
  مصر در زن جمهىری ریاست کاودیدای اولیه

تْتِایٌا کوال، چِزٍ هطِْر رساًَ ایی ّ فعال . اّلیي سى کاًذیذای ریاست جوِْری هصز خْد را هعزفی کزد: تغییز تزای تزاتزی 

تْتِایٌا کوال یکی اس . حمْق سًاى خثز کاًذیذاتْری در اًتخاتات ریاست جوِْری هصز در اّاخز سال جاری را رسوي اعالم کزد

کوال اس ًظز تسیاری ضخصیتی جٌجالی ّ ًاهتعارف است چزا . هطِْر ّ خثزساس رادیْ ّ تلْیشیْى در دًیای عزب استژّرًالیستِای 

اّ اس اّاخز دَُ ًْد هیالدی تحث علٌی حْل . کَ اّ هثاحث هزتْط تَ رّاتظ جٌسی را در تزًاهَ ُای تلْیشیًْی اش هطزح هی کٌذ

علیَ سًاى ّ سلة حمْق دهکزاتیک هزدم را ّارد عزصَ عوْهی جاهعَ کزد ّ تا تاتُْایی چْى آسارُای جٌسی، خطًْت خاًگی 

 .ضُْای رادیْ ّ تلْیشیًْی اش ایي هسائل را تَ خاًَ ُای هزدم تزد

 مبارک بروامه ی رادیىیی کمال را ممىىع کرد 

حْل سَ تاتْ یعٌی هذُة، سکس ّ اّ سًی تْد کَ گفتگْ . کوال در سهاى هثارک ًیش فزدی ًا خْضایٌذ ّ دردسز ساس تلمی هی ضذ

ًکتَ ی هِن کار کوال ایي تْد کَ اّ در تزًاهَ ُای خْد تذًثال پاسخِای سکْالر تزای حل هطکالت . سیاست را تَ رادیْ کطاًذٍ تْد

َ اّ تَ سْاالتی پاسخ هی داد ک. جٌسی ّ ضخصی هزدهی کَ تَ اّ سًگ هی سدًذ تْد ّ هزدم اس ایي هْضْع استمثال هی کزدًذ

تزًاهَ رادیْیی کوال تا ًام  6991سال . رُثزاى هذُثی ّ اهاهاى ًمص اًحصاری پاسخگْیی تَ آًاى را تزای خْد لایل ُستٌذ

هزدم سًگ هیشدًذ ّ اس اّ در هْرد هسائل ضخصی . اعتزافات ضثاًَ، در هیاى تْدٍ هزدم هصز تسیار هحثْب ضذٍ تْد" ایعتزافات لیلیَ"

تعذ اس ایي هاجزا تْد . تزًاهَ آًمذر پز ضًٌْذٍ ّ هحثْب ضذ کَ هثارک ضخصي دستْر تْلیف تزًاهَ را داد. ضاى هطاّرٍ هی خْاستٌذ

اّ عالٍّ تز فعالیت ُای حزفَ ایص، در . کَ کوال تَ اجزای تزًاهَ ُای تلْیشیًْی اس طزیك کاًالِای هاُْارٍ ایی عزتی اداهَ داد

 سًاى هصزی خْاُاى سِن تزاتزًذ. هصز ًیش فعالیت داضتَ استجٌثص سًاى ّ ساسهاى ُای حمْق تطزی درجاهعَ 

 

جْالی هٌجز تَ  42خثز تصوین تًْس در هْرد اجثاری تْدى هعزفی تعذاد هتساّی سًاى ّ هزداى در لیست اًتخاتاتی هجلس در 

زداى در اًمالب ضزکت کزدًذ ّ در تواهی هزاحل سًاى در کٌار ه: "آًِا هی گْیٌذ. تحثِایی در هیاى تطکل ُای سًاى هصزی ضذٍ است

چگًَْ است کَ اًمالب تًْس الِام تخص ها دراًمالتواى تْد اها تصوین آًاى در دخیل کزدى سًاى در پستِای ... اًمالب حضْر داضتٌذ

 .طی یک اطالعیَ هطثْعاتی درُفتَ گذضتَ[ 6] "هزکش حمْق سًاى هصز"تَ ًمل اس ". سیاسی تا ثیزی تز ها ًوی گذارد

، اس جولَ تَ "هزکش حمْق سًاى هصز. "تطکلِای سًاى ًسثت تَ کٌار گذاضتَ ضذى سًاى اس پستِای سیاسی ُطذار هی دٌُذ

ایي . جذیذ کَ در هیاى آًاى علیزغن ّعذٍ ُایی اس طزف دّلت حتی یک سى ُن دیذٍ ًوی ضْد، اضارٍ هی کٌذاًتخاب ضِزداراى 

هزکش حذف سًاى اس پست ُای ضِزداری را پیص سهیٌَ ای تزای راٍ ًذادى سًاى تَ پستِای هِن ّ تصوین گیزًذٍ هی داًذ ّ ًسثت تَ 

آیا اًمالب هصز سى :" َ تطکل ُای سًاى تا تاکیذ هی پزسٌذ هطزح هی کٌذایي هز کش سپس سْالی را کَ ُو. آى ُطذار هی دُذ

هزکش سًاى هصز، تَ ضْرای ارتص ّ دّلت گْضشد هیکٌذ کَ تایذ حضْر ًوایٌذگاى سى در تواهی " هصزی را تَ عمة خْاُذ تزد ؟

 .ارگاًِای سیاسی را اس آًجا کَ آًاى ًیوی اس ضِزًّذاى جاهعَ اًذ تضویي کٌٌذ

اها ًشدیکتزیي اًتخاتات در هصز اًتخاتات هجلس در . ٌا کوال تَ احتوال سیاد تٌِا سى کاًذیذای ریاست جوِْری هصز ًخْاُذ تْدتْتِای

الثتَ لیستِای اًتخاتاتی احشاب ٌُْس آهادٍ ًیستٌذ ّلی تطکلِای سًاى تز حضْر ُز چَ تیطتز کاًذیذاُای سى در . هاٍ سپتاهثز است

 .رسًذ ّ اهیذّارًذ کَ تَ تثعیت اس الگْی تًْس، سًاى ًیوی اس کاًذیذاُا را تطکیل دٌُذایي لیستِا تاکیذ هی ّ

 هطلة تَ ًمل اس ًطزیَ پزسپکتیْ سْئذ تَ للن ضعلَ ایزاًی*
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