بسم هللا الرحمن الرحيم
شعب مصر العظيم
لقد أناط الدستور والقانون بالهيئة الوطنية لالنتخابات حال كونها هيئة مستقلة إدارة
االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية والنيابية واملحلية واإلشراف عليها.
ومن ثم وبتاريخ  2018/11/5وجهت الهيئة الوطنية لالنتخابات الدعوة للناخبين بدو ائر طامية
وزفتى والعريش النتخاب من يمثلهم بمجلس النواب لشغل املقاعد التى خلت بوفاة كل من:
 1ـ النائب /أحمد عبد التواب محمد عبد الجليل وشهرته (أحمد عبدالتواب) عن املقعد الفردي
بالدائرة الرابعة ومقرها مركزطامية بمحافظة الفيوم.
 2ـ النائب /رفعت محمد جودة يوسف داغر وشهرته (رفعت داغر) عن املقعد الفردي بالدائرة الثامنة
ومقرها مركززفتى بمحافظة الغربية.
 3ـ النائب/حسام توفيق محمد رفاعي وشهرته (الدكتور حسام الرفاعي) عن املقعد الفردي بالدائرة
األولى قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأعلنت الهيئة الج ـ ـ ـدول الزم ـ ـ ـ ـنى وسارت إج ـ ـ ـ ـراءات العملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة االنتخابي ـ ـ ـ ـ ـ ـة حتى بدأت االنتخـ ـاب ـ ـ ـ ـات
في الخارج يومي  2018/12/15 ،14وفى الداخــل يومي .2018/12/20 ،19
ُ
وكان قد تنافس على املقاعد الشاغرة عدد من املترشحين من املستقلين واملنتمين لألحزاب على
النحو التالي:
ـ مقعد دائرة مركززفتى ـ محافظة الغربية عدد (ثالثة عشر) مترشحا
ـ مقعد دائرة مركزطامية ـ محافظة الفيوم عدد (عشرة) مرشحين.
ـ مقعد دائرة قسم أول العريش ـ محافظة شمال سيناء عدد (تسعة) مترشحين.
ولم يتقدم أي مرشح فى الدو ائر الثالث باى تظلم على إجراءات االقتراع والفرز والحصر العددي
وبعد مرور املدة املحددة طبقا ألحكام املادة ( )54من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45
لسنة .2014
لذلك قام الجهاز التنفيذي للهيئة بمراجعة محاضر الحصر العددي وأعد محضرا بما أسفرت عنه
النتيجة وذلك بعد جمع أصوات من ادلوا خارج البالد وداخلها.
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وبعرض املحضر على مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة
االنتخابات بالدو ائرالثالث وجاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:
ـ الدائرة الثامنة ـ ومقرها مركزشرطة زفتى محافظة الغربية:
عدد الناخبين املقيدين  346892ناخبا
عدد الناخبين الحاضرين  60236ناخبا بنسبة % 17,36
عدد األصوات الصحيحة  58656صوتا بنسبة % 97,37
عدد األصوات الباطلة  1580صوتا بنسبة % 2,63
ـ الدائرة الرابعـة ـ ومقرها مركزشرطة طامي ــة محافظة الفيــوم:
عدد الناخبين املقيدين  240780ناخبا.
عدد الناخبين الحاضرين  78166ناخبا بنسبة % 32,46
عدد األصوات الصحيحة  75211صوتا بنسبة % 96,21
عدد األصوات الباطلة  2955صوتا بنسبة % 3,79
ـ الدائرة األولى ـ ومقرها قسم أول العريش محافظة شمال سيناء:
عدد الناخبين املقيدين  115383ناخبا.
عدد الناخبين الحاضرين  18525ناخبا بنسبة % 16,05
عدد األصوات الصحيحة  18022صوتا بنسبة % 97,28
عدد األصوات الباطلـة  503صوتا بنسبة % 2,72
وبناء على ما سبق وإعماال لحكم املادة رقم  23من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46
لسنة  2014بشأن مجلس النواب.
ْ
يحصل ٌ
أي من املترشحين على األغلبية املطلقة لألصوات الصحيحة في الدو ائرالثالث.
وإذ لم
َ َ
صدر قرار الهيئة بإجـر َاء جولـة اإلع ـادة في االنتخابات التكميلية في الدو ائر الثالث بين املترشحين
فقد
ْ
الحاصلين على أعلى األصوات على النحو التالي:
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ـ ـ الدائرة الثامنة ـ ومقرها مركزشرطـة زفت ـى محافظة الغربية:
 1ـ أحم ـ ــد ف ــوده أحمد نصي ــروشهرتــه (أحم ـ ــد ف ـ ــوده نصيـ ـ ـ ــر)

وحصل على (  )19374صوتا

2ـ أحمد يحيى عبد السالم يحيى وشهرته (أحمد يحيى الجحش)

وحصل على (  ) 17068صوتا

ـ ـ الدائرة الرابعة ـ ومقرها مركزشرطة طامي ـة محافظة الفي ــوم:
1ـ محمد عبد التواب محمد عبد الجليل وشهرته (محمد عبدالتواب)

وحصل على (  ) 23886صوتا

2ـ محم ـ ــود فخـ ــرالدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن صب ـ ــحى محمد وشهرته (بس ــام الصواف)

وحصل على (  ) 14378صوتا

ـ ـ الدائرة األولـى ـ ومقرها قسم أول العريـش محافظة شمـال سينـاء:
1ـ أميـن الديـن جـوده أحمـد جـوده وشهرت ـ ــه (أميـن جـوده)

وحصل على (  ) 5913صوتا

2ـ محمد السيد سليمان على وشهرته (محمد السيد الجغنه)

وحصل على  5070صوتا

على أن ُ
يجري االقتراع في جولة اإلعادة ْ
يومي  2019/1/12 ،11ألبناء الدو ائر سالفة الذكر املقيمين
بالخارج.
ويومي  2019/1/17 ،16ألبن ــاء الدو ائ ــر سالفة الذكر املقيمين بالداخل تطبيقا للجدول الزمني لهذه
االنتخابات التكميلية.
و إننا كهيئة وطنية لالنتخابات  -رئيسا وأعضاء وجهاز تنفيذى ُ -ن َث ُ
من من شار َك في عملية االقتراع في
ٍ
ٍ
ُ
رص ُه على ممارسة َحقه في االنتخاب َون ُحث من لم يشارك أن يؤدى واجبه َ
الجولة األولى ح َ
تجاه وطنه.
وفقكم هللا وسدد على طريق الحق خطاكم
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات
القاضي  (( /الشين إبراهيم))
نائب رئيس محكمة النقض

3

