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قتيل ومئات اإلصابات.. واإلسالميون يقتربون من حصد األغلبية مع فرز أصوات املرحلة الثانية

مصر: مواجهات دامية بني املعتصمني والشرطة العسكرية أمام مجلس الوزراء

امنية من دفعهم للخلف.
لـ »فرانس  وشاهد مراســـل 
برس« محتجـــن ينزفون اثناء 
نقلهم من جانب رفاق لهم، كما 
شاهد قوات االمن تقوم باعتقاالت 

عدة.
غير ان قوات االمن اطلقت في 
وقت الحق سراح بعض احملتجن 

الذين كانت قد احتجزتهم.
وظهر الناشط البارز نور نور، 
ابن املرشح الرئاسي السابق امين 
نور، من خلف طوق للشـــرطة 
العسكرية وهو يعرج وقد اصيب 

بجرح ورضوض في رأسه.
وقال نور »حينمـــا داهمتنا 
الشرطة العسكرية تعثرت فتاة 
كانت خلفي وســـقطت. توقفت 
ملســـاعدتها فضربنـــا اجلنـــود 
بالعصـــي لدقيقتن متواصلتن 
ثم جرونا الى داخل مبنى مجلس 

الشعب«.
وقال مســـؤول عســـكري لـ 
»فرانس برس« ان اجلنود الذين 
انخرطوا في االشـــتباكات كانوا 
مكلفن بحماية االبنية احلكومية 
ولم يعمدوا الى فض االعتصام، 
ملقيـــا باللوم على احملتجن في 

اندالع العنف.
في تلك االثنـــاء، يجري فرز 
االصـــوات امس التـــي ادلى بها 
الثانية  الناخبون في املرحلـــة 

اما االئتالف الليبرالي الرئيسي، 
حتالف »الكتلة املصرية« فيبدو ان 
ما حازه حتى اآلن اقل مما حصل 
عليه في املرحلة االولى التي فاز 
فيها بنحـــو 13% من االصوات، 

حسب تقرير االهرام.
الذي  العدالة والتنمية  وكان 
شكله االخوان املســـلمون بعد 
تنحي مبارك قد حصل على اكثر 
من 36% من االصوات في اجلولة 
االولى تاله النور بحصوله على 

24% منها.
وكانـــت جهـــات عديـــدة قد 
توقعت تصدر االخوان املسلمن 
االنتخابـــات حيث ميثلون اكثر 
احلركات السياسية تنظيما وقد 
دأبوا لعقود على ممارسة العمل 
عبر مؤسسات خيرية فضال عن 
متكنهم من الصمـــود مبواجهة 
احلمالت االمنية املتكررة في ظل 

نظام مبارك.
غير ان االداء القوي للسلفين 
جاء مفاجئا ما اثار مخاوف من 
خروج االنتخابات ببرملان اسالمي، 
ومبقتضـــى النظـــام االنتخابي 
املعقد في البالد يدلي الناخبون 
بأصواتهم الختيار قوائم حزبية، 
حيث تشكل االحزاب ثلثي البرملان، 
كما يصوتون الختيار مرشحن 
بشكل مباشر على »قوائم الفردي« 

لشغل الثلث املتبقي.

من انتخابات مجلس الشـــعب، 
ومن املقرر اجراء املرحلة الثالثة 
من تلك االنتخابات الشهر املقبل 
ثم جتري بعد ذلك ثالث مراحل 
النتخاب مجلس الشـــورى قبل 

اجراء انتخابات الرئاسة.
وبحسب النتائج االولية جاءت 
النتيجة مماثلة لنتيجة املرحلة 
االولى التي جرت الشهر املاضي 
حيث تصدرت االحزاب االسالمية 
الليبراليـــن،  وتأكـــد تراجـــع 
بحســـب تقارير وسائل االعالم 

احلكومية.
فقد ذكرت صحيفة »االهرام« 
اململوكة للدولة ان الفارق متقارب 
بن احلزبن االسالمين الرئيسين، 
»حزب العدالة والتنمية« لالخوان 
النـــور«  املســـلمن، و»حـــزب 

السلفي.
وقــــال العدالــــة والتنميــــة 
في موقعه علــــى االنترنت انه 
تصــــدر النتائج فــــي محافظة 
ســــوهاج بالصعيد، ومحافظة 
اجليزة املجاورة للقاهرة والتي 
تشمل فعليا قســــما كبيرا من 

العاصمة.
وذكر التقرير ان »النور« متقدم 
في مدينة السويس بحصوله على 
45% من االصوات مقابل حصول 
»العدالـــة والتنمية« او االخوان 

املسلمن على 25% منها.

شــــخصا قبيل اول انتخابات 
البالد منذ  تشريعية تشهدها 
االطاحة بالرئيس حسني مبارك 

في فبراير.
وقال شهود ان العنف اندلع 
بعـــد ان قال محتـــج بدا مغطى 
بالدمـــاء ان اجلنـــود اعتقلوه 
واوســـعوه ضربا، ما اثار حنق 
رفاقه احملتجن الذين اخذوا في 

رشق اجلنود باحلجارة.
كما اورد مراسلون لـ »فرانس 
برس« ان قوات االمن والشرطة 
العسكرية هاجمت مرارا احلشود. 
وهتف املتظاهرون »الشعب يريد 
اعدام املشـــير«، في اشارة الى 
املشير حسن طنطاوي رئيس 
املجلس االعلى للقوات املسلحة 
الذي تولى الســـلطة بعد تنحي 
مبارك. ومع حلول الظهر تراجعت 
الشرطة العســـكرية الى شارع 
جانبي غير ان افـــرادا يرتدون 
لباسا مدنيا رشقوا املتظاهرين 
باحلجـــارة من مبنـــى حكومي 

آخر.
ورد املتظاهرون بتحطيم نوافذ 

مبنى وزارة النقل.
وذكر املدون مصطفى حسن 
ان املتظاهريـــن متكنـــوا لفترة 
وجيزة مـــن الوصول الى باحة 
مبنى احلكومة بعد اختراق البوابة 
الرئيسية، قبل ان تتمكن تعزيزات 

القاهرة ـ وكاالت: شــــهدت 
القاهرة امس اشــــتباكات بن 
الشرطة العسكرية ومتظاهرين 
محتجن على احلكم العسكري 
القوا القنابل احلارقة في اسوأ 
اعمال عنف منذ اســــابيع في 
البالد فيه  الذي تشهد  الوقت 
فرز اصوات املرحلة الثانية من 
االنتخابات التشريعية املرتقبة 

نتائجهــا.
 وبينما قالت وزارة الصحة 
املصرية ان 99 شخصا على االقل 
اصيبوا وقتل أحد املعتصمن  
حينما حاول اجلنود مرارا فض 
امام مقــــر احلكومة  اعتصام 
للمطالبة بنقل الســــلطة فورا 
حلكومة مدنيــــة اكدت بعض 
املواقع االلكترونية ســــقوط 
قتيل وأن األصابات جتاوزت 

املئات.
التلفزيون احلكومي  وقال 
ان 32 من قوات االمن اصيبوا 
في االشتباكات بينهم ضابط 
اصيب بطلقة من بندقية رش 
)صيد( قالــــت انها جاءت من 

اجتاه املتظاهرين.
وعدت االشتباكاتـ  املستمرة 
منذ فجر امــــس ـ االعنف منذ 
احتجاجات دامت خمسة ايام في 
نوفمبر في شارع محمد محمود 
اسفرت عن مقتل اكثر من 40 

..واملعتصمون يحاولون إسعاف  أحد اجلرحى  )أ.پ ـ أ.ف.پ ـ رويترز(..وتعتقل إحدى املعتصمات بالقوة  الشرطة العسكرية تضرب محتجة منتقبة خالل مواجهات امس 

شباب اإلخوان والسلفيني باجليزة: 
»افرزوها افرزوها.. إسالمية هتالقوها«

رفيق مؤسس اإلخوان يتحدث عن »والدته 
من جديد« أثناء املشاركة في االنتخابات

نظم العشرات من شباب التيار االسالمي املنتمني حلزبي »احلرية 
والعدالة« و»النور السلفي« اول من امس وقفة جماعية امام مقر 

جلنة الفرز للدائرة االولى جيزة قوائم وفردي مبعهد بحوث 
البساتني بجوار جامعة القاهرة رددوا خاللها مجموعة من الهتافات 

التي تبرز متاسك االخوان والسلفيني وانهم يد واحدة.
وتضمنت الهتافات رسالة طمأنة لالقباط بأنهم ابناء هذا الوطن وال 

خوف عليهم في ظل الدولة االسالمية اجلديدة على حد وصفهم 
التي ستعيشها مصر بعد جناح التيار االسالمي باالغبية في اول 
برملان منتخب بعد الثورة، ومن الهتافات »السلفية واالخوان ايد 
واحدة في كل مكان« و»افرزوها افرزوها.. اسالمية هتالقوها« 

و»شكرا شكرا يا حربية على الوقفة احللوة دية« و»شكرا شكرا 
يا داخلية على احليادية« و»يا قضاة يا قضاة ال تخشوا اال اهلل« 

و»نرعى العهد ونرعى الذمة االقباط ابناء االمة« وختموا بغناء 
النشيد الوطني وسط حالة من البهجة جتمعهم خالل بدء عمليات 

الفرز.

القاهرة ـ العربية: قال محمد فريد عبداخلالق ذو الـ 96 عاما انه 
شعر كأنه يولد من جديد عندما أدلى بصوته في اجلولة الثانية 
من االنتخابات البرملانية، والتي تشير نتائجها الى تقدم حزب 
احلرية والعدالة، الذراع السياسية جلماعة االخوان املسلمني، 

بأغلبية كبيرة، بحسب تقرير لقناة »العربية«.
وشارك عبداخلالق الراحل حسن البنا مؤسس اجلماعة في 
عملية بنائها، حيث التقاه والزمه منذ عام 1941 وتدرج في 

املؤسسات التنظيمية داخل اجلماعة رئيسا لقسم الطلبة ثم 
عضوا للهيئة التأسيسية إلدارة شؤون اجلماعة، وكان يلقي 

دروس الثالثاء باإلنابة عن حسن البنا. واعتقل عبداخلالق 
لفترات مختلفة وصلت الى اكثر من 25 عاما، كان آخرها في 

عهد الرئيس جمال عبدالناصر الذي تفاوض معه قبل وبعد ثورة 
.1952

وعبداخلالق عاشق لألدب وكاتب للشعر، وحصل على الدكتوراه 
منذ عامني من كلية احلقوق، وهو اآلن خارج تنظيم جماعة 

االخوان اال انه قائد تاريخي. وهو يرى ان فوز اجلماعة، التي 
كانت محظورة ألكثر من 80 عاما، ال يعني احتكارها للسلطة.

ويرفض عبداخلالق فكرة تقسيم املجتمع واخلالفات بني 
التيارات العلمانية والسلفية واالخوان، مؤكدا ان تشارك السلطة 

من أولويات املرحلة القادمة.
ويقول انه ال يوجد عداء بني التيارات السياسية املختلفة داخل 

املجتمع املصري.

الشعب يريد معرفة.. »سيدة احلواوشي«
و»الداخلية«: ال شبهة جنائية في التسمم

أبوإسماعيل يقرر إلغاء السجون 
وحتويلها ملعسكرات للسجني وأسرته

عمرو مصطفى يحيي احلواوشي.. وأسماء »ماسوني«!

حكاية الست اللي »قلعت ملط« في املترو!

نظر الطعن على رفض تأسيس 
حزب التحرير الشيعي

أعلن الشــــيخ حازم أبوإسماعيل املرشح احملتمل 
لرئاسة اجلمهورية ان اول قرار سيتخذه اذا أصبح 
رئيسا للجمهورية هو احلفاظ على كرامة املصرين 
وانه سيعمل على رفع اي شيء ميس كرامة اإلنسان 
املصري بغض النظر عن ديانته او التزامه وأنه سيلغي 
السجون وسيحولها ملعسكرات إنتاجية مغلقة على 

السجن وأسرته.
وقال أبوإســــماعيل في مقطــــع ڤيديو رفعه على 
صفحته الشخصية لدعمه لرئاسة اجلمهورية: »ان أول 
قرار أعتقد اني سأتخذه اذا أصبحت رئيسا للجمهورية 
ســــيكون رفع اي شيء يكون فيه مساس بكرامة اي 
شــــخص في مصر، فأنا قعدت في أملانيا ولم أجد اي 
عسكري او كمن شــــرطة يوقفك في الشوارع، ولن 
أسمح بأي كلمة متس كرامة اإلنسان سواء متبرجة 
او مسيحية وليس املسلم واحملجبة فقط، وسألغي 
السجون وسيتم حتويلها ملعسكرات إنتاج، فبدال من 
دخول السجن السجن وتنحرف زوجته وأوالده سيتم 
إدخال السجن وزوجته وأوالده ملعسكرات بدال من ان 

ينحرف ليخرج عضوا نافعا في املجتمع«.
في سياق آخر، أكد أبوإسماعيل ان الشعب املصري 
لم يتأثر مبحــــاوالت الهجوم والتشــــويه اإلعالمي 
الكبير لصورة اإلسالمين عقب ظهور نتائج املرحلة 
األولى من االنتخابات بهــــدف احلد من جناحهم في 

املراحــــل االنتخابية التالية، مؤكدا ان تلك احملاوالت 
لم تزد الشــــعب إال إصرارا علــــى التصويت لصالح 

اإلسالمين.
أبوإسماعيل في تصريحات للصحافين  وطالب 
امس األول القــــوي الليبرالية والعلمانية ان حتترم 
اختيارات الشــــعب املصري الذي صوت لإلسالمين 
عن وعي بعد كل حمالت الهجوم الواســــعة عليهم، 
مؤكدا ان األيام ستثبت للجميع انه ال خالف أبدا بن 
اإلسالمين وغيرهم في طريقة التفكير والتعامل مع 
العملية السياســــية ألن الكل يريد اخلير للبالد وأن 
النظرة السلبية جاءت من تعتيم إعالمي استمر 60 

عاما وتشويه كبير أدى الى اختالف النظرة كثيرا.
وأوضح ان هناك تقاربا كبيرا بن كل طوائف الشعب 
في الوقت الراهن وان الناس ستتصالح مع بعضها 
البعض بعد سنوات الفرقة وشق الصف املتعمد من 
قبل األنظمة الفاسدة، وان االختالف الوحيد فقط في 
الرؤية والنظرة املستقبلية واملسار والتوجه العام 

وعدم االنفالت في قيم املجتمع الثابتة.
وقال ان احلوارات والنقاشــــات داخــــل البرملان 
القادم ســــتكون قوية جدا وبناءة وان اخلالف حتى 
بن اإلسالمين أمر طيب جدا وتؤكد التنوع الفكري 
والثقافي وتؤكد انه ال احد يحتكر الفكر اإلســــالمي 

وهو موجود في كل دول العالم.

في إشارة منه التهام فيلم »أسماء« بأنه »ماسوني« 
كعادته، قال املطرب عمــــرو مصطفى على صفحته 
الشخصية على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: 
مش عاجبني في فيلم هند صبري وماجد الكدواني 
اجلديد، أوال اسمه: أســــماء، فيلم عشوائيات وإيدز 
وكــــده، ما علينا بس البرومــــو بتاعه بيخلص على 
جملة: »ح يشوفوا مصر وهي بتولع تاني«. صدفة 

دي؟ واال ايه؟

من جهة اخرى، اهتــــم عمرو مصطفى بالتعليق 
على خبر تسمم املعتصمن بسبب وجبة حواوشي، 
كتب شامتا: »حتب تقول ايه للحواوشي اللي عمل في 
املعتصمن اللي مقدرش حد يعمله؟«، وفي موضع آخر: 
»فيلم احلواوشي قريبا«، و»وكان شعار املعتصمن 
بعد واقعة احلواوشــــي »واهلل ما همشي إال ملا آخد 
حقي من احلواوشي«، كما وضع متهكما مقطع ڤيديو 

لبوجي وطمطم بعنوان »بطني بتوجعني«.
بعد ان اجتاحت ظاهرة التعري مواقع اإلنترنت 
في اآلونة األخيرة، وبعد ان انضمت إليه نساء 
يشغلن مناصب حكومية ومرشحة للرئاسة، لم 
يعد غريبا نشر خبر يتحدث عن فتاة تعمدت 

ان تتعرى للفت األنظار إلى مشكلتها.
فقد أقدمت متسولة في إحدى عربات املترو 
املخصصة للنساء في القاهرة على خلع مالبسها 
إال بلوڤر بالكاد يغطي عورتها، كما ذكر موقع 
»شباب أهرام«، وبدأت تطلب من النساء احمليطات 
بها التصدق عليها باملال، وهي تسرد لهم قصصا 

»من نسج خيالها« عن سبب تعريها.
لكـــن حن واجهت النســـاء الفتاة برد فعل 
سلبي وجتاهلن أمرها، أقدمت على خلع البلوڤر 
الذي كان يستر عورتها فقط، ليتضح انها لم 
تكـــن ترتدي اي مالبس داخلية، ما دفع إحدى 
السيدات الى تقدميها »بنطلون« كانت حتمله 

للمتسولة، لكن الفتاة العارية فاجأت اجلميع 
برفضها ارتدائه، قائلة انها ال تعرف كيف ميكنها 
ان تفعل ذلك، مطالبة بعباءة تكلف 35 جنيها، 
كتلك التي مزقها الضابط بحسب تأكيدها كي 
تكـــف عن مزاولة التجـــارة غير املرخصة في 

املترو.
وبدأت النسوة يوجهن اللوم للفتاة ويحاولن 
دفعها ألن تشعر باخلجل وعدم »استغالل كره 
الشعب للشرطة«، لكن دون فائدة. وهنا تنبهت 
إحدى السيدات الى حقيبة كانت في يد الفتاة 
فسألتها عما فيها فردت »وال حاجة.. طماطم«. 
فانتزعت سيدة اخرى احلقيبة وفتحتها لتجد 
فيها عباءة وحذاء، فانهالت الشتائم على الفتاة 
العارية التي اتخذت من علياء املهدي قدوة بحسب 
وصفهن، ما دفعها الى اخلروج من العربة، رمبا 

أمال بأن يحالفها احلظ في عربة أخرى.

تنظر احملكمة اإلدارية العليا )الدائرة األولى( 
برئاسة املستشـــار مجدي العجاتي نائب رئيس 
مجلـــس الدولة أولى جلســـات الطعن املقام على 
رفض تأسيس حزب التحرير ملؤسسه احمد راسم 
النفيس الناشط الشـــيعي، كانت جلنة األحزاب 
السياسية، برئاسة املستشار محمد ممتاز متولي 
رفضت تأسيس احلزب مستندة الى عدم استيفائه 
الشروط املقررة قانونا، موضحة ان االخطار الذي 
تقدم به النفيس منفردا تضمن 36 توكيال صادرة له 

كوكيل للمؤسسن ولم يحضر باقي وكالء املوسسن 
او وكالء عنهم التخاذ االجراءات امام جلنة االحزاب 
السياســـية، كما تقدم احدهم وهو وليد عادل له 
2656 توكيال بطلب استرداد التوكيالت الصادرة 
له بدعوى انه لم يفوض احدا في تقدميها، ومن ثم 
فإن االخطار لم يستوف شرطا اساسيا وفق املادة 
7 من قانون االحزاب 40 لسنة 1977 املعدل مبرسوم 
 بقانون رقم 12 لســـنة 2011 ولم يتم النشر خالل 

الـ 8 أيام التالية لإلخطار باملخالفة للقانون.

أذاع التلفزيون املصري امس األول ڤيديو تظهر 
فيه سيدة توزع وجبات غذائية على الشباب املعتصم 
امام مقر مجلس الوزراء واوضح الڤيديو ان السيدة 

كانت تستقل سيارة مالكي شيفروليه النوس.
وقال موقع »اخبار مصــــر« امس ان اكثر من 65 
شابا من املعتصمن امام مجلس الوزراء قد اصيبوا 
بأعراض تسمم عقب تناولهم وجبات فاسدة وزعتها 
عليهم إحدى السيدات، ونقلوا على اثرها ملستشفيات 
عدة، من بينها القصر العيني وعن شمس التخصصي. 
وقالت صحيفة »التحرير« القاهرية ان البحث اليزال 
متواصال عن سيدة احلواوشي.  وتفاعال مع »موقعة 
احلواوشي« امتألت صفحات مواقع التواصل االجتماعي 

»فيســــبوك وتويتر« بالتعليقات كان أهمها: الشعب 
يريد معرفة.. سيدة احلواوشي. من جانبه، أكد وزير 
الداخلية املصري محمد ابراهيم ان حادث تسمم عدد 
من املعتصمن امام مجلس الوزراء ال يحمل شــــبهة 
جنائية، وان التحاليــــل املعملية اثبتت ان االطعمة 
كانت فاسدة ولم تكن حتتوي على مادة سامة. وكان 
اكثر من خمسن من املعتصمن قد اصيبوا بالتسمم 
جراء تناولهم وجبة »احلواوشي« الشعبية وقالوا ان 
سيدة منتقبة ورجال قاما بتوزيعها على املعتصمن، 
واضاف املعتصمون ان احلادثــــة كانت مدبرة على 
الرغم من تأكيد التحليالت الطبية عدم وجود مواد 

سامة وإمنا هي وجبات فاسدة فقط.

البرادعي يقّبل باكيًا يد امرأة 
تناشده »أرجوك خليك معانا«

حلظات إنســـانية مؤثرة شهدها لقاء د.محمد 
البرادعـــي مع عدد مـــن متحـــدي اإلعاقة وذوي 
االحتياجات اخلاصة في مؤمتر »الرعاية الصحية 
حق لكل مواطن« الذي عقده املجلس املصري لألطباء 

أول من أمس بساقية عبداملنعم الصاوي.
أهم تلك اللحظات والتـــي تفجرت معها قاعة 
احلكمة في ساقية الصاوي بالتصفيقـ  بعد مشهد 
إنساني أثار دموع بعض احلضورـ  عندما حتدثت 
د.إميان املنسق العام ملنظمة الصم والبكم، بخطاب لم 
يستطع احلضور فهمه، رغم نبرة الصوت املرتفعة 
واملتحمسة، حتى قامت احدى احلاضرات بتوضيح 
الكلمـــات. قالت إميان في غضب: »إن املعاقن فئة 
مهمشـــة في املجتمع املصري، وحتديدا أصحاب 
اإلعاقة الســـمعية الذين يصل عددهم الى نحو 5 
ماليـــن مواطن، ويعتمدون على لغة اإلشـــارة«، 
وتابعت في ضيق: »اإلشارة غير حقيقية وال تعبر 

بدقة عما نريد«.
واستطردت املنسق العام ملنظمة الصم والبكم، 

مستعرضة املشكالت التي يعانيها معاقو مصر، 
وخصوصا الصـــم والبكم قائلة: »ال يوجد تعليم 
نهائي لهذه الفئـــة.. ال يتمتعون برعاية صحية.. 
املعاقون في مصر يصابون بالشلل والفقر والقهر 

واجلهل لنظرا لعدم االهتمام بهم«.
وأشارت د.إميان التي تعد واحدة من بن 10 فقط 
من الصم والبكم في مصر تلقوا تعليما عاليا، الى 
ثورة 25 ينايـــر بوصفها »األمل« وخاطبت املدير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلة: »مهما 
حدث أي تشويه أو هجوم عليك يا د.البرادعي.. من 
فضلك خليك موجود معانا، أنت أمل بالنسبة لنا 

وأرجوك ال تتركنا في منتصف الطريق«.
مع هذه الكلمات انطلق احلاضرون في تصفيق 
حاد وسيطرت مشاعر إنسانية نبيلة على اجلميع، 
حتى قام محمد البرادعي احلائز جائزة نوبل وقالدة 
النيل متوجها الى السيدة التي اثارت دموع الكثيرين 
باكيا وصافحها مقبال يدها بعد نظرات جمعت بن 

احلزن واإلصرار واألسف.

قاض مصري يصفع ناخبة بعد 
قيامها بسبه في الهرم!

بدء حتقيق غربي ملصادرة 
أصول مبارك وزين العابدين

صفع أحد القضاة بلجنة رقم 65 و66 مبدرســـة 
يوســـف جاداهلل بشارع الهرم، إحدى الناخبات على 
وجهها بعد ســـبها له ووصفه بـ »احليوان«، وهو ما 
اســـتدعى تدخل قوات اجليش املســـؤولة عن تأمن 

العملية االنتخابية للتدخل وفض االشتباك.
وأكد القاضي أنه صفعها بعد أن ســـبته لسحبه 
البطاقة االنتخابية منها بعد ان اكتشـــف انها توجه 
والدتهـــا للتصويت، وهو ما يخالف القانون، فقامت 
بسبه فصفعها ردا على اهانتها له، إلى ذلك قال رئيس 
نادي القضاة مبصر املستشـــار أحمد الزند ان قضاة 
يشرفون على انتخابات مجلس الشعب املصري أبلغوا 
غرفة عمليات في النادي بتعرضهم للضرب والسب بعد 
انتهاء اجلولة األولى من املرحلة الثانية من االنتخابات 
أمس األول. ونقلت صحيفة األهرام في موقع لها على 
اإلنترنت عن الزند قوله »غرفة عمليات النادي تلقت 
34 بالغا في مدة ال تتعدى 90 دقيقة بعد اغالق باب 
التصويت«. واضاف ان البالغات »تتنوع بن احتجاز 
قضاة واقتحام اللجان ومنع وصول الصناديق وكأن 
القيامة قد قامت أو أن هناك من يريد أن يحول الفرح 
االنتخابي إلى مأمت«. وقال املوقع ان الزند شـــدد في 
تصريحات للصحافين على ان »الصورة سوداء بعد 
اغالق باب التصويت« ونقل قوله »لألسف مت االعتداء 
على قضـــاة بصواعق كهربائية مـــن ضباط التأمن 
الذين يفترض أن يحموا القضاة ثم وقعت اعتداءات 

من اجلماهير على القضاة«.

الهايـ  أ.ف.پ: مت بدء اجراءات التحقيق في أوروبا 
وأميركا الشــــمالية بهدف مصــــادرة ممتلكات وأصول 
الرئيسن املخلوعن املصري حسني مبارك والتونسي 
زين العابدين بن علي، بحســــب ما أفاد متحدث باسم 
وكالة يوروجست، الذراع القانونية للشرطة األوروبية 
)يوروبول(. وصرح يوانيس ثوي املتحدث باسم الوكالة 
لـــــ »فرانس برس« بأن »التحقيــــق في جميع األصول 

األوروبية لهذين الرئيسن السابقن« قد بدأ.
وقال انه »باإلضافة الى أوروبا، فإن كندا والواليات 
املتحدة هما من األماكن احملتملة لوجود هذه األصول«. 
وقال ان التحقيق بدأ بعد لقاء االثنن والثالثاء بن وكالة 
يوروجست، والسلطات التونسية واملصرية في الهاي 
حيث مقر الوكالة. وأضاف ان »تونس ومصر أوضحتا 
ان الرئيسن الســــابقن قاما بتحويل مبالغ كبيرة من 
املال بشكل غير قانوني الى خارج بلديهما، واستثمرا 
في حســــابات بنكية وعقارات في جميع انحاء أوروبا 
وكنــــدا والواليات املتحدة«. وتابع ان تلك الســــلطات 
»طلبت منا تنسيق التحقيق الذي نقوم بتسهيله اآلن، 
ووضعها على اتصال مع مختلــــف ممثلي النيابة في 
مختلف البلدان«. وصرح في مؤمتر صحافي انه »في 
اعقاب قرار مشــــترك، فقد مت اطالق حتقيق مالي على 
مســــتوى أوروبا لتحديد األصول وجتميد احلسابات 
البنكية ومصادرة األموال والعقارات«. ولم يكشف ثوي 
عما اذا كانت قد متت استعادة اي من أصول الرئيسن 
السابقن، اال انه أضاف انه يعتقد ان قيمة تلك األصول 

تصل الى »مالين ومالين« اليوروهات.


