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مصر: جتدد االشتباكات بني اجليش واحملتجني.. والشرطة تدخل املواجهة

التنفيذية كنوع من جذب االنتباه 
وفرض رؤيتهم بالقوة والتخلي 
عن سلمية الثورة بعد استجابة 
معظم الشعب املصري إلى دعوات 
التحول الدميوقراطي املمثلة في 

االنتخابات البرملانية.
وأكدت احلركة رفضها االعتداء 
القوات  التأم���ني من  أفراد  على 
املسلحة كما رفضت بشدة التعامل 
بوحشية مع أي مواطن مصري 
وانتهاك كرامته، مطالبني بسرعة 
التحقيق���ات في ه���ذه األحداث 
وإعالن نتائج التحقيقات سريعا 
في األحداث السابقة واحلالية و 

عرضها على الرأي العام.
انس���حاب  وانتقدت احلركة 
أعض���اء املجلس االستش���اري 
مع أول أزمة حتتاج فيها مصر 
إلى تكاتف كل أطياف الش���عب 
املصري، مشددة على أن كل من 
استقال قد جانبه الصواب وقال 
»كن���ا نتصور أن ه���ذا املجلس 
االستش���اري س���يكون اول من 

يضع احللول«.

وإغالق مجل���س الوزراء تعديا 
حدود التظاهر السلمي والتعبير 
عن الرأي إلى حالة فرض الرأي 
الواحد على باقي الشعب املصري 
خصوصا مع رفض املعتصمني 
ألي محاوالت للتفاوض وإصرارهم 
عل���ى رحي���ل حكوم���ة كم���ال 
العسكري  اجلنزوري واملجلس 
م���ن الي���وم األول العتصامهم، 
العناصر  إلى أن بعض  مشيرة 
اإلجرامية استغلت تلك األحداث 
ليتحول مكان االعتصام إلى ارض 
خصبة لكل اخلارجني عن القانون 

واملنقضني على الثورة.
وأكدت احلرك���ة وجود أياد 
الوطن أمال في  تعبث مبقدرات 
الوص���ول إلى إس���قاط الدولة 
وإجهاض احمل���اوالت اجلارية 
الدميوقراطي، مشيرة  للتحول 
الفترة املاضية  إلى رصدها في 
مح���اوالت عديدة على صفحات 
التواصل االجتماعي كانت تدعو 
إل���ى تصعيد املوق���ف وافتعال 
أحداث ومصادمات مع األجهزة 

والشعب إيد واحدة«.
ب���ني  ووقع���ت مالس���نات 
املتظاهرين واملئات من املعتصمني 
واملتظاهرين املناوئني للمجلس 
العس���كري وكادت األوضاع أن 
تتطور بني اجلانبني إلى تشابك 
باألي���دي لوال تدخل العقالء من 
اجلانبني. في ش���أن آخر أعربت 
حركة صوت »األغلبية الصامتة« 
عن أسفها بشدة إلراقة املزيد من 
الدماء املصرية الطاهرة، مؤكدة 
انه���ا تابعت بكل آس���ى وحزن 
األحداث التي جرت أمام مجلس 
ال���وزراء. ورفضت احلركة، في 
بيان لها أم���س اعتبار األحداث 
الت���ي تتعرض له���ا مصر منذ 
اجلمعة وتداعياتها امتدادا للثورة 
املصري���ة من عمليات التخريب 
وحرق املنشآت العامة واخلاصة، 
وأنها خ���روج عن الثورة وكان 
آخرها حرق املجمع العلمي االثري 
ومحاولة اقتحام مجلسي الشعب 

والوزراء.
وأكدت احلركة أن االعتصام 

اإلشراف املدني.
ومنذ ذلك الوقت أدت أعمال 
العن���ف مبا في ذل���ك تلك التي 
أسفرت الشهر املاضي عن سقوط 
42 قتيال إلى زيادة االحباط لدى 
كثير من املصريني الذين يريدون 
أن تتوقف ه���ذه االحتجاجات 
إذ ي���رون أن اجليش هو القوة 
الوحي���دة القادرة عل���ى اعادة 

االستقرار.
وقال عامل بريد يدعى علي 
النوبي »هناك اشخاص ينتظرون 
حدوث اي مش���كلة ويس���عون 
لتضخيمه���ا.. االش���تباكات لن 
تتوقف.. هناك اطفال الشوارع 
الذين وجدوا مأوى في التحرير« 
مضيفا انه يجب على اجليش ان 
الفترة االنتقالية بطريقة  يدير 

افضل.
في نف���س الس���ياق تظاهر 
مبيدان التحرير عشرات املواطنني 
تأييدا للمجلس األعلى للقوات 
املسلحة مرددين هتافات »الشعب 
يريد سيادة املشير« و»اجليش 

164 شخصا.
وجتمع مئ���ات احملتجني في 
مي���دان التحرير ام���س رغم ان 
حركة املرور كانت تنس���اب من 
امليدان قادمة من شوارع  خالل 
ليست مغلقة وبعيدة عن اعمال 

العنف.
واقترب���ت مجموع���ة م���ن 
الناش���طني نحو اولئ���ك الذين 
يرش���قون باحلجارة ملطالبتهم 
بالتوقف عن ذلك لكنهم رفضوا 
االس���تجابة لهم قائلني ان مقتل 
عشرة اشخاص يعد سببا كافيا 
لعدم التفاوض. وسلم ناشطون 
اخرون للجيش اشخاصا قالوا 
انهم كانوا يقومون بإعداد قنابل 

حارقة.
واعتصم نشطاء في التحرير 
من���ذ احتجاجات ض���د احلكم 
العسكري في 18 نوفمبر أشعلتها 
اقتراحات احلكومة السابقة التي 
كان يدعمها املجلس األعلى للقوات 
املس���لحة بإضافة بنود لوثيقة 
دس���تورية حتمي اجليش من 

أول انتخابات حرة تعيها ذاكرة 
أغل���ب املصري���ني وتقترب من 
منح اإلس���الميني أكبر عدد من 

األصوات.
وأثارت االش���تباكات غضب 
بع���ض املصريني من س���لوك 
اجليش في ح���ني يريد آخرون 
التركيز على االنتخابات ال على 

االحتجاجات.
وسيظل املجلس العسكري 
محتفظا بالسلطات حتى بعد إمتام 
انتخابات مجلس الشعب في يناير 
لكنه تعهد بتسليم السلطة إلى 

رئيس منتخب بحلول يوليو.
وق���ال محتج اس���مه محمد 
يربط رأس���ه برب���اط طبي بعد 
ليلة أخرى من االشتباكات بني 
اجلنود والنشطاء الذين بقوا في 
التحرير »البد أن يرحل املجلس 
العس���كري«. وفي مكان مجاور 
رشق عش���رات الشبان اجلنود 
باحلجارة وراء حاجز من األسالك 
الشائكة وحواجز معدنية. وقال 
مصدر عسكري انه جرى اعتقال 

القاه���رة � رويترز: جتددت 
االشتباكات بني محتجني وقوات 
االمن في القاه���رة امس لليوم 

الثالث.
التي  وكشفت االش���تباكات 
أسفرت عن سقوط عشرة قتلى 
عن انقسامات حول دور املجلس 
األعلى للقوات املس���لحة بينما 
يسعى لالنتقال بالبالد من احلكم 

العسكري إلى احلكم املدني.
وقام جنود ورجال ش���رطة 
بحراسة حواجز أقيمت في بعض 
الشوارع احمليطة مبيدان التحرير، 
وقام رجال شرطة مكافحة الشغب 
بعمليات كر وفر البعاد احملتجني 
ع���ن احلواجز لك���ن احملتجني 

رشقوهم باحلجارة.
وأصب���ح رج���ال الش���رطة 
فيما يبدو عل���ى خط املواجهة 
م���ع احملتجني بدال م���ن جنود 

اجليش.
العن���ف بظالله على  وألقى 
االنتخاب���ات البرملاني���ة الت���ي 
جترى على ث���الث مراحل وهي 

)أ.پ( جنود من اجليش يبادلون احملتجني إلقاء احلجارة بالقرب من ميدان التحرير أمس 

جتدد احلرائق في مبنى املجمع العلمي وانهيار سقفه العلوي

القاهرة ـ د.ب.أ: جتددت احلرائق في مبنى املجمع 
العلمي املصري املتواجد بوسط العاصمة القاهرة 

بعد انهيار السقف العلوي للمبنى من الداخل. 
وانتشر الدخان الكثيف أعلى املبنى فيما حاولت 

قوات اإلطفاء السيطرة على احلريق وإخماده غير 

أن أعدادا من املتظاهرين قامت بإلقاء احلجارة 
على قوات اإلطفاء وقوات اجليش املتواجدة في 
شارع الشيخ ريحان وتقدمت القوات املسلحة 

جتاه تقاطع شارع الشيخ الريحان والقصر العيني 
ملطاردة املتظاهرين الذين سارعوا بالفرار.

)أ.ف.پ( جانب من الدمار في املجمع العلمي املصري 

مظاهرات باألزهر تنديداً مبقتل الشيخ عفت صورة سحل الفتاة تتصدر الصحف العاملية 
مفتي اجلمهورية: هؤالء األوالد الذين يرفسون ورصد 10 آالف جنيه لتسليم اجلندي املتهم

كرفسة البربر الهمج أحرقوا تاريخ أمة

عمار الشريعي: سأقرأ »الفاحتة« على الفن

البرادعي: نعيش زمن اجلرمية املنظمة

طالب مفتي اجلمهورية د.علي جمعة بس���رعة 
القبض على من وصفهم ب� »الهمج« من الش���باب 
املشتركني في حرق املجمع العلمي املصري، وحرق 
كتب وخرائط مهمة منها اخلرائط التي احتكمت من 
خاللها مصر للمحكمة الدولية واسترجعت طابا.

وانتقد مفتي اجلمهورية اسلوب الفرح الذي عّبر 
به الش���باب بعد حرقهم للمجمع ورقصهم رقصة 
الهمج وهم يحرقون بنيان مصر، متس���ائال: هل 
هذا انس���ان أصال؟ بحسب وصفه، مشيرا الى ان 
هؤالء األوالد الذين يرفسون كرفسة البربر الهمج 

أحرقوا تاريخ أمة.
وأضاف مفتي مصر باكيا، ان اهلل رزقه بثالث 
بنات وكان الشهيد الشيخ عماد عفت بالنسبة له 
هو الولد، قائال: نعزي العالم كله بفقد هذا اإلنسان 

العالم الطاهر، كنا نسميه حمامة املسجد.
وأكمل معددا مناقب الشيخ ومشاركته االجتماعية 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والوقوف ألداء 
كلمة احلق، وكيف كان مثاال يحفظ القرآن بالقراءات 

العشر ويعطي اإلجازة فيها قائال: انه عندما ميوت 
العالم تبكي عليه السماء واألرض.

يذكر انه قبل خروج جنازة الشيخ عفت امس 
األول من املشرحة الى اجلامع األزهر للصالة عليها 
انطلقت مظاهرات حاش���دة لعلماء وطالب األزهر 
وعدد من ش���باب الثورة وأقارب الشهيد مرددين 
هتافات مطالبة بالقصاص من قتلة الش���يخ عماد 
عفت، وباقي الشهداء الذين استشهدوا في أحداث 

مجلس الوزراء.
وقال احد املعتصمني ان الشيخ عماد كان معتصما 
معهم أمام مجلس الوزراء وانه كان يحضر اليهم 
يوميا عقب انته���اء عمله وحتى نهاية اليوم قبل 
العودة الى منزله وفي ي���وم احلادث حضر قبل 
الصالة ث���م ذهب ألداء صالة اجلمعة وعاد اليهم، 
وعندما حضر وقت صالة العصر قام بأداء الصالة 
ثم وافته املنية مع صالة املغرب بعد اصابته بطلق 
ناري مجهول املصدر، وحاولت املستشفى امليداني 

مبجلس الوزراء انقاذ حياته ولكنهم فشلوا.

قال املوسيقار عمار الشريعي إن األغلبية اختارت 
اإلخوان وعليها ان تتحمل نتيجة االختيار، لكنني 
كعمار مازلت متخوفا، وبداخلي أسئلة كثيرة لم يجب 
عنها احد من اإلخوان وهنا مكمن اخلطورة، ملاذا ال 
جتيبون على أسئلتي وهي: ما وجهة نظركم في 
االقتصاد؟ ماذا ستفعلون مع البنوك والبورصة؟ وما 
خطتكم اإلعالمية؟ هل أنتم مع حرية الرأي والرأي 
اآلخر؟ ما نوعية البرامج؟ هل س���تتركون برامج 
املنوعات واألغاني.. واألفالم والدراما؟ الس���ياحة 
ماذا أنتم فاعلون بها فالسائح يريد حرية مطلقة 
فهو ي���زور مصر من اج���ل حضارتها وليس من 
أجل فرض الوصاية عليها، هناك أمر آخر هو: ما 
عالقتهم باألزهر الشريف؟ ألننا كمصريني تربينا 
على احترامه واألزهر مرش���دنا، هم كإخوان لهم 
مرشدهم، هل ستكون عالقتهم تصادمية، انا أرى 
ان السلفيني اكثر صراحة فهم مثال يرون ان وجود 

املرأة معهم من الضرورات التي تبيح احملظورات، 
وهم يرون ضرورة ارتداء السيدات للحجاب ورغم 
رفضي لهذا إال انهم واضحون، وأنا عندما حتدثت 
مع بعض اإلخوان وجدت كالمهم جيدا ولكنني اجد 
آخرين منهم يقولون كالما مغايرا متاما ملا قيل لي، 
أما فيما يتعلق بالفن فهو أمر ال أفهمه فهم يحرمون 
التماثيل، إذن فالباليه أكيد حرام، واملزيكا السلفيون 
يرون انها حرام ألنها تعتمد على اآلالت املوسيقية 
التي لم تكن موجودة في عصر الرسول الكرمي ژ، 
فهل نغني مستخدمني الدف فقط، وهذا معناه اننا 
قد نرجم نانسي عجرم هذه األنثى الرقيقة وكذلك 
هيفاء اجلميلة ألن هذا سيحدث يوما ما مادام ان 
فكرهم هكذا وكما نتصوره، لذلك إذا كانت نانسي 
وهيفاء وإليسا سيتحملن الرجم فعليهن االستعداد 
من اآلن خلوض املعركة، أنا ش���خصيا بدأت أقرأ 

على الفن الفاحتة.

»نعيش في زمن اجلرمية املنظمة«، هذا ما وصف 
به املرشح احملتمل في االنتخابات الرئاسية محمد 

البرادعي املشهد احلالي.
وقال البرادعي عبر حس���ابه عل���ى »تويتر« 
للمدونات املصغرة: »رحم اهلل الشيخ الشهيد عماد 
عفت« مضيفا: »اذا كان قد استهدف كما ذكر مفتي 

الديار، فنحن نعيش في زمن اجلرمية املنظمة«.
وذه���ب البرادعي الى القول بأن »كل عضو في 

املجلس االستشاري مستمر في موقعه هو مشارك 
في مسؤولية ما يحدث«، وتابع قائال: »حان وقت 

مخاطبة الضمير«.
كما قال البرادعي متهكما في مش���اركة اخرى 
له: »ضابط جيش يضرب زي���اد العليمي اصغر 
عض���و منتخب ف���ي مجلس الش���عب ويقول له: 
خلي مجلس الش���عب ينفعك، بداية طيبة لعرس 

الدميوقراطية«.

نسبة التصويت في اجلولة األولى 
من املرحلة الثانية 67% واإلعادة األربعاء

القاهرة � كونا: أعل���ن رئيس اللجنة العليا 
لالنتخابات املصرية املستشار عبداملعز ابراهيم 
أن نسبة التصويت في اجلولة األولى من املرحلة 

الثانية النتخابات مجلس الشعب بلغت %67.
وأوضح عبداملعز في مؤمتر صحافي الليلة 
املاضية ان االنتخابات ج���رت في 9 محافظات 
)اجليزة وبني س���ويف واملنوفية والش���رقية 
واإلس���ماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج 
وأسوان( مشيرا الى أن هناك جولة اعادة اخرى 
األربع���اء واخلميس املقبلني ف���ي اغلب دوائر 

الفردي.
وذك���ر ان أصل اجمالي الناخبني في املرحلة 
الثاني���ة 18 مل���يونا و831 ألفا و129 م��ن قاعدة 
بيانات الناخبني، مش���يرا الى أن عدد احلضور 
بل���غ 12 مليون���ا و529 ألف���ا و237 من جتميع 

احملاضر.
وأضاف ان األصوات الصحيحة بلغت 11 مليونا 
و579 ألفا و407 فيما بلغت األصوات امللغاة 949 
ألفا و830 بنسبة تصويت 67%، مشيرا الى أن 

االنتخابات يشارك فيها املصريون باخلارج.

ويبلغ تعداد مرشحي الشعب والشورى في 
املراحل الثالث لالنتخاب���ات كما أعلنها رئيس 
اللجنة 6101 للفردي و435 قائمة حزبية ملجلس 
الش���عب و2026 للف���ردي و272 قائمة ملجلس 

الشورى.
وش���هدت املرحلة األولى الت���ي متت في 28 
نوفمبر املاضي اقباال غير مسبوق من الناخبني 
للمحافظات ال� 9 التي متت بها املرحلة وأظهرت 
النتائج اكتساح حزب احلرية والعدالة )االخوان 
املس���لمون( ب� 73 مقعدا فيما احتل السلفيون 
املرتبة الثاني���ة )31 مقعدا( مع متثيل ضعيف 

لباقي األحزاب والليبراليني.
وأض���اف ابراهيم ان اللجن���ة العليا عملت 
على تدارك الس���لبيات التي حدثت في املرحلة 
األولى، مشيرا الى أن هناك سلبيات تعلقت بعدم 
احترام فترة الصمت االنت���خابي من جانب بعض 
الناخبني توقيعات  املرشحني واكتشاف بعض 
موجودة أمام أسمائهم في الكشوف االنتخابية 
اضافة الى جتاوزات بعض قوات التأمني جتاه 

القضاة.

الى ذل����ك، نش����رت الصفحة 
الرسمية جلماعة »انا آسف يا ريس« 
بيانا فجر امس يؤكد صحة الڤيديو 
الشهير الذي ظهرت به فتاة تلبس 
احلجاب ويقوم اجليش بتقطيع 
مالبسها وسحلها في الشارع بعد 
ان كان مدير الصفحة كرمي محسن 
يشكك في صحة الصورة ويقول 
انها مفبركة ونشر ڤيديو يحاول ان 
يثبت وجهة نظره، لكن بعد هجوم 
التشكيك في  زوار الصفحة على 
صحة الصورة اعتذر واكد صحته 
وح����ذف الڤيدي����و االول. وقالت 
الصفحة في بيانها: نظرا للمصداقية 
وقول احلق، مت حذف الڤيديو الذي 
نش����رناه منذ قليل على صفحتنا 
والذي حاولنا من خالله توضيح 
فبركة الصورة التي نشرتها وسائل 
االعالم من خالل ڤيديو لم يظهر من 
خالله التعدي على هذه الفتاة، لكن 
اتضح لنا وبكل صدق ان الڤيديو 
صحي����ح، ونحن وعلى الرغم من 
تأييدنا الكامل للقوات املس����لحة 
اال اننا نطلب من جنودنا البواسل 
ونرج����وا منهم ضبط النفس الى 

اقصى درجة.

صورة الفتاة املصرية التي سحلتها 
قوات من اجليش املصري بعد ان 
نزعت مالبسها. ونشرت صحيفة 
»هآرتس« االسرائيلية صورة لفتاة 
ملقاة على االرض في شارع قصر 
العيني ومنزوع عنها مالبس����ها 
وميس����ك بها فردان م����ن القوات 
املسلحة املصرية، بينما يقوم اآلخر 
بتوجيه عدة ركالت لها بقدمه على 
قفصها الصدري، ونشرت صحيفة 
»لومون����د« الفرنس����ية الصورة 
نفس����ها، كذل����ك كل م����ن صحف 
»صنداي تاميز« و»نيويورك تاميز« 
و»ثينك بروغ����رس« النرويجية. 
في السياق نفسه، وزع متظاهرو 
التحرير امس منشورا يحمل صورة 
احد جنود اجليش ويحمل صورة 
جلندي ميسك احدى الفتيات من 

شعرها.
ورصد املنش����ور مكافأة مالية 
قدره����ا 10 آالف جني����ه ملن يعثر 
على الش����خص صاحب الصورة 
املتهم بتعذيب املتظاهرين وسحل 
الفت����اة التي انتش����رت صورها، 
كما وضعوا رق����م هاتف محمول 

للتواصل معهم.

ت����داول عدد م����ن رواد مواقع 
التواصل االجتماعي على ش����بكة 
االنترنت صورا من غالف الصفحات 
االولى لعدد من الصحف العاملية 
الت����ي اتفقت جميعها على نش����ر 

صورة اجلندي املتهم

فؤاد يعتزل احلفالت اخلارجية 
»حتى تقف مصر على قدميها«

»الغارديان«: القاهرة على 
مشارف حرب شوارع

إسرائيل منعت سفيرها السابق
من محاولة االتصال باإلخوان

قال املطرب املصري محم���د فؤاد انه توقف عن 
احي���اء احلفالت خارج ب���الده حتى تقف مصر مرة 
اخرى على قدميها، بعد حالة عدم االس���تقرار التي 
تعيش���ها، داعيا الن يكون الغن���اء في هذه املرحلة 

متوافقا مع الثورة.
وأعرب الفنان عن حزنه واسفه من االحداث التي 
وقعت امام مجلس الوزراء املصري، معتبرا انها غير 
مبررة في ظل جناح العملية االنتخابية وحتول البالد 
تدريجيا الى الدميوقراطية احلقيقية، داعيا اهلل أال 

تسيل دماء جديدة.

قالت صحيفة »الغارديان« البريطانية ان حرب 
الشوارع املستمرة بني املتظاهرين املصريني وقوات 
األمن تهدد بانفجار األمور في البالد، وتكرار االشتباكات 
التي وقعت في نوفمبر املاضي وخلفت عشرات القتلى 
واجلرحى وأدخلت مص���ر اجلديدة في نفق مظلم، 
مش���يرة الى ان استمرار االشتباكات دفعت البعض 
للحديث عن ان اجليش يسعى إليجاد مبرر للبقاء في 

السلطة وبث الفرقة بني الشعب لكي يعزز نفوذه.
وأضافت ان االشتباكات العنيفة بني قوات األمن 
املصرية واملتظاهرين مستمرة برصيد 9 قتلى ومئات 
اجلرحى، وقد طاردت ق���وات األمن املتظاهرين في 
الش���وارع الى ميدان التحرير، وس���ط مخاوف من 
تواصل االشتباكات وتكرار املشاهد التي وقعت في 
نوفمبر املاضي وكانت أس���وأ أعمال عنف شهدتها 

البالد منذ اندالع ثورة يناير.

تل أبيب � يو.بي.آي: كش���ف السفير اإلسرائيلي 
السابق في مصر يتس���حاق ليفانون عن أن وزارة 
اخلارجية اإلسرائيلية منعته من إجراء اتصاالت مع 
اإلخوان املسلمني في مصر واصفا احلركة بأنها أقل 
تطرفا مما تصفها إسرائيل وأن من شأن التحاور مع 
اإلخوان التأثير على مواقف حركة حماس وإقناعها 
بالتنازل عن املقاومة املس���لحة ضد إسرائيل. وقال 
ليفانون الذي أنهى مهامه قبل شهر وخرج للتقاعد 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة »معاريف« نشرتها 
أمس إنه بعد الثورة مباش���رة أرس���ل توصية إلى 
وزارة اخلارجية اإلسرائيلية وطلب املصادقة على 
أن يحاول البدء بالتحدث مع اإلخوان املسلمني لكن 

إدارة الوزارة رفضت ذلك.
ورأى ليفانون أنه يحظر على إس���رائيل جتاهل 
وجود اإلخوان املسلمني وأنهم ليسوا متطرفني كما 

يتم تصويرهم في إسرائيل بل إنهم براغماتيون.


