون: "مبارك، منھا

منھ، وال بد أن نعطیھ كل شيء حتى وإن اقترب من الدكتاتوریة فھو الدیكتاتور لیس شخًصا عادیا حتى نتوجس 
 ."العادل و الدیموقراطي األول

نحن نحترم ونقدر الرئیس مبارك، ونحن لسنا مع التألیھ ألي شخص " :(عضو الكتلة(وقال النائب عصام مختار 
عندنا انتخابات رئاسیة بعد أقل من عامین : "ف، وأضا"ومبررات التفویض غیر قائمة؛ ألننا اخترنا طریق السالم

 ."فھل نمد التفویض إلى علم الغیب

: وتعجَّب مختار من إصرار الحكومة على تمریر استمرار التفویض بحجة المخاطر التي تمر بھا الدولة، وقال
أحًدا یتحرك لمواجھة  إنَّ المخاطر تزداد في المنطقة ونتنیاھو مستمر في تھوید فلسطین وأمریكا تسانده، ولم نر"

 ."ھل كلمة المخاطر ال تظھر إال عندما نرید أن نمرر قانوًنا: ، متسائًال"ھذه المخاطر
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كان اللواء ممدوح شاھین ممثل وزارة الدفاع أوضح أنَّ القانون یفوض رئیس الجمھوریة بصفتھ ونصوص 
ورة واالستثنائیة، الفًتا إلى أن المخاطر القانون عامة ومجردة، مشیًرا إلى أنَّ التفویض یكون في حاالت الضر

التي تمر بھا الدولة اآلن ھي ظروف استثنائیة، وكان مجلس الشورى المصري قد وافق االثنین على مشروع 
 .القانون

وأوضح تقریر لجنة الشئون العربیة والخارجیة واألمن القومي حول مشروع القانون أن القانون صدر عام 
رئیس الجمھوریة بإصدار قرارات لھا قوة القانون بالتصدیق على االتفاقیات  م، ونص على تفویض١٩٧٤

المتعلقة باإلنتاج الحربي الالزمة إلقامة صناعة حربیة متطورة وقادرة على تغطیة احتیاجات القوات المسلحة، 
 .ق الحرةوال تخضع ھذه المشروعات ألحكام القوانین المنظمة الستثمار المال العربي واألجنبي والمناط

24/03/2010 

 وتشكر الحكومة على اعتقالھم " ١"إسرائیل تعتبر اإلخوان العدو رقم : مختار 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

ھو أداء واجب الشكر من جانب الصھاینة تجاه الحكومة المصریة التي تعتقل قیادات وكوادر اإلخوان بمصر "
) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(ب عصام مختار ، ھكذا عقب النائ"العدو رقم واحد للكیان الصھیوني

على اھتمام صحف العدو الصھیوني بدراسة أعدَّھا أحد المستشارین السابقین للرئیس الصھیوني شیمون بیریز، 
وطالب فیھا الحكومة المصریة بتضییق الخناق أكثر على جماعة اإلخوان المسلمین لیس في العمل السیاسي 

ا في أعمالھا الدعویة واالجتماعیة وغیرھا، مشیًدا باعتقال الدكتور محمود عزت وعدٍد من أعضاء فحسب، وإنم
 .مكتب اإلرشاد ومنعھم جمیًعا من السفر للخارج

الصھیونیة نشرت دراسة مستفیضة أجراھا روث فاسرمان الند أحد ) جیروزالیم بوست(وكانت صحیفة 
یمون بیریز تحدَّث فیھا عن جماعة اإلخوان المسلمین في مصر، المستشارین السابقین للرئیس الصھیوني ش

وطالب فاسرمان النظام المصري بقطع كافة . مؤكًدا أن جماعة اإلخوان تعد أكبر خطر یھدد الكیان الصھیوني
وحذَّر . السبل أمام ترشح الجماعة في االنتخابات من أجل استمرار عملیة السالم بین مصر والكیان الصھیوني

أن السماح للجماعة بالعمل في المجتمع سیؤثر في المدى البعید على الشعب المصري الفقیر الذي تقدَّم لھ من 
الجماعة وعدد من الجماعات اإلسالمیة األخرى ما تعجز الحكومة عن تقدیمھ من خدمات اجتماعیة وتعلیمیة 

 .وغیرھا

المصریة ترى اإلخوان صداًعا مزمًنا لھم بسبب  أنَّ الحكومة -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأوضح النائب
مواجھات اإلخوان للفساد واالستبداد، والكیان الصھیوني یرى اإلخوان داعمین لصمود المشروع اإلسالمي في 

 .العالم وحریصین على مواصلة الدفاع عن المقدسات ومساندة األخوة الفلسطینیین

إلخوان یكشف مدى التنسیق الكامل بین مصر والكیان الصھیوني وأشار عضو الكتلة إلى أنَّ ھدف االعتقاالت ل
الذي وضح بشكٍل كبیٍر عقب اندالع المظاھرات اإلخوانیة المدافعة عن المقدسات التي اعتقل بسببھا عشرات 

  .القیادات والكوادر من الجماعة

29/03/2010 

   

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٠ مختار عصام / النائب

  
 النقل الجماعي بالحي العاشر فوق القانون : مختار
 خلیفة الدسوقي  :كتب

بطلب إحاطة إلى ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مدینة نصر(تقدم النائب عصام مختار 
وزراء التنمیة المحلیة والداخلیة واإلسكان، حول الخطورة التي تشكلھا سیارات النقل الجماعي التابعة لشركة 

 .ثالث بالحي العاشرتسمى أبو الدھب التي تعمل على خط التجمع ال

وتساءل النائب عن كیفیة السماح لھذه المركبات المتھالكة والكثیرة األعطال التي على درجة عالیة من اإلھمال 
 .وسوء النظافة التي فرضت علي المواطنین لتمریر معاناتھم وآالمھم

نھا تتمتع بحصانة وحمایة خاصة رغم التقدم بشكاوى عدیدة للمسئولین وطلبات اإلحاطة لكن یبدو أ: "وقال النائب
 .تحول دون النظر إلیھا

من وراء ھذه الصفقة الردیئة؟ وأین وزارة الداخلیة من شروط األمن والتلوث البیئي وانعدام : وتساءل مختار
 .الصیانة والسالمة بھذه المركبات؟

الء الطریق أمامھا من أي ما ھي معاییر الترخیص لمثل ھذه المركبات التي فرضت وتم إخ: كما تساءل النائب
 بدائل على دافعي الضرائب؟

 .أین وزارة اإلسكان المسئولة عن التجمعات العمرانیة وخرق مواطنین؟: كما تساءل

30/03/2010 

 مقلب قمامة یحاصر مساكن الطوب الرملي : مختار 
) ة نصر بمحافظة القاھرةعضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن دائرة مدین(تقدم النائب عصام مختار 

بطلب إحاطة عاجل إلى رئیس مجلس الوزراء ووزیري التنمیة المحلیة والبیئة، حول عدم غلق مقلب القمامة 
 .الذي یحاصر مساكن الطوب الرملي بدائرة مدینة نصر القاھرة

لمقلب، وبخاصة وأوضح النائب أن ھذا األمر أصبح یشكل خطورة داھمة على حیاة المواطنین بسبب وجود ھذا ا
أنھ أصبح متاخًما بصورة مخیفة للمساكن التي یقیم بھا المواطنون فضًال عن أنھ أصبح مأوى للعدید من 

 .الخارجین على القانون؛ مما یسھل سرقة المساكن والسطو علیھا

بعد وقت  ھل یعقل في القرن الحالي وجود ھذا المقلب الذي یتسبب في دفن معالم ھذه المنطقة: وتساءل النائب
قریب جًدا؟ وأین وزارة البیئة من مقاومة التلوث الناتج عن ھذه المخالفات وكذلك عند حرقھا أم أن حیاة 

 .المواطنین أصبحت خارج اھتمام الحكومة؟

كیف یستمر فتح ھذا المقلب مع تكاسل السائقین في إلقاء المخالفات فیھ وإلقائھا في : كما تساءل عضو الكتلة
ولھ مما یشكل عبًئا لھیئة النظافة التي أصبحت تمارس لعبة القط والفأر في محاولة السیطرة على المنطقة من ح

إلقاء المخلفات حول ھذه المنطقة فضًال عن وجود المقالب العمومیة بمدینة نصر على بعد أمتار قلیلة من ھذا 
 .المقلب وسط المساكن؟

31/03/2010 
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 مختار یطالب بالتحقیق في تراخي الداخلیة مع تجار المخدرات 
 
 
 محمد ضیاء الدین  :كتب

) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(طالب النائب عصام مختار 
بضرورة التحقیق في إھمال وتراخي بعض رجال الشرطة في أداء 

ب وأنھم مھامھم تجاه تجار المخدرات، حیث یفترض بھم أنھم حماة للشع
 .مصدر أمن للوطن

قدم طلب إحاطة عن ھروب أحد تجار المخدرات    وكان مختار قد
 .بسیارة الشرطة أثناء مطاردة الشرطة لھ حیث كان في حوزتھ مخدرات

، مشیًرا على أن ھذه الواقعة تصادفت مع حدوث واقعة "إن ھذه الواقعة تسيء لوزارة الداخلیة"وقال النائب 
 .مسة أشخاص باالعتداء على رجال الشرطة، مطالًبا بضرورة تأمین رجال الشرطةمشابھة بعد قیام خ

ھل سیكون ھذا ": االثنین"خالل اجتماع لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب الیوم  - وتساءل عضو الكتلة
ئ مع أمثال ھؤالء الحدث مبرًرا للحكومة لمد حالة الطوارئ في البالد؟ ولماذا لم تستخدم الحكومة قانون الطوار

 .أم أنھا تطبق حالة الطوارئ فقط على الشرفاء أمثال الدكتور جمال حشمت، والمھندس أسامة سلیمان؟

من جانبھ قال اللواء حامد راشد مساعد وزیر الداخلیة إنھ تم إحالة الضابط المتقاعس في واقعة ھروب أحد 
لمحكمة التأدیبیة ونفى راشد أن تكون ھذه الواقعة مرتبطة األفراد والمتھم بحیازة المخدرات بسیارة الشرطة إلى ا

إبریل وذلك حینما استوقفت سیارة  ١٦وأشار إلى أن الواقعة حدثت في . بطرح الحكومة مدھا لحالة الطوارئ
  .الشرطة بأحد شوارع قسم الھرم سیارة كان یقودھا شخص تبین عدم حیازتھ لرخصة القیادة

10/05/2010 

 اإلفراج الفوري عن معتقلي فلسطین في سجون مصر مختار یطالب ب 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس (طالب النائب عصام مختار 
ة وھم الحكومة المصریة باإلفراج الفوري عن معتقلي دولة فلسطین الشقیقة من السجون المصریة، خاص) الشعب

 .لم یرتكبوا ما یخالف قانون الدولة المصریة

كان متحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمیة حماس أعلن الیوم األربعاء، أن السلطات المصریة ال تزال تعتقل 
من حماس، متھًما إیاھا بممارسة التعذیب بحقھم، مطالًبا السلطات المصریة باإلفراج  ١١ثالثین فلسطینیا بینھم 

 .عنھم

إلى أن التعسف مع األشقاء الفلسطینیین في ظل محنتھم الحالیة  -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأشار النائُب
ھو إساءة لتاریخ مصر ولصورتھا، مطالًبا السلطات المصریة بتحسین صورتھا والعمل على االنتصار للقضیة 

 .ي جریمة ترتكبالفلسطینیة وحقوقھا المشروعة بدًال من اعتقال أبنائھا دون أ

15/05/2010 
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 الحكومة تتحمل مسئولیة قطع المتظاھرین للطرق : عامر ومختار
 
 محمد ضیاء الدین  :كتب

حمَّل عدد من نواب مجلس الشعب الحكومة مسئولیة ازدیاد ظاھرة قطع 
 .الطریق لالحتجاج على قرارات الحكومة العشوائیة

واألمن القومي بمجلس الشعب خالل اجتماع لجنة الدفاع  -أكَّد النواُب
أنَّ الحكومة دخلت موسوعة جنیس في كراھیة  - "األربعاء"الیوم 

المواطنین لھا، الفتین إلى أن قیام أھالي جزیرة محمد بقطع الطریق 
 ٦الدائري یوم الجمعة الماضي، احتجاًجا على ضم الجزیرة إلى محافظة 

ة واإلسكان مسئولیاتھا أكتوبر بعد أن نقصت كل من وزارة التنمیة المحلی
 .في توفیر االحتجاجات ألھالي الجزیرة

قوات الشرطة بالتعدي على أھالي الجزیرة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(واتھم النائب محمود عامر 
ة إلى إلجبارھم على العودة إلى مساكنھم وعدم التظاھر ضد قرار النقل، مبیًنا خطورة ما یثار من اتجاه الدول

 .فداًنا من أرض جزیرة محمد لبیعھا إلى المستثمرین ١٧٠اقتطاع 

لألسف الحكومة  :مؤكًدا عشوائیة قرارات الحكومة، وقال) عضو الكتلة(ووافقھ الرأي النائب عصام مختار 
 ."المصریة تعمل في جزر منعزلة

طة محمود عامر والنائب عبد الفتاح شھد االجتماع برئاسة اللواء فاروق طھ مشادة كالمیة بین مقدم طلب اإلحا
عمر وكیل اللجنة البرلمانیة، وذلك على خلفیھ ما أثاره األخیر من الدور الذي یقدمھ رجال وزارة الداخلیة، وقال 

إن الشرطة دورھا حمایة األمن بصرف النظر عن جزیرة محمد أو جزیرة عیسى، مبیًنا إلى أن قطع الطرق 
 .یة ورد علیھ النائب محمود عامر، قائًال أنت جاي تعطینا درس عن دور الشرطةواألسالك التلیفونیة ھي جنا

فیما نفى اللواء حامد راشد مساعد وزیر الداخلیة وقوع أیة تجاوزات من قوات األمن مع أھالي جزیرة محمد 
ر مع الذین قطعوا الطریق الدائري الجمعة الماضي، وقال إن قوات األمن التزمت ضبط النفس وسعة الصد

المواطنین، واضطرت إلى استخدام الغاز المسیل للدموع لتفریق المواطنین الذین رفضوا االلتزام بدعوتھم للعودة 
 .إلى مساكنھم واللجوء للطرق القانونیة في حل مشاكلھم

طیط وأكَّد الدكتور عصام جالل سعد مدیر عام المتابعة بوزارة التنمیة أن وزارة اإلسكان ممثلة في ھیئة التخ
أكتوبر وصدر بناء على اقتراح القرار  ٦العمراني ھي المسئولة عن نقل تبعیة جزیرة محمد وطناش إلى 

 .الجمھوري بالنقل

وعاد اللواء حامد راشد لیؤكد أن الداخلیة تلقت خطاًبا من نواب مجلس الشعب والشورى لالعتذار عما بدر من 
فتال اللواء راشد أسماءھم، فرد علیھ " دول مین؟"مر النواب قلة من أھالي جزیرة محمد، ورد النائب محمود عا

، فیما أكد اللواء فاروق "ھو إیھ ده یعني نواب الوطني یھود ما ھم نواب الشعب؟: "النائب عبد الفتاح عمر، قائًال
طھ رئیس لجنة الدفاع واألمن القومي في نھایة االجتماع أن مشكلة أھالي جزیرة محمد من اختصاص لجنة 

إلدارة المحلیة، وكان یجب مناقشة الموضوع في اللجنة المختصة، حیث إن اختصاص لجنة الدفاع في طلب ا
  .اإلحاطة المنظور یكمن فقط في اعتقاالت بعض مواطني الجزیرة بعد قطعھم للطریق الدائري

19/05/2010 
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 ملف مقلق ".. المصریون المتزوجون بإسرائیلیات: "مختار
 سوقي خلیفة الد :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس (طالب النائب عصام مختار 
الحكومة المصریة بتحرك جاد تجاه ملف المصریین المتزوجین بإسرائیلیات بما یحفظ األمن القومي ) الشعب

 .المصري، واصًفا ھذا الملف بأنھ مقلق

ألف  30یولیو المقبل للنطق بالحكم في دعوى إسقاط الجنسیة عن  ٥إلداري حددت جلسة كانت محكمة القضاء ا
 .مصري، بسبب زواجھم من إسرائیلیات

وشھدت جلسة أمس مشادات بین نبیھ الوحش، المحامي، ودفاع وزارة الداخلیة، الذي قال إن الوزارة لیست لدیھا 
، مما أثار غضب »لیس كل إسرائیلي صھیونیا«: أضافمعلومات كافیة عن زواج المصریین من إسرائیلیات،و

الوحش، الذي اتھم دفاع الداخلیة بأنھ یمثل منظومة فساد وانتھت المشادة بینھما بتقدیم كلیھما شكوى ضد اآلخر 
 .إلى المحكمة یتھمھ فیھا بالسب والقذف

جلسات المحكمة یحتاج إعادة  أن ما تثیره الحكومة خالل -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأوضح النائب
نظر، خاصة أنَّ الشعوب العربیة واإلسالمیة صارت تحمل عداًء كبیًرا للتواجد الصھیوني في المنطقة، معرًبا أن 
أملھ أن یبدي القضاء كلمتھ لیقطع كل الطرق على الذین یریدون اللعب بمصر وأمنھا القومي في الوقت الحالي أو 

 .في المستقبل

22/05/2010 

 تفاقیتان بین مصر والسعودیة للحد من المخدرات  
على " االثنین" وافقت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب الیوم

نقل المحكوم "اتفاقیتین للتعاون مع المملكة العربیة السعودیة في مجالي 
مكافحة االتجار غیر المشروع "، و"علیھم بعقوبات سالبة للحریة

 ."بالمخدرات وتھریبھا

وقال السفیر أشرف عقل، نائب مساعد وزیر الخارجیة للشئون 
البرلمانیة، إن القنصلیات المصریة في الخارج تتحرك فور علمھا 

 .بالقبض على مواطن مصرى فى أى دولة

وأضاف ردًا على مطالبة النائب رفعت بسیونى بإلزام الدول بإخطار القنصلیات فور القبض على أى مواطن 
صعوبة فى وضع مثل ھذا الشرط فى االتفاقیات، ألن ھذا األمر من أعمال السیادة الخاصة  مصري، أن ھناك

بالدول، وتابع أحیانًا ال نعلم بالقبض على أى شخص وفقًا لظروف الحدث نفسھ، وفور علمنا بذلك نقوم فورًا 
  .بحضور التحقیقات معھ

عن إمكانیة تطبیق اتفاقیة مكافحة االتجار فى ) مینعضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسل(وتساءل عصام مختار 
نحن فى مصر نطبق قانون الطوارئ فى مكافحة : "المخدرات فى ظل اختالف القوانین بین البلدین قائًال

المخدرات والسعودیة ال تقوم بذلك فى الوقت الذى تطبق فیھ السعودیة عقوبة اإلعدام فى تجارة المخدرات، فھل 
 ؟ .مع االتفاقیةیعد ذلك تعارضا 

إن ھذه االتفاقیة تعاون وال عالقة : "وعقب اللواء حامد راشد، مساعد أول وزیر الداخلیة للشئون القانونیة، قائًال
تدابیر ولیست عقوبات، واالتفاقیات بطبیعتھا ال " الطوارئ"وأضاف أن " لھا بالقوانین المطبقة داخل كل دولة
 ل دولة، ألنھ أمر یخص السیادة الوطنیة لھاتؤثر على العقوبات التى تأخذ بھا ك

24/05/2010 
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 مختار یرفض زیادة الحكومة المقبلة ألسعار الحج  
 خلیفة الدسوقي  :كتب

% ١٤زیادة الحكومة أسعار الحج بنسبة ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(استنكر النائب عصام مختار 
 .عن العام الماضي

ھذا اتجاه لوضع عراقیل كبیرة أمام الحجاج للحد من الحج ): "برلمان دوت كوم(ح لـفي تصری - وقال مختار
 ."والعمرة بعكس أي رحالت أخرى تتم في شرم الشیخ وغیرھا

إن الحكومة استمرأت أن ترفع أسعار الحج ولم تضع في حسبانھا أي اعتبار للظروف الصعبة : "وأضاف مختار
 ."ھا الفاشلةالتي یعیشھا المصریون بسبب سیاسات

كان اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومیة للحج والعمرة برئاسة الدكتور على المصیلحى، وزیر التضامن 
و تم .٢٠١٠/  ١٤٣١قد اعتمد استعدادات المؤسسة لموسم الحج لعام .االجتماعى، فى حضور أعضاء المجلس

مواطن المصرى أثناء تأدیة المناسك مناقشة تكالیف رحلة الحج على أساس تقدیم أفضل خدمة ورعایة لل
باألراضى المقدسة، وذلك تمشیا مع التعدیالت الجدیدة فى الئحة إسكان الحجاج بمكة المكرمة، وھذا بزیادة 

عن العام الماضى، واتجاه األسعار إلى الزیادة بالنسبة نفسھ تقریبا % ١٤المساحة المخصصة لكل حاج بنسبة 
المصیلحى وزیر التضامن االجتماعى إن زیادة األسعار جاء نتیجة اتجاه شركات على .وقال د.عن العام الماضى

قبل، أثناء، "إدارة وتشغیل الفنادق وأصحاب الفنادق بالمنطقة المركزیة إلى تجزئة موسم الحج إلى ثالثة مواسم 
ؤسسة لتقدیم أفضل ، وبالتالى ارتفاع سعر الموسم بالكامل، باإلضافة إلى مشروع توسعة الحرم، وسعى الم"بعد

 .الخدمات للحجاج المصریین وتیسیر أداء الحج لھم

27/05/2010 

 بلطجیا إلفساد الشورى  ٦٥٠الحكومة أفرجت عن : مختار 
 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس (ربط النائب عصام مختار 
معتقًال جنائیا طوال األسبوع الماضي من سجني برج العرب  ٦٥٠ن إطالق وزارة الداخلیة سراح نحو بی) الشعب

باإلسكندریة والوادي الجدید تم إلقاء القبض علیھم على خلفیة القیام بأعمال بلطجة وقطع الطرق وبین إمكانیة 
 .استخدام بعضھا في إفساد انتخابات الشورى القادمة

معتقل دفعة واحدة، أعقبتھ مصلحة  ٣٠٠رب شھد اإلفراج بدایة األسبوع الماضي عن نحو كان سجن برج الع
آخرین، معظمھم من محافظات اإلسكندریة والبحیرة الذین صدرت بحقھم مذكرات  ٢٠٠السجون باإلفراج عن 

 .اعتقال، نظًرا لمشاغباتھم الكثیرة

قًال جنائیًا، ممن تشتبھ السلطات األمنیة في معت ١٥٠وأوضحت أن سجن الوادي الجدید شھد أمس خروج نحو 
إن اإلفراج عن ھؤالء یأتى على خلفیة «: وقالت المصادر.قیامھم باالتجار في السالح وارتكاب أعمال بلطجة

 .«تطبیق قانون الطوارئ على حالتي اإلرھاب واالتجار في المخدرات فقط

اولة بأنھا التفاف على التصریحات الحكومیة التي ھذه المح -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ - ووصف النائب
أطلقت باإلفراج عن جمیع المعتقلین الذین لم یدانوا بجرائم إرھاب أو مخدرات، متھًما الحكومة بمحاولة خداع 

 .الشعب المصري

نذ أین المعتقلون السیاسیون من حسابات الحكومة أم أن مد حالة الطوارئ كان المقصود بھ م: "وتساءل مختار
 ."اللحظة األولى ھو مواجھة معارضي النظام الفاسد المستبد؟

30/05/2010 



 ٢٠١٠ مختار عصام / النائب

 مختار یتھم الحكومة بالرضوخ لضغوط أصحاب البیزنس  
وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصالت والدفاع واألمن 

القومي بمجلس الشعب الیوم، برئاسة حمدي الطحان، على مشروع 
حكومة بتعدیل بعض أحكام القانون، وذلك بأن یلتزم قانون القدم من ال

مالكو المقطورات بعدم تسییرھا بعد انقضاء عامین من تاریخ العمل بھذا 
 .القانون

ویجوز خالل السنة األخیرة سحب تراخیص ھذه المقطورات بصورة 
تدریجیة وفقا ألقدمیة تاریخ إنتاج المقطورة وفقا لقرار یصدر من وزیر 

 .تفاق مع زیر النقلالداخلیة باال

وحمدي الطحان رئیس ) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان(فیما شھدت اللجنة مواجھة بین النائب عصام مختار 
اللجنة ومحمود عسل رئیس ھیئة التنمیة الصناعیة بسبب انتقاد نائب اإلخوان لكثرة تعدیالت قانون المرور 

 ٤شھور من صدوره لتعدیل مدة تسییر المقطورات من  ٦لھ بعد بالنسبة لھذه المادة، مشیرا إلى أنھ جرى تعدی
 .سنوات إلى عامین، وأضاف النائب فوجئنا بتعدیل جدید للحكومة بمد مدة تسییر المقطورات عامین آخرین

  .واتھم مختار الحكومة بتمریر ھذا التعدیل نتیجة لضغوط من أصحاب المصالح والبیزنس

رفضت  18/12/2005عة شكلت لجنة من أساتذة من كلیات الھندسة في وكشف مختار عن أن وزارة الصنا
تعدیل المقطورات بشكل نھائي منھا لكننا فوجئنا بعد ذلك بأن وزارة الصناعة تتراجع وتعلن إمكانیة تعدیل 

 .المقطورات

ب وطالب النائب بمعرفة األسباب التي أدت إلى تراجع وزارة الصناعة وتساءل ھل ھناك ضغوط من أصحا
 .المقطورات وراء ھذا التراجع

وحذر عصام مختار من أن الموضوع خطیر ویتعلق بأرواح المصریین الذین یمكن أن یموت منھم الكثیر، وتابع 
النائب قائال أنا مش عارف لیھ حمدي الطحان النائب الجسور واللي وقف زى األسد في كارثة العبارة تعامل مع 

 .موضوع المقطورات بناحیة ضبابیة

ھل ھناك تعرض إلى ضغط؟ وقال النائب إن الحكومة التي احترفت التزویر والتدلیس قدمت ھذا : وتساءل النائب
التعدیل نتیجة لضغوط، الفتا إلى أن األمور في مصر تسیر بعشوائیة وال یھم الحكومة مصلحة الناس واتھامھم 

  .من مصلحة رجال األعمال

غیر قابل للضغط علي، وال یجرؤ أحد أن یضغط علي ولم یحدث أن حاول أنا "وقال حمدي الطحان رئیس اللجنة 
 ."أحد الضغط علي إدراًكا منھم أنني أنحاز للحق دائًما

وأشار الطحان إلى أن الضاغط الوطني ھو الذي حركھ، مشیًرا إلى تھدید أصحاب المقطورات باإلضراب عن 
ات والدقیق للمخابز، وكانت ھذه ھي الضغوط التي العمل وكان ھناك تھدید بتوقف نقل البنزین إلى المحط

تحركت بسببھا وعقدت اجتماعات، وطالبت من المسئولین في الداخلیة والصناعة والنقل بأن تتم دراسة معدالت 
التعدیل، وھل المدة المتبقیة في السماح للمقطورات بالسیر كافیة إلجراء التعدیل أم ال، وإذا لم تكن كافیة یتم مدھا 

 .(مفید شھاب ومسئولین من وزارة الداخلیة والنقل والمالیة والصناعیة.م تشكیل لجنة برلمانیة دوت(

م وقررت ٢٠٠٥واعترف المھندس عمرو عسل رئیس ھیئة التنمیة الصناعیة بأن اللجنة التي تم تشكیلھا في عام 
كانت على خالف مع جھات  عدم إمكانیة تعدیل المقطورات كانت على صواب، مشیًرا إلى أن وزارة الصناعة

حكومیة أخرى عند إقرار قانون المرور، وبناء على ذلك تم تخفیض مدة تسییر المقطورات من خمس سنوات إلى 
أربع سنوات ثم حدث تعدیل في القانون من جانب مجلس الشعب ولیس الحكومة وتم تخفیض المدة إلى عامین 

 .وھذا ھو الذي خلق ضرًرا ألصحاب المقطورات
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ل عسل في مشادة كالمیة مع النائب عصام مختار عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین، وزعم أن ودخ
الحكومة تقدمت بالتعدیل ألن إضراب أصحاب المقطورات مشكلة تمس األمن القومي، ولذلك اجتمعنا مع 

الكباري ومصلحة الرقابة  أصحاب المقطورات وشكلنا لجنة من أساتذة الھندسة واإلدارة العامة للمرور وإدارة
  .!!الصناعیة وانتھت اللجنة إلى عدم تعدیل المقطورات

09/06/2010 

 حادث العیاط كشف تغلیب األمن السیاسي على الجنائي : مختار 
 خلیفة الدسوقي  :كتب

التي  وزارة الداخلیة بتدارك األخطاء) عضو الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین(طالب النائب عصام مختار 
 .وقعت فیھا التي راح ضحیتھا ضباًطا بالجھاز وأفراد أمن على ید الخارجین على القانون وتجار المخدرات

كان مراقبون حملوا وزارة الداخلیة بحسب تقاریر صحفیة مسئولیة سقوط أفرادھا ضباًطا وجنوًدا، ما بین شھید 
 ٤ا استشھاد الشرطي محمد خلیفة محمد وإصابة وجریح؛ بسبب االعتداءات المتتالیة علیھم، والتي كان آخرھ

متھمین، من بینھم متھم في قضیة  ٧أشخاص آخرین برصاص تجار المخدرات على سیارة ترحیالت تقل 
 .م٢٠١٠یونیو  ٢٢مخدِّرات بمنطقة العیاط، عصر أمس الثالثاء 

ة بتزویر االنتخابات ومناھضة العمل أنَّ وزارة الداخلیة مشغول -(برلمان دوت كوم)في تصریٍح لـ -وأكَّد النائُب
 .الوطني والسیاسي ومقاومة الداعین إلى اإلصالح أو التستر على انتھاكات بعض أفرادھا لحقوق اإلنسان

وأشار النائب إلى أھمیة أن یأخذ جھاز الشرطة حذره أثناء تحركاتھ ویعمل على الحفاظ على الصالح العام وعدم 
 .ب األمن الجنائي، موضًحا أن االعتداءات على الشرطة باتت ظاھرة متكررةتغلیب األمن السیاسي على حسا

أن یرحم شھید الشرطة الذي وصفھ بأنَّھ ضحَّى بحیاتھ أثناء تأدیة مھمة وطنیة، ) عز وجل(وسأل مختاُر اَهللا 
 .معرًبا عن تمنیاتھ بالشفاء العاجل لمصابي جھاز الشرطة

لیس مجرًما كلھ أو منتھًكا حقوق إنسان، بل ما زال یضم بعض الشرفاء الذین ولفت النائُب إلى أنَّ جھاز الشرطة 
."یضحون بأرواحھم ویتصدون لمن یمس أمن الوطن والمواطن
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