
 

 

  أربع حا�ت وفاة فى أثناء العملية ا�نتخابية
  

 
نجل سيد ) سنة26(وفيات، ا�ولى بوفاة عمرو 4شھد يوم ا�نتخابات 

احمد سيد المرشح على مقعد العمال بدائرة المطرية وعين شمس 
. وذلك بعد ان قام شخصان بالتعدى علية بمطوة

 

و .ثم تم نقلة الى مستشفى المطرية فى محاولة السعافة اال انة توفى فور وصوله
امر اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية بسرعة ضبط المتهمين  قد

وأحالتهم إلى النيابة ، حيث كشفت التحريات ان وراء ارتكاب الجريمة حسين مجدى 
 .سنة عامل مقيم بالمطرية 23سنة كهربائى وعلى سلطان  21حسين 

مصرعه بعد  لقى مواطن من قرية كمشيش بدائرة تال بالمنوفية و الثانية حيث

إصابته بسكتة قلبية أثناء اإلدالء بصوته فى لجنة االنتخابات بمدرسة عبد اهللا الفقى 

 . بقرية كمشيش

 

مندوبة عن أحد المرشحين بالحزب الوطني باإلسكندرية  فهى وفاة و الحالة الثالثة

 . داخل إحدى اللجان االنتخابية متأثرة بغيبوبة سكر

سنة، توفى بعد إصابته بطعنات            38أما الحالة الرابعة فرجل يبلغ من العمر            

 . غائرة أثناء مشاجرة بين انصار مرشحين بدائرة دشنا إثر مشاجرة عائلية
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1/3 ページ

2010/12/01http://www.ahram.org.eg/365/2010/11/28/55/50623.aspx



  
أضف تعليقك

 

 

  خبر موشصحيح
 ھى حاله واحده وا�خريات قضاء وقدر كانت ستحدث فى ا�نتخاباتاوفى غيره بLش تھويل 
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  مين صح ومين غلط
يا ترى ھماصح لمايفكروا ان كل الناس دى اغبية ومش فاھمين ان المرشحين بيصرفوا كل دة 

 لية اكيد العائد اكبر بكتير جدا با�ضافة للمصالح الشخصية من تحت الترابيذة 
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  ماذا يستفيد عضو المجلس
ألف جنيه ماذا  200ماذا يستفيد عضو المجلس ليقوم بدفع دعاية إنتخابية حددتھا الدولة ب 

أليس العمل داخل المجلس عمل تطوعى �يتقاضى عليه أجر . يحصل عليه مقابل ذلك هللا أعلم 
 أرجو اoجابة 
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 اوضاع مقلوبة 
مصرتنفق مليارجنية فى يوم واحد على ا�نتخابات لتقول للعالم انھادولة ديمقراطية وفى نفس 
الوقت ھناك شبة مجاعة كيلو السكر ثمانية جنيھات المجمعات والمحال الكبرى خالية من سلع 

الفقراء المعدومين كنت اتمنى ا�تحدث ھذةالضجة والفضائح ونفورالنقودلسدحاجة الناس و�كان 
داعى لكل ھذة الفضائح و�ان يذھب مسؤل كبير ليصلى الجمعة فى زاويةصغيرة ويربت بيدة 

على ھؤ�ء المعدمين ويتلقى الشكاوى منھم وھويعلم انھامرةفى العمروعدت ومش ھيعمل شىء 
 لھم �ن العمر�يسمح 
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 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد اoلكتروني
 

  

       ا�سم 
     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

إرسل   

جميع حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ا�ھرام 
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