
ألول مرة منذ 30 عامًا..جلنة مدرسة 
»مصر اجلديدة« تفتح الصندوق دون مبارك
ألول مرة منذ 30 عاما يتغيب الرئيس السابق حسني مبارك عن االدالء بصوته في جلنة مدرسة 
مصر اجلديدة النموذجية بنات وألول مرة تفتح جلان املدرسة ابوابها للمواطنني الراغبني في االدالء 
بأصواتهم دون اي تعقيدات امنية، مدرسة مصر اجلديدة في عهد الرئيس السابق كانت تشهد العديد 
من االجراءات االمنية قبل وصوله كما كانت تشهد إقباال كبيرا من الوزراء الذين كانوا يحرصون على 
استقباله هو وقرينته وأوالده.
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أشهر مذيع في فرنسا يروج للسياحة 
مبصر وتونس لدعم الثورة

»اإلخوان « يتبرأون من فتوى »التصويت«: 
واجب وطني وليس دينيًا

ام.بي.سي.نت: اطلق اشهر مقدم برامج تلفزيونية 
في فرنسا »ناجي« حملة لدعم ثورتي تونس ومصر 
من خالل الترويج للسياحة في البلدين، مشيرا الى 
انهما بحاجة الى عودة النشاط السياحي واالقتصادي 

لتحقيق التنمية. 
وقال ناجي ـ مصري االصل ـ ان ثورة الياسمني 
وثورة ميدان التحرير يجب ان يقدم لهما الدعم من 

اي شخص، مبن فيهم نحن املذيعني في التلفزيونات 
الفرنسية، الننا نتوجه جلمهور كان يعد الرقم واحد 
بالنسبة للســــياحة في تونس ومصر. واطل مقدم 
البرامج الفرنسي الشهير ناجي على جمهور البرنامج 
الترفيهي »الكل يريد اخذ مكانه« بابتسامته العريضة 
الذي تعود عليها جمهوره، وقر طرح اسئلة املتسابقني 

في البرنامج عن تونس ومصر.

تبرأت جماعة االخوان املســـلمني على لســـان 
د.عصـــام العريان القيـــادي باجلماعة من فتوى 
ضرورة التصويت في االستفتاء على التعديالت 
الدستورية. وقال العريان ان الفتوى لم تصدر عن 

اجلماعة وامنا اصدرها الشيخ احملالوي.
وقال العريان في حديث لبرنامج احلياة »اليوم« 
انه طلب من الشـــيخ احملالوي فـــي احد البرامج 
التلفزيونية مراجعة فتـــواه ألنها غير صحيحة 
مؤكدا ان الذهاب للتصويت واجب وطني وليس 
دينيا، موضحا ان نسبة االخوان الذين لم يصوتوا 

يقترب من %20.
ونفى العريـــان قيام اجلماعـــة بعمل الفتات 
توجيهية للناخبني للتصويت بنعم او ال في الشوارع 
او امام جلان التصويت، وأوضح ان اجلماعة قامت 

بانتزاع الفتات الى املوافقة على التعديالت حملها 
البعض مذيلة بعبارة االخوان املسلمني.

واعرب العريان عن ادانته حلادث االعتداء على 
د.محمد البرادعي اثناء قيامه باالدالء بصوته امس 
في املقطم، مطالبا بسرعة ضبط من قاموا باالعتداء 
ومحاكمتهم النهم شوهوا الوجه احلضاري ليوم 

االستفتاء.
من جهة اخرى القت قوات اجليش القبض على 
ســـيدتني منتقبتني قامتا بتوزيع بيان كتب عليه 
بحسب جريدة الدستور »من قال ألي دستور نعم 
فقد قال للقرآن ال، الن شرع الرحمن وشرع االنسان 
ال يتســـاويان، وال يجتمعان فكالهما عدو لآلخر، 
ومن جمعهما او حكمهما معا فقد اشـــرك النه )ال 

يشرك في حكمه احدا( ان احلكم اال هلل«.

رمزيًا ومن خالل موقع »مصريون في الكويت«املفتي يحّذر من أي محاولة لهدم إجنازات ثورة »25 يناير«

الطيب: شرف وافق على تعديالت 
قانون األزهر.. وال نية إللغاء »األوقاف«

بنسبة 52%.. املصريون في اخلارج 
قالوا »نعم« للتعديالت الدستورية

إعادة اعتقال شقيق الظواهري 
بعد يومني من اإلفراج عنه

قال اإلمام د.أحمد الطيب، شيخ األزهر، إنه ناقش 
مع رئيس الوزراء د.عصام شرف تعديل قانون 103 
اخلاص بتنظيــــم األزهر، مؤكدا أنه ســــيعد مذكرة 

مختصرة ترفع لرئاسة الوزراء.
وشدد الطيب على أهمية أن يحقق األزهر استقالله 
وعامليته من خــــالل تلك التعديالت »التي لن تكلف 
ميزانية الدولة« شيئا. وأكد شيخ األزهر أن د.شرف 

أبدى استعداده التام لتحقيق هذه املطالب.
وحــــول ما تردد عن وجود اجتــــاه إللغاء وزارة 
األوقاف قال الطيب لـ »الشروق«: ال توجد نية إللغاء 
األوقاف، متسائال »كيف ميكن أن تلغى وزارة لها أكثر 

من قرن من الزمان«، وأنه من املقترح أن يكون هناك 
وكيل لشيخ األزهر للجامعة واألوقاف واإلفتاء بدرجة 
وزير، وأن األزهر يدرس إعادة األوقاف اخلاصة به 

وليس ضم الوزارة.
من جانبه حذر مفتي اجلمهورية د.علي جمعة من 
أي محاولة لهدم اإلجنازات التي حتققت بعد ثورة 25 
يناير، وما أكده اإلقبال غير املســــبوق من املواطنني 
لإلدالء بأصواتهم في االســــتفتاء علــــى التعديالت 
الدستورية امس االول، مشددا على أن شعب مصر 
في عهده اجلديد بوعيه وإدراكه لن يسمح بذلك وليكن 

شعارنا في املرحلة القادمة »مصر فوق اجلميع«.

اظهر االســـتفتاء الرمزي الذي اجـــراه موقع 
»مصريـــون في الكويت« موافقة الذين شـــاركوا 
فيـــه وعددهم 2743 على التعديالت الدســـتورية 
في مصر، حيث صوت 52.23% منهم بـ »نعم« في 
حني صوت 47.77% بـ »ال«. وقال مؤســـس املوقع 
الصحافي اســـامة جالل ان هذه البادرة من املوقع 
جاءت بعد تهميش املصريني في اخلارج واقصائهم 
عن املشـــاركة في االستفتاء من خالل القنصليات 
العامة والسفارات املصرية في اخلارج. ولفت الى 
ان املوقع اعلن عن االســـتفتاء الرمزي قبل فترة 
من خالله واملواقع االلكترونية االخرى والـ »فيس 
بوك« وعدد من الصحف، وان االقبال كان كبيرا ما 
يعني جناح االستفتاء الرمزي بكل املقاييس وانه 
مؤشر شبه حقيقي على ان املواطن املصري اصبح 

اكثر ايجابية وتفاعال.
واوضح جالل ان املنافسة كانت كبيرة جدا بني 
الذين ادلوا بـ »نعم« والذين ادلوا بـ »ال«، مشـــيرا 

الى ان النسب ظلت متقاربة بني الفريقني طوال يوم 
االســـتفتاء وان الذين قالوا »ال« تفوقوا في الساعة 
االولى من االستفتاء، ثم تفوق من قالوا »نعم« وظلت 
االمور هكذا الى ان احتفظ اصحاب »ال« بالتفوق حتى 
قبل نهاية موعد اغالق االستفتاء بساعتني الى ان عاد 

اصحاب »نعم« وتفوقوا من جديد في النهاية.
واشار الى ان االستفتاء مت تفعيله واغالقه متاما كما 
املواعيد احملددة من قبل املجلس العسكري لالستفتاء 
في مصر من الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة 
مساء بتوقيت القاهرة، موضحا ان املوقع طرح على 
املستفتني مواد الدستور التي مت االستفتاء عليها قبل 
وبعد التعديل حتى يتعرف املصوتون على ماهية 
التعديالت التي ادخلت على املواد املستفتى عليها.

واعرب عن امله في ان تتخطى مصر هذه اخلطوة 
وان يكون هناك دستور جديد ملصر في غضون عام 
على االكثر تكون فيه الكلمة العليا الرادة الشـــعب 

وليس الرئيس كما في الدستور احلالي.

أعلن محامي محمد الظواهري شقيق الرجل الثاني 
في تنظيم القاعدة أميــــن الظواهري انه متت اعادة 
اعتقال الرجل بعد يومني من اإلفراج عنه في إطار قرار 
املجلس األعلى للقوات املسلحة احلاكم باإلفراج تباعا 
عن معتقلني سياسيني يقدر عددهم باأللوف. وقال 
ممدوح إسماعيل املوكل عن الظواهري لـ »رويترز« 
إن قــــوات أمنية كبيرة العدد ضمت من يرتدون زيا 

مدنيا ألقت القبض مساء أمس األول على الظواهري 
في منزله بإحــــدى ضواحي القاهرة. وأضاف أنه ال 
يعرف مكان موكله وكذلك أسرة الظواهري الذي كان 
قد اعتقل لعشر سنوات ضمن من وصفوا بالعائدين 
من ألبانيا في إشارة إلى إسالميني قيل إنهم نشطوا 
في منطقة البلقان لســــنوات. والظواهري وهو في 

اخلمسينيات من عمره عضو في جماعة اجلهاد.

دياب يرفض اإلفصاح عن رأيه بعد التصويت
وحماقي والصاوي وواكد يرفضون التعديالت

آخر نكت »تويتر« عن االستفتاء 
»لو صباعك مش مببي.. ما جتيش جمبي«

القاهرةـ  إم.بي.سي.نت: شارك عدد كبير من الفنانني 
املصريني في االستفتاء على التعديالت الدستورية 
التي شهدتها البالد، وفي الوقت الذي ثار فيه جدل 
بني املؤيدين واملعارضني فضل آخرون عدم اإلفصاح 

عن موقفهم.
وشارك املطرب عمرو دياب في االستفتاء، داعيا 
إلى ضرورة مشــــاركة كل مصري في احلصول على 

هذا احلق.
ولم يفصح عمرو عن رأيه في التعديالت الدستورية، 

مكتفيا بالقول إن كل شخص حر في رأيه.
كما شارك الفنان عمرو واكد في االستفتاء مبنطقة 

عواصمـ  وكاالت: حفل موقع التواصل العاملي 
»تويتـــر«، بالكثير من التعليقات الطريفة التي 
تعبر عن الفرحة التي غمرت الشـــعب املصري، 
وهو يدلي بصوته في االســـتفتاء الدستوري، 
بحريـــة دون أي عقبات أو اعتقـــاد بأن صوته 

سيذهب هباء.
كان أكثر التعليقات طرافة وانتشر بكثرة على 
موقع التدوينات الصغيرة تويتر هو »لو صباعك 
مش مببي.. متجيش جنبي«، فضال عن الكثير 
من التعليقات التي تعبر عن خفة دم املصريني 
وفرحتهم باالدالء بأصواتهم بحرية للمرة األولى 

عني شمس مع أصدقائه قائال: إن التعديالت الدستورية 
املطروحة غير مقبولة.

بدوره، أعرب الفنــــان خالد الصاوي عن رفضه 
للتعديالت الدستورية، أثناء مشاركته في التصويت، 
رافعا عالمة النصــــر بإصبعيه ليظهر فيهما احلبر 

الفسفوري.
كما أعلن املطرب الشاب محمد حماقي على صفحته 
اخلاصة علــــى املوقع االجتماعي الشــــهير »الفيس 
بــــوك« رفضه للتعديالت الدســــتورية كاتبا عبارة 
موجزة على صفحته وهي »أنا هقول ال للتعديالت 

الدستورية«.

منذ عقود عدة.
وشبه البعض يوم التصويت على االستفتاء 
بيوم رجوع طابا الى مصر، قبل 22 سنة، فيما 
قال آخرون إن »عيـــد األم الذي يحل علينا بعد 

يوم هو أحلى عيد أم عدى على مصر«.
وعبر البعض عن فرحتهم بالطوابير الطويلة 
للناخبـــني الذين اصطفوا على أبـــواب اللجان 
االنتخابية، والتي شهدت جداالت ونقاشات رائعة 
حول التعديالت التي يجري عليها االســـتفتاء، 
وان اختلفوا في اآلراء إال أنهم اتفقوا جميعا على 

ضرورة املشاركة وإثراء العملية.

عمرو دياب وسط طابور لإلدالء بصوته أمس األول 

)رويترز( السيناتور جون كيري يحيي املصريني لدى زيارته ميدان التحرير أمس  

هالل: متنيت الثورة وصوت 
املواطن أصبح له قيمة

ضبط متثالني سرقا بهجوم 
مسلح على مخزن باألقصر

القاهرةـ  إيالف: صرح الفنان الشــــاب حمادة هالل 
بأنــــه كان يتمنى ان تقوم الثــــورة املصرية منذ فترة 
طويلة، معربا عن سعادته بشعور املصريني ان صوتهم 
اصبح له قيمة ومشاركتهم في االستفتاء على التعديالت 

الدستورية.
وقال حمادة في حواره مع »ايالف« ان غناءه للثورة 
كان نابعا من شعوره كمواطن مصري مبا يحدث حوله، 
مؤكدا ان بطء القرارات التي كان يتخذها الرئيس السابق 

كانت وراء ارتفاع سقف املطالب.

القاهرةـ  د.ب.أ: أعلنت السلطات املصرية أمس العثور 
على متثالني كانا قد سرقا في هجوم مسلح على مخزن 
مؤقت تابــــع للبعثة األثرية األملانية العاملة في معبد 
امللك أمنحوتب الثالث وخلف متثالي ممنون واملنطقة 

املعروفة بوادي احلتان قرب محافظة االقصر.

عزة بلبع: صفوت الشريف 
كان يتعقبني ويلغي حفالتي 

القاهرة ـ إيالف: كانت املطربة عزة بلبع الصوت 
احملرض على ثورة 25 يناير بأغانيها الثورية القدمية 

التي طافت بها ارجاء مصر.
وحول حسها الثوري املناضل منذ السبعينيات 
واســـتبعاد النظام الســـابق لها قالت: لم اقبل ذلك 
ولكنهـــم  باختيـــاري 
الطرق  بـــكل  حاربوني 
وضيقوا علي احلصار 
داخل وخارج مصر، فكان 
صفوت الشريف يتعقب 
اخباري اوال بأول وبعد 
ان اجنح فـــي تصوير 
تتر مسلسل او املشاركة 
في مسرحية يفاجئني 
بإلغائها او إلغاء العرض 
كله بكل بساطة بصرف 
النظـــر عـــن التكاليف 
واخلســـارة املادية فمن 
الواضح اني كنت ذات شـــأن بالنسبة إليه، وكانت 
تصـــل الي يده في اخلارج ايضا فإذا ما تعاقدت مع 
احد ما، جمعية او هيئة او حتى افراد اصطدم دائما 

بعبارة نأسف ألنك ممنوعة دوليا.

عزة بلبع

جيهان السادات إلسرائيل: 
ال ميكن إلغاء »كامب ديڤيد«

لندنـ  وكاالت: على هامش تواجدها في لندن حلضور 
مؤمتر عــــن »الكاباله« املخصص ملناقشــــة التصوف 
اليهودي، اكدت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل 
انور السادات تأييدها لثورة 25 يناير، موضحة ان الثورة 
املصرية بدأت بالشباب ثم انضم اليها جموع الناس. 
وقال جيهان السادات، بحسب مجلة »روز اليوسف«: ان 
الشباب والشعب اعتبروا ان فترة حكم حسني مبارك 
التي دامت 30 عاما ديكتاتورية، معربة عن تفاؤلها بأن 

مستقبل مصر املقبل سيكون افضل.
وطمأنت زوجة الرئيس الراحل الشعب االسرائيلي 
وحكومته جتاه عملية الســــالم، مؤكــــدة انه ال ميكن 
الغاء معاهدة السالم املوقعة بني مصر واسرائيل عام 
1979 بني السادات ورئيس الوزراء االسرائيلي االسبق 

مناحم بيغن.

اجليش يتمسك بالدميوقراطية.. والتصويت على التعديالت جتاوز الـ 60 %

مصدر قضائي: 70 % من املصريني وافقوا على التعديالت الدستورية
ناخب في احلبر الفوسفوري الذي 
ال يزول أثره إال بعد 48 ســـاعة 
ضمانا لعدم اإلدالء بالصوت ألكثر 
من مرة حيث يعاقب عليه القانون 

باحلبس والغرامة.
وأشارت إلى أن عملية اإلدالء 
باألصوات متيزت بالكثافة العالية 
مبا ال يقارن مع أي انتخابات من 
قبل، وتشير التقديرات األولية غير 
الرسمية إلى أن نسبة التصويت 
قد تتجاوز حاجز الـ 60% ممن لهم 

حق التصويت.
وأبرزت حـــرص كبار رجال 
احلكومة املؤقتة وبعض املرشحني 
للرئاســـة على الذهـــاب لإلدالء 
بأصواتهم، مشيرة، إلى أن د.عصام 
شرف رئيس مجلس الوزراء وصف 
ما يحدث في االستفتاء بأنه عرس 
للدميوقراطية وأحد نتائج ثورة 25 
يناير، فيما أعرب عمرو موسى أمني 
عام جامعة الدول العربية وأحد 
املرشحني للرئاسة عن اعتقاده بأن 
نعم أو ال ليست القضية، ولكن 
املهم هو أن املصريني يشاركون 

في عملية التصويت.

صفو االستفتاء رغم اإلقبال الشديد 
والزحام أمام مقار اللجان.

وأكد عضـــو املجلس األعلى 
للقوات املسلحة اللواء اسماعيل 
عثمان في هذا السياق أن العملية 
الدميوقراطية ســـتتم في مصر 
»ســـواء كانت نتيجة االستفتاء 
بنعم أو ال« وصوال الى مجالس 
نيابية منتخبة وانتخاب رئيس 

البالد ووضع دستور جديد.
وأوضحت مصـــادر قضائية 
االقتـــراع فتحت  امس أن جلان 
أبوابها فـــي الثامنة صباح امس 
األول لتنطلق عملية االســـتفتاء 
أمام 54 ألف جلنة على مستوى 
اجلمهورية مت جتهيزها الستقبال 
نحو 45 مليون ناخب حتت إشراف 
قضائي كامل شارك فيه ما يقرب 
من 17 ألف قاض وعضو بالهيئات 
القضائية املختلفة، الفتة إلى أنه 
مت الســـماح جلميع من لهم حق 
التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما 
أمام أي جلنة  لإلدالء بأصواتهم 
من جلان االقتراع مبوجب بطاقة 
الرقم القومي مع غمس أصبع كل 

اجراءات لتعزيز اللجان الفرعية 
ببطاقات وصناديق اضافية في ظل 
إقبال فاق كل التقديرات في وقت 
لم تسجل فيه حوادث كبيرة تعكر 

واألجنبية.
واتخذت اللجنة القضائية العليا 
املشرفة على االستفتاء برئاسة 
املستشار محمد احمد عطية عدة 

التشـــريعية والفصل في صحة 
نواب مجلس الشعب وتعيني نائب 

الرئيس.
كمـــا تعلقـــت بإعـــالن حالة 
الطوارئ واألحكام العامة املتعلقة 
بآليات أي تعديالت دســـتورية 
جديدة أو إصدار دســـتور جديد 
باإلضافـــة الى إلغاء »املادة 179« 
املتعلقة مبكافحـــة اإلرهاب وما 

تضمنته من تدابير استثنائية.
واكتفت الشرطة بالتواجد خارج 
التعديالت  جلان االستفتاء على 
الدستورية بجانب رجال القوات 
املسلحة فيما شهدت الفترة التي 
سبقت اإلدالء باألصوات محاوالت 
مكثفة من جانب كل القوى حلشد 
الدعوة  املصريني للمشاركة بني 

الى املوافقة أو الرفض.
وسجل االستفتاء دورا رقابيا 
فعاال من جانـــب املجتمع املدني 
مـــن جمعيات حقوق اإلنســـان 
واجلمعيات األهليـــة في جميع 
الدوائر ملراقبة عمليات االقتراع 
فضال عن حضور مكثف لوسائل 
اإلعـــالم املصريـــة والعربيـــة 

حق التصويت )45 مليون ناخب( 
وسط تأكيدات املراقبني بأن هذه 
العملية الدميوقراطية تعد األكثر 
حرية ونزاهة فـــي تاريخ مصر 

احلديث.
اإلدالء  عمليـــة  ومتيـــزت 
باألصوات التي امتدت الى ما بعد 
املوعد املقرر امس األول لإلغالق 
في بعض اللجان بالكثافة العالية 
التي ال تقارن مع أي انتخابات من 
قبل وذلك حتت إشراف قضائي 
كامل حلسم مســـتقبل مصر في 

املرحلة املقبلة.
واتفقـــت األحـــزاب والقوى 
السياســـية على املشـــاركة في 
االســـتفتاء وحثت اجلميع على 
املشـــاركة االيجابية فيما حرص 
كبـــار رجال احلكومـــة وبعض 
املرشحني للرئاســـة على اإلدالء 

بأصواتهم.
وتعلقت التعديالت الدستورية 
املقترحـــة في مجملها بشـــروط 
وأسلوب وآليات الترشح لرئاسة 
البـــالد وفتـــرة واليـــة الرئيس 
واإلشـــراف علـــى االنتخابـــات 

القاهـــرة ـ أ.ش.أ: قال مصدر 
قضائي امس ان املؤشرات األولية 
أظهرت موافقة غالبية املصريني 
الذين شـــاركوا امـــس االول في 
استفتاء على تعديالت دستورية 
تسمح للجيش الذي يتولى أمور 
البـــالد حاليا بالتحرك ســـريعا 

إلجراء انتخابات.
وإذا تأكدت نتيجة االستفتاء 
فمن املمكن اجراء انتخابات برملانية 

بحلول سبتمبر.
لـ  وقـــال مصـــدر قضائـــي 
»رويترز« املؤشر األولي للنتيجة 
قبل ساعات من اإلعالن الرسمي هو 
أن اإلقبال على التصويت يقترب 
من 60% وان 70% وافقوا وبلغت 
األصوات الباطلة 4% وصوت %26 

بالرفض«.
إلى ذلك، اإلقبال غير املسبوق 
للشـــعب املصري على املشاركة 
في االســـتفتاء علـــى التعديالت 
الدســـتورية بجميـــع أنحـــاء 
اجلمهورية أمس األول جعل نسبة 
التصويت حسب تقديرات أولية 
تتجاوز حاجز الـ 60% ممن لهم 


