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(أ.ف.پ)  احدى اآلليات العسكرية املدمرة وسط القاهرة أمس   .. وسيدة مصرية تعبر بجانب احدى آليات اجليش 

 وقف التداول بالبورصة المصرية وتعطيل البنوك اليوم 
سيذهبون الى البنوك لسحب مدخراتهم. يجب أال تعمل البنوك 
والبورصة ملدة ال تقل عن أسبوع حتى تعود املؤسسات للعمل 

بشكل طبيعي».
  وقال ماهر عشم العضو املنتدب لشركة مصر لنشر املعلومات 
التـــي متلك فيها البورصـــة حصة ٥٠٪ «أؤيد وقـــف التداول. 
كونها فترة استثنائية تستدعي وقف التعامالت حلني استقرار 
األوضاع». األسعار حاليا تعبر عن حالة ذعر وهذا لن يفيد أحدا 
ومن يخرج اآلن من الســـوق  يخرج ألنه خائف أو ألنه ال يفهم 

ويتبع اللون األحمر على الشاشة (لون التراجع)».
  كما طالبـــوا بتقليص احلدين األعلى واألدنى املســـموح به 

للتداول.
  وقال فتحي «وفقا للقوانني املعمول بها حاليا يستطيع رئيس 
الهيئة العامة للرقابة املالية وضع حدود عليا ودنيا للســـوق. 
أقترح تقليص احلد املسموح به للتداول ووقف التداول في ذات 
اجللسة وعدم املوافقة ألعضاء مجالس اإلدارات على البيع لكي 

ال تكون هناك فرصة لكل واحد يجري ويبيع».
  كما اقترح إقامة صندوق سيادي تكون لديه القدرة للتصدي 
ألي مبيعات عشـــوائية ويتمكن من إحداث توازن في عمليات 

البيع «خاصة ان األداء املالي للشركات املدرجة جيد جدا».
  وقال عن رد الفعل احملتمل للمستثمرين األجانب إزاء إجراءات 
من هذا القبيل «األجانب يعرفون الظروف وهم بطبيعة احلال 
مستثمرون لألجل الطويل وهذا في النهاية سيكون ملصلحتهم». 
الى ذلك، اســـتأنفت شـــبكات هواتف احملمول في شتى أنحاء 
العاصمة املصريـــة خدماتها بعد أن انقطعـــت قبل يوم إال أن 

الرسائل النصية لم تعمل بعد. 

الثانوي ١٥٫٤٪ مسجال ٥٣٧ نقطة.
  وقال فتحي «أطالب بوقف التداول. نحن في ظروف استثنائية 
ال تختلف عن أحداث مركز التجارة العاملية في ١١ سبتمبر عندما 

توقف العمل بالبورصة األميركية أسبوعا».
  ودعا إلى وقف التداول «حلني تشكيل حكومة جديدة ومعرفة 

الوزير املختص باالستثمار».
  وقال محلل مالي رفض الكشـــف عن هويته «أمتنى أال يتم 
إعادة التداول بالبورصة حتى تستقر األوضاع ويتم رفع حظر 
التجوال. الناس مازالت في حالة من اخلوف. األفراد والشركات 

موجة االحتجاجات غير املســـبوقة والتي تسببت في خسائر 
حادة لسوق األسهم األسبوع املاضي.

  وقال عيسى فتحي العضو املنتدب لشركة املصريني في اخلارج 
إلدارة احملافظ «ال ميكن موقع حســـاس مثل البورصة يجري 
فيه التداول في الوقت احلالي. هذا ليس إجراء سليما. إذا كانت 

املتاجر اخلاصة مغلقة وخائفة فمن باب أولى البورصة».
  وهوى املؤشر الرئيسي للبورصة يوم اخلميس ١٠٫٥٪ ليغلق 
على ٥٦٤٦ نقطة في ثاني أكبر انخفاض في تاريخه بعد أن انحدر 
في الســـابع من أكتوبر  ٢٠٠٨ نحو ١٦٫٥٪ في حني فقد املؤشر 

 القاهرةـ  وكاالت: نظرا لألحداث املتالحقة والتظاهرات وأعمال 
العنف، تقرر وقف التداول بالبورصة املصرية وتعطيل العمل 
باملصارف اليـــوم، كما تقرر تأجيل جميع امتحانات اجلامعات 
واملعاهد والتعليم املفتوح والدبلومات العليا، مبوازاة ذلك، أعلن 
األمني العام ملجمع البحوث اإلسالمية الشيخ علي عبدالباقي انه 
تقرر تأجيل االمتحانات التي كانت مقررة لليوم للمسابقة التي 
ينظمهـــا املجمع مبقر مجمع املعاهد األزهرية مبدينة نصر إلى 

السادس من فبراير املقبل.
  في غضون ذلك، قامت شركة مصر للطيران للخطوط اجلوية 
بإجراء بعض التعديالت على جداول التشـــغيل نظرا لظروف 

حظر التجول.
  وطالبت الشركة عمالءها في اخلارج االتصال مبكاتبها لالطالع 
على املواعيد اجلديدة وأكدت، في بيان أصدرته امس، أن جميع 
العاملني مبصر للطيران يبذلون قصارى جهدهم الحتواء املوقف 

والتيسير على العمالء.
  وشهدت صاالت السفر مبطار «٣» ازدحاما كبيرا من جانب 
املســـافرين الذين تواجدوا في املطار من مســـاء أمس األول في 
انتظار الطائرات التـــي لم تصل لظروف حظر التجول أو عدم 
وصول أطقم الطيران وبسبب احلظر وتدافع الركاب على مكاتب 

احلجز لتدبير مواعيد جديدة.
  كما شهدت صالة الترانزيت ازدحاما من جانب الركاب األجانب 
الذين مازالوا في انتظار تذاكر عودة لبالدهم حيث لم يستطيعوا 

دخول البالد بسبب حظر التجول وفضلوا العودة.
  وفي وقت ســـابق امس، دعا محللون ومتعاملون إلى وقف 
التداول بالبورصة املصرية إلى أن تتضح الصورة وذلك وسط 

 بموازاة تأجيل جميع االمتحانات وتعديل جداول تشغيل رحالت «مصر للطيران» 

  مسؤول في «البنك الوطني»: فروع البنك في مصر آمنة
  والودائع مضمونة بنسبة  ١٠٠٪

 تسلسل األحداث والتحركات 
االحتجاجية في مصر

ــهد  ــل األحداث في مصر التي تش ــرةـ  أ.ف.پ: فيما يلي تسلس  القاه
حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ ١٩٨١:

ــعب في  ــه أمام مجلس الش ــر ٢٠١١: حاول رجل إحراق نفس   ـ ١٧ يناي
ــزي الذي قام بعمل  ــي محمد البوعزي ــرة في خطوة تذكر بالتونس القاه
مماثل أشعل فتيل «ثورة الياسمني» التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن 

علي بعد حكم دام ٢٣ عاما.
ــه وأصيب  ــر: توفي عاطل عن العمل بعدما قام بإحراق نفس   ـ ١٨ يناي
ــه أمام مقر  ــكندرية. وحاول محام إحراق نفس ــروق خطيرة في االس بح
ــاوال إحراق  ــرح عامالن بعدما ح ــد يومني، ج ــي القاهرة. بع ــة ف احلكوم

نفسيهما.
ــابق    ـ ٢٤ يناير: أكد املعارض املصري محمد البرادعي املدير العام الس
ــيون غايتهم ميكن  ــة انه «اذا حقق التونس ــة الدولية للطاقة الذري للوكال

للمصريني أيضا حتقيقها».
ــاركة آالف األشخاص.    ـ ٢٥ يناير: بدء تظاهرات معادية للحكومة مبش
ــرق) بعد صدامات مع الشرطة  ــمال ش ــويس (ش قتل متظاهران في الس
ــل متظاهرين.  ــد تعرضه للضرب من قب ــرطي في القاهرة بع وتوفي ش

اعتقل حوالي ٢٠٠ شخص.
ــوع لتفريق آالف  ــيل للدم ــت قوات األمن الغاز املس ــي الليل، ألق   ـ ف

املتظاهرين.
  ـ دعت واشنطن احلكومة الى اإلصغاء ملطالب الشعب.

ــن حظرها من قبل  ــدن على الرغم م ــي عدة م ــن ف ــر: آالف املتظاهري   ـ ٢٦ يناي
السلطات.

  ـ ٢٧ يناير: أعلن مصدر رسمي ان ألف شخص على األقل اعتقلوا.
ــمال سيناء، أشعل متظاهرون النار في مركز ألجهزة املطافئ    ـ في ش

واشتباكات في اإلسماعيلية.
ــادة املرحلة  ــتعداده لقي ــي الى القاهرة، حيث أكد اس ــاد محمد البرادع   ـ ع

االنتقالية.
  ـ في الليل، أعلنت السلطات عن «إجراءات حاسمة» ضد املتظاهرين.

ــرات  ــرطة ومتظاهرين جتمعوا بعش ــتباكات بني الش   ـ ٢٨ يناير: اش
ــرت بكثافة الغاز  ــرطة التي نش ــتخدمت قوات الش اآلالف في مصر. اس

املسيل للدموع والرصاص املطاطي وخراطيم املياه.
  ـ شارك البرادعي واإلخوان املسلمون في التظاهرات.

ــرطة في القاهرة  ــكندرية ومركزان للش ــرق مبنى محافظة االس   ـ أح
ومقر احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم.

  ـ قطعت شبكة االنترنت.
  ـ احتجزت قوات األمن صحافيني أجانب.

ــاعدة الشرطة على فرض احترام األمن    ـ طلب مبارك من اجليش مس
وتطبيق منع التجول في القاهرة واالسكندرية والسويس.

  ـ عبرت دول غربية عدة عن قلقها من الوضع في مصر.
ــاعدة التي تقدمها  ــنطن إنها ميكن ان تعيد النظر في املس   ـ قالت واش

ملصر وخصوصا العسكرية منها.
  ـ سقط ٢٠ قتيال على األقل ومئات اجلرحى في جميع أنحاء مصر.

ــف وتعهد بخطوات  ــة حكومة أحمد نظي ــس مبارك إقال ــن الرئي   ـ أعل
جديدة على طريق اإلصالح دون ان يحددها.

  ـ حتدث الرئيس األميركي باراك أوباما مع مبارك ملدة ٣٠ دقيقة. 

 القرضاوي للشرطة المصرية: 
  ال تقتلوا المتظاهرين فقتل المسلم حرام

  
  أفتى رئيس االحتاد العاملي لعلماء املســــلمني الشيخ 
يوسف القرضاوي بتحرمي اطالق النار على املتظاهرين 
واصفا اياهم بأنهم لم يقوموا بعمل آثم او جرم، مطالبا 

الشرطة املصرية بعدم االستجابة لقادتهم.
  وقال القرضاوي في تصريح صحافي: ان من يقول انه 
«عبد املأمور» أقول له انت عبد اهللا وقتل املسلم حرام.

  كما أفتى الشــــيخ القرضاوي بتحــــرمي االعتداء على 
الشــــرطة املصرية قائال: «هم منا ونحن منهم ودماؤهم 
محرمة ولعلهم يشكون مما نشكو، ولو أتيحت لهم الفرصة 
النضموا الى اجلمهور». ودعا القرضاوي الرئيس مبارك 

ملغادرة السلطة.

  «ويكيليكس»: واشنطن مّولت منظمات 
مصرية تدعو إلى الديموقراطية 

  
  أظهرت برقيات حصل عليها موقع «ويكيليكس» ونشرتها 
صحيفة نرويجية ان الواليات املتحدة دفعت عشرات ماليني 
الدوالرات الى منظمات تدعو الى الدميوقراطية في مصر 

ما أثار دهشة الرئيس املصري حسني مبارك.
  وجاء في برقية مسربة صادرة عن السفارة االميركية 
في القاهرة بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٠٧ ان الوكالة االميركية 
للتنمية الدولية «يو اس ايد» خصصت مبلغ ٦٦٫٥ مليون 
دوالر عــــام ٢٠٠٨ و٧٥ مليون دوالر عــــام ٢٠٠٩ لبرامج 

مصرية لنشر الدميوقراطية واحلكم اجليد.

  تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 
  

  القاهرةـ  رويترز: تأجل معرض القاهرة الدولي للكتاب 
الذي كان مقررا أن يفتتحه الرئيس املصري حسني مبارك 
امس وقال مســــؤول في الهيئــــة املصرية العامة للكتاب 
التــــي تنظم املعرض لـ «رويترز» ان املعرض «تأجل وال 
أحد يعرف كيف ستكون األمور». ويشهد املعرض الذي 
يعد األكبر عربيا مظاهرات مناوئة للنظام في السنوات 
األخيرة. وأعلن املعرض األسبوع املاضي أن دورته الثالثة 
واألربعــــني التي كان مقررا أن تســــتمر حتى الثامن من 
فبراير سيشارك فيها ٦٣٢ ناشرا من ٢٩ دولة وأن الصني 
ستكون ضيف الشرف ببرنامج متنوع يشمل ٧٧ نشاطا 

ثقافيا وفنيا.
  

  األردن يمنع محاكمة ٥ مواقع إلكترونية 
انتقدت رئيس الوزراء

  
  عمان ـ يو.بي.آي: منعت السلطات األردنية املختصة 
محاكمة خمســــة مواقع إخبارية الكترونية على خلفية 
توجيهها انتقادات لرئيس الوزراء سمير الرفاعي. وقال 
مصدر قضائي امس «ليونايتد برس انترناشونال» ان مدعي 
عام عمان منع محاكمة خمسة مواقع إخبارية إلكترونية 
بجرم نشــــر ما يتعارض مع مبادئ املسؤولية الوطنية 
بعدما وجد ان ما نشرته تلك املواقع بحق رئيس الوزراء 

«جاء من باب النقد البناء وخلدمة املصلحة العامة». 

 القاهـــرة ـ رويترز: أقال الرئيس املصري حســـنى مبارك احلكومة 
بعدما أمر قوات ودبابات اجليش بالنزول إلى املدن في محاولة إلخماد 

احتجاجات عارمة في الشوارع.
  ولكن ماذا سيحدث فيما بعد؟  فيما يلي بعض األسئلة واألجوبة:

  هل اتخذ مبارك خطوات كافية إلعادة املتظاهرين لبيوتهم؟  
  فقد قاد االحتجاج مصريون من الطبقة املتوسطة على درجة أعلى 
من التعليم يتقنون التعامل مع شبكة االنترنت ولكنها اجتذبت نطاقا 

أوسع بكثير من السكان إلى الشارع مع احتدام الزخم.
  ورمبا يريد الفقراء الذين يعتمدون على املواد الغذائية التي تدعمها 
احلكومة معرفة ما إذا كانت وعود مبارك باملساعدة ستتحقق قبل اختبار 

مدى استعداد اجليش لتنفيذ تهديد ضمني باستخدام القوة.
  وقال انطوني سكينر من مؤسسة مابل كروفت ملؤسسة مابل كروفت 
للمخاطر السياســـية «سيتعني علينا رؤية طريقة رد الناس على ذلك 

ولكني ال اعتقد انه سيكون كافيا على اإلطالق».
  ماذا نتعلم من تونس؟ حني أقال الرئيس التونســـي زين العابدين 
بـــن علي حكومته ووعد بانتخابات مبكـــرة كانت التنازالت هي بداية 

النهاية حلكمه.
  فقد تعهد في الصباح وفر في املساء لكنه فشل في كسب دعم اجليش 

للسيطرة على املتظاهرين بعد فشل الشرطة.
  واظهر مبارك القائد السابق للقوات اجلوية انه اليزال ميسك بزمام 
الســـيطرة على اجليش اعتى قوة في البالد، ويتطلب حتدي اجليش 

متظاهرين اشداء.
  ماذا يعني لالقتصاد واألسواق املصرية؟  اضطربت االسواق املصرية 

عقب أحداث تونس قبل اندالع املظاهرات في مصر.
  وحـــني اندلعت املظاهرات في مصر يوم الثالثاء هوت االســـهم في 
أكبر هبوط في يوم واحد في تاريخ املؤشر الرئيسي للبورصة، ونزل 

اجلنيه املصري ألقل مستوى في ٦ أعوام.
  وانفق مســـتثمرون أجانب مليارات الدوالرات في مصر منذ تولي 

احلكومة احلالية زمام املسؤولية في ٢٠٠٤.
  وخفضـــت احلكومة الضرائب والرســـوم اجلمركيـــة، لكن ينتاب 
املستثمرون اآلن القلق بشأن من سيتولى احلقائب االقتصادية الرئيسية 

وما اذا كان سيتم العدول عن اإلصالحات. 

 ماذا سيحدث بعد احتجاجات مصر؟

 حذر أميركي ـ إسرائيلي من تنامي الحركات اإلسالمية من أجواء األحداث

 مراقب: الكلمات األكثر رعبًا «مصر ما بعد مبارك»
 أتالنتا ـ سي.إن.إن: ال يعرف 
معظم املصريني رئيســـا سوى 
الرئيس حسني مبارك، فالواقع 
ان قرابة ثلث الشعب املصري ولد 
ومبارك يتولى السلطة، غير ان 
االحتجاجات الشعبية األخيرة 
تطرح تســـاؤالت بشأن خليفة 
الرئيـــس والذي لـــم يبد، حتى 
اللحظة، اي خطوة تؤشر لنيته 
التنازل عـــن احلكم. فمبارك لم 
يعني نائبا له منذ توليه السلطة 
عام ١٩٨١ حتى عني عمر سليمان 
بهذا املنصب أمس، وكان سريع 
التحـــرك في حتييد أي حتديات 
لسلطته من الداخل، كما ان غالبية 
التكنوقراط  وزراء حكومته من 
ال ينتمون ألي أحزاب سياسية 
خاصة بهم. وعلى مدى السنوات 
الــــ ٥ املاضية كشـــفت برقيات 
ديبلوماسية أميركية نشرها موقع 
«ويكيليكس» عن قلق متزايد لعدم 

وجود خطة خلالفة مبارك.

  كما لفتت البرقيات الى ان جمال، 
وعلى نقيــــض والده، ال ميكن له 
اعتبار دعم اجليش له كأمر مفروغ 
منه نظرا لعــــدم انخراطه مطلقا 
في سلك العسكرية. وهنا، يبرز 
دور املؤسسة العسكرية حلسم 
النتيجــــة، ففي برقيــــة من العام 
٢٠٠٨ تستشهد باخلبراء املصريني 
بوصف العسكريني مبوظفني من 
املســــتوى املتوسط برواتب تقل 
بكثير عن القطاع املدني مما يحدث 
معارضة بني كبار ضباط اجليش 

خلالفة جمال لوالده.
  ويقول ستيفن كوك من «مجلس 
العالقات اخلارجية» األميركي، الذي 
كان في القاهرة حتى يوم اخلميس، 
ان االحتجاجات تعني اســــتبعاد 
احتماالت خالفة «جمال مبارك» 

لوالده كليا.
  بدوره، أيد اليوت ابرامز، من 
«مجلس العالقات اخلارجية» كذلك 
تصريحات كوك قائال في مدونته 

اخلاصة ان االحتجاجات جتعل من 
التوريث أمرا مستحيال: «فاجلهود 
املبذولة لتوليه ذلك املنصب ستثير 
غضبا شــــعبيا اكبــــر بكثير مما 

نشهده بالفعل». 
  ولكن إذا لــــم يكن االبن، فمن 
ســــيخلف مبارك؟ ففي برقية من 
الســــفيرة األميركيــــة بالقاهرة، 
مارغريت ســــكوبي، عــــام ٢٠٠٩ 
اشــــارت فيهــــا الى عــــدم وجود 
منافسني واضحني، قائلة: مبارك 
«ليس لديه منافــــس واحد، فهو 
ليس لديه مستشار مقرب ميكن 
التحدث حقا عنه، قد كبل حريات 
مستشاريه فهم مقيدون متاما من 
العمل خارج نطــــاق صالحيات 

للسلطة».
بارنيــــت،    وقــــال تومــــاس 
فــــي مجموعة  كبيــــر احملللــــني 
«ويكيســــترات»؟ دعونــــي أقدم 
لكم الكلمات األربع األكثر رعبا ال 
اســــتطيع نطقها باللغة العربية: 

مصر بعد حســــني مبارك. ويعد 
الدولية  الســــابق للوكالة  املدير 
للطاقــــة الذرية، محمد البرادعي، 
مــــن األســــماء املطروحة خلالفة 
مبارك إال ان بعــــض التنظيمات 
املعارضة انتقدت وصوله املتأخر 
الى القاهرة، اخلميس، للمشاركة 
في االحتجاجات. كما هناك األمني 
العام جلامعة الدول العربية ووزير 
اخلارجية املصري األسبق، عمرو 
موســــى، الذي أقر خالل منتدى 
دافوس االقتصــــادي، اخلميس، 
بــــأن هناك ســــخطا وغضبا وان 
اإلصالح هو احلل، إال انه موسى 
لم يبد اهتماما بالعودة الى معترك 

السياسة املصرية.
ناقــــش  الســــابق    وفــــي 
ديبلوماسيون أميركيون احتمال 
تولــــي عمــــر ســــليمان، رئيس 
االستخبارات املصرية لقرابة ٢٠ 
عاما، كرئيس لفترة انتقالية في 

مصر. 

 تل أبيـــب ـ يو.بي.آي: يراقب 
اخلبراء األمنيون االسرائيليون 
بقلق املظاهرات التي تنتشر في 
عدد من الدول العربية، معربني عن 
خشيتهم من ان يخطف االسالميون 
احلـــركات املؤيدة للدميوقراطية 
في هذه الـــدول. ونقلت صحيفة 
«جيروزاليم بوست» االسرائيلية 
عن خبراء أمنيني اسرائيليني انهم ال 
يتوقعون اي اثر مباشر على األمن 
القومي االســـرائيلي بسبب هذه 
التحركات، إال أن بعضهم قال ان هذه 
االحتجاجات الواسعة التي بدأت 
كانتفاضات داعمة للدميوقراطية قد 
يخطفها االسالميون. وقال اجلنرال 
الســـابق في اجليش االسرائيلي 
يعقوب اميدرور الرئيس السابق 
ملديرية البحث والتقييم في اجليش 
االسرائيلي نحتاج لفهم اننا نعيش 
على بركان. واضاف الظروف قد 
تتغيـــر بني اليوم وغدا، يجب ان 
نسأل أنفسنا ما هو اسوأ سيناريو، 
نحن على جليد سميك سيذوب في 
النهاية. وسأل اجلنرال غيورا ايالند 
مستشـــار االمن القومي السابق 
والباحث في معهد دراسات االمن 
القومي في جامعـــة تل ابيب ان 
هناك امكانية بأن يستولي االخوان 
املسلمون على السلطة اذا حصلت 
ثورة في مصر وهذا سيكون سيئا 

الســـلطة، وقد فاقم هذا التخبط 
اعالن تنظيم االخوان املسلمون، 
عزمهم النزول الى الشوارع. وقال 
التقرير ان مبـــارك كان بالتأكيد 
يستمع الى الشعارات التي يطلقها 
احملتجون اكثر مما تفعله وزيرة 
اخلارجيـــة االميركيـــة هيالري 
كلينتون التـــي دعته مؤخرا الى 
االســـتجابة للحاجات املشروعة 
للشعب املصري. وبحسب التقرير، 
فإن دعـــوة االدارة االميركية الى 

ليس إلسرائيل فحسب بل جلميع 
الدميوقراطيات.

  إلى ذلك، اعتبر تقرير سياسي 
ملجلة «تامي» الشقيقة لـ «سي ان 
ان» ان الواليات املتحدة في موقف 
صعب حاليا، بســـبب األوضاع 
املوجودة في مصر، فواشـــنطن 
جتد نفســـها محرجـــة امام دعم 
مطالب فرض الدميوقراطية في 
بلد حليف لها قد تنقلب االوضاع 
فيه اذا وصل التيار االسالمي الى 

 إيران تدعم المتظاهرين المصريين 
«المطالبين بالعدالة»

 «الغارديان»: مبارك سيتصدى للعاصفة
 وكاالت: استبعدت صحيفة بريطانية ان يذعن الرئيس املصري 
محمد حســـني مبارك للعاصفة التي تواجـــه نظامه، والتي تعد 

األخطر منذ تسلمه السلطة قبل نحو ٣٠ عاما.
  وقالت «غارديان» ان نشر القوات في شوارع مدن مصر مساء 
اجلمعة ميثل تصعيدا كبيرا في هذه املواجهة، التي تعد األســـوأ 

التي يواجهها مبارك منذ تسلمه السلطة عام ١٩٨١.
  وذكرت «غارديان» ان مبارك هو الذي كان يتولى قيادة سالح 
اجلو املصري خالل حرب ١٩٧٣ التي خاضتها مصر ضد اسرائيل، 
مشـــيرة الى ان الرئيس املصري اليزال يختار أقرب مستشاريه 
من اجليش، الذي قالت انه في قلب الســـلطة في مصر منذ ثورة 

.١٩٥٢
  ونســـبت الصحيفة حملللني ترجيحهم ان يتخذ مبارك موقفا 
متشددا ازاء هذه االضطرابات، وان يحظى بدعم اجليش في مسعاه 

لذلك ما لم يكن هناك تدهور حاد.
  ولكن الصحيفة ترى ان الرئيس املصري أصبح يواجه أزمة ـ 

على املدى القصير واملتوسط ـ يتعني عليه التعامل معها.
  وقالت انه ســـيكون من الضروري ان يعلن اصالحا سياسيا 
اذا كان يريـــد البقـــاء على قيد احلياة، لكنهـــا توقعت ان يحاول 
مبارك كسب الوقت، وان يتفادى كل ما ميكن ان ينم عن الضعف، 
كإقالة وزير الداخلية مثال كما فعل الرئيس التونسي السابق زين 

العابدين بن علي. 

ــني امس الى  ــؤولني املصري ــت ايران املس ــران ـ أ.ف.پ: دع  طه
االمتثال ملطالب املتظاهرين «املطالبني بالعدالة» وجتنب اعمال العنف، 
فيما سقط عشرات القتلى من املتظاهرين ضد احلكومة منذ الثالثاء، 

كما ذكرت وسائل االعالم الرسمية.
  وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية رامني مهمانبرست 
ــاء االيرانية، ان «تظاهرات املصريني  ــرته وكالة االنب في تصريح نش
ــؤولني االيرانيني الى  ــي حركة تطالب بالعدالة». ودعا املتحدث املس ه
ــرطة ضد موجة  ــب اي قمع عنيف من جانب قوات االمن والش «جتن
اليقظة االسالمية التي اتخذت شكل حركة شعبية في البالد». واضاف 
ــي مصر، وتنتظر من  ــران تتابع وتراقب عن كثب االحداث ف ان «اي
ــالمية وان ميتثلوا  ــؤولي البالد ان يصغوا الى صوت االمة االس مس

ملطالبها املشروعة». 

مبارك لالستجابة ملطالب الشارع 
وإجراء اصالحات هو في الواقع 
نتيجة دروس تعلمتها واشنطن 
من جتاربها الســـابقة ابتداء من 
سلوكها مع حليفها، شاه ايران، 
الذي اطاحت به ثورة اســـالمية 
عام ١٩٩٧ او الرئيس التونســـي 
زين العابدين بن علي، الذي فقد 
السلطة جراء ثورة الياسمني. وقد 
اتضح لواشنطن ان هذه االنظمة ال 
تدرك مدى عمق املشاكل االجتماعية 
واالقتصادية التي تعترض شعوبها، 
وبالتالي فإن الدعوة االميركية الى 
معاجلة املشاكل داخل مصر إمنا 
هي نصيحة ملبـــارك ليقوم بكل 
ما يتوجـــب عليه مع االخذ بعني 
االعتبار ضرورة عدم اســـتخدام 
السالح مبواجهة احملتجني. وقالت 
املجلة ان الدوامة التي دخلها البيت 
األبيض في املوقف الذي يجب ان 
يعتمده حيـــال الوضع في مصر 
ازدادت حدة بعـــد دعوة تنظيم 
االخوان املســـلمون انصاره الى 
االنضمام للمظاهرات فالواليات 
املتحـــدة معروفة تاريخيا مبدى 
حساســـياتها جتاه التعامل مع 
الفصائل االسالمية الطابع، وخاصة 
تلك التي دخلت اكثر من مرة في 
مواجهات مع القوى املتحالفة معها 

في املنطقة. 

  هشام ابو شادي
  قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني ان جميع فروع البنك 
الوطني املصري بخير، ولم تتعرض الي اضرار جراء االحداث الراهنة 

في مصر.
ــا اي خطر، خاصة ان  ــأن العمالء بأن ودائعهم ال توجد عليه   وطم

الودائع في البنوك املصرية مضمونة بنسبة ١٠٠٪.
  واشار إلى ان البنك املركزي املصري قد اصدر قرار بإغالق جميع 

البنوك حلني اشعار آخر. 


