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ملك البحرين يدعو لعقد اجتماع عربي حول مستقبل األمة

والقذافي واثق في استقرار المجتمع المصري
املنامةـ  وكاالت: اقترح عاهل البحرين امللك 
حمد بن عيســـى آل خليفة امـــس األول على 
الرئيس املصري حســـني مبارك عقد اجتماع 
عربي حول مســـتقبــل املنطقــة التي تشهد 
حتركات احتجاجية مستوحاة من االنتفاضة 

الشعبية التونسية.
وذكـــرت وكالة انبـــاء البحريـــن ان امللك 
البحريني اقترح خالل اتصال هاتفي مع مبارك 
»عقد اجتماع عربي لتدارس مســـتقبل االمة 
العربية ووضع اســـتراتيجية ملستقبل االمة 
وتقدمها مبا يحقق مصلحة الشعوب العربية 

وامنها واستقرارها«.
واكد امللك »ثقته واطمئنانه على استقرار 

وثبات جمهورية مصر العربية الشقيقة بفضل 
حكمــة الرئيــس مبارك ورؤيته املســـتنيرة 
وتطلعه نحو التنمية واملستقبل االفضل للشعب 
املصري الشقيق« واكد كذلك »ان استقرار مصر 

هو استقرار لكل الدول العربية«.

شأن داخلي

من جانبه، أكد وزير اخلارجية البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن 

ما يحدث في مصر شأن داخلي.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية )بنا( عن 
الشيخ خالد بن أحمد قوله في مؤمتر صحافي 
»نتمنى أال تتأثر جمهورية مصر العربية، ألن 

مصر هي عمود االستقرار في املنطقة«.
من جانبها، اعتبرت سورية امس ان ما يجري 
في مصر يندرج ضمن االوضاع الداخلية لهذا 
البلد التي ال تتدخل فيها سورية مبدية اسفها 

لوقوع ضحايا.
وقال وزير اخلارجية السوري وليد املعلم 
خالل مؤمتر صحافي مشـــترك مـــع نظيره 
البريطاني وليام هيغ الذي يزور دمشق »اننا 
نتابع مثلكم ما يجري في تونس ومصر ونأسف 
لوقـــوع الضحايا من ابناء الشـــعب املصري 

والشرطة املصرية«.
واضـــاف املعلم »نأمل ان تســـود احلكمة 
ونعتبر ما يجري ضمـــن االوضاع الداخلية 

التي ال نتدخل فيها«.
في غضــون ذلــك، قــال مصــدر رســـمي 
مصري ان الرئيــس حســـني مبـــارك تلقى 
أمـــس اتصاال من الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافـــي أعرب خالله عن ثقته في اســـتقرار 
املجتمع املصـــري وحفاظه على ما حققه من 

مكتسبات.

مسيرة الخير

وأعرب القذافي كذلك عن »متنياته باستكمال 
مصر مسيرتها نحو املزيد من اخلير والتقدم 
ألبناء شـــعبها ومواصلة دورها الرئيسي في 

الدفاع عن قضايا أمتها«.

)ا.ف.پ( الشرطة املصرية خالل صدها الحتجاجات املتظاهرين في السويس

عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

الشريف ينفي هروب قيادات بالحزب الوطني للخارج ويلّمح لتعديل وزاري
القاهرة: فــــي مؤمتر صحافي 
الوطني  عقــــده مبقــــر احلــــزب 
الدميوقراطــــي احلاكم أمس، نفى 
رئيس مجلس الشورى املصري 
التي  الشائعات  صفوت الشريف 
البعض عن هروب بعض  رددها 
املسؤولني للخارج بسبب املظاهرات 
املستمرة احتجاجا على االوضاع 

املعيشية في مصر.
وتابع »تلك الشائعات ال أساس 
لها من الصحة ألن احلزب الوطني ال 
يعرف الهروب ونحن نحمي الوطن 
عن إميان راسخ وسنقف شامخني 
من أجل الوطن ونؤكد مجددا أن 
الناس فوق رؤوســــنا«،  مطالب 
معربا عن أمله في أن تتم شعائر 
صالة اجلمعة بشــــكل هادئ وأال 
يتالعب أحد بأمن املواطنني حتت 

أي دعاوى.
وأضاف الشــــريف »مثل هذه 
الشائعات املغرضة التي يروجها 
بعض املغرضني تستهدف التأثير 
على البورصة واالقتصاد ومناخ 
االســــتثمار في مصر«، مؤكدا أن 
مســــيرة اإلصــــالح االقتصــــادي 
والسياسي التي يقودها الرئيس 
مبارك مســــتمرة من أجل صالح 

املواطنني.

حق الشباب

وشــــدد على أن احلزب يؤمن 
بحريــــة الــــرأى والتعبير، وحق 
التعبير عن وجهة  الشــــباب في 
نظره وآرائه وتطلعاته، مشــــيرا 
إلى أن احلزب يقدر احترام الشباب 
والتزامه بالتعبير السلمي طوال 
الفتــــرة املاضيــــة ويرفــــض أي 
محاوالت للمســــاس بأمن الوطن 

ومكتسباته.
واســــتطرد الشريف »الشباب 
املصــــري الذي خرج للتعبير عن 
رأيه بطريقة سلمية كان يعبر عن 
آماله وتطلعاتــــه التي أكد عليها 
الرئيس حسني مبارك في توجيهاته 
للحزب واحلكومة وانحيازه الدائم 

الفوضى لن يستطيعوا التأثير على 
شباب مصر واملواطنني في أنحاء 

البالد للخروج على الشرعية.
وأكد الشريف مجددا أن الوقفات 
االحتجاجية التي يقوم بها البعض 
هى إفراز طبيعي حلرية الرأي وقد 
أتاحــــت اإلصالحات السياســــية 
والدستورية التي أعلنها الرئيس 
التعبير  الفرصة حلريــــة  مبارك 
والتظاهر الســــلمي، ولكن الدولة 
تتصدى حملاوالت بعض احملرضني 
الذين يحاولون أن يركبوا املوجة 

وينشروا الفوضى في البالد.
وأضاف »نحن نؤمن باستمرار 
العامة وتوســــيع  دعم احلريات 
املشــــاركة السياســــية للشباب 
التعبير للمشاركة،  لينتقلوا من 
احلزب الوطني يتابع مع احلكومة 
خطتها في معاجلة عدد من القضايا 
املهمة ألن احلزب يضع سياسات 

ويتابع تنفيذها مع احلكومة«. 
وأكد أن قضية البطالة واألجور 
واألســــعار هي قضايا هامة على 
أجندة احلزب الوطني الدميقراطي 
وهناك تكليفات من الرئيس للحزب 
واحلكومة ونتابع احلكومة لتنفيذ 
هذه القضايــــا، قائال: »إننا حزب 
سياســــي وال نقبل اخلروج على 
الشرعية واجلهات املسؤولة تقوم 
بواجبها ألمن الوطن ومحاســــبة 

اخلارجني على الشرعية«.
وشــــدد األمني العــــام للحزب 
الوطني الدميقراطي احلاكم أيضا 
على أن الرئيس حسني مبارك يعبر 
الوطني عن  دائما وكذلك احلزب 
الدائم واملستمر ملطالب  االنحياز 
اجلماهير وانه كلف احلكومة في 
كلمته امام مجلس الشعب وامام 
املؤمتر الســــنوي االخير بوضع 
قضايا املواطنني الرئيســــية على 
رأس األولويــــات والتعامل معها 
بشكل فاعل وسريع وبصورة غير 
تقليدية. وتابع الشريف ان احلزب 
يقوم على التفاهم املشــــترك وأن 
الدميوقراطية لها اصول فال يجب 

لالقلية ان تفرض رأيها او وصايتها 
على االغلبية واملجتمع، مشيرا الى 
ان التعبير يجب ان يكون بالطرق 
السلمية. كما أكد الشريف ان احلزب 
الدميقراطــــي يضع يده  الوطني 
على نبض النــــاس بعقل مفتوح 
ويؤمن باســــتمرار دعم احلريات 
العامة لتوسيع املشاركة السياسية 
وخاصة للشباب لينتقل تعبيرهم 
الى املشــــاركة وان هناك وسائل 
كثيرة لذلك. وجدد الشريف ثقته 
وثقة احلزب في الشباب والشعب 
وقدرته على عدم متكني أصحاب 
السياسية والفوضويني  املصالح 
من حتقيق ما يبتغونه، مؤكدا أن 
الشــــرعية تعني االستقرار الذي 
يجذب االستثمارات ويفتح املزيد 

من فرص العمل.
كما أكد الشريف أن هناك عملية 
إصالح سياسي في مصر وأن هذا 
اإلصالح سيظل مستمرا وأن احلزب 
الوطني ورئيسه يؤمنان بأن عملية 
اإلصالح السياســــي واالقتصادي 
واالجتماعي مستمرة ولكن بجهد 
وهدوء واستقرار مع توفير املوارد 
الالزمة، مطالبا بعدم االنسياق وراء 
اإلشاعات املغرضة التي أثر بعضها 

على البورصة املصرية.
وعمــــا إذا كان هنــــاك تعديل 
وزاري، قال صفوت الشريف: »نحن 
دولة مؤسســــات واحلزب يضع 
املواطنني ولدينا  يده على نبض 
إصالح نريد أن نكمله منحازين في 
ذلك للجماهير«. وذكر التلفزيون 
املصري أن الشريف اختتم مؤمتره 
الصحافي بالتأكيــــد على اهتمام 
احلزب احلاكم بالشباب، قائال: »إن 
الشباب في قلب االهتمام، نسعى 
ملشاركته وتواجده ومساهمته وأن 
قضاياه محل االهتمام الشديد من 

احلزب الوطني«.

استمرار المواجهات

املواجهات  وبينما اســـتمرت 
أمـــس لليوم الثالث فـــي مدينة 

اإلســـماعيلية والســـويس، بني 
الشرطة املصرية واملتظاهرين، 
أضرم عدد من احملتجني النار في 
مركز للمطافئ في مدينة السويس، 
فيما ســـقط العديد من املصابني 
وقتل احـــد املتظاهرين من بدو 

سيناء.
وشهدت مدينة اإلسماعيلية 
أمس اشـــتباكات بني متظاهرين 
وقوات لألمن استخدمت خاللها 
القنابل املسيلة للدموع لتفريق 
احملتجني الذين ردوا بإلقاء احلجارة 
وفق ما أورده شهود عيان.  وبينما 
أكدت قـــوات األمن املصرية على 
التزامهـــا حتى الســـاعة بضبط 
النفس في التعامل مع املتظاهرين 
متهمة االخوان املسلمني بالوقوف 

وراء هذه االحتجاجات.
وجتددت االشتباكات أمس بني 
قوات األمن املصرية واحملتجني في 
مدينة السويس )شرقي القاهرة( 
وأفاد مصدر طبي بإصابة العشرات 
بعد استخدام الشرطة قنابل الغاز 

والرصاص املطاطي.
وكان متظاهـــرون قد أحرقوا 
مركزا للشرطة في مدينة السويس 
)شرق القاهرة( التي شهدت بدورها 
مظاهـــرات عارمة احتجاجا على 
مقتل ثالثة متظاهرين في املدينة 

الثالثاء املاضي.
ودخل رجال الدين على خط 
املواجهـــات حيث دعـــت جبهة 
علماء األزهر اإلسالمية احملافظة 
جموع املصريني إلى االســـتمرار 
فـــي تظاهراتهم وغضبتهم لنيل 
حقوقهـــم، مؤكـــدة مشـــروعية 

املظاهرات.
وقال بيان صادر عن اجلبهة 
»نقول ألمتنا اخلارجني على الظلم: 
اخرجوا فدخول اجلحور غير جائز 
إال للنمل«. وأضاف البيان »لسنا 
دعاة فتنة وكثير منا ممن يؤثر 
ألمته الســـالمة« لكن إبداء الرأي 
بكل الوســـائل ال يعني اخلروج 

على احلاكم.

واملستمر ملطالب اجلماهير«.
القــــوى  وتابــــع: إن بعــــض 
حاولت اســــتغالل مناخ احلرية 
والدميوقراطية الذي تعيشه مصر 
إلثارة الفوضى ونشر الشائعات، 
مؤكدا وعي ماليني الشعب املصري 
لهذه احملاوالت، وأشــــار في هذا 
الصدد إلى أنــــه ال ميكن لألقلية 
املعارضة أن تفرض وصاية على 
املجتمــــع ألن احلوار يتــــم دائما 
بالطرق السلمية والشرعية التي 

تتبعها الدول املتحضرة.

العالم في العامني األخيرين والتي 
أثرت على اقتصاديات العديد من 
الدول الكبرى واستطاع االقتصاد 
املصري أن يقلل بقدر املستطاع من 
آثار هذه األزمة حتى ال تكون هناك 

أعباء إضافية على املواطنني.

الدعم مستمر

وتابع: الدعم مستمر بالنسبة 
للسلع األساسية وتكليفات الرئيس 
مبارك للحكومة واضحة بوضع 
قضية التشغيل والبطالة على رأس 

وأكد الشريف أيضا استمرار 
مســــيرة اإلصالحات االقتصادية 
حلل مشاكل اجلماهير وفي مقدمتها 
مشكلة البطالة وارتفاع األسعار، 
مشــــيرا إلــــى أن احلكومة وفرت 
105 مليارات جنيه لدعم الســــلع 
األساســــية للمواطنني وتوفيرها 
بأسعار مناســــبة كما مت تسجيل 
65 مليون مواطــــن على بطاقات 
التموين للحصول على احتياجاتهم 
األساســــية على الرغم من األزمة 
املالية العامليــــة التي تعرض لها 

األولويات ومسؤولياتنا أن نعالج 
الكثير من القضايا.

وحول دعوة البعض لوقفات 
احتجاجية بعد صــــالة اجلمعة، 
أعرب صفوت الشــــريف عن أمله 
في أن تتم شعائر صالة اجلمعة 
بشكل هادئ وأال يتالعب أحد بأمن 
املواطنني حتت أية دعاوى، مؤكدا أن 
مصر دولة مؤسسات ولها تاريخها 
وواجهت دائما أية محاوالت للنيل 
الوطنية وأمنها وأن  من وحدتها 
أصحاب املصالح اخلاصة ودعاة 

مصادمات عنيفة في اإلسماعيلية والسويس.. ودعوة لجمعة الغضب اليوم.. وجبهة علماء األزهر تدعو الستمرار االحتجاجات

واشنطن بوست: إدارة أوباما تدعم علنا 
االحتجاجات  المناهضة للحكومات في المنطقة

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: تبدي إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
دعما علنيا للتظاهرات املناهضة للحكومات في الشرق األوسط وهو 
موقــــف أقل دماثة من الــــذي تبناه أوباما خــــالل موجات االضطراب 

السابقة في هذه املنطقة.
وذكرت صحيفة »واشــــنطن بوســــت« انه فيما شــــهدت شوارع 
تونس والقاهرة وبيروت تظاهرات في األيام املاضية أعرب الرئيس 
األميركي وكبار مسؤوليه عن دعم الواليات املتحدة للمحتجني وحتدثوا 
بشكل يومي داعني إلى حرية التعبير والتجمع حتى عندما استهدفت 

االحتجاجات مصر.
وأشارت إلى ان مسؤولني في اإلدارة األميركية يقولون انهم سيمضون 
في مقاربتهم ثنائية املسار في األسابيع املقبلة وهي التوجه بالكالم 
إلى الناشــــطني املدنيني في مصر واالجتماع مع املسؤولني للتشجيع 

على اإلصالح في هذا البلد.
واعتبرت »واشنطن بوســــت« ان هذه املقاربة تأتي مع درجة من 
اخلطر في املنطقة حيث طاملا صبــــت اإلصالحات الدميوقراطية في 
مصلحة التحركات اإلســــالمية املنظمة فيما يتعــــارض مع األهداف 
األميركيــــة ولهذا غالبا مــــا كانت الواليات املتحدة تفضل اســــتقرار 
األنظمة الشمولية في الشرق األوسط على عدم االستقرار الذي يولده 

التغيير الدميوقراطي.
وإذ لفتت إلــــى ان موقف إدارة أوباما اجلازم يتعارض مع مقاربة 
الرئيس األميركي خالل السنة األولى من واليته يوم كانت البراغماتية 
تهدئ دعمه حلقوق اإلنسان والدميوقراطية إال انها اعتبرت ان قراره 

هذه املرة يعكس أهمية هذه املسائل في أهداف سياسته اخلارجية.
ونقلت الصحيفة عن مســــؤول كبير فــــي اإلدارة األميركية طلب 
عدم الكشــــف عن هويته ان »بعض الثقــــة واجلزم يأتي من متضية 
وقت في احلكومة ومت التعرف اآلن على الســــبل التي نريد أن نحدث 

فيها دفعا«.
واضاف املسؤول ان تركيز أوباما على حرية اإلنترنت وعلى البرامج 
التي متولها أميركا لتشجيع حكم القانون ومحاسبة احلكومة هي من 

بني اإلجراءات التي تعتمدها هذه اإلدارة إلحداث التغيير.
وتابع »وضعنا مقاربتنا مبا يتماشى مع ما نراه من موجات متحركة 

من اإلصالح الدميوقراطي«.
واعتبرت »واشــــنطن بوست« انه فيما توجه موجة االحتجاجات 
األخيرة ضــــد حلفاء الواليات املتحدة فإن غالبيتها ناجم عن ظروف 
سياسية معينة تتخطى سيطرة واشنطن مشيرة إلى ان التظاهرات 
في تونس ومصر لم تتضمن حتى اآلن على األقل لهجة مضادة ألميركا 

كما انها لم حتمل طابع اإلسالم السياسي.

تونس: والدة عسيرة للتعديالت الوزارية تحت ضغط الشارع
عواصمـ  وكاالت: وسط ضغط 
الشــــعبية واملركزية  املظاهرات 
النقابية للشــــغل التي حشــــدت 
آالف املتظاهرين في سيدي بوزيد 
مطالبني برحيل رموز حكومة بن 

علي ملنع »سرقة الثورة« أمس.
وضع رئيس الوزراء التونسي 
املؤقت محمد الغنوشي، اللمسات 
االخيرة على التعديل الوزاري الذي 

تأجل ألكثر من مرة.
وفيما واصل آالف املتظاهرين 
جتمعهم االحتجاجي في ســــاحة 
العاصمة  احلكومة بالقصبة في 
الهيئة  التونســــية أمس، عقدت 
التونسي  العام  االدارية لالحتاد 
للشغل )املركزية النقابية( اجتماعا 
قــــرب العاصمة »التخــــاذ القرار 
النهائي« بشأن التعديل الوزاري 

املصيري لبقاء احلكومة.
بينما أقام اجليش حاجزا عند 
احــــد املنافذ املؤدية الى ســــاحة 
احلكومة ملنع مجموعة من اساتذة 
التعليم الثانوي من الوصول الى 
الى  ســــاحة احلكومة لالنضمام 
املتظاهريــــن. وضغطت املركزية 
النقابية، بشدة الخراج وزراء كانوا 

خدموا في عهد بن علي.
وبحســــب مصــــدر قريب من 
الوزراء  فــــان رئيــــس  احلكومة 
محمد الغنوشي قد يكون مستعدا 
للتضحية بثالثة وزراء يتولون 
حقائب سيادية )الدفاع والداخلية 
واخلارجية( وكانوا اعضاء في اخر 

حكومة في عهد بن علي.

وكان محتجون اخترقوا حواجز 
الشرطة امس أمام مكتب رئيس 
الوزراء محمد الغنوشي حيث تعهد 
مئات املتظاهرين باالعتصام حلني 

استقالة احلكومة االنتقالية.
وقال املتحدث باسم احلكومة 
الطيب بكوش فيما نقلته وكالة 
الرسمية امس  التونسية  االنباء 
»التعديل سيعلن غدا اخلميس«.

التشكيل  إلى تعديل  وإضافة 
الــــوزاري تســــعى تونــــس إلى 
تشكيل مجلس »حكماء« لقيادة 
البالد لالنتقال من مرحلة احلكم 

للمطالبــــة باســــتقالة احلكومة 
االنتقالية التونسية كاملة، مرددين 
»ال لســــرقة الثورة، نعم السقاط 
احلكومة«، على ما افاد مراســــلو 

وكالة فرانس برس.
وتظاهر هؤالء بدعوة من الفرع 
اجلهوي للمركزية النقابية للشغل 
)االحتاد العام التونسي للشغل( 
ذات الثقل التي دعت الى اضراب 
عام في والية سيدي بوزيد ملنع 
سرقة الثورة وللمطالبة باستقالة 
احلكومة التي تضم وزراء من آخر 
حكومة لنب علي وضمنهم رئيس 

لكن يبدو ان املركزية النقابية 
اثنني  تضغط إلخــــراج وزيرين 
آخرين علــــى االقل، من فريق بن 
علي يتوليــــان وزارتني تقنيتني، 
بحســــب املصدر الذي طلب عدم 

كشف هويته.
التعليم  كما أضرب اســــاتذة 
الثانوي في تونــــس بدعوة من 
نقابتهم العامة للمطالبة »باخراج 
الفاسد من  السابق  النظام  رموز 
احلكومة« االنتقالية، بحسب ما 
افاد مسؤول نقابي وكالة فرانس 

برس.

إلــــى احلكم  املطلــــق لنب علــــي 
الدميوقراطي.

وقال أحمد املستيري السياسي 
املخضرم الذي كان شخصية بارزة 
خالل عهد زعيم االستقالل التونسي 
الرئيس السابق احلبيب بورقيبة 
انــــه يأمل أن يتولى رئاســــة هذا 
املجلس. وقال املستيري في مقابلة 
أمس األول أن املجلس ســــيحمي 

الثورة.
في الوقت نفسه، تظاهر آالف 
االشخاص أمس في شوارع سيدي 
الياســــمني«  بوزيد مهــــد »ثورة 

الوزراء محمد الغنوشي واخلارجية 
والدفاع والداخلية.

وهتف املتظاهرون في سيدي 
بوزيد »ارحلوا ايها الفاســــدون« 
و»غنوشي الم تفهمنا بعد؟« و»ال 
تهميــــش وال إقصــــاء، نحن بالد 
الشهداء« و»اوفياء اوفياء لدماء 

الشهداء«.
وكان من الصعب حتديد عدد 
الكثير من  املتظاهرين وبينهــــم 
الشــــبان والنساء، بدقة، في حني 

اقفلت املتاجر ابوابها.
وتوقفت التظاهرة الضخمة امام 
قصر العدالة )القضاء( الذي كتب 
عليه »الثورة ملك الشعب العظيم 
وليست الحزاب املعارضة الذين 
يقدمون الوالء للتجمع« الدستوري 

الدميوقراطي احلاكم سابقا.
وتوقف املتظاهرون امام البلدية 
حيث علقت صور محمد البوعزيزي 
ثم امام مقر الوالية حيث اقدم هذا 
الشاب على االنتحار حرقا فأحرق 

نظام بن علي.
كما صعد متظاهرون الى سطح 
مقر الوالية من حيث علقوا صورة 
ضخمة لـ »الشهيد« البوعزيزي.

وكتب على ملصقات اخرى في 
شــــوراع املدينة »اهداف الثورة: 
العمل بالدستور، تكوين  تعليق 
مجلس تاسيسي )لصياغة دستور 
جديــــد(، حــــل مجلــــس النواب، 
حــــل التجمع الدســــتوري )الال( 
دميوقراطي، تشكيل حكومة انقاذ 

وطني«.

آالف تظاهروا في سيدي بوزيد لمنع »سرقة الثورة«

اليمن: مظاهرات مطالبة برحيل صالح وأخرى تؤيده
صنعاء ـ أ.ف.پ: تظاهر االف اليمينيني امس في صنعاء بدعوة من 
املعارضة للمطالبة برحيل الرئيــــس اليمني علي عبداهلل صالح الذي 
يحكم البالد منذ 32 عاما، في خطوة احتجاجية مستوحاة مما جرى في 

تونس ويجري في مصر، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وردد املتظاهرون هتافات بينها »يكفي حكم الثالثني، تونس راحت 
في العشرين«، في اشارة الى حركة االحتجاج الشعبي غير املسبوقة في 
تونــــس التي انهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي امضى 23 
عاما في السلطة. وانتقلت عدوى »ثورة الياسمني« التي شهدتها تونس 
الــــى عدد من الدول العربية وخصوصا مصر التي تشــــهد منذ الثالثاء 
تظاهرات ال ســــابق لها ضد الرئيس املصري حسني مبارك الذي يحكم 
منذ ثالثة عقود.. اال ان وزير الداخلية اليمني مطهر رشاد املصري نفى 

وجود اي تشابه مع الثورة التونسية.
وقال لوكالة فرانس برس ان »اليمن ليس كتونس«، مؤكدا ان »اليمن 

بلد دميوقراطي« والتظاهرات سلمية.
وردد املتظاهرون ايضا »ال للتمديد، ال للتوريث« و»يا مشترك سير 
سير، قد حان وقت التغيير« في اشارة الى حتالف املعارضة البرملانية 

»اللقاء املشترك«.
وقال النائب عن حزب االصالح االســــالمي عبد امللك القاصوص في 
كلمة امام احلشد ان »اجتماعنا اليوم هنا هو للمطالبة برحيل الرئيس 

صالح وحكومته الفاسدة«.
في املقابل نظمت املعارضة اربع تظاهرات متفرقة في العاصمة من 

اجل »تشتيت قوى االمن«، بحسب احد املنظمني.
ومتركزت قوات مكافحة الشغب في مواقع بعيدة عن املتظاهرين لكنها 

عززت االجراءات االمنية حول وزارة الداخلية واملصرف املركزي.
ونظم املؤمتر الشعبي العام، احلزب احلاكم في اليمن اربعة جتمعات 

ضمت آالف االشخاص في العاصمة مقابل تظاهرات املعارضة.
وكتب على الفتات رفعها املتظاهرون املؤيدون للحكومة »ال لالنقالب 

على الدميوقراطية والدستور«.
من جهة اخرى، تظاهر آالف من انصار احلراك اجلنوبي االنفصالي 
فــــي عدة مدن في جنوب اليمن بينهــــا الضالع وحبيالن ولودر وعزان 
مرددين هتافات »ثورة ثورة فــــي اجلنوب« و»املوت احرارا افضل من 

قبول االحتالل«.

 المعارضة ترفض إعالن »البرادعي« استعداده لقيادة مرحلة انتقالية
ــم - وكاالت: ردا على عرض محمد البرادعــي فــي ڤيينا  عواص
ــعب، ان »يقود مرحلة  ــتعد، فــي حــال طلب منه الش أمس انه مس
ــتاءة من فترة غيابه  ــة« في مصر، اعلنت قوى املعارضة املس انتقالي
ــهد السياسي على مدى شهور رفض عرضه، وقال  الطويلة عن املش
جورج اسحق مسؤول جلنة احملافظات باجلمعية الوطنية للتغيير: »اهلل 

يحرق البرادعي ال نريد معرفة أي شيء عنه«. واشار في تصريحات 
لوكالة االنباء االسبانية ان البرادعي يعد ابرز الغائبني عن االحتجاجات 
الشعبية. وصرح البرادعي للصحافيني في مطار ڤيينا لدى استعداده 
للتوجه جوا الى مصر »اذا اراد الشعب وخاصة الشباب، مني أن اقود 

االنتقال، فلن اخذلهم«.


