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البرادعي: الوطن 
يزداد انقسامًا وركائز 

الدولة تتهاوى

»احلرية والعدالة«: 56.5٪ أيدوه.. و»اإلنقاذ الوطني«: ال نعترف بالنتائج غير الرسمية

مؤيدون ومعارضون: املصريون يؤيدون الدستور في املرحلة األولى بفارق ضئيل

التابعة لألمم املتحدة واحلائز على 
جائزة نوبل للسالم واألمني العام 
العربية  الدول  الس����ابق جلامعة 
عمرو موسى واليس����اري البارز 
حمدين صباحي. وفي حالة املوافقة 
على الدستور سيعقب االستفتاء 
انتخابات برملانية في أوائل العام 
القادم. ويقول زعماء معارضون 
إن جبهة اإلنقاذ الوطني من املمكن 
أن تساعد على توحيد املعارضة 
في تلك االنتخابات بعد انقسام في 
صفوف املعارضة في االنتخابات 

السابقة.
لكن محللني يتس����اءلون عما 
إذا كانت مجموعة بهذه التشكيلة 
قادرة على البقاء حتى االنتخابات 
البرملاني����ة. وحل����ت احملكم����ة 
الدس����تورية ف����ي يونيو مجلس 
الشعب الذي انتخب في وقت سابق 

من العام احلالي.
القاهرة  وش����اب العنف ف����ي 
ومدن أخرى الفترة التي س����بقت 

االستفتاء.
ولقي عشرة أش����خاص على 
األقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون 
ومعارضون ملرسي خالل مظاهرات 
أمام قصر الرئاسة في وقت سابق 

الشهر اجلاري.
كما أحرق محتجون غاضبون 
عددا من املبان����ي التابعة حلزب 

احلرية والعدالة.
وقبل يوم من االستفتاء نشبت 
معارك بني متظاهرين متناحرين 
مسلحني بعصي ومدي وسيوف 
في شوارع اإلسكندرية. وحاصر 
معارضون شيخا داخل مسجده دعا 

إلى املوافقة على الدستور.
والبد ان يوافق اكثر من %50 
من الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم 
على الدس����تور من اجل اجازته. 
ويحق ملا يزيد قليال عن نصف عدد 
البالغ عددهم  الناخبني املصريني 
51 مليون نسمة من بني 83 مليون 
نسمة اإلدالء بأصواتهم في املرحلة 
القاهرة  األولى من االستفتاء في 

ومحافظات أخرى.
ولتأمني التصويت نشر اجليش 
نحو 120 ألف جندي وستة آالف 
دبابة وعربة مصفحة حلماية مراكز 

االقتراع ومبان حكومية أخرى.
وفيما كان اجليش يدعم مبارك 
والرؤساء السابقني إال انه لم يتدخل 
لصالح اي من اجلانبني في األزمة 

احلالية.

متأخر أمس األول مع انتهاء عملية 
التصويت إن استطالع آراء الناخبني 
الذي أجروه أظهر أن املعسكر الذي 

قال »ال« هو الفائز.
ولكن مع مواصلة عمليات الفرز 
قال مسؤول آخر باملعارضة يتابع 
التصويت »لرويترز« ان التصويت 
»متقارب جدا«. وقال عصام أمني 
متحدثا في شارع بالقاهرة ومكررا 
موق����ف املعارضة: ان الدس����تور 
يحتاج إلى توافق ال موافقة األغلبية 
البسيطة »حتى وإن صحت النتيجة 
هذا ال يعني أن الدستور ميكن أن 
مير ألنه يعني أن أكثر من 40% من 

الشعب ال يوافقون عليه«.
وحتى اخلسارة بفارق ضئيل 
ميكن أن تزيد من جرأة اليساريني 
واالشتراكيني واملسيحيني واملسلمني 
ذوي الفكر األكثر ليبرالية الذين 
يشكلون املعارضة املتشتتة والتي 
تعرضت للهزمية في االنتخابات 
مرتني منذ اإلطاحة بالرئيس السابق 

حسني مبارك العام املاضي.
وجتمعت معا هذه الفئات في 
جبهة اإلنقاذ الوطني والتي جتمع 
ش����خصيات بارزة مثل البرادعي 
املدير السابق لوكالة الطاقة الذرية 

االستفتاء. وقال مسؤول رفيع في 
غرفة عمليات حزب احلرية والعدالة 
الذراع السياسية جلماعة اإلخوان 
املس����لمني والتي تشكلت ملتابعة 
التصويت »لرويترز« إن نتيجة 
االستفتاء أظهرت موافقة %56.5 

على الدستور.
وكان حلزب احلرية والعدالة 
وجماعة االخوان املسلمني مندوبون 
في كل مراكز االقتراع تقريبا في 
جميع احملافظات العش����ر مبا في 

ذلك القاهرة.
وأضاف املس����ؤول الذي طلب 
عدم نشر اسمه إن هذه احملصلة 
اعتمدت على فرز األصوات في أكثر 

من 99% من مراكز االقتراع.
وكت����ب السياس����ي املعارض 
محمد البرادعي يقول على تويتر: 
انقس����اما وركائز  »الوطن يزداد 
الدولة تتهاوى. الفقر واألمية هما 
األرض اخلصبة للتجارة بالدين، 
درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر 

الثورة ليست بعيدة املنال«.
وقال مسؤول في املعارضة إن 
االستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح 
الدستور  أيدوا  الذين  اإلسالميني 
بعد أن قال����ت املعارضة في وقت 

القاهرة � رويترز: قال مسؤولون 
من املؤيدين واملعارضني أمس بعد 
اجلولة األولى من االستفتاء على 
مشروع الدستور ان املصريني أيدوه 

بفارق ضئيل.
ويقول محللون ان من املرجح 
أن تكون نتيج����ة اجلولة الثانية 
التي ستجرى األسبوع املقبل »نعم« 
أيضا نظ����را ألن احملافظات التي 
ستشهد اجلولة الثانية ينظر لها 
على أنها أكثر تعاطفا مع اإلسالميني 
الدستور  املوافقة على  مما يعني 

في نهاية املطاف.
وقال ح����زب احلرية والعدالة 
الذراع السياسية جلماعة االخوان 
إلى  املسلمني والذي دفع مبرسي 
الرئاسة ان 56.5 % أيدوا مشروع 
الدستور، وليس من املتوقع اإلعالن 
عن النتائج الرسمية قبل اجلولة 
التالي����ة. وفي حني أقر مس����ؤول 
معارض بأن اجلبهة املؤيدة ملشروع 
الدستور كسبت املرحلة األولى من 
االستفتاء الدستوري قالت جبهة 
اإلنقاذ الوطن����ي املعارضة إنها ال 

تعترف بالنتائج غير الرسمية.
وقالت أيضا في بيان أصدرته 
أمس ان االقتراع اتس����م بانتهاك 
»اإلخوان املسلمني وسلطتهم لكل 
النزاه����ة«. وقالت جبهة  معايير 
اإلنقاذ الوطني إنها تدعم مطلبي 
املتمثلني في  املنظمات احلقوقية 
»تالفي كل االنتهاكات التي سيطرت 
عل����ى املرحلة األولى... وأن تقوم 
»اللجنة العليا لالنتخابات« بإعادة 

املرحلة األولى بشكل كامل«.
وقال����ت املعارضة انه لم يكن 
من املفترض إجراء االستفتاء على 
الدس����تور في ظ����ل االحتجاجات 
العنيفة التي تشهدها البالد التي 
تتابعها عن كثب الدول في اخلارج 
ملعرفة كيف يتعامل اإلسالميون 
الذي����ن ينظر له����م بتوجس منذ 
زمن طويل في الغ����رب وهم في 

السلطة.
وقال عماد صبحي وهو ناخب 
يعيش في القاهرة: »ال يصح إجراء 
استفتاء في ظل احلالة التي تشهدها 
البالد م����ن دماء وقت����ل وانعدام 
لألمن... إجراء االس����تفتاء والبلد 
في هذه احلالة ال ميكن أن يعطي 

نتيجة سليمة«.
لكن في وقت متأخر أمس األول 
ومع اقتراب موع����د إغالق مراكز 
االقت����راع هاجم إس����الميون مقر 
صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب 
جبهة اإلنقاذ الوطني املعارضة التي 
كانت تدعو إلى رفض الدستور في 

)رويترز( جانب من فرز األصوات في املرحلة األولى من االستفتاء على مشروع الدستور في احدى جلان القاهرة امس 

ولي عهد قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

ولي عهد قطر: نهضة مصر
لصالح األمة العربية واإلسالمية

الدوحة ـ أ.ش.أ: أكد الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر 
أن مصر من أهم دول املنطقة وأن نهضتها لصالح األمة العربية 

واإلسالمية.
وقال الشيخ متيم ـ في لقائه أمس بالدوحة مع عدد من املفكرين 

واإلعالميني العرب ـ ان قطر تنظر ملصر من هذا املنطلق ألنها تدرك 
أن نهوض مصر فيه اخلير لكل دول املنطقة وشعوبها.

وأضاف أن قطر ال تتدخل في الشأن املصري وأنها ستتعاون مع 
أي حكومة أو نظام يختاره املصريون.

وأعرب ولي عهد قطر عن استعداد بالده ملساعدة الشعب املصري 
من خالل ضخ مزيد من االستثمارات في مشاريع حتددها احلكومة 
املصرية أيا  كانت وترى أنها في صالح الشعب وتؤدي إلى تنميته 

ونهضته.
ونفى الشيخ متيم بن حمد ما يتردد عن دعم قطر لفصيل سياسي 

معني، وقال ان قطر ترضى مبا يرتضيه الشعب املصري وأنها 
ستدعم هذا الشعب أيا كانت احلكومة والنظام الذي يختاره.

وأوضح انه كانت توجد بعض املشاكل مع النظام السابق قبل 
الثورة، مضيفا أن اخلالفات تركزت حول وجهة النظر جتاه بعض 

القضايا العربية خاصة قضية الشعب الفلسطيني.
وحول ما تردد عن سعي قطر لشراء قناة السويس، أبدى ولي عهد 

قطر تعجبه ممن يطلق هذا الكالم وقال انه ال يعلم من يطلق مثل 
هذه الشائعات، متسائال »وهل قناة السويس معروضة للبيع حتى 

يتقدم أحد لشرائها؟«.
وبشأن ما يتردد عن مساندة قطر للثورات العربية، أكد الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أن بالده تدعم الشعوب من منطلق إنساني لكنها ال 

تتدخل في اختيار من ميثلها.
وقال ان ما يقال عن توجيه الشعوب من قبل دول أو حكومات أو 

أجهزة للقيام بثورات فيه إهانة لهذه الشعوب التي انتفضت ألسباب 
داخلية تتعلق بالعيش واحلرية والكرامة اإلنسانية.

وأعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن هذه الثورات هي في 
صالح الشعوب على املدى الطويل حتى لو حدث تعثر في املراحل 
االنتقالية لكن التاريخ يؤكد أن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية.

منظمات حقوقية تطالب بإعادة املرحلة األولى لالستفتاء:
وقعت العديد من التجاوزات تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل

القاه���رة � رويترز: طالبت 
منظم���ات مصري���ة تراق���ب 
العليا  اللجنة  حقوق اإلنسان 
أم���س بإع���ادة  لالنتخاب���ات 
املرحلة األولى من االس���تفتاء 
على مشروع الدستور اجلديد 
للبالد بسبب مخالفات شابت 
االقتراع وتبنت مطلبها جبهة 

اإلنقاذ الوطني املعارضة.
وقال���ت املنظم���ات وبينها 
املنظم���ة املصري���ة حلق���وق 
اإلنس���ان كب���رى املنظم���ات 
احلقوقي���ة املصري���ة ومركز 
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
واجلمعية املصرية للنهوض 
باملش���اركة املجتمعي���ة ف���ي 
بيان في مؤمتر صحافي أذيع 
تلفزيونيا »املنظمات احلقوقية 
البيان( تطالب  )املوقعة على 
بإع���ادة املرحل���ة األولى من 

االستفتاء«.
وأضاف البيان الذي تاله بهي 
الدين حسن رئيس مركز القاهرة 
لدراسات حقوق اإلنسان »وقعت 
خالل اليوم )االنتخابي( العديد 
التج���اوزات واالنتهاكات  من 
التي تؤدي إلى إفساد العملية 

بالكامل.
»أهم التجاوزات.. عدم توافر 
الكامل..  اإلش���راف القضائي 
انتحال صف���ة قاض )من قبل 
بعض املشرفني(.. منع مراقبي 
املنظمات من حض���ور أعمال 
الفرز.. الدعاية الدينية واسعة 
النطاق.. تعطيل االقتراع عمدا 
)في بعض اللجان(.. التصويت 
اجلماعي )نيابة عن ناخبني لم 
يحضروا( في بعض اللجان«.

وتاب���ع ان املجلس القومي 
حلقوق اإلنس���ان الذي متوله 
احلكومة أصدر تصاريح مراقبة 
ألعضاء في حزب احلرية والعدالة 
ال���ذراع السياس���ية جلماعة 
اإلخوان املسلمني مكنتهم من 
دخول جلان االنتخاب وتوجيه 
ناخبني وحضور عمليات فرز 
األصوات وإعالن النتائج غير 

الرسمية.
وكان املجلس القومي حلقوق 
اإلنسان الذي يرأسه املستشار 
الذي رأس  الغرياني  حس���ام 

من 1500 محضر في األقس���ام 
)الشرطية( تشير إلى انتهاكات 

جسيمة«.
وأضافت أن نساء ذهنب إلى 
جل���ان االنتخاب في الس���اعة 
الثامنة صباحا بالتوقيت احمللي 
ولم يتمكن من اإلدالء بأصواتهن 

قبل الساعة السادسة مساء.
وقال البرعي »نحن نقدم هذه 
البالغات إلى النائب العام.. هناك 
جرائم جنائية تنطبق عليها هذه 
البالغات.. منتحل صفة قضائية 

هذه جرمية جنائية«.
ووفق إعالن دستوري صدر 
في مارس العام املاضي يجب 
أن يشرف قضاة على التصويت 
وفرز األصوات وإعالن النتائج 
باعتبار ذلك وسيلة لتجنب أي 

تزوير.
انه يطالب  البرع���ي  وقال 
وزير العدل املستشار أحمد مكي 
بتشكيل جلنة حتقيق قضائية 
في البالغات. وأضاف »كل اللي 
منلك���ه اآلن أن نطالب اللجنة 
العليا بأن تقوم طواعية بإلغاء 
املرحلة األول���ى. إن لم يحدث 

فسيكون لكل حادث حديث«.
ولم يتسن االتصال مبسؤولي 
جلنة االنتخابات للحصول على 

تعليق.
وكانت جبهة اإلنقاذ الوطني 
قالت مس���اء أمس األول ان ما 
رصدت���ه بدورها من مخالفات 
»يشير إلى رغبة واضحة في 
الناخبني تقوم  إرادة  تزوي���ر 
 بها جماعة اإلخوان املس���لمني
دس���تور  متري���ر  بغ���رض 

اجلماعة«.
وكان التحال���ف املص���ري 
ملراقبة االنتخابات الذي يضم 
املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان 
ومعها 122 جمعي���ة حقوقية 
وتنموية ق���ال أمس األول إن 
أم���واال وزعت عل���ى ناخبني 

ليصوتوا باملوافقة.
وأض���اف في بي���ان »رصد 
مراقبو التحال���ف منع بعض 

الناخبني من التصويت«.
وتاب���ع ان بني م���ن منعوا 
م���ن التصويت مس���يحيات 

وسافرات.

مبارك الذي أسقطته انتفاضة 
شعبية بدأت في 25 يناير 2011 
والذي كانت استفتاءات مزورة 

أجريت في عهده.
وج���اء بالبي���ان أن أعمال 
»عنف وبلطجة سياسية« شابت 

االقتراع.
النش���ط احلقوقي  وق���ال 
البارز جناد البرعي في املؤمتر 
الصحافي »أي عيب في سالمة 
اإلج���راءات يبط���ل العملي���ة 

بالكامل«.
وأض���اف ان اللجنة العليا 
لالنتخاب���ات يجب أن تعترف 
»بأنها لم تكن قادرة على إجراء 

استفتاء جيد«.
وأيض���ا قال���ت الناش���طة 
التي  احلقوقية راجية عمران 
مثلت حركة »شايفنكو« )نراكم( 
أكثر من  في املؤمتر »جاءن���ا 
ثالثة آالف ب���الغ حتى أمس.. 
من مواطنني )عن مخالفات(«.

وقالت عزة كامل من مركز 
وسائل االتصال املالئمة من أجل 
التنمية )آكت( »سجلنا أكثر من 
أربعة آالف شكوى حتى الساعة 
الرابعة مس���اء كان هناك أكثر 

اجلمعية التأسيس���ية قال إنه 
أصدر 24 ألف تفويض ملنظمات 
املجتمع املدني باملراقبة داخل 

اللجان.
وقال بيان املنظمات احلقوقية 
الذي  الفوس���فوري  ان احلبر 
يغمس فيه الناخبون أصابعهم 
ضمانا لعدم تكرار التصويت من 
قبل أي منهم لم يكن موجودا 

في بعض اللجان.
العلي���ا  اللجن���ة  وناش���د 
لالنتخابات اتخاذ ما يلزم منعا 
لتك���رار املخالفات في املرحلة 

الثانية.
وأضاف ان االستفتاء أجري 
وسط حصار مقري حزب الوفد 
الش���عبي املعارضني  والتيار 
واالعت���داء عل���ى مق���ر حزب 
الوفد الذي تتخ���ذ منه جبهة 
اإلنقاذ الوطني املعارضة التي 
تطالب الناخبني برفض مشروع 
الدس���تور مق���را الجتماعاتها 

ومؤمتراتها الصحافية.
وعنون���ت املنظمات بيانها 
»رغ���م الثورة اس���تفتاء على 
املباركية« في إشارة  الطريقة 
إلى الرئيس الس���ابق حسني 

)أ.ف.پ( أفراد من شرطة مكافحة الشغب وآليات من اجليش في محيط قصر االحتاددية الرئاسي 

رئيس الوزراء املصري يدعو القوى والتيارات 
السياسية إلى تقبل نتائج االستفتاء

النيابة تعثر على فوارغ طلقات
استخدمت في محاولة اقتحام حزب الوفد

معتصمون مينعون رئيس احملكمة الدستورية 
مبصر من الدخول إلى مقر احملكمة

القاهرة � كونا: دعا رئيس مجلس الوزراء 
املصري د.هشام قنديل جميع القوى والتيارات 
السياس���ية الى تقبل نتائج االس���تفتاء على 

الدستور اجلديد.
واشاد قنديل في تصريح له امس بحرص 
الناخب���ني على املش���اركة بفاعلي���ة واالدالء 
بأصواتهم في احملافظات العش���ر التي جرى 
فيها االستفتاء على مش���روع الدستور امس 
االول مبا يعكس روح املسؤولية التي يتحلى 

بها الشعب املصري.
واعرب عن الش���كر لكل من س���اهم في 
خروج املرحلة االولى من االس���تفتاء بهذا 
الشكل احلضاري، مش���يدا بالدور الكبير 
الذي قام به القضاة ورجال القوات املسلحة 

والشرطة.
واكد ثقته بأن تش���هد املرحلة الثانية من 
االستفتاء التي س���تجرى يوم السبت املقبل 

مزيدا من االقبال من جانب الناخبني.

القاهرة � أ.ش.أ: أمر املستشار محمد ذكري 
احملامي العام األول لنيابات شمال اجليزة الكلية، 
أمس، بإرسال فوارغ طلقات ومقذوفات نارية 
إلى املعم���ل اجلنائي لتحليلها ومعرفة اجلهة 
التي تتبعها، وذلك بع���د أن مت العثور عليها 
أثناء إجراء النياب���ة للمعاينة التصويرية ملا 
خلفته محاوالت اقتحام مقر حزب الوفد أمس 
األول، وما شهده مقر احلزب من أحداث عنف 
متثلت في محاوالت القتحام مقر احلزب وإضرام 

النيران به.
وقام فريق من محققي النيابة العامة أمس 
بإجراء معاينة ملقر احلزب الذي شهد مساء أمس 
اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة نارية، 

إثر قيام مجموع���ات من املتظاهرين قيل إنها 
تتبع احملامي السلفي حازم صالح أبوإسماعيل، 
مبحاصرة مقر احلزب ومحاولة اقتحامه ورشق 
املبنى باحلجارة وقنابل املولوتوف والشماريخ 
واأللعاب النارية، وإطالق عدد منهم لطلقات من 
أسلحة خرطوشية كانت بحوزتهم جتاه قوات 

األمن املكلفة بتأمني احلزب وأعضائه.
وتبني لفريق محققي النيابة وجود تلفيات 
بعدد 15 س���يارة أمام مقر احلزب وواجهاته، 
كما مت س���ؤال 4 مصابني من الضباط وجنود 
الشرطة الذين أصيبوا بإصابات مختلفة أثناء 
تصديهم لتلك املجموعات، عن أسباب إصاباتهم 

والقائمني بارتكاب هذه األفعال.

القاهرة � كونا: منع معتصمون رئيس احملكمة 
الدستورية العليا بالقاهرة امس من الدخول إلى 

مقر عمله داخل احملكمة إلدارة شؤونها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط املصرية 
)أ.ش.أ( أن رئي���س احملكمة املستش���ار ماهر 
البحيري قام بإج���راء اتصاالت مبديرية أمن 
القاهرة وإبالغها مبا قام به املعتصمون من منع 
لقضاة احملكمة من الدخول للمحكمة. وأشار 
إلى أن املعتصمني يتواجدون بشكل كثيف أمام 

كافة أبواب احملكمة الدستورية.
يذكر أن عددا كبي���را من أعضاء احلركات 
اإلسالمية والسلفية شرعوا في التظاهر أمام مقر 
احملكمة بدءا من أول ديسمبر اجلاري قبل موعد 

جلسة كان يفترض أن تنظر احملكمة فيها أولى 
جلسات دعويني مطالبتني بعدم دستورية قانون 
انتخاب مجلس الشورى وعدم دستورية قانون 
التأسيسية  انتخاب أعضاء اجلمعية  معايير 

إلعداد مشروع الدستور اجلديد للبالد.
وضرب املعتصمون وهم جميعا من أعضاء 
وأنصار التيارات اإلسالمية طوقا من املتظاهرين 
واخليام حول مقر احملكم���ة وأبوابها مانعني 
قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون 
الدستورية املجدولة أمامها على نحو اضطرت 
معه احملكم���ة إلى تعليق جلس���اتها وإرجاء 
كافة القضايا املنظ���ورة أمامها إلى أجل غير 

مسمى.


