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خادم الحرمين ألوباما: ال يمكن المساومة على استقرار وأمن مصر
كلينتون تدعو إلى انتقال منظم للديموقراطية.. وإجراء حوار وطني

)ا.ف.پ( الرئيس األميركي باراك اوباما خالل اجتماعه مع طاقمه لألمن القومي الذي خصصه امس األول ملتابعة أحداث مصر 

)أ.ف.پ( جندي مصري يقوم بحراسة بعض املمتلكات بعد أن تعرضت لعمليات تخريب وحرق 
)رويترز( عدد من السائحني في املطار في انتظار موعد اقالع طائراتهم من القاهرة 

 صحيفة رسمية ليبية تستنكر االنفالت األمني في مصر

 القذافي يجري ثالث اتصال مع مبارك
 طرابلس � أ.ف.پ: أج��رى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أمس 
اتصاال جديدا بالرئيس املصري حسني مبارك لالطمئنان على الوضع في 

مصر كما أفادت وكالة األنباء الليبية الرسمية من دون إعطاء تفاصيل.
وهو االتصال الثالث ال��ذي يجريه القذافي مع مبارك، منذ اخلميس، 
وف��ي ردود الفع��ل على األح��داث اجلارية في مص��ر اعتبرت صحيفة 
اجلماهيري��ة الرس��مية الليبية أم��س ان »االنفالت االمن��ي« تخطى كل 
اخلطوط وان مصر »ال تس��تحق هذا التش��في العربي« فيما بدأت ليبيا 

تسيير جسر جوي الجالء رعاياها.
وقال��ت صحيفة »اجلماهيرية«، انه في ظل غياب اي موقف رس��مي 
من االحداث التي اختلط فيها أصحاب احلق مبثيري الش��غب، فهل هذا 

التخريب والتدمير وسيلة تعبير متحضرة؟.
وأضافت الصحيفة »ال نتصور أن ضعف األداء احلكومي في التجاوب 

مع احتياجات الباحثني عن عمل أو دخل يتطلب تكسير مصر«.
وأكدت الصحيفة أن »االنفالت األمني تخطى كل اخلطوط من إحراق 
ملخافر الش��رطة إلى إشعال النار في سجالت احملاكم وهكذا على طريقة 
األرض احملروقة« مضيفة »ال االسرائيليني رغم فائض العداء متكنوا من 
ذلك حتى أثناء احلروب، وال أعداء مصر اآلخرين وصلوا إلى هذه النتائج 

الكارثية رغم حجم الكراهية ورغم حجم االستهداف«.
وش��ددت الصحيفة على »ان اإلمكانات التي تضيع خس��ارة كبيرة، 
والوقت الذي يضيع خس��ارة كبيرة والدماء التي تسيل خسارة ال ميكن 

تعويضها بأموال الدنيا«.

مستشار االمن القومي لالتصاالت 
االستراتيجية بني رودس ومدير 
املنطقة الوسطى مبجلس األمن 
القومي دينيس روس ومدير دائرة 
افريقيا  الشرق االوسط وشمال 
باملجلس دان شابيرو باإلضافة 
الى كبير موظفي البيت األبيض 
بيل ديلي واملتحدث باسم البيت 
األبيض روبرت غيبس واملستشار 

ديڤيد بلوف.

املستوى عقده مع طاقمه لألمن 
القومي لتقييم الوضع في مصر 
على رفض الواليات املتحدة للعنف 
داعيا ال���ى »ضبط النفس ودعم 
احلقوق العاملية ومساندة خطوات 
واضحة لدفع االصالح السياسي 

في مصر«.
وأض���اف البيان ان االجتماع 
الذي جرى عقده بالبيت األبيض 
استمر ألكثر من ساعة وشارك به 

من جهة أخرى اتصل أوباما 
برئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان للتباحث معه في األزمة 

املصرية.
وأفادت وكالة أنباء األناضول 
أمس ان مكتب أردوغان وزع بيانا 
أفاد في���ه عن اتص���ال الرئيس 
األميرك���ي مضيف���ا ان أوبام���ا 
وأردوغ���ان أعربا ع���ن اتفاقهما 
حول ض���رورة حتقيق احلقوق 

املشروعة والدميوقراطية لشعوب 
املنطقة.

وأض���اف البي���ان انهما عبرا 
عن قلقهما من اس���تخدام العنف 
ضد شعوب املنطقة واعتبرا ان 
التطورات في دولها تهدد بتعميق 

انعدام االستقرار وتوسعه.
أردوغ���ان وأوباما  ان  وتابع 
س���يبقيان على »اتصال وثيق« 

بشأن التطورات املستقبلية.

من جهته���ا، اعتبرت وزيرة 
اخلارجي���ة األميركي���ة هيالري 
كلينتون أمس ان اخلطوات املتخذة 
من اجل ارساء الدميوقراطية في 

مصر غير كافية.
وردا على س���ؤال حول ما اذا 
كان الرئيس حسني مبارك اتخذ 
خطوات كافية لنزع فتيل أسوأ 
ازمة تتعرض لها بالده منذ عقود 
بتعيينه رئيس االستخبارات عمر 

سليمان نائبا له، قالت كلينتون 
لشبكة ايه بي سي »بالطبع ال«.

وقالت »هذه هي البداية، مجرد 
بداية ملا يجب أن يحدث اال وهو 
عملية تقود الى نوع من اخلطوات 
امللموس���ة لتحقي���ق االصالح 
الذي  الدميوقراطي واالقتصادي 

دأبنا على دعوته لتطبيقه«.
وأضافت كلينتون ان الواليات 
املتحدة تأم���ل في »دميوقراطية 
حقيقية« في مص���ر، كما حثت 
الرئيس املصري في مقابالت الحقة 
مع شبكتي »سي بي اس« و»سي 
ان ان« على إجراء »حوار وطني« 

ميكن أن يؤدي الى ذلك.
وقالت لشبكة »سي بي اس«: 
»نحن نحاول تش���جيع االنتقال 
املنظم والتغير الذي يلبي املطالب 
التي  الشرعية للشعب املصري 

ينادي بها احملتجون«.
وصرحت »نحن نحث حكومة 
مبارك، التي التزال في السلطة، 
ونحث اجليش، املؤسس���ة التي 
حتظى باحترام بالغ في مصر، الى 
اتخاذ اخلطوات الضرورية لتسهيل 

مثل هذا االنتقال املنظم«.
وأضافت في تصريح حملطة 
فوكس نيوز »نريد أن نرى حتوال 
منظما ال يترك فراغا يس���تغله 
احد.. أال يكون هناك فراغ.. وأن 
تكون هناك خطة مدروسة تأتي 
بحكومة دميوقراطية قائمة على 

املشاركة«.
وتابعت »كما ال نريد أي انتقال 
للسلطة ال يؤدي للدميوقراطية بل 
إلى القمع ونهاية طموح الشعب 

املصري«.

نائب الرئيس األميركي جو بايدن 
ومستشار األمن القومي للرئيس 
األميركي ت���وم دونيلون ونائب 
القومي دنيس  مستش���ار األمن 
ماكدونو باإلضافة الى مس���اعد 
الرئيس لش���ؤون األمن الداخلي 
ومكافحة اإلرهاب جون برينان 
ومستش���ار األمن القومي لنائب 

الرئيس توني بلينكن.
كما شارك في االجتماع نائب 

عواصم � وكاالت: بحث خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز مع الرئيس األميركي 
باراك اوباما ف���ي اتصال هاتفي 
»األوضاع املؤس���فة« في مصر، 
مج���ددا التأكيد على رفض املس 
بأمن واس���تقرار مصر، حسبما 
أفادت وكالة األنباء الس���عودية 

أمس.
وبحس���ب الوكال���ة، »تناول 
االتصال تط���ورات األوضاع في 
املنطقة وما تشهده حاليا جمهورية 
مصر العربية الشقيقة من أحداث 
مؤس���فة واكبتها أعمال فوضى 
وس���لب ونهب وترويع لآلمنني 
مس���تغلني مس���احات احلري���ة 
والتعبير، محاولني إش���عال نار 
الفوضى لتحقيق مآربهم املشبوهة 
وهو ما ال يقره الطرفان السعودي 

واألميركي«.
وأكد العاهل السعودي »على 
ان استقرار مصر وسالمة وامن 
شعبها الشقيق ال ميكن املساومة 
عليه أو تبرير املساس به حتت 
أي غطاء«، معتبرا ان »مكتسبات 
ومقدرات مصر الشقيقة جزء ال 
يتجزأ من مكتس���بات ومقدرات 

األمتني العربية واالسالمية«.
م���ن جهت���ه، ج���دد الرئيس 
التأكيد على معارضة  األميركي 
الواليات املتحدة الستخدام العنف 
في مصر، مطالبا الرئيس حسني 
مبارك بإجراء »اصالحات حقيقية« 
أبعد من مجرد تش���كيل حكومة 

جديدة.
وذكر البيت األبيض في بيان 
أن أوباما اكد خالل اجتماع رفيع 

َسلفيو مصر يفتون بعدم المشاركة في المظاهرات
و»أنصار السنة المحمدية« تدعو للعودة إلى العمل

أفتى عدد من ش����يوخ وعلماء الدعوة السلفية في 
مصر بعدم املش����اركة في التظاهرات مع تأكيدهم على 
عدم الرضا عن أي مظلم����ة صغيرة أو كبيرة أصابت 
أحدا من الشعب املصري. وقالت الفتوى: رغم تعرض 
الدعوة حلمالت الطعن واالتهامات الكاذبة، وتش����ويه 
الصورة وألنواع م����ن الظلم على رموزها وأبنائها، إال 
اننا انطالقا من متسكنا بديننا وشعورنا باملسؤولية 
جتاه بالدنا وحرصا على مصلحتها وتقدميا وتغليبا 
ألمن العباد والبالد في هذه الفترة العصيبة، وتفويتا 
ملقاص����د األعداء التي تهدف الى نش����ر الفنت نرى عدم 
املش����اركة في تظاهرات اخلامس والعشرين من يناير 
وكالم املشايخ واضح جدا في ذلك واألوضاع مختلفة 

بني مصر وتونس!
وأضافت: ال يعني هذا رضانا عن أي مظلمة صغيرة 
أو كبيرة أصابت الناس وأعظمها تغييب شرع اهلل لكننا 
نأمتر مب����ا أمرنا اهلل به من الدعوة الى اهلل بالتي هي 

أحسن ومبا ال يعقبه مضرة أكبر.
وتوجهت الفتوى للذين يدعون الشباب للمشاركة 
خاصة الذين ال يعيش����ون بيننا لو كنتم مبصر لكان 

عليكم أال تتخذوا موقفا انفراديا دون الرجوع ملشايخ 
الدعوة، فكيف وأنتم غائبون؟ واملشايخ في االسكندرية 

جميعهم � بعد تشاورهم � متفقون على ما ذكرت!
من جهتها أصدرت جماعة أنصار الس����نة احملمدية 
مبصر بيانا حول ما تش����هده الساحة هناك من احداث 
ومظاهرات، وقد جاء البيان مطالبا جموع املتظاهرين 
بالكف عن التظاهر والعودة الى أعمالهم درءا للفتنة، 

وحتى يعود األمن واالستقرار ملا كان عليه!!
ونقل البيان على لس����ان د.عبداهلل شاكر اجلنيدي 
الرئيس العام ألنصار السنة احملمدية مبصر قوله: »لقد 
جرب الناس قبلكم اخلروج على حكامهم فلم يروا إال 
شرا. نسأل اهلل العافية كما أدعو املسؤولني الى معاجلة 
األمور بحكمة وسداد مبا يرضي رب العباد ونحن معشر 

أهل السنة نبرأ الى اهلل مما يحدث«!
وقال البيان: »ان اإلسالم جاء بحفظ املصالح وتكميلها 
ورعايتها لتسعد البشرية بدين رب العاملني«، واعتبر 
ان ما يجري في مصر م����ن مظاهرات أدت الى فوضى 
عارمة ومفاسد عظيمة ال أصل له في دين اإلسالم، وقد 
نه����ى النبي ژ في أحاديث كثي����رة عن اخلروج على 

احل����كام والوالة ملا يترتب على ذلك م����ن إراقة للدماء 
وقتل لألبرياء وانته����اك للحرمات، وهذا واقع اآلن في 

مصر بسبب هذه املظاهرات!
ثم وجه البيان نداء الى جموع املتظاهرين للكف عن 
ذلك: والقيام بأعمالهم، ومراعاة احلقوق الواجبة عليهم 
جتاه دينهم ووطنهم، وأذكرهم ببعض األحاديث الناهية 
عن اخلروج على الوالة، حتى ولو كانوا ظلمة فاسقني 
درءا ملفسدة الفنت املترتبة على اخلروج، ففي البخاري 
ومسلم عن عبادة بن الصامت ÿ قال: »دعانا النبي 
ژ فبايعناه فقال فيما اخذ علينا ان بايعناه على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة 
علين����ا، وأال ننازع األمر أهل����ه، إال ان تروا كفرا بواحا 
عندكم من اهلل فيه برهان«، وقد اخذ جمهور أهل السنة 

بهذا احلديث وما في معناه وأجمعوا على ذلك.
ث����م انتهى البيان مبناش����دة املتظاهرين للكف عن 
ذلك، واالنصراف إلى أعمالهم ليعود الى الشارع أمنه 

واستقراره كما كان عليه األمر قبل هذه الفتنة!
ونحن معش����ر أهل السنة نبرأ الى اهلل مما يحدث، 

واهلل الهادي الى سواء السبيل!

الضربة الموجهة للسياحة قصيرة األجل
وسّياح يصرون على دخولها رغم االضطرابات

إثر االحتجاجات المستمرة منذ 6 أيام أوروبا مترددة بشأن موقفها من االحتجاجات العربية

ومباني حتترق ومعارك جارية بني 
الشرطة واحملتجني في انخفاض 
معدالت السائحني رغم احتمال ان 

تكون قصيرة االجل فقط.
حيث قالت شركتا »تي.يو.آي« 
و»توم����اس كوك« الس����ياحيتان 
امللزمت����ان برح����الت ف����ي عطلة 
نهاية االس����بوع ملنتجعات على 
البحر االحمر مثل الغردقة وشرم 
الشيخ ان املصطافني آمنون حتى 

اآلن وبعيدون عن املدن.
وأكدت الشركتان ان السائحني 
الذين يستمتعون بإجازاتهم حتت 
الشمس في منتجعات على البحر 
األحم����ر يواصلون االس����تمتاع 

بإجازاتهم.
كما قالت متحدثة باسم »تي.
يو.آي«: »إدارتنا في مصر ابلغتنا 
ان كل شيء هادئ في مناطق قضاء 
االج����ازات وان ضيوفنا يقضون 

اجازات هادئة هناك«.
بدورها، قالت شركة »توماس 
كوك« انها ألغت اجازات في القاهرة، 
واضاف����ت الش����ركتان ان ايا من 
ضيوفها لم يطل����ب قطع اجازته 

والعودة للديار.
وبدا بعض السائحني انهم غير 

قلقني من االضطرابات.
وقال جو وهو أميركي على وشك 
ختام زيارة تس����تغرق اسبوعني 

»كانت جتربة لن انساها ابدا«.
وأكدت ميش����يل وهي سائحة 
استرالية انها ستقوم بزيارة يوم 
االحد املقبل ملدينة االس����كندرية 
الس����احلية الت����ي ش����هدت ايضا 

احتجاجات عارمة.

لكنها رغم ذلك، تقدمت الى موظف 
اجلمارك حني اش����ار لها، وقدمت 
جوازها. اال ان الكثير من السياح 
لم يحذوا حذو الزوجني الكنديني 
والشابة االسترالية، فالطائرة التي 
حملت ديف وزوجته من زيوريخ 
الى القاهرة كان نصفها خاليا من 

الركاب.
عندما القى ديف وزوجته ممثل 
وكالة السفر، علما انهما الوحيدان 
اللذان اص����را على عدم قطع هذه 
االجازة. كما ان مفاجأة غير سارة 
كانت في انتظارهما، وهي االعداد 
الكبرى من الس����ياح الذين تكتظ 
بهم قاعات املط����ار، انتظارا الول 
رحلة تخرجهم من مصر مما سدد 
ضربة لصناعة السياحة التي توفر 
فرصة عمل من كل ثمانية وظائف 

في البالد.
وتسببت صور التلفزيون التي 
اظهرت دبابات في ش����وارع املدن 

اجلوازات تقول »لقد اهديت نفسي 
هذه الرحلة لبلوغي سن الثالثني، 

وانا احلم بها منذ الصغر«.
تقطع حديثها ش����ابة مصرية 
منقبة تدعى سارة، فتزرع الشك في 
نفس اندريا قائلة »نحن جنتاز وقتا 
عصيبا جدا في مصر اآلن، انصحك 
بالعودة، الوضع قد ينهار« موضحة 
لها انها عادت للتو من لندن على 
جناح السرعة ملالقاة عائلتها بعدما 
شاهدت صور االضطرابات على 

التلفزيون.
وتضيف س����ارة ناصحة هذه 
السائحة االسترالية »هنا الفوضى، 
بكل صراحة. مصر بلدنا وعلينا 
ان نعيش مع ما يحصل فيها، لكن 

انت لست مضطرة الى ذلك«.
بعد ه����ذا احل����وار، بدت على 
اندريا مالم����ح اخلوف، والتزمت 
الصمت. ورمبا تراءى لها ان حلم 
الطفولة قد يتحول الى كابوس.. 

عواص���م � رويترز � أ.ف.پ: 
قبيل هب���وط الطائرة في مطار 
ال��قاهرة الدولي يخرج ديف هاتفه 
احملمول من جيب���ه ويلتقط به 
صورة الصفحة االولى لصحيفة 
اميركي���ة كب���رى تظه���ر فيها 
االض�طرابات التي تعم القاهرة.. 
هذه هي الذكري���ات االولى لهذا 
السائح الك�ندي الذي قصد مصر 

رغم الظروف التي متر بها.
ترتسم على وجه ديف ابتسامة 
تخفي وراءها قلقا عميقا، وهو 
يص���ر وزوجت���ه عل���ى زيارة 
التي  التظاهرات  االهرامات رغم 

تشهدها البالد.
يقول دي���ف »امتنى ان يعم 
الهدوء في االسبوع الذي سنمضيه 
هنا. لقد خططنا لهذه الرحلة منذ 
زمن بعيد، ولم نشأ ان نلغيها في 

اللحظة االخيرة«.
ويتضمن البرنامج السياحي 
لهذي���ن الزوجني امض���اء ليلة 
القاهرة وزي���ارة االهرامات  في 
واالنتق���ال على م���نت عبارة في 
نهر النيل الى مدينة االقصر ثم 
اختتام الرحلة في شرم الشيخ 

على البحر االحمر.
لكن هذا البرنامج قد ال يبدو 
سهل التحقيق فيما تشهد البالد 
منذ الثالثاء اعنف التظاهرات منذ 
الرئاسة قبل  تولي مبارك سدة 

اكثر من ثالثني عاما.
ورغم هذا الواقع، تبدي السائحة 
االسترالية اندريا اصرارا هي االخرى 
عل����ى زيارة مصر وفيما تقف في 
الصف للوصول الى موظف مراقبة 

بروكسل � أ.ف.پ: سيحاول 
اليوم طي  االحتاد االوروب���ي 
صفحة زين العابدين بن علي 
في تونس عبر جتميد ممتلكات 
فريق الرئي���س املخلوع لكنه 
م���ازال مترددا بش���أن املوقف 
الذي يجب ان يتبناه من موجة 
االحتجاجات في العالم العربي 

وخصوصا في مصر.
وقالت مصادر ديبلوماسية 
الدول  عدة ان وزراء خارجية 
االعضاء في االحتاد سيتبنون 
في اجتماع اليوم في بروكسل 
قرارا مبدئيا مبصادرة ممتلكات 
بن علي واملقربني منه، بالتشاور 
مع احلكومة االنتقالية اجلديدة 

في تونس.
ويحاول االحتاد اللحاق بركب 
التاريخ، بعدما واجه انتقادات 
لتأخره في اصدار رد فعل على 
احلركة االحتجاجية التي اندلعت 
في 17 ديسمبر في سيدي بوزيد 
وسط تونس،  بعدما احرق شاب 
نفس���ه واطاحت بعد شهر من 

ذلك نظام بن علي.
وبعدما سمح ملساعد وزيرة 
اخلارجي���ة االميركي جيفري 
فيلتمان بأن يسبقه الى تونس 
ايام من  االسبوع املاضي قبل 
ارس���ال موظف اوروبي كبير، 
وجه االحت���اد االوروبي دعوة 
الى وزير اخلارجية التونسي 
اجلديد وسيصل الوزير الثالثاء 
لبروكسل في اول زيارة مهمة 
له الى اخلارج وتنوي وزيرة 
خارجي���ة االحت���اد كاثري���ن 
اش���تون ان تكرر وعود الدعم 
لإلعداد النتخابات والستئناف 
املفاوضات من اجل منح تونس 
امتيازات جتارية خصوصا في 
اطار »وضع متقدم« يس���تفيد 

منه املغرب اصال.

دعم الوضع القائم في جنوب 
املتوسط«، بعدما تعاون لفترة 
طويلة مع انظمة تعد حصونا 

ضد التيار االسالمي.
واعت���رف مس���ؤول كبير 
في االحتاد طالبا عدم كش���ف 
هويته ب� »انها قضية حقيقية« 
الى  لك���ن املس���ألة حتت���اج 
»تفكير وإع���داد«. وحذر من 
»التعمي���م«، قائال ان »تونس 
بلد له خصوصيته« ومختلف 
عن البلدان االخرى، مؤكدا انه 
»علينا ان نأخ���ذ في االعتبار 

االطار الوطني في كل بلد«.
اما روزا بلفور احملللة في 
مركز السياسة االوروبية، فقالت 
ان هذه الدول وعلى الرغم من 
الف���روق بينها »تش���ترك في 
اولهم���ا »العجز في  نقطتني« 
احالل الدميوقراطية« الذي يقف 

وبينما كان االحتاد ينوي ان 
اليوم على  يركز في اجتماعه 
تون���س، بدا الوضع في مصر 
اكثر إحلاحا اض�افة الى محاوالت 
قام بها محت���ج���ون الحراق 
انفس���هم في املغرب واجلزائر 
بينما س���ار آالف املتظاهرين 
على خطى التونسيني للمطالبة 
برحي���ل قادتهم ف���ي اجلزائر 

واليمن.
وينوي وزي���ر اخلارجية 
االيطالي فرانك���و فراتيني ان 
يقترح على زمالئه »تش���كيل 
وفد اوروبي رفيع املس���توى« 
ملهام »في كل من الدول املعنية 

بحاالت الفوضى«.
وقال الفارو فاسكونسيلوس 
مدير معهد الدراس���ات االمنية 
لالحت���اد االوروب���ي انه على 
االحتاد ان »يغير جذريا سياسة 

وراء احلركات الشعبية.
اما النقط���ة الثانية فهي 
»عجز االحتاد االوروبي عن 
نشر اي شيء سوى تصريحات 
فارغة وعن تقدمي دعم للتغيير 

الدميوقراطي«.
وتابع���ت ان هذا الوضع 
قائم مع ان »االحتاد االوروبي 
يتباه���ى بأنه قوة تس���عى 
التحول  الى تشجيع عملية 
على االمد الطويل في الدول 

احمليطة به«.
وأك���دت انه م���ن االجدر 
باالحت���اد ان »يأخذ بش���كل 
افضل ف���ي االعتبار« وضع 
حقوق االنسان في سياساته، 
في مجال املساعدة مثال وان 
تناقش دوله »بانفتاح اكبر« 
بينه���ا آث���ار سياس���ات كل 

منها.

الصحافة الحكومية المصرية تتحدث
عن »بداية التغيير« وتهاجم أحمد عز

منع قناة الجزيرة من تغطية األحداث

القاه���رة � ا.ف.پ: تغي���رت لهجة الصحافة 
احلكومي���ة املصرية امس بش���كل واضح عما 
كانت عليه حتى امس االول وحتدثت عن بداية 
»التغيير«، كما هاجمت امني تنظيم احلزب الوطني 
احلاكم الذي كان يعد قبل ساعات قليلة الرجل 

الثالث في النظام املصري.
وعنون���ت صحيفة اجلمهورية التي اعتادت 

توجيه انتقادات حادة للمعارضني املصريني »بدأ 
التغيير«، ام���ا ص���حيفة االخ���بار احلك��ومية 
فكتب���ت في صدر صفح���تها االولى »س���قوط 
احمد عز«. واضافت »خربها واستقال«. وقالت 
الصحيفة »يعتبر البعض ان عز احد اس���باب 
اثارة اجلماهير بقراراته وسياساته داخل احلزب 

الوطني«.

القاهرة � رويترز: أمرت وزارة اإلعالم املصرية 
أمس قناة اجلزيرة الفضائية بوقف نش���اطها في 
البلد، كما قطع في وقت الحق بثها إلى بعض أنحاء 
الش���رق األوسط على قمر النايل سات، وأدى ذلك 
بالفع���ل إلى حجب بث اجلزي���رة في بعض أنحاء 
العالم العربي لكن استقبال بثها على ترددات أخرى 

مازال متاحا.
وكانت السلطات املصرية قد أمرت القناة في وقت 

سابق بوقف عملياتها في مصر وسحب تراخيص 
مراسليها لكنهم استمروا في تقدمي تقارير إخبارية 
من خالل الهاتف. وجاء في بيان أوردته وكالة أنباء 
الشرق األوسط املصرية الرسمية أن وزير اإلعالم 
»أصدر قرارا بأن تقوم هيئة االستعالمات بإغالق 
وإيقاف نشاط قناة اجلزيرة بجمهورية مصر العربية 
وإلغاء جميع التراخيص وسحب البطاقات املمنوحة 

جلميع العاملني بها اعتبارا من اليوم«.


