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انتهاء املرحلة الثانية.. واملصريون يقتربون من منح اإلسالميني أكبر كتلة في البرملان
لكنه����ا قالت إن حزب النور 
السلفي ميكن أن يفقد قدرا من 
التأييد كم����ا أن نصيب الكتلة 
املصري����ة من األص����وات »من 
املرج����ح أن يزي����د قليال بينما 
يسعى الناخبون للحد من نفوذ 

األحزاب اإلسالمية«.
وفي محافظة املنوفية مبنطقة 
الدلتا في شمال مصر التي تشهد 
املرحلة الثانية من االنتخابات 
قالت زينب يوس����ف إنها تؤيد 
حزب احلري����ة والعدالة التابع 

لالخوان.
وقال����ت »أنا أصوت لصالح 
احل����زب القدمي الراس����خ الذي 
س����يعرف كيف ميكن صياغة 
دستور، لقد عانى االخوان من 
ظلم كثير« في إشارة إلى حظر 
جماعة االخوان عشرات السنني 

خالل عهد مبارك.
إلى ذلك وتنافس بانتخابات 
املرحلة الثانية 3327 مرش����حا 

األص����وات في مقاع����د القوائم 
احلزبية.

وسعى الليبراليون إلنعاش 
حمالته���م االنتخابية الجتذاب 
املزيد من الدعم رغم أن احملللني 
ال يتوقعون تغييرا كبيرا لالجتاه 
السائد في التصويت في املرحلة 
الثاني���ة التي بدت فيها نس���بة 

اإلقبال كبيرة أيضا.
وامتدت صفوف طويلة أمام 
مراكز االقت���راع امس االول في 
اليوم االول م���ن التصويت في 

املرحلة الثانية.
قال���ت كارين م���اري محللة 
شؤون مصر في )ايكونوميست 
انتليجنس يونيت( التي تتخذ 
من لندن مقرا »سيكون الناخبون 
الذين يدلون بأصواتهم في املرحلة 
الثانية متأثرين بنتائج التصويت 
في املرحلة األولى من االنتخابات 
لكن النظام الذي حتقق في املرحلة 

األولى لن يتغير«.

اختار الشخص الذي أريده أن 
ميثلن����ي. كان احلزب الوطني 
يسيطر على البالد.. اآلن آراؤنا 

هي التي ستوجه البرملان«.
وحصلت أحزاب إسالمية على 
نحو ثلثي األصوات في املرحلة 

األولى من االنتخابات.
غير إن املعس����كر اإلسالمي 
ليس كتلة واح����دة مما يعطي 
الليبرالي����ني كما يرى محللون 
فرص����ة لتوصيل أصواتهم في 

البرملان اجلديد.
وحصل حزب احلرية والعدالة 
التابع جلماعة االخوان املسلمني 
على أكبر نس����بة من األصوات 
والتي بلغت نحو 37% في حني 
أن حزب النور الس����لفي احتل 
املركز الثاني بحصوله على %24 

من األصوات.
كما حصلت الكتلة املصرية 
وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي 
آخ����ر معا على نح����و 20% من 

الدستور اجلديد الذي سيحدد 
س����لطات الرئيس وصالحيات 
البرمل����ان ف����ي مصر م����ا بعد 

مبارك.
للمواطن����ني  وبالنس����بة 
املصريني تتمثل أهمية احلدث 
في أنهم يشاركون في انتخابات 
نتيجتها ليست معدة سلفا قبل 
عملية االقتراع كما كان احلال 

سابقا.
الوطن����ي  احل����زب  وكان 
الدميوقراط����ي احلاكم في عهد 
مبارك يحقق انتصارا كاسحا 
ف����ي إط����ار انتخاب����ات مليئة 

بالتجاوزات.
وقالت نس����مة مدحت التي 
كانت تدلي بصوتها في منطقة 
بالقاهرة الكبرى لصالح الكتلة 
املصرية التي تتألف من أحزاب 
ليبرالي����ة »هذه امل����رة األولى 
بالنس����بة لي التي أعرف فيها 
معنى االنتخابات... ميكنني أن 

وحددت اللجنة إجراء انتخابات 
الدوائر الثالث مع جولة اإلعادة 
للمرحلة يومي 21 و22 ديسمبر 
اجلاري »بسبب إضافة قوائم 
حزبية جديدة إلى تلك الدوائر 
ما يستلزم إعادة طباعة بطاقات 

التصويت«.
وكان����ت املرحل����ة األول����ى 
الش����عب  النتخاب����ات مجلس 
املصري ج����رت يومي 28 29و 
التيار  الفائت ومتكن  نوفمبر  
اإلس����المي من حص����د غالبية 
املقاعد بنسبة 61% وتلي املرحلة 
الثانية مرحلة واحدة هي الثالثة 
ليكتمل انتخاب أعضاء مجلس 
الشعب ثم يبدأ إجراء انتخابات 
مجل����س الش����ورى على ثالث 
مراحل أيضا تنتهي في مارس 
2012 ليت����م اختيار أول برملان 
بعد ثورة 25 يناير التي أنهت 
عصر احت����كار احلزب الواحد 

للمجالس النيابية.

من بينهم 1116 مرشحا للفوز ب� 
60 مقعدا بالنظام الفردي و2211 
مرشحا للفوز ب� 120 مقعدا بنظام 

القوائم احلزبية.
وقال تقرير رسمي ل� »مركز 
املعلومات ودعم اتخاذ القرار« 
التابع ملجلس الوزراء املصري 
إنه »يحق لنح����و 18.5 مليون 
مصري بالداخل وخارج البالد 
إل����ى احملافظات ال� 9  ينتمون 
اإلدالء بأصواته����م ف����ي 4589 
انتخابي����ا مبحافظات  مرك����زا 
س����ويف  وبن����ي  اجلي����زة 
وسوهاج وأسوان والسويس 
والش����رقية  واإلس����ماعيلية 

واملنوفية والبحيرة«.
القضائية  اللجن����ة  وكانت 
العليا لالنتخابات قررت تأجيل 
التصويت بثالث دوائر انتخابية 
البحيرة  الثانية مبحافظة  هي 
والثاني����ة مبحافظة س����وهاج 
واألول����ى مبحافظ����ة املنوفية. 

أدلى  � رويت����رز:  القاه����رة 
املصري����ون بأصواته����م امس 
أيضا في اليوم الثاني واألخير 
في انتخابات جترى على ثالث 
مراحل وم����ن املرجح أن متنح 
اإلسالميني أكبر كتلة في البرملان 
الذي سيقوم بدور رئيسي في 
صياغة دس����تور جديد للبالد 
بعد حكم شمولي دام عشرات 

السنني.
ومازال اجلي����ش ممثال في 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
يتولى شؤون البالد منذ اإلطاحة 
مببارك إلى حني انتخاب رئيس 
مدني في منتصف عام 2012 لكن 
البرملان س����يكون له تفويض 
شعبي وسيجد اجليش صعوبة 
في جتاهله بينما يتولى اإلشراف 

على املرحلة االنتقالية.
وس����تكون املهمة الرئيسية 
للبرملان اختيار جمعية تأسيسية 
مؤلفة من 100 شخصية لصياغة 

)رويترز - أ.ف.پ - أ.پ(.. ود. البرادعي خالل إالدالء بصوته مرشد االخوان د. محمد بديع بعد االدالء بصوته في االنتخابات .. وأفراد من القوات املسلحة يساعدون مسنا على ركوب حماره بعد االدالء بصوته 

القاهرة � رويترز: قالت شركة 
غوغل أمس ان »ثورة 25 يناير« 
التي أطاح����ت بالرئيس املصري 
السابق حس����ني مبارك في وقت 
سابق العام احلالي كانت اكثر كلمة 
بحث عنها املصريون على محركها 
للبحث في 2011. وأصدرت الشركة 
أمس النتائج الس����نوية ملؤش����ر 
زيتغيست والذي يلقي نظرة عامة 
على أه����م األمور التي بحث عنها 
العام  مستخدمو االنترنت طوال 
كما يسلط الضوء على أهم األحداث 
وأبرز االجتاهات ملستخدمي محرك 
البح����ث غوغل ف����ي جميع أنحاء 
أملانية  العالم. وزيتغيست كلمة 
تعني »روح العصر«. وذكرت غوغل 
في بيان حصلت »رويترز« على 
نسخة منه ان الكلمات األكثر بحثا 
من قبل املصريني كانت »ثورة 25 
يناير« و»مي����دان التحرير« وهو 
ساحة بوسط القاهرة كانت معقل 
الث����ورة التي اس����تمرت 18 يوما 
و»فيس����بوك« املوقع االجتماعي 
الشهير الذي استغله النشطاء في 
حشد التأييد للثورة قبل انطالقها 
على الترتيب. وأضاف البيان ان 
أكثر الشخصيات التي كانت موضع 
بحث في مصر كانت »مبارك« الذي 
قض����ى 30 عاما في س����دة احلكم 
ويحاكم حاليا بعدة تهم من بينها 
قتل املتظاهرين ووائل غنيم مدير 
تسويق غوغل بالشرق األوسط 
وهو ناشط على االنترنت واعتقل 
لفترة وجيزة اثناء االحتجاجات.
وتابع ان هذه النتائج تعكس 
»األحداث األخيرة التي ش����هدتها 
مصر حيث جاءت ثورة 25 يناير 
ف����ي مقدمة هذه القائمة، وتعكس 
قائم����ة أبرز نتائ����ج البحث على 
مستوى الشخصيات العامة أحداث 
ثورة 25 يناير التاريخية أيضا«. 
ونقل البيان عن م.وائل الفخراني 
املدير اإلقليمي ل� »غوغل« في مصر 
وشمال افريقيا قوله »اليوم نحن 
متحمسون جدا لتقدمي نتائج غوغل 
زيتغيست ملس����تخدمي االنترنت 
في مصر والتي تكشف عن نتائج 
أكثر عملي����ات البحث التي قاموا 
بها على م����دار العام«. وفي وقت 
س����ابق العام احلال����ي قال تقرير 
صادر عن شركة »تكنو وايرلس« 
املصرية املتخصصة في التسويق 
االلكتروني ان سلوكيات مستخدمي 
االنترنت ف����ي مصر اختلفت بعد 
25 يناير اذ كانوا قبل هذا التاريخ 
»اكث����ر اهتماما بالترفيه« أما بعد 
الثورة فقد أصبحوا »أكثر دراية 
بكيفية استخدام أدوات االنترنت، 
وألول مرة تعلموا استخدام املواقع 
الوس����يطة والتغلب على تعطيل 
الشبكات االجتماعية والبحث عن 
االخبار ذات املصداقية والتركيز 
عل����ى إيج����اد مص����ادر للمتابعة 

احلية«.

»ثورة 25 يناير«
.. أكثر كلمة بحث 

عنها املصريون على 
»غوغل« في 2011

مخالفات واشتباكات بني أنصار مرشحي 
األحزاب املصرية ورشاوى انتخابية

القاهرة � يو.بي.آي: تلقى »املركز القومي حلقوق 
اإلنسان« في مصر امس 105 شكاوى حول وقوع 
مخالفات في املرحلة الثانية من انتخابات مجلس 
الشعب املصري )البرملان(. وقالت غرفة العمليات 
املركزية في وحدة دعم االنتخابات في املركز إن 
املركز تلقى 105 شكاوى أبرزها »استمرار الدعاية 
االنتخابية يوم التصويت باملخالفة لقاعدة الصمت 
االنتخابي والتي جتاوزت 60% من عدد الشكاوى 
باإلضاف����ة إلى عدم فتح بعض مقار االقتراع في 
موعدها املنتظر بس����بب تأخ����ر وصول القضاة 

املشرفني عليها«.
واضافت أن من بني املخالفات أيضاع »عدم متكني 
عدد من املواطنني من القيام مبهامهم في مراقبة 
العملية االنتخابية س����واء مبنعهم أو التضييق 

عليهم في القيام بدورهم في تلك املقار«.
وفي س����ياق متصل قال أح����د أعضاء حزب 
)الوسط( في محافظة اجليزة ل� »يونايتد برس 
إنترناش����يونال« إن »ممثلي احلزب في عدد من 
اللجان االنتخابية حرروا في وقت سابق شكاوى 
إدارية في قسم شرطة ثاني السادس من أكتوبر 
وبقسم شرطة إمبابة ضد ممثلي حزبي )النور( 
و)الوفد( بس����بب توزيع مندوب����ني لهما دعاية 
انتخابية أمام اللجان االنتخابية ومحاولة التأثير 
على الناخبني«. وقال محمد فراج أبو نصر املرشح 
على مقعد العمال عن حزب )احملافظني( في دائرة 
القنطرة شرق في محافظة اإلسماعيلية ل� »يونايتد 
برس إنترناشيونال« عبر الهاتف في وقت سابق 
إن »أنصار حزب النور السلفي« رفعوا شعارات 
دينية إقصائية لباقي املرشحني ومحرضة للناخبني 
على عدم التصويت للمرشحني املنتمني للتيارات 

اليسارية والليبرالية«.
واضاف أبو نصر إن »أنصار حزب النور قاموا 
على مدى األيام الثالثة املاضية بحث مواطني مدينة 
القنطرة ش����رق على التصويت ملرشحي احلزب 
وقاموا بشراء مواد متوينية لعدد من املواطنني، 
فيما قاموا بدفع فواتير املياه والكهرباء ملواطنني 
آخري����ن عالوة على توزي����ع عصائر ومأكوالت 

خفيفة على الناخبني«.
وأكد أن أنصار »النور« خرقوا قاعدة الصمت 
االنتخابي ليس فقط بالدعاية ملرش����حي احلزب 

ولكن بترديد عبارات »عايزينها إسالمية واللي 
مش عاجبه ميشي« مشيرا إلى أن ذلك يتم أمام 
مدرس����ة »العبور« بالقنطرة ش����رق مقابل قيام 
أنصار حزب )مصر القومي( بالدعاية االنتخابية 

أمام مدرسة »السادات« بقرية »جلبانة«.
وفي س����ياق متصل قال رامي حسن مندوب 
أحد املرشحني في محافظة الشرقية ل� »يونايتد 
برس إنترناشيونال« عبر الهاتف في وقت سابق 
إن »حرب شائعات حقيقية« جتري بني املرشحني 
باملركز بهدف إثناء الناخبني عن التصويت لصالح 
مرشح معني. وأوضح حسن أن أبرز تلك الشائعات 
تلك التي مت تداولها في مركز »أبو كبير« حول وفاة 
املرشح على مقعد )الفئات � فردي( علي املصيلحي 
وهو وزير التضامن االجتماعي في آخر حكومات 

عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
الى ذلك قال عدد من مندوبي املرش����حني في 
عدد من اللجان االنتخابية في محافظتي اجليزة 
وسوهاج ل� »يونايتد برس إنترناشيونال« عبر 
الهاتف في وقت سابق إن »أنصار عدد كبير من 
املرشحني كسروا قاعدة الصمت االنتخابي التي 
تقتضي وقف الدعاية االنتخابية اعتبارا من اليومني 

السابقني على موعد االنتخابات«.
وأوضح املندوبون أن »أنصار املرشحني جالوا 
بسيارات حتمل صور املرشحني« داعني الناخبني 
للتصويت لهم م����ن خالل مكبرات الصوت »من 

دون تدخل من جانب عناصر األمن«.
وقال املوق����ع اإللكتروني لصحيفة )األهرام( 
املصرية في وقت سابق إن غرف عمليات متابعة 
االنتخابات في محافظة املنوفية سجلت قيام أنصار 
حزب النور ذي التوجه الس����لفي بعمل الدعاية 
ملرشحيه الفرديني مبركز قويسنا واستغالل صوت 

الداعية محمد حسان للتأثير على الناخبني«.
ومن جهة أخرى زارت الس����فيرة األميركية 
لدى القاهرة آن باترس����ون في وقت سابق أمس 
إح����دى اللجان االنتخابية ف����ي حي »الدقي« في 
محافظة اجلي����زة وجتاذبت أطراف احلديث مع 
عدد من الناخبني املتواجدين أمام مدرسة »جمال 
عبد الناصر«. وهنأت باترسون الشعب املصري 
على االنتخابات النيابية واصفة إياها ب�»الناجحة 

للغاية«.

»موقعة احلواوشي«: وجبة برائحة »املؤامرة« من سيدة مجهولة 
تسببت في تسمم املتظاهرين أمام مجلس الوزراء املصري

للمصابني، حيث يتم حاليا 
نقل باقي احل���االت دون ان 
يحدد د.ع���دوي عددها على 

وجه الدقة.
من جانبه، اعلن د.محمد 
شوقي مدير مستشفى املنيرة 
العام ان املستشفى استقبل 
حتى الثامنة مس���اء اول من 
امس 10 من املعتصمني امام 
مجلس الوزراء والذين اصيبوا 
بالتسمم نتيجة تناولهم لغذاء 
فاس���د، موضح���ا ان جميع 
احلاالت مستقرة وال يوجد 
بها اي حاالت خطيرة، حيث 
مت وضعهم حتت املالحظة ملدة 
س���اعة واحدة، الفتا الى انه 
في حال اصابة اي حالة منهم 
بالقيء او االسهال سيتم اجراء 

مجموعة من التحاليل لها.
من جهة أخ���رى، أوضح 
د.محمد سعيد، مدير االستقبال 
والطوارئ باملستش���فى، أن 
جميع املصابني مازالوا حتت 
املالحظ���ة، وأن���ه مت إجراء 
اإلسعافات الالزمة لهم وتقدمي 
املضادات احليوية واحملاليل 
لهم، كما يقوم استش���اريو 
أم���راض الباطنة بالكش���ف 
الفحوصات  عليهم وعم���ل 
الطبية الالزمة لهم، موضحا 
أنه مت أخذ عينات من جميع 
املصابني، سيتم إرسالها إلى 
املعامل املركزية لوزارة الصحة 

لعمل التحاليل الالزمة لها.
عل���ى اجلان���ب امليداني، 
قرر مجموعة من معتصمي 
التحرير إعادة غلق امليدان مرة 
أخرى، احتجاجا على تسمم 
معتصمي مجل���س الوزراء، 
ودار نقاش شديد اللهجة بني 
املعتصمني وبعض املارة سادت 
فيه نظرية املؤامرة من جانب 
املعتصمني احتجاجا على غلق 

شارع عمر مكرم، وقام بعض 
الشباب من املعتصمني بجمع 
احلجارة واحلواجز احلديدية 
وإغالق ش���ارع عم���ر مكرم 
والس���ماح مبرور السيارات 

الواحدة تلو األخرى.
كما سادت حالة من الغضب 
بني املعتصمني نتيجة تواصل 
سقوط املصابني وشعورهم 
بوج���ود مؤام���رة ضدهم، 
مرددين هتافات »قلتوا علينا 
بلطجية.. أكلتونا السم هدية«، 
»اضرب غاز.. وابعت سم.. 
برضو هتمشي ولو بالدم«، 
»اقتل عشرة.. اقتل ميه.. من 

النهارده مش سلمية«.
وق���ال علي بدي���ر، أحد 
املسؤولني عن جلنة اإلعاشة 
باالعتص���ام، انهم تس���لموا 
وجب���ات فاس���دة تتضمن 
حواوشي وسمك فيليه من 
سيدة ترتدي عباءة وطرحة 
بيضاء يتراوح عمرها بني 55 

و60 عاما.
وأضاف د.أحمد األنصاري 
الطبيب املشرف على عربات 
اإلس���عاف، أن���ه مت نقل 18 
حالة ملستشفى قصر العيني 
وحالتني ملستشفى الدمرداش 
و19 حالة ملستشفى املنيرة، 
وحالة واحدة مت إسعافها في 
احلال في م���كان االعتصام، 
مؤك���دا أن جمي���ع احلاالت 
مصابة بحالة إعياء شديدة، 
مرجحا أن تكون بسبب تناول 

وجبات فاسدة.
ويحذر بعض املعتصمني 
زمالءهم من تناول أي أطعمة 
داخ���ل مقر االعتص���ام، كما 
يح���اول أطباء املستش���فى 
امليداني إجبار املصابني على 
القيء من أجل إخراج األطعمة 

الفاسدة.

العش���رات من  أصي���ب 
معتصمي مجلس الوزراء مساء 
اول من امس بحاالت تسمم 
نتيجة تناول وجبات طعام 
فاسدة، ومت نقل 13 حالة الى 
مستشفى القصر العيني و10 
حاالت الى مستشفى املنيرة 
بعدما أصيبوا بحاالت اعياء 
شديدة في حني مت اسعاف باقي 
احلاالت باملستشفى امليداني 

املوجودة داخل االعتصام.
ورج���ح ع���دد كبير من 
املعتصم���ني اصابتهم بحالة 
تسمم نتيجة توزيع احدى 
الس���يدات وجب���ات طعام 
»حواوشي« على املعتصمني 
ام���ام مقر  كمس���اهمة منها 

مجلس الوزراء.
وق���ال د.احم���د عم���ارة 
املسؤول عن املستشفى امليداني 
باالعتص���ام ان املعتصمني 
اصيبوا بحالة اعياء شديدة 
نتيجة تناولهم وجبة طعام 
فاسدة، وان املستشفى حاول 
عالج بعض املصابني ونقل 
البعض اآلخر الى مستشفى 
العيني بع���د اصابته  قصر 

بحالة اعياء شديدة.
وصرح د.ع���ادل عدوي 
مس���اعد وزي���ر الصح���ة 
للش���ؤون العالجية بأنه مت 
الدفع بنحو 14 سيارة اسعاف 
لنقل احلاالت التي يشتبه في 
اصابتها بتس���مم غذائي من 
امام مجلس  بني املعتصمني 
الوزراء، مضيفا: مت حتى اآلن 
نقل 21 حالة الى مركز السموم 
العيني ومستش���فى  بقصر 

املنيرة.
وتقوم ادارة الطب الوقائي 
بوزارة الصحة بتتبع احلاالت 
ملعرفة اسباب التسمم وتوفير 
املناس���بة  العالج والرعاية 

.. وأحد املصابني في سيارة االسعافمحاولة إلسعاف احد مصابي »موقعة احلواوشي«


