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وزير الدفاع املشير محمد حسني طنطاوي يحث قوات اجليش على االستمرار بأداء واجباتها خالل جولته في القاهرة أمس

كّتاب: نحتاج تفكيرًا هادئًا
وتعيين سليمان وشفيق قرار صائب %100

القاهرة ـ أ.ش.أ: استحوذت 
االحتجاجات على مقاالت كبار 
كتاب الصحف املصرية أمس، 
ففي مقالة بصحيفة »األهرام« 
قال الكاتب عبداملنعم ســــعيد 
إدارة صحيفة  رئيس مجلس 
الوقت  »األهــــرام« لقد حــــان 
الذي نحتاج فيه لتفكير هادئ 
ورؤوس باردة، بعد أيام عاصفة 
اليزال ما دار فيها ماثال بقوة، 
ورمبا قد يكون مبكرا أن نقول 
إننــــا قد وصلنا الــــى نهايته، 
ونقطــــة البداية هي أن األفراد 
واملجتمعات والدول، وبالطبع 
القادة والساسة من كل نوع في 
احلكم أو في املعارضة يقعون 
دائما في »مفترق طرق« ما يعنى 
في جوهره االختيار بني بدائل 
عدة أو بني طرق عديدة للسير 
فيها للوصول الى مراد أو غرض 

أو مقصد، أو كل ذلك معا.
وتابع الكاتب انه في أحيان 
عديــــدة فإن اختيار الطريق ال 
يكون صعبا عندما يكون االجتاه 
والهدف واضحــــني، وبالطبع 
عندما تكون هناك خريطة من 
نوع أو آخر توضح أقصر الطرق 
وأكثرها ممهدة، وأسلسها في 
الوصــــول الى غاية، ولكن في 
أحيان أخــــرى ال تكون احلال 
كذلــــك، حينما تلــــف احليرة 
املوقف كله، وال يكون االجتاه 
واضحا، ولســــبب مــــا تفتقد 
البدر في  البوصلة كما يفتقد 

الليلة الظلماء.
وفــــى عمــــوده »قليل من 
الذكاء« حتــــدث الكاتب محمد 
ابراهيــــم رئيس حترير  علي 
صحيفــــة »اجلمهوريــــة« عن 
اختيــــار الرئيس مبارك للواء 
عمر سليمان نائبا له قائال: أراح 
اختيار الرئيس مبارك للوزير 
عمر ســــليمان نائبا له قلوب 
املواطنني، فالنائب ـ الذي يتم 
اختياره ألول مرةـ  ابن من أبناء 
القوات املسلحة له أدوار بطولية 
في حماية أمــــن مصر القومي 
من خالل جهاز املخابرات الذي 
رأســــه لفترة طويلة وأجهض 

محاوالت عــــدة لتهديد الوطن 
ســــواء جماعات أو شــــبكات 
جتسس أو سعي للتوريط في 

مسائل شائكة.
وأضاف الكاتب: الوزير عمر 
سليمان على علم تام بقضايا 
مصر الداخلية واخلارجية ومعه  
ملفــــات األمن القومي املصري 
ومطلع علــــى كثير من قضايا 

الداخل التي متس الوطن.
ورأى الكاتــــب أن تعيــــني 
لرئيــــس  نائبــــا  ســــليمان 
اجلمهوريــــة ومعه ســــلطات 
تنفيذية وإشــــرافية كفيل بأن 
يعيد االنضباط والهدوء ألوجه 

احلياة في مصر.
وأضاف: املواطنون يشعرون 
باخلوف من أن تنزلق البالد إلى 
الفوضى واإلرهاب..  مستنقع 
الوطن ال يستحق هذا املصير 
وال يســــتحق املصريــــون أن 
تضيع إجنازاتهم ومكاســــبهم 
وســــط طغمة حاقدة تصفي 
حســــاباتها مع الدولة، الوطن 
أغلى من أن يضيعه البعض في 
انتقامية.. مصر لن  محاوالت 
تدار بواسطة بلطجة وخريجى 
ســــجون وفتوات.. إنها دولة 
قانون ومؤسسات وليست دولة 

حتكمها عصابات.
وأكد خالد إمام رئيس حترير 
جريدة املســــاء في مقال حتت 
عنوان »أهداف باجلملة« وتكليف 
الفريــــق أحمد شــــفيق وزير 
الطيران املدني بتشكيل احلكومة 
اجلديدة هو قرار صائب مائة في 
املائة، فهو شخصية عسكرية 
في منتهــــى الصرامة وهو ما 
القادمة، كما  حتتاجه املرحلة 
أنه إداري بارع وليس أحد بغافل 
عن اإلجنازات التي حققها في 
قطاع الطيران املدني سواء على 
أو بالنسبة  امليداني  املستوى 
للعاملني في هذا القطاع احليوي 
واخلطير وهو ما يعطينا األمل 
في حتسني مســــتوى معيشة 

املواطنني.
وقــــال إذا كان أحمد عز قد 
بادر بتقدمي استقالته إحساسا 

منه مبسؤوليته عما حدث أو 
غضبا من االتهامات الشعبية 
واإلعالمية له، فإنني أمتنى من 
كل قلبي أن يحس باملسؤولية 
أو يغضب لكرامته كل من أفسد 
احليــــاة في مصر.. سياســــيا 
واقتصاديا واجتماعيا وصحيا 
وتعليميا ومجتمعيا وثقافيا.

وقال الكاتب حسن الرشيدي 
في عمــــوده »آخر كالم« حتت 
عنــــوان »مطالب مشــــروعة 
وحرائق وسرقات مرفوضة« 
بجريدة »املسائية« إن الرئيس 
حســــني مبارك أقــــال حكومة 
د.نظيف بعد مظاهرات حاشدة 
قادها الشباب بالقاهرة وبعض 
احملافظات للتعبير عن مطالبهم 
في مكافحة الفســــاد والبطالة 
واملطالبة بالتغيير واإلصالح، 
وهي حقوق مشــــروعة طالب 
بهــــا الشــــباب الذيــــن فجروا 
املظاهرات التي حاولت بعض 
القوى السياسية ركوب موجتها 
مــــن قادتها  وخطف األضواء 

احلقيقيني وهم الشباب.
وأشار الى أن املظاهرات بدأت 
بصورة حضارية قادها شباب 
طموح يعانى من مشاكل عديدة 
في معيشته وحياته ويأمل في 
تغيير وإصالح يحقق تطلعاته 
املشروعة، مضيفا أن املظاهرات 
يقودها شباب يضم عناصر واعية 
أثبتت حبها للوطن وحرصها على 
ممتلكاته وتراثه احلضاري، وقد 
وضح ذلك جليا عندما شـــكلوا 
حائطا بشـــريا حلماية املتحف 
املصري، ومع نزول رجال اجليش 
حلماية الناس واملنشآت وحفظ 
األمن، ووجود شباب يتسم بدرجة 
عالية من الوعي ويتمتع بحس 
وطني عال للحفاظ على ممتلكات 
الوطن ومنشآته ألنها ممتلكات 
الشـــعب،  واإلضرار بها يدفع 
فاتورته الشعب نفسه واملواطن 
الغلبان، مؤكـــدا أن املواطن أو 
املتظاهر يحترم رجال اجليش 
ويقدر موقفهم في الدفاع عن تراب 
الوطن وحماية أبنائه واملنشآت 

املهمة واحليوية.

مفتي الجمهورية وشيخ األزهر يدعوان 
للتماسك ويشيدان بشباب مصر

أكدا أن الشريعة تجعل األمن واألمان قبل اإليمان

دعا مفتي اجلمهورية املصرية د.علي جمعة 
جميع املصريني مبختلف اطيافهم الدينية للتوحد 
والتماســـك للخروج من األزمـــة الراهنة التي 
تستهدف في املقام األول ضرب االستقرار في 
مصر ونشر حالة من الفوضى والذعر والفلتان 

األمني في البالد.
وأكد املفتي ان الشريعة اإلسالمية جتعل األمن 
واألمـــان قبل اإلميان وان القرآن الكرمي وصف 
الذين يروعون الناس ويســـلبون ممتلكاتهم 
ويعتدون على اعراضهم بانهم يحاربون اهلل 
ورسوله ووضع عقوبة صارمة ملن تثبت ارتكابهم 
لهذه اجلرمية الشنعاء في الدنيا واآلخرة. وأشار 
مفتى اجلمهورية الى قول اهلل تعالى في سورة 
املائدة )امنا جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله 
ويسعون في األرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا 
او تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف او ينفوا من 
األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة 
عذاب عظيم( ڈ. من جانبه، أشاد د.احمد 
الطيب شيخ األزهر الشريف بشباب مصر ملا 

قاموا به من مواقـــف نبيلة وواعية بالوقوف 
بجوار اخوانهم من أبناء القوات املسلحة املصرية 
الباسلة للمحافظة على األمن وحماية املمتلكات 
والتصدي لعبث العابثني. كما حيا شيخ األزهر 
شباب مصر الذين متكنوا من التصدي للذين 
يحاولون استغالل الظروف التي متر بها البالد 
حاليا لترويع اآلمنني والتعدي على احلرمات 

واملمتلكات العامة واخلاصة.
وقال شيخ األزهر »اني أعاهدكم ايها الشباب 
املؤمن امللتزم باسمي وباسم األزهر ان أكون معكم 
اشد من أزركم وأبارك خطواتكم من اجل حفظ 
األمن ومصالح املواطنني وحقوقهم وحرياتهم«. 
وأكد شـــيخ األزهر ان مصر ستبقى محروسة 
بفضل اهلل تعالى واملخلصـــني الصادقني من 
ابنائها رجاال ونساء وشباب وشيبة. وفي نفس 
السياق، أكد د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس 
الشعب ضرورة متاسك أبناء األمة والعمل على 
أمن واستقرار البالد والتصدي ألي محاوالت 

لزعزعة هذا االستقرار أو تخريب الوطن.

مبارك يطالب الحكومة الجديدة بالعمل على إعادة االستقرار
ومحاصرة البطالة والتصدي للفساد وتحقيق المزيد من اإلصالح السياسي

الرئيس المصري اجتمع برئيس الحكومة المكلف أحمد شفيق بحضور نائبه عمر سليمان

محافظ شمال سيناء عبد الوهاب السيد مبروك يصافح الرئيس مبارك بعد أدائه القسم أمس القبض على أحد اللصوص قرب املتحف الوطني أمس

القاهرةـ  وكاالت: طالب الرئيس 
املصري حسني مبارك أمس رئيس 
الوزراء املكلف أحمد شــــفيق بأن 
تكون أولوية حكومته »استعادة 

الهدوء واالستقرار« في البالد.
جاء ذلك في اجتماع استغرق 
ساعة ونصف الساعة مع رئيس 
الــــوزراء اجلديد، حضــــره ايضا 
نائب الرئيس املعني الفريق عمر 
ســــليمان حدد مبــــارك أولويات 
احلكومة اجلديدة وعلى رأســــها 
»ضرورة اســــتعادة االســــتقرار 
ومحاصرة البطالة واتاحة فرص 

إعالء قيم احلقوق واحلريات وان 
نكشف الفســــاد مهما كان موقعه 
الرأي والتعبير  وان نكفل حرية 
وانه من حق الشعب على نوابه ان 

تعلو قيم الدميوقراطية«.
وكان سرور يرفض باستمرار 
تنفيذ أحكام محكمة النقض بشأن 
صحة عضويــــة أعضائه ونتائج 
االنتخابات. واستند سرور على 
الدوام الى مقولة مفادها ان مجلس 
الشعب »ســــيد قراره« وانه هو 
وحده الذي ميكنه الفصل في صحة 

عضوية أعضائه من عدمها.

بشأن صحة االنتخابات التشريعية 
األخيرة و»سيصحح عضويته«.

وقال فتحي سرور في بيان ألقاه 
مساء امس أمام جلنة الدفاع واألمن 
القومي وحقوق اإلنسان مبجلس 
الشعب »تعالت صيحات تطالب 
بحل املجلس وأصبح األمر اآلن محل 
النقض«.  حتقيق جتريه محكمة 
واضاف ان »سيادة القانون تقتضي 
القضــــاء وخير  احترام أحــــكام 
للمجلس ان يصحح عضويته بدال 

من ان تالحقه الشكوك«.
وقال ســــرور ان »من واجبنا 

الضباط الى أفراد القوات املسلحة 
للمشاركة في تأمني املنشآت املهمة 

في القاهرة الكبرى. 
وقد متكنت القوات املســــلحة 
مــــن ضبط 3113 من املســــجونني 
الذيــــن متكنوا من الهــــروب من 
بعض السجون ومثيري الشغب 
والذين ثبتت مشاركتهم في أعمال 
سرقة ونهب مســــتغلني األحداث 

األخيرة.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس 
مجلس الشعب فتحي سرور امس 
ان املجلس سيحترم أحكام القضاء 

العمل والتصدي بكل حسم للفساد 
بجميع مظاهره«.

ونقلت وكالة الشرق األوسط 
احلكوميــــة عــــن الرئيس دعوته 
أيضــــا الى »املزيد مــــن اإلصالح 

السياسي«.
الى ذلك، واصلت القوات املسلحة 
جهودها لضبط األمن في القاهرة 
واحملافظات، وقد خفت وتيرة أعمال 
السلب والنهب بوضوح أمس نتيجة 
لذلك. وبينما بدأت قوات الشرطة 
عصــــر أمس في الظهــــور مجددا 
في بعــــض املواقع انضم عدد من 

تعيين إمبابي محافظًا للوادي الجديد 
والسيد لشمال سيناء

القاهـــرة - وكاالت: اصدر الرئيس محمد حســـني مبارك 
قـــرارا جمهوريا بتعيني اللواء أركان حرب جمال إمبابي قائد 
اجليش الثاني امليداني محافظا للوادي اجلديد واللواء أركان 
حرب عبدالوهاب الســـيد مبروك قائـــد قوات حرس احلدود 

محافظا لشمال سيناء.

الشربيني يتولى أمانة
الحزب الوطني مؤقتًا

كلف امني عام احلزب الوطني صفوت الشريف املستشار 
ماجد الشـــربيني امني العضوية باحلزب، بتولي اعمال امانة 
التنظيم مؤقتا، وتســـيير نشاطها خلفا للمهندس احمد عز، 

الذي قدم استقالته امس االول من احلزب.

»االخوان« يعلنون هروب 34 
من أعضائهم من السجن

القاهرةـ  رويترز: قال مسؤول من جماعة االخوان املسلمون 
ان 34 من أعضاء اجلماعة من بينهم سبعة من قادتها هربوا 
من الســــجن أمس بعد ان تغلب أقاربهم على حراس السجن. 
وقال محمد أسامة مدير مكتب االخوان املسلمون لـ »رويترز« 
ان أقارب الســــجناء اقتحموا سجن وادي النطرون على بعد 
120 كيلومترا شــــمال غربي القاهرة وحرروا بضعة آالف من 

السجناء.

العادلي يأمر بعودة
الشرطة إلى الشارع

القاهرة ـ أ.ف.پ: شـــدد حبيب العادلي وزير الداخلية في 
حكومة تصريف األعمال املصريـــة أمس على ضرورة عودة 
قوات األمن إلى االنتشـــار في الشارع، كما ذكرت وكالة أنباء 

الشرق األوسط احلكومية.
وأوضحت الوكالـــة ان العادلي قال فـــي اجتماع مع قادة 
 الشـــرطة واألمن املركزي انه كلف قيـــادات األجهزة األمنية

بـ »تأمني املواطنني وحمايتهم وممتلكاتهم وبضرورة استعادة 
التواجد الشرطي بالتعاون امليداني مع القوات املسلحة« التي 
انتشرت مســـاء اجلمعة املاضي في احملاور الرئيسية للمدن 

الكبرى.

القاه��رة � أ.ش.أ: ادل��ى مثي��رو الش��غب 
واخلارج��ون عن القان��ون باعترافات خطيرة 
حول عمليات الس��لب والنه��ب التي قاموا بها 
للممتل��كات العام��ة واخلاص��ة وبث��ت القناة 
االول��ى بالتلفزيون املصري ه��ذه االعترافات 
الت��ي وردت اليها من اجله��ات املعنية بالقوات 
املسلحة. واعترف املدعو احمد محمد محمود 
)23 عاما( بأن��ه كان مع الذين مت ضبطهم اثناء 
س��رقة مول »كارفور املعادي« التجاري، وانه 
عندما وجد عمليات الس��رقة والنهب من قبل 
البع��ض اش��ترك معهم في ذل��ك. كما اعترف 

املدعو محم��د عبدالقوي عل��ي )25 عاما( بأنه 
ذهب الى امل��ول التجاري املذك��ور عندما علم 
بالس��طو عليه، والحظ ان بعض��ا ممن قاموا 
بس��رقة املول معهم اش��ياء كثيرة، فقام بأخذ 
بعض االش��ياء منه��م. ولفت ال��ى انه حزين 
على اس��رته بعد القاء القبض عليه. من جانبه، 
اعت��رف املدعو محمد مج��دي احمد )27 عاما( 
بأنه كان متواجدا داخل املتحف املصري بغرض 
السرقة، مبديا ندمه على جرميته التي ارتكبها 
في حق مصر، ومؤكدا ان مصر ال تستحق تلك 

االعمال االجرامية التي حتدث بها.

تراج�ع وتي�رة العن�ف ف�ي القاه�رة والمحافظ�ات وتأمي�ن المنش�آت المهم�ة

األخي�رة االنتخاب�ات  بش�أن  القض�اء  أح�كام  س�يحترم  الش�عب  مجل�س  س�رور: 
مثيرو الشغب يدلون باعترافات خطيرة

حول عمليات النهب التي قاموا بها


