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حواس: استحداث وزارة لآلثار يظهر للعالم حرص مبارك على حضارة مصر
القاهرة ـ أ.ش.أ: أعرب د.زاهي 
حواس وزير الدولة لشؤون اآلثار 
عن سعادته الكبيرة بثقة الرئيس 
مبارك في شــــخصه وإسناد أول 
وزارة لآلثار املصرية له، معتبرا 
ذلك شــــرفا كبيرا ووســــاما على 

صدره.
وأوضح د.حواس أن الرئيس 
مبارك يظهر للعالــــم بهذا القرار 
اهتمامه الكبيــــر بحضارة مصر 
وآثارها التي ظلت شــــامخة على 
مــــدى آالف الســــنني تبهر العالم 

أجمع!
وأشار إلى أن تكليفات الرئيس 
مبارك للوزراء اجلــــدد ورئيس 
الــــوزراء د.أحمد شــــفيق كانت 
واضحة وحاسمة وتؤكد االهتمام 
مبصر وبذل اجلهود لرفع املعاناة 
عن الشعب املصري والعمل على 
زيادة الدخل لكي يعيش املواطن 
حياة كرمية تستحقها جميع فئات 

الشعب العظيم.
وأضـــاف أن آثار مصر لعبت 
دورا هاما في زيادة الدخل املصري 
التي  السياحة  من خالل عائدات 
تعتمد على اآلثار العظيمة التي 
ال مثيل لها في العالم أجمع والتي 
يتطلع لزيارتها اجلميع من أقصى 
بقاع األرض فقط ملشـــاهدة هذا 

االعجـــاز التاريخـــي واملعماري 
واحلضاري الذي صنعه املصري 
القدمي ومـــازال يصنعه املواطن 
املصري حاليا من خالل ملحمته 
العظيمة للحفاظ على ممتلكاته 
وأرضه وتراثه وآثاره ضد املخربني 
الذين يستهدفون االستقرار واألمن 

في الوطن.
وفي نفس السياق، أكد د.زاهي 
حواس أنه مت التأكد من تأمني جميع 
املتاحف املصرية من قبل القوات 
املســــلحة الباســــلة، موضحا أن 
األثريني وأمناء املتاحف متواجدون 
في جميع املواقع لالطمئنان على 
اآلثار وطمأنة املواطنني املصريني 

على تراثهم وحضارتهم.
وقال د.زاهي حواس إنه تأكد من 
أن منطقة سقارة األثرية لم حتدث 
بها أي عمليات تخريب أو تدمير 
لآلثار وان املخربني حاولوا نهبها 
لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى 
اآلثــــار وقاموا فقط بتدمير أقفال 
بعــــض املخازن لكن لــــم تتم أي 
عمليات سرقة ألي من هذه القطع 

األثرية داخل هذه املخازن.
مــــن جانبــــه، حــــذر د.محمد 
عبداملقصود رئيس اإلدارة املركزية 
آلثار مصــــر العليا من محاوالت 
سرقة ونهب املواقع األثرية املتفرقة 

في شــــتى بقاع مصر األمر الذي 
سينعكس سلبا على عالقات مصر 
الدولية ومطالباتها املستمرة فيما 
يتعلق باسترداد اآلثار املصرية 

التي تعد تراثا انسانيا عامليا.
وقال د.عبداملقصود ان مصر 
ستواجه أزمة في املستقبل بشأن 
استرداد آثارها املوجودة في اخلارج 
والتي تطالب دائما بإعادتها إلى 
وطنها األم نظرا ألن العالم يرى 
حاليا أبناء مصر أنفســــهم وهم 
يعبثون باآلثار ويحاولون تدميرها 
وسرقتها وهو ما سيجعل اخلارج 
ميتنع عن إعادتها كون أبناء الوطن 

لم يستطيعوا احلفاظ عليها.
ودعا القوات املسلحة املصرية 
وجميع املصريني الشرفاء حلماية 
والدفاع عن جميع املواقع األثرية 
في كل أنحاء مصر من التعرض 
لعمليات السرقة والنهب التي إذا 
وقعت فستؤدي إلى ضياع وتدمير 

اآلثار وتراثنا وتاريخنا.
وأوضح أن آثار مصر أمانة في 
أعنــــاق كل مصري وأهم ما منلك 
جميعا، معربا عن تخوفه من أن 
االستهانة باآلثار وعدم حمايتها 
سيؤديان إلى الكشف عن كوارث 
كبيرة حدثت سنندم عليها جميعا 
وستطيح مبصداقيتنا ومكانتنا في 

العالم خاصة فيما يتعلق باسترداد 
تراثنا وآثارنا من اخلارج.

الــــى ذلك، أكد د.ســــمير فرج 
محافــــظ األقصــــر ان احلــــركات 
السياحية في األقصر تسير على 
مايرام، مؤكــــدا انه لم يحدث اي 
تعطل ألي سيارة سياحية خالل 
الفتــــرة املاضية، كما متت جميع 

املزارات للسياح.
ونفــــى محافــــظ األقصرـ  في 
التلفزيون املصري  مــــع  اتصال 
ـ وجود اي ســــائحني عالقني في 
مطار األقصر، مشيرا الى وجود 
1500 سائح صباح اليوم بانتظار 

رحالتهم العادية.
كما نفى محافظ األقصر ما تردد 
عن تعرض معبد الكرنك حملاولة 
اقتحام، مشيرا الى ان عناصر من 
القوات املسلحة والقوى الشعبية 
تؤمــــن الكرنك ومعبــــد األقصر 

واملناطق السياحية بالكامل.
وأعرب عن شــــكره وتقديره 
لشــــباب األقصــــر مــــن جميــــع 
الطوائف على قيامهم بتأمني اآلثار 

والسياحة.
وأشار الى عودة أبناء الشرطة 
بالكامل أمس باألقصر، وانتظام 
احلياة اليومية والعمل بكل املخابز 

ومحالت السوبر ماركت.

محافظ األقصر: حركة السياحة لم تتضرر من األحداث الجارية

)ا.پ( د.زاهي حواس وزير الدولة لشؤون اآلثار متحدثا إلى رجال اإلعالم وهو محاط بعناصر من القوات املسلحة 

حقائق عن الجيش المصري
رويترز: يحمــــي اجليش املصري 
اآلن املنشــــآت احليوية بعد أن فقدت 
الشرطة السيطرة على الشوارع ولكن 
اجليش تعامل بود مع املتظاهرين بدال 

من مواجهتهم.
التفاصيل عن  وفيما يلي بعــــض 
اجليش املصري الذي يضم نحو 468500 
فرد عامــــل باإلضافة إلى 479 ألفا من 

االحتياط:
ـ اجليــــش: أعداد األفراد: 280 ألفا ـ 

340 ألفا مبا في ذلك املجندون.
دبابات القتال الرئيسية: 3723 مبن 
في ذلك 973 دبابــــة من طراز »أبرامز 

ايه 1 ام 1«.
مركبات االستطالع: 410.

عربــــات حربية مدرعة للمشــــاة: 
.610

ناقالت جند مصفحة: 4160.
قطــــع املدفعية: 4480 )مبا في ذلك 
492 قطعة ذاتيــــة الدفع و962 قطعة 

يتم جرها).
قذائف مورتر: 2528.

صواريخ الدفاع اجلوي ارضـ  جو 
2100 على األقل.

صواريخ تكتيكيــــة ارض ـ ارض: 
أكثر من 42.

ـ البحرية:
أعداد األفــــراد: 18500 مبن في ذلك 

املجندون.
الغواصــــات: 4 غواصــــات دورية 

تكتيكية.
سفن حربية: 10 سفن.

للدوريات الساحلية: 41.
ـ القوات اجلوية:

أعداد األفراد: 30 ألفا بينهم عشرة 
آالف مجند.

طائرات قادرة على القتال: 461.
165 طائرة مقاتلة تضم 26 طائرة 
»اف ـ 16 ايه« و12 طائرة »اف 16 بي« 
و74 طائرة »ميج ـ 21 اف« و53 طائرة 

»ميراج دي/إي«.
طائــــرات هليكوبتــــر: 4 طائــــرات 
مخابرات الكترونية كوماندو و125 طائرة 

هليكوبتر هجومية الكترونية.
قوات أخرى:

هنــــاك أيضا 150 من قــــوات قيادة 
الدفاع اجلــــوي و397 ألفا من القوات 
شبه العسكرية التي تضم قوات األمن 
املركزي وقوات احلــــرس اجلمهوري 

وقوات حرس احلدود.

تشاڤيز: سياسة أميركا كالحرباء!
وقـــال »انظر كيـــف تقوم 
الواليات املتحدة بعد استخدامها 
هذا الرئيس او ذاك لســـنوات 
ومبجـــرد وقوعـــه فـــي ازمة 
يتخلون عنه. هذا هو مســـلك 

الشياطني«.
وأضاف »لم مينحوا تأشيرة 
او أي شيء لرئيس تونس زين 
العابديـــن بن علـــي الذي فقد 
السلطة بعدما فشل في إخماد 
أسوأ اضطرابات خالل عهده الذي 

زاد على عقدين«.
وفوجئت االدارة األميركية 
باالضطرابات السياسية التي 
هزت الشرق األوسط في األيام 
االخيرة من مصر إلى تونس 
إلى لبنان إلى اليمن وتسارع 
اآلن لوضــــع اســــتراتيجية 

واضحة.

انه يتعني احترام »الســـيادة 
الوطنية« فحسب.

وسخر تشـــاڤيز مما سماه 
السياسة اخلارجية األميركية 

املتقلبة كاحلرباء.

إنه امر مشـــني يجعلك تشعر 
بالغثيان ان ترى تدخل الواليات 

املتحدة.. بغرض السيطرة«.
وكانت الواليات املتحدة قد 
حثت على حتول منتظم نحو 
الدميوقراطية في مصر لتجنب 
فراغ في السلطة لكنها لم تصل 
الى حد مطالبة الرئيس املصري 
حسني مبارك وهو حليف مهم 
للواليـــات املتحدة على مدى 3 

عقود بالتنحي.
ويقدم االشـــتراكي تشاڤيز 
نفسه بشكل عام كمؤيد للعرب 
ومعارض إلسرائيل والواليات 

املتحدة.
لكنه جتنب فـــي تعقيبات 
مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي 
اخلوض فـــي تعليقات معينة 
بشأن مصر أكثر مما قاله مضيفا 

كاراكاسـ  رويتـــرز: اتهـــم 
الڤنزويلـــي هوغو  الرئيـــس 
الواليات املتحدة اول  تشاڤيز 
امـــس بأنها لعبـــت دورا  من 
»مشـــينا« في األزمة املصرية 
وبالنفاق للزعامات القوية في 
مختلف أنحاء العالم بدعمهم ثم 

التخلي عنهم.
ابرز  وأضاف تشاڤيز وهو 
منتقدي واشنطن في األميركتني 
انه حتدث مع الزعيم الليبي معمر 
القذافي والرئيس السوري بشار 
األسد لالطالع على االحتجاجات 
التي حتدث في مصر وفي مناطق 

اخرى بالعالم العربي.
واضاف تشاڤيز »في مصر 
الوضع معقد.. اآلن ترى تعليقات 
من واشـــنطن وبعـــض الدول 
الغربية. كما قال الرئيس القذافي 

هوغو تشاڤيز

أسئلة صعبة
إذا نجحت االحتجاجات

القاهرة ـ بي.بي.ســـي: إذا جنحت االحتجاجات، فستبرز أسئلة 
كبرى حول ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ 

إذا جـــرت انتخابات حرة ونزيهة فهنـــاك احتمال كبير أن تفوز 
جماعة اإلخوان املسلمني بها، فهي احلركة املعارضة األفضل تنظيما، 

وقد فازت بُخمس مقاعد في البرملان في انتخابات عام 2005.
فبينما جتنبت اجلماعة األضواء أثناء االحتجاجات احلالية فإن 
أحد كبار زعمائها، عصام العريان، قال لـ »بي بي سي« ان على الغرب 

أن يحترم املعتقدات الدينية للمصريني وما يصبون إليه.
وأضاف ان اإلســـالم ال يتناقض مع الدميوقراطية، وأنه يحض 

على املساواة في احلقوق والواجبات بني املواطنني.
وكان ناشطون قد اقترحوا أن يكون املدير السابق لوكالة الطاقة 
الذرية محمـــد البرادعي زعيما علمانيا انتقاليا ملصر، حيث يحظى 

باحترام دولي.
وطالب البرادعي بأن تصبح جماعة اإلخوان املسلمني حزبا سياسيا، 

وتعاون معهم ضمن »احلركة الوطنية للتغيير« التي أسسها.
ويعتبر البرادعي ان »احلل الوحيد هو االســـتماع الى الشعب، 

احلل هو حل سياسي«.

غالف الصفحة الرئيسية جلريدة »اليوم السابع« املستقلة

تاريخ الهبّات الشعبية في مصر

الخارجية تنفي أن يكون االتحاد 
األفريقي دعا إلى تغييرات في مصر

»شباب مصر« و»الجيل«: نطالب 
بمحاكمة البرادعي بتهمة الكذب 

القاهرة ـ د.ب.أ: نفى املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية امس 
صحة ما نقلته إحدى وكاالت األنباء من أن يكون االحتاد األفريقي قد دعا 
إلى إجراء تغييرات في مصر. وقال املتحدث الرسمي انه شارك في قمة 
االحتاد االفريقي في اديس ابابا اول من امس ولم يرد فيها على لسان 
أي طرف مثل هذا الكالم، مضيفا ان االشــــارة الوحيدة ملصر من جانب 
أي مسؤول افريقي جاءت على لسان رئيس مفوضية االحتاد االفريقي 

الذي قال في خطابه االفتتاحي انه »يتابع األوضاع في مصر«.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أكد حزبا شباب مصر واجليل املعارضان انهما لم 
يفوضا محمد البرادعي املدير السابق لوكالة الطاقة الذرية للتحدث 
باسم املعارضة، وقاال انهما »لم مينحا اي تفويض للبرادعي الذي 
اعلن لوسائل اعالم مختلفة ان احزاب املعارضة منحته تفويضا 
للتحدث والتفاوض باسمهم امام السلطة املصرية وهو ما لم يفعله 

احلزبان وال يشرفهما منح شخص مثل البرادعي اي تفويض«.
وأعلـــن احمد عبدالهادي رئيس حزب شـــباب مصر، في بيان 
للحزب امس، أن امثال البرادعي مجموعة من التجار الذين يستغلون 
ازمات الشعوب في ذات الوقت الذي يعلن فيه حزب شباب مصر 
انه قادر على ان يتحدث باسم اعضائه وقياداته وال يشرفه منح اي 
تفويض للبرادعي ممن يقومون بامتطاء صهوة االحداث، مطالبا 
مبحاكمة البرادعي بتهمة ممارسات الكذب والتدليس وخداع الرأي 

العام املصري.

أحداث 25 يناير املتوالية فصوال لم تكن األولى من نوعها في مصر، 
فقد شهد هذا القطر العربي الكبير سلسلة ثورات وهبات، وفيما يلي 

أبرز هذه احملطات:
ثورة عام 1919: انطلقت شرارتها من جامعة القاهرة في 8 مارس 1919 
وانتقلت إلى األزهر، ثم انتشرت لتعم كل أرجاء مصر خالل يومني.

السبب املباشر للثورة متثل في اعتقال االحتالل البريطاني الزعيم 
سعد زغلول ونفيه إلى مالطة بسبب مطالبته بالسماح لوفد مصري 
بالسفر إلى باريس للمشــــاركة في مؤمتر الصلح الذي أعقب انتهاء 
احلــــرب العاملية األولــــى الذي حتدد فيه مصيــــر كل البلدان احملتلة 

وبينها مصر.
لكن السبب احلقيقي للثورة التي شاركت فيها كل فئات الشعب كان 
مصدره الظلم واالســــتغالل الذي مارسه االحتالل في سنوات احلرب 
العاملية األربع، حيث كانت بريطانيا تصادر محاصيل الفالحني وجتبر 
الشبان قسرا على االنخراط في القتال على جبهات فلسطني والعراق 
وبلجيكا وفرنسا فيما سمي بـ »فرقة العمل املصرية« إضافة إلى تدهور 
األوضاع املعيشية للسكان جراء ممارسات االحتالل. واضطرت إجنلترا 
نتيجة للثورة إلي عزل احلاكم البريطاني وأفرج اإلجنليز عن سعد 
زغلول وزمالئه وعادوا من املنفى إلى مصر، وسمحت للوفد املصري 
برئاسة سعد زغلول بالسفر إلى مؤمتر الصلح بباريس ليعرض عليه 

قضية استقالل مصر.
تظاهرات 9 و10 يونيو 1967: لم يكد الشعب املصري يستيقظ من صدمة 
الهزمية التي ألقتها إســــرائيل بجيــــوش ثالث دول عربية هي األردن 
وســــورية ومصر واحتاللها الضفة الغربية وهضبة اجلوالن وشبه 
جزيرة ســــيناء خالل حرب يونيو 1967، حتى فوجئ بقرار الرئيس 
جمال عبدالناصر يوم 9 يونيو بالتنحي عن منصب الرئاسة بسبب 
الهزميــــة. وبعيد انتهاء عبدالناصر من إلقــــاء خطاب التنحي، خرج 
مئات اآلالف من املصريني إلى الشوارع في مظاهرات استمرت يومني 
مطالبني ناصر بالعودة عن قراره. واعتبر املراقبون الزخم الشعبي 
املتمثل في املظاهرات عامل شــــحن حفز اجليش املصري على القتال 

الستعادة األرض احملتلة.
انتفاض�ة اخلبز عام 1977: شهدت مصر في 18 و19 يناير 1977 انتفاضة 
شــــعبية على نظام الرئيس أنور السادات في جميع املدن الرئيسية 
تقريبا من اإلسكندرية إلى أســــوان مرورا بالقاهرة بسبب مضاعفة 

أسعار مواد غذائية أساسية بينها اخلبز.
السبب املباشر لقيام االنتفاضة هو استيقاظ الشعب املصري في 
صباح 18 يناير على قرار حكومي يقضي برفع أسعار سلع أساسية 
مثل اخلبز والشاي واألرز والسكر واللحوم واملنسوجات وغيرها من 

السلع الضرورية بنسبة تصل إلى الضعف.
وفرض حظر التجــــوال ونزل اجليش إلى املدن للســــيطرة على 
املظاهرات وأعمال التخريب التي استهدفت املباني احلكومية واحملالت 

التجارية واعتقل اآلالف من املتظاهرين من العمال والطلبة.
ورغم اضطرار احلكومة للتراجع عن قرار رفع األســــعار، واصل 
السادات وصف االنتفاضة في خطبه بـ »انتفاضة احلرامية« بسبب 

أعمال سلب استهدفت املجمعات االستهالكية خالل األحداث.


