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مصر: الحكومة أبصرت النور بـ15 وزيرًا جديدًا 
مبارك يكلِّف سليمان بالحوار مع المعارضة.. ودعوات إلى مظاهرات مليونية في عدد من المحافظات اليوم.. والجيش »لن يلجأ الستخدام القوة ضد الشعب«

.. ووزير الدفاع ونائب رئيس احلكومة املشير محمد حسني طنطاوي صور مأخوذة عن التلفزيون املصري لرئيس احلكومة اجلديد أحمد شفيق يؤدي اليمني الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك

رددوا عبارات مناوئة للتشكيلة 
احلكومية اجلديدة.

الى ذلك، انهار جزء من مبنى 
ديوان عام محافظة اإلسكندرية 
امس بعد أن ش���بت فيه النيران 

على مدى يومني.
وكان مجموعة من املتظاهرين 
قد قام���وا باقتحام دي���وان عام 
ي���وم اجلمعة املاضي  احملافظة 
النيران، مما أدى  وأضرموا فيه 
إلى تهالك املبنى املكون من أربعة 
طوابق وأدى إلى سقوط نصفه 
ام���س وفي املنص���ورة عاصمة 
محافظة الدقهلي���ة بدلتا النيل، 
كان عدة آالف يتظاهرون ومعهم 
د.محمد غنيم احد اقطاب حركة 
دعم البرادعي والطبيب املعروف 
مؤسس اهم مركز للكلى في العالم 

العربي.
وفي مدينة الس���ويس، التي 
شهدت اعنف االشتباكات يومي 
اجلمعة والسبت املاضيني، كان 
عشرة االف يتظاهرون مع حلول 

املساء.
وشارك مئات كذلك في تظاهرات 
في البحيرة )جنوب االسكندرية( 
وفي دمياط )دلتا النيل( وفي بني 

سويف )جنوب القاهرة(.
وفي ظل استمرار قطع خدمة 
االنترنت في جميع انحاء مصر 
وكذلك خدمة الرس���ائل النصية 
القصيرة على الهواتف احملمولة، 
يعتم���د املتظاهرون على نش���ر 

الدعوة من خالل نقلها شفهيا.
وليست هناك حصيلة واضحة 
التي  التظاهرات  لعدد ضحاي���ا 
اوقعت 125 قتيال على االقل واكثر 

من الفي قتيل.

املسلحة على وعي ودراية باملطالب 
املشروعة للمواطنني الشرفاء«.

ودعا اجلي���ش املواطنني الى 
»عدم اإلقدام عل���ى أي عمل من 
ش���أنه اإلخالل بأمن وس���المة 
الوطن وتخريب املصالح العامة 

واخلاصة«.
 وشوهد املتظاهرون يتوافدون 
إلى امليدان مس���اء امس بانتظار 
الي���وم الثالثاء ال���ذي أعلن فيه 
عن تنظيم تظاهرة مليونية عند 

التاسعة صباحا.
ومت إغالق الشوارع املؤدية إلى 
ميدان التحرير بحواجز إسمنتية 
حيث يتم تفتيش املارة بش���كل 
دقي���ق والتحقق م���ن هوياتهم. 
وتتعام���ل القوات املس���لحة مع 
املتظاهرين بش���كل سلمي حيث 
لم متنع كل من استطاع الوصول 

إلى مكان التجمع من الدخول.
من جهة أخرى دعا ناشطون 
الى مس���يرة مليونية اليوم في 
االسكندرية واملنصورة بالتزامن 

مع مسيرة القاهرة.
وبث التلفزيون املصري بيانا 
للقوات املس���لحة أكدت فيه انها 
العنف  لن تقدم »على استخدام 
ضد املواطنني« مش���يرة إلى أن 
وجودها في الشارع »حرصا على 

أمن املواطنني«.
وأض���اف البي���ان ان »حرية 
التعبير بالطرق السلمية مكفولة 
للجميع« منبه���ا إلى ان »اإلقدام 
عل���ى ترهيب اآلمن���ني أمر غير 

مقبول«.
ويتوق���ع أن يتزايد ليال عدد 
املتظاهري���ن الذين واصلوا رفع 
شعارات تدعو الى تنحي مبارك كما 

التلفزيون املصري امس ان »حرية 
التعبير بالطرق السلمية مكفولة 
للجميع«، مؤكدا ان القوات املسلحة 
»لم ولن تلجأ الى استخدام القوة 
ضد الشعب املصري« معربا عن 
إدراكه ل���� »مش���روعية مطالب 

الشعب«.
الرسمي باسم  وقال املتحدث 
وزارة الدفاع الذي تال البيان: »إلى 
العظيم، إن قواتكم  شعب مصر 
إدراكا منها مبشروعية  املسلحة 
مطالب الشعب وحرصا منها على 
القيام مبسؤوليتها تؤكد على أن 
السلمية  التعبير بالطرق  حرية 

مكفولة للجميع«.
وشدد البيان على ان »القوات 

في ق����درة الش����باب واملواطنني 
على الدفاع عن مطالبهم وصالح 
الوطن، وعدم السماح ألحد أيا كان 
بركوب موجتهم أو ادعاء التحدث 
باسمهم واسم الشعب، بأغلبيته 
الكاسحة النابذة للعنف والفوضى 

واملتطلعة لألمن واالستقرار.
ميدانيا، تدفق آالف املتظاهرين 
امس إلى ميدان التحرير بوسط 
القاهرة رغم حظر التجول وذلك 
استعدادا للمشاركة في »التظاهرة 
املليونية« املقررة اليوم فيما أكد 
العنف  أنه لن يستخدم  اجليش 
والقوة ضد الشعب وسيكفل حرية 

التعبير السلمي.
وق���ال اجليش ف���ي بيان بثه 

كما أكد مبارك على األولوية 
الثقة في  القصوى الس����تعادة 
اقتصادن����ا بعدما حل����ق به من 
أضرار وخسائر في األيام املاضية، 
مشددا على ما يوليه من أولوية 
لتأكيد دور الدولة في محاصرة 
البطالة ومكافحة الفقر والفساد 
واالرتقاء باخلدمات العامة التي 
تقدم للمواطنني. واختتم الرئيس 
مبارك االجتماع بتأكيد أن حماية 
الظروف  الوطن واملواطنني في 
احلالية هى مسؤوليته ومسؤولية 
احلكومة اجلديدة، ومسؤولية كل 
أبناء الشعب، معربا عن ثقته في 
قدرة مصر وشعبها على تخطي 
الوض����ع الراهن، وثقته املماثلة 

أولوي����ات جدي����دة تتعامل مع 
الظ����رف احلالي، مش����ددا على 
األولوية العاجلة في اس����تعادة 
اله����دوء واألمن واالس����تقرار.. 
وتوفير االحتياجات األساسية 

للمواطنني وحمايتهم.
وق����د حضر االجتم����اع عمر 
سليمان نائب رئيس اجلمهورية، 
ود.أحمد شفيق رئيس مجلس 

الوزراء.
الرئيس مبارك تأكيد  وأعاد 
تكليفاته للحكومة باتخاذ خطوات 
جدي����دة ومس����تمرة لالصالح 
السياسى، مبا في ذلك الدستوري 
والتشريعي، من خالل احلوار مع 

كافة القوى السياسية.

التج����ارة والصناعة،  واملرافق، 
املالية، الطي����ران املدني، النقل، 
الصحة، املوارد املائية، الزراعة، 

األوقاف، التنمية احمللية.
بينما احتفظ عدد من الوزراء 
مبناصبه����م وأبرزه����م وزي����ر 
اخلارجية أحمد أبو الغيط، ووزير 
البترول س����امح فهمي، ووزير 
اإلعالم أنس الفقي، ووزير اإلنتاج 
احلربي س����يد مش����عل، ووزير 
الكهرباء حسن يونس، ووزير 
االتصاالت طارق كامل، ووزير 
التضام����ن االجتماع����ي محمود 
مصيلحي، ووزير التعليم العالي 
هاني هالل، ووزيرة القوة العاملة 

والهجرة عائشة عبدالهادي.
فيما عينت مش����يرة خطاب 
وزي����رة دولة لألس����رة، وعني 
د.عب����داهلل احلس����يني وزي����را 
لألوق����اف، وإبراهيم أحمد مناع 
املدني وأحمد  وزيرا للطي����ران 
سامح حسني فريد وزيرا للصحة 
العطفي وزيرا  وحسني إحسان 
املائية والري وممدوح  للموارد 
مرعي وزيرا للعدل وأمين فريد أبو 
حديد وزيرا للزراعة واستصالح 

األراضي.
وطال����ب الرئي����س مب����ارك 
احلكومة اجلدي����دة بأن تتحمل 
مسؤوليتها وسط ظروف وأوقات 
صعبة ملصر واملواطنني، مشيرا 
إلى أنه وجميع املصريني يأملون 
ملا صارت إلي����ه األوضاع خالل 

األيام القليلة املاضية.
واس����تعرض مب����ارك خالل 
اجتماع����ه باحلكوم����ة اجلديدة 
اليمني م����ا تضمنه  أداء  عق����ب 
خط����اب تكلي����ف احلكومة من 

القاه����رة � وكاالت: عش����ية 
املرتقبة  املليونية  التظاه����رات 
في معظم احملافظات اليوم، ومع 
دخول االحتجاجات الشعبية يومها 
الثامن، أطل نائب الرئيس املصري 
عمر سليمان مساء أمس ليؤكد 
أن الرئيس مب����ارك كلفه إجراء 
اتصاالت مع القوى السياس����ية 
على الفور، مشددا على أولوية 
مكافحة البطالة والفساد باإلضافة 
الى احترام قرارات محكمة النقض 
املصرية في الطعون االنتخابية 

املقدمة.
كالم سليمان جاء بعد إبصار  
احلكومة املصرية اجلديدة النور 
حيث أدت اليمني الدستورية أمام 
الرئيس محمد حسني مبارك أمس. 
معلنة عن دخول 15 وزيرا جديدا 
اضافة الى رئيسها د.أحمد شفيق، 
فيما احتفظ 15 وزيرا بحقائبهم. 
واس����تحدث فيها منصب نائب 
رئيس احلكومة الذي اسند الى 
وزير الدفاع املشير محمد حسني 
طنطاوي. كما شهدت استحداث 
وزارة دول����ة لش����ؤون مجلس 
الشورى وقد اسندت الى يحيى 
احمد عبداملجيد مصطفى. وفيما 
لم يعلن اس����ما وزيري التربية 
والتعليم والس����ياحة، ش����هدت 
احلكوم����ة اجلديدة فصل وزارة 
االثار التي منحت لزاهي حواس، 
عن وزارة الثقافة التي ش����غلها 

جابر احمد عصفور.
وطال التغيير وزارة الداخلية 
حيث تسلمها اللواء محمود وجدي 
محمود، رئيس مصلحة السجون 
السابق، بديال عن حبيب العادلي. 
وكذلك طال التغير وزارات االسكان 

التشكيلة الجديدة للحكومة
القاه��رة � أ.ش.أ: تضم��ن تش��كيل احلكوم��ة 

اجلديدة برئاسة د. أحمد شفيق كال من:
د. أحمد محمد شفيق رئيسا ملجلس الوزراء.

املش��ير محمد حس��ني طنطاوي نائب��ا لرئيس 
مجلس الوزراء وزيرا للدفاع واالنتاج احلربي.

د. مفيد ش��هاب وزير دولة للش��ؤون القانونية 
وشؤون مجلس الشعب.

السيد عبده مصطفى مشعل وزير دولة لالنتاج 
احلربي.

م. أمني سامح سمير فهمي وزيرا للبترول.
د. حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء والطاقة.
السيدة فايزة أبو النجا وزيرة للتعاون الدولي.

أحمد علي أحمد أبوالغيط وزيرا للخارجية.
م. ماجد جورج الياس غطاس وزير دولة لشؤون 

البيئة.
أنس الفقي وزيرا لالعالم.

د. طارق محم��د كامل محمود وزيرا لالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
د. علي الس��يد علي املصيلحي وزيرا للتضامن 

االجتماعي.
د. هان��ي محفوظ ه��الل وزيرا للتعلي��م العالي 

ووزير دولة للبحث العلمي.
عائش��ة عبداله��ادي وزي��رة للق��وى العامل��ة 

والهجرة.
املستش��ار مم��دوح محيي الدين مرع��ي وزيرا 

للعدل.
د.مش��يرة محمود خطاب عب��داهلل وزيرة دولة 

لألسرة والسكان.
املستشار يحيي أحمد عبداملجيد مصطفى وزير 

دولة لشؤون مجلس الشورى.
محسن النعماني محمد حافظ وزير دولة للتنمية 

احمللية.
د. فتح��ي عبدالعزيز البرادعي وزيرا لالس��كان 

واملرافق والتنمية العمرانية.

د. عبداهلل احلسيني أحمد هالل وزيرا لالوقاف.
د. زاه��ي عباس عبدالوهاب ح��واس وزير دولة 

لشؤون اآلثار.
محمود وجدي محمد وزيرا للداخلية.

د.س��ميحة السيد فوزي إبراهيم وزيرة للتجارة 
والصناعة.

د.سمير محمد رضوان وزيرا للمالية.
م. إبراهيم أحمد مناع وزيرا للطيران املدني.
م. عاطف عبداحلميد مصطفى وزيرا للنقل.
د. جابر أحمد السيد عصفور وزيرا للثقافة.
د. أحمد سامح حسني فريد وزيرا للصحة.

د. مهندس حسني إحسان العاطفي وزيرا للموارد 
املائية والري.

د. أمين فريد أبوحديد وزيرا للزراعة واستصالح 
األراضي.

وسيتم في وقت الحق اإلعالن عن تعيني وزيرين 
ل� »التربية والتعليم« والسياحة.

.. وآالف املصريني يواصلون جتمعاتهم االحتجاجية شرطي مصري ينظم السير في أحد شوارع القاهرة

.. وزيناوي يعّبر لمبارك عن تضامن دول 
»حوض النيل« و»األفريقي« مع مصر

القاهرة � أ.ش.أ: تلقى الرئيس حسني مبارك اتصاال امس من رئيس 
وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي عّبر خالله عن تضامن بالده ودول حوض 
النيل واالحتاد األفريقي مع مصر رئيس����ا وشعبا مؤكدا الثقة في قدرة 

الرئيس على جتاوز الظرف الراهن واستعادة الهدوء واالستقرار.

السعودية تجدد موقفها بالحرص 
على استقرار مصر وسالمة أمنها

رئيس اإلمارات يعرب عن ثقته
في قدرة مبارك على ضمان االستقرار

 الرياض � وكاالت: جدد مجلس الوزراء السعودي موقف اململكة 
الذي أعلنه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
من احلرص على استقرار مصر وس���المة وأمن شعبها الشقيق 
وذكرت وكالة األنباء الس���عودية )واس( ان هذا املوقف جاء في 
بيان أصدره وزير الثقافة واإلعالم عبدالعزيز خوجة عقب اجللسة 
األسبوعية ملجلس الوزراء التي رأسها نائب امللك األمير سلطان 

بن عبدالعزيز.
وجدد املجلس بذلك »موقف اململكة الذي أعلنه خادم احلرمني 
الش���ريفني من احلرص على استقرار مصر وسالمة وأمن شعبها 
الشقيق« وش���دد على أن »مكتس���بات ومقدرات مصر الشقيقة 
جزء ال يتجزأ من مكتسبات ومقدرات األمتني العربية واإلسالمية 
لتواصل دورها الريادي في جميع احملافل العربية واإلس���المية 

والدولية«.
وكان العاهل السعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أكد خالل 
اتصال هاتفي مع الرئيس األميركي باراك أوباما »أن استقرار 
مصر وس���المة وأمن شعبها الش���قيق أمر ال ميكن املساومة 
عليه أو تبرير املس���اس به حت���ت أي غطاء«، كما أجرى امللك 
عبداهلل الس���بت املاضي اتصاال هاتفي���ا مببارك اطمأن خالله 

على األوضاع في مصر.

القاهرة � أ.ش.أ: تلقى الرئيس حسني مبارك اتصاال امس من الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، أعرب خالله 
عن ثقته في قدرة الرئيس مبارك على ضمان استقرار املجتمع املصري 
وحفاظه على ما حققه من مكتسبات. كما أعرب رئيس دولة اإلمارات عن 
متنياته باستكمال مصر مسيرتها نحو املزيد من اخلير والتقدم ألبناء 

شعبها، ومواصلة دورها الرئيسي في الدفاع عن قضايا أمتها.

الشريف: مصر في حاجة إلى تضافر
جميع الجهود لنعبر إلى بر األمان

القاهرة � أ.ش.أ: أكد صفوت الشريف رئيس 
مجلس الشورى أن الوطن وهو يجتاز منعطفا 
خطيرا في حاجة إلى تضافر جميع اجلهود 
لنعبر به إلى بر األمان ولنحقق لهذا الشعب 

ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.
وقال الشريف امس ان ما جرى من أحداث 
يفرض نفس����ه على املجلس مب����ا يجعل له 

الصدارة على ما كان مقررا نظره.
وتابع الشريف: »لقد بدأت هذه األحداث 
مبظاهرات س����لمية أغلب املشاركني فيها من 
الش����باب، أبناء مصر الذين تربطهم شبكة 
اتصال اجتماعية خرجوا مطمئنني ليعبروا 
عن أملهم في حياة أفضل لهم وألبناء وطنهم 
وحرصت أجهزة األمن على حمايتهم وعدم 
التعرض لهم، استمرارا ملنهج منا في ظل حرية 
التعبير متكينا لهم من التعبير عن مطالب 

مشروعة نقدرها ونحترمها وتسعى الدولة 
لتحقيقها، ولكنهم يرون أن تلك السياسات 
حتتاج إلى خطوات أوسع وأسرع اقتصادية 
كانت أو اجتماعي����ة وأثر أكبر من احلكومة 
وأجهزتها إال أن مجموع����ات مختلفة وعدد 
من الش����خصيات ومن أحزاب لم يعلن عن 
تأسيسها أو من بعض من أحزاب حكم القضاء 
لصالح جانب منها عندما انقس����مت كل ذلك 
حق مشروع للتعبير أيدت كما أيدنا جميعا 

حق الشباب وكلنا رحبنا«.
وقال الشريف: »إال أن قوة منظمة ليس لها 
شرعية في العمل السياسي ولكنها متارسه، كل 
هؤالء ركبوا موجة نزول الشباب إلى الشارع 
وبعض العناصر الضالة اندست بينهم مما 
أدى إلى إفساد املظهر السلمي الذي كان جوهر 
التظاهرات وألقى أضرارا جس����يمة ببعض 

املنش����آت العامة واخلاصة وأثار الفزع بني 
املواطنني مما دعا القيادة السياس����ية بحكم 
مسؤولياتها إلى حتّمل مسؤولياتها الدستورية 
إلى أن تتضافر القوات املس����لحة مع أجهزة 
الش����رطة في احلفاظ على األمن، وباسمكم 
جميعا نتوجه بالتحية إلى القوات املسلحة 
لدوره����ا الوطني في جتنيب البالد تداعيات 
األحداث«، وأضاف الش����ريف في كلمته: »قد 
استمعت جماهير الشعب للبيان املهم الذي 
ألقاه الرئيس محمد حس����ني مبارك، مساء 
اجلمعة املاضي، إثر األحداث التي ش����هدتها 
البالد، وال����ذي أكد فيه على عدة ثوابت، في 
مقدمتها أنه ال رجوع عن اإلصالح، وال ردة 
إلى الوراء، وأننا نتقدم بخطوات جديدة نحو 
املستقبل، نؤكد احترامنا الستقالل القضاء 

وأحكامه.


