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 مبارك يؤكد عدم نيته الترشح لوالية جديدة ويدعو النتقال سلمي وشرعي للسلطة 
مع تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور والنظر بالطعون االنتخابية

 الرئيس المصري توّجه للشعب مباشرة بعد رفض المعارضة مبادرته للحوار عبر نائبه

 عاهل األردن يكّلف البخيت بتشكيل 
 السعدون: تعطيل الحياة النيابية حكومة جديدة والمعارضة اإلسالمية ترفض

  أكبر تواطؤ النتهاك الدستور

 «الشؤون»: ال تهاون في اعتماد نظام محاسبي 
موحد لجميع الجمعيات والمبرات الخيرية

 لندن ُتحّذر من سالح نووي إيراني 
  في ٢٠١٢.. وطهران تنفي

 «الشورى» يسحب الثقة من وزير النقل المقّرب من نجاد

 عمانـ  وكاالت: خالفا ملا طالب 
به اإلسالميون خالل مظاهراتهم 
العاهل األردني  السابقة، كلف 
امللك عبــــداهللا الثاني معروف 
البخيت بتشكيل حكومة جديدة 
خلفا لسمير الرفاعي الذي قدم 
استقالته أمس، داعيا إياه الى 
اطالق «مسيرة إصالح سياسي 

حقيقي» في البالد. 
  لكن ذلــــك لم يرض احلركة 

اإلسالمية املعارضة التي تطالب 
مبنح حق تعيني رئيس احلكومة 
البرملانية، معتبرة  لألغلبيــــة 
ان «البخيت ليس هو العنوان 
املناسب إلدارة املرحلة االنتقالية 
واخلروج من األزمة التي يعاني 
منها األردن». إال أن بيانا ملكيا 
أشار الى ان «مسيرة اإلصالح 
والتطوير والتحديث ضرورة 
حتمية لألردن ســــنمضي بها 

بثبات، تلبية لطموحات شعبنا 
األبي، الذي تتقدم مصاحله وحقه 
في العيــــش بأمن وكرامة على 
كل شيء آخر». كما شدد على 
ضرورة «استكمال مسيرة البناء، 
التي تفتح آفاق االجناز واسعة 
أمام كل أبناء شعبنا األبي الغالي، 
وتوفر لهم احلياة اآلمنة الكرمية 

التي يستحقونها». 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
   ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ 

   فليح العازمي  - هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  مــــازال قــــرار مجلــــس االمة 
بترحيل جلساته الى شهر مارس 
يواجه رفضا ليس فقط نيابيا بل 
شعبي ايضا، فتأكيد النائب احمد 
الســــعدون ان تعطيل اجللسات 
مخالف للدســــتور بكل املقاييس 
تزامن معه بيان صحافي لتجمع 
السور اخلامس اعلن فيه االعتصام 
امام مجلس االمة صباح الثالثاء 
القــــادم للتعبيــــر عن متســــكهم 
بحقهم الشرعي في عقد اجللسات، 
معلنني  فــــي البيان رفضهم بقاء 

هذه احلكومة.
  وعودة الى تصريحات النائب 
الســـعدون فقد قـــال في مؤمتر 
صحافي امس ان تعطيل احلياة 
النيابية هو اكبر تواطؤ النتهاك 

وحماية املنافســـة، محمال وزير 
التجارة مسؤولية عدم تطبيقهما 
لصالح اطراف معينة تريد حرمان 
املســـاهمني من حقوقهم. وانتقد 
السعدون محاولة احلكومة تفسير 
العديد من مواد الدســـتور داعيا 
اياها الى عدم االستمرار في هذا 
النهج،مضيفا «سنســـتعمل كل 
ســـلطاتنا املتاحة وفق الدستور 
خاصة املادة ٤٤ التي تعطينا حق 
االجتماع في أي مكان». وفي موازاة 
ما تشـــهده بعـــض دول املنطقة 
العربيـــة من توتـــرات واحداث 
سياسية متســـارعة، دعا النائب 
احمد السعدون الى ضرورة االتعاظ 
من تلكم االحداث، محذرا من انتهاك 
الدستورية في  حقوق املواطنني 
التعبير وابداء الرأي وفق الوسائل 
كافة التي تتعارض مع الدستور 

والقانون. 

 بشرى شعبان
  كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن الوزارة 
لن تتهاون في مسألة اعتماد النظام احملاسبي املوحد 
للجمعيات واملبرات اخليريـــة، مبررا ذلك بتأثيره 
على سمعة البلد بشكل عام، وليس جمعية محددة 
أو مبـــرة معينة. وبني أن الـــوزارة قامت منذ فترة 
مبخاطبة اجلمعيات واملبرات اخليرية تطلب منها 
ضرورة االلتزام بوضع نظام محاسبي موحد (ميكنة 
احملاسبة)، ولكن لألسف حتى اآلن اجلهات اخليرية 
غير مقتنعة ولم ترد على «الشـــؤون» بشأنها، مع 
العلم أننـــا أوضحنا لهذه اجلهـــات أن هذا النظام 

وضـــع وفق املعايير الدولية حلماية ســـمعة البلد 
وأنـــه يلبي احتياجات اجلهـــات الرقابية وال يؤثر 
على مصالح العمل اخليري، مشـــيرا الى ان اعتماد 
النظام احملاسبي اآللي املوحد معتمد في اجلمعيات 
التعاونيـــة وأثبت فعاليتـــه وبالتالي عندما تصل 
إيرادات العمل اخليري إلى ما يزيد على ٨٦ مليون 
دينار يصبح من الواجـــب اعتماد هذا النظام الذي 
يسهل عملية الرقابة، ويخفف التكلفة على الدولة 
التي تدفعها ملكتب تدقيق احلســـابات. مشددا على 
أن الوزارة لن تتهاون في هذا األمر وعلى اجلمعيات 

واملبرات اخليرية االلتزام به. 

 طهرانـ  وكاالت: رفضت إيران أمس 
االتهامات التــــي أطلقها وزير الدفاع 
البريطاني والتي حذر فيها من إمكانية 
طهران حيازة ســــالح نووي بحلول 
عام ٢٠١٢. وأكدت مجددا ان «أنشطتنا 
النووية هي أنشــــطة سلمية متاما 
وتتواصل بالتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وبإشرافها وان تقارير 
الدوليني أيدت سلميتها».  املفتشني 
وفي الشأن اإليراني الداخلي، صادق 
مجلس الشورى أمس على سحب الثقة 
من وزير النقل حميد بهبهاني املقرب 
من الرئيس أحمدي جناد. ومن أصل 
٢٤٢ نائبا حضروا اجللســــة، صوت 
١٤٧ نائبا علــــى إقالته فيما عارض 
ذلــــك ٧٨ نائبا وامتنــــع ٩ نواب عن 
التصويت. تأتـــي اإلقالة بعد اتهام 
بهبهاني بسوء إدارة شؤون وزارته 
على خلفية حتطم طائرة إيرانية في 
٩ يناير املاضي أدت إلى مقتل أكثر 

من ٧٠ شخصا.

 القاهرة ـ وكاالت: بعد أن رفضت القوى 
السياسية املعارضة مبادرته حلوار معها عبر 
نائب الرئيس عمر سليمان، توجه الرئيس 
املصري حسني مبارك الى الشعب مباشرة 
في خطاب تاريخي تضمن عدة أمور تالقي 
املطالبـــات التي نادى بها املتظاهرون خالل 

األيام املاضية وأبرزها:
  ١- عدم ترشحه لالنتخابات املقبلة.

مـــن  و٧٧   ٧٦ املادتـــني  تعديـــل   -٢  
الدستور.

  ٣- العمل على تأمني انتقال السلطة بشكل 
سلمي يحفظ الشرعية واحترام الدستور.

  ٤- تكليف البرملان بااللتزام بكلمة القضاء 
بشأن الطعون في االنتخابات األخيرة.

  وأكد الرئيس مبـــارك في خطابه انه لن 
يترشـــح لالنتخابات املقبلـــة وانه لم يكن 
ينوي أصال الترشح، مشددا على ان دعوته 
للحوار التزال قائمة، ومجددا التذكير بأنه 
كلف احلكومة اجلديدة بسلســـلة أولويات 
جديدة أهمها حتسني األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية وخلق فرص العمل ومكافحة 

الفقر وحتقيق العدالة.
  وأضاف مبارك انه يكلف جهاز الشرطة 
باالضطالع بدوره في خدمة الشعب وحماية 
املواطنني والتحقيق مع املتسببني فيما شهدته 
األيام املاضية من أعمال سلب ونهب. وكان 
مبارك قد بدأ خطابه بالتنديد بـ «من استغلوا 
ممارسة املواطنني الشرفاء حلقهم بالتظاهر 
السلمي إلشاعة الفوضى والقفز على الشرعية 

الدستورية».
  وقد تفاوتت ردود الفعل املباشـــرة على 
اخلطـــاب، فبينما رحب عدد مـــن املراقبني 
والسياســـيني مبا جاء في اخلطاب، لم يلق 
اخلطاب الصدى املطلوب لدى مئات اآلالف 
من املصريني الذين كانوا يحتشـــدون حتى 
منتصف ليل أمس في ميدان التحرير بالقاهرة، 
حيث راحوا يهتفون «ارحل.. ارحل» و«الشعب 

يريد رحيل الرئيس».

  جاء ذلك بعـــد يوم طويل من املظاهرات 
املطالبة برحيل النظام في مختلف احملافظات 
املصرية قدر عددها بنحو ٨ ماليني بحسب 
مصادر املعارضة وبأكثر من مليون بحسب 
مصـــادر أمنية. وقبيل إلقائـــه خطابه كان 
الرئيس مبارك قـــد التقى مبعوث الرئيس 
األميركي باراك أوباما، وفور انتهاء االجتماع 
نقلت وكالة أسوشيتد برس األميركية (أ.پ) 
نقال عن مصادر مطلعـــة على االجتماع ان 
«واشنطن أبلغت مبارك بأنها ترى رئاسته 
بأيامها األخيرة ودعته الى انتقال ســـلمي 

للسلطة».
  «جمعة الرحيل»

  وعلى وقـــع املظاهـــرات املليونية التي 
اجتاحت القاهرة وعددا من املدن املصرية،كانت 
املعارضة  قد رفضت عرض احلوار مع النظام 
إال بعد «رحيل الرئيس محمد حسني مبارك» 
وطلبـــت أن يكون ذلك قبـــل ما أطلق عليه 

«جمعة الرحيل» بعد غد. 
  وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية 
مصرية موثوقـــة ان املعارض البارز محمد 

البرادعي تلقى اتصاالت هاتفية من مسؤولني 
وديبلوماسيني أميركيني واوروبيني الستطالع 
رأيـــه في مرحلة  «ما بعد مبارك» في مصر 
وفقا ملا نقلته وكالة الصحافة الفرنســـية. 
وتابعت املصادر للوكالة: ان «البرادعي عرض 
اقتراحني، األول هو تشكيل مجلس رئاسي 
مؤقت مكون من ٣ اشخاص احدهم عسكري 
واالثنان اآلخران مدنيان، واالقتراح الثاني هو 
ان يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا مؤقتاـ  
رمبا بتفويض من مباركـ  خالل فترة انتقالية 
تشهد حل مجلسي الشعب والشورى وإعداد 
دستور جديد للبالد وإجراء انتخابات نيابية 

ورئاسية حرة بعد إقرار هذا الدستور».
  الحكومة الجديدة تطالب بفرصة

   في املقابل، أكد الفريق أحمد شفيق رئيس 
الوزراء أن مراجعة احلكومة ملوقفها السياسي 
والدســـتوري والتشـــريعي أمر قابل متاما 
للمناقشة والتطوير ودون أي قيود أو حدود، 
داعيا الشارع املصري إلتاحة الفرصة حلكومته 
واالطالع على نتائج العمل الذي ستقوم به. 
من جهته، قال وزير املالية ســـمير رضوان 
إن البنوك احلكومية ستعيد جتهيز ماكينات 
الصرف اآللي كي يتمكن املتقاعدون وموظفو 
احلكومة من صرف أجورهم ومعاشـــاتهم 
اعتبارا من اليوم، ووعد بأن احلكومة ستقوم 
بتعويض املتضررين بسبب االحتجاجات 
بنحو ٥ مليارات دوالر وبأنها ستقوم أيضا  

بتفعيل إعانة البطالة. 
  الكويت واستقرار مصر

   في غضون ذلك، أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد 
الصباح أن استقرار مصر يهم اجلميع ألن 
قوتها قوة لكل العـــرب، واعتبر أن مصر 
هي الدولة الوحيدة التي تقدر على مواجهة 
الهجوم اإلسرائيلي الشرس على احلقوق 

العربية. 

 قال إن التأجيل هدفه عدم تطبيق قانوني «أسواق المال» و«حماية المنافسة» لصالح أطراف معينة

 من أجواء المظاهرات

 إحالة العادلي للنيابة العسكرية: نقلت قناة «العربية» أمس عن مصادر مطلعة انه 
ــابق حبيب العادلي الى النيابة العسكرية للتحقيق  متت احالة وزير الداخلية الس
معه في أسباب عدم قيام جهاز الشرطة بدوره خالل أيام التظاهر املاضية والتي 
ــرطة ما تسبب فيما شهدته  ــهدت خاللها مختلف املناطق املصرية غيابا للش ش

البالد من أعمال سلب ونهب وتخريب.
  «اإلخوان املسلمون باخلارج»  ترشح رئيس األركان: رشح كمال الهلباوي عضو جماعة 
االخوان املســــلمني املوجود في اخلارج رئيس اركان القوات املسلحة 

املصرية سامي عنان خلالفة الرئيس املصري حسني مبارك. 
  «الداخلية» تغير شعارها إلى «الشرطة في خدمة الشعب»: أصدر محمود وجدي وزير 
ــني مبارك رئيس  ــس قرارا بناء على توجيهات الرئيس محمد حس الداخلية ام
ــرطة في خدمة الشعب». وهو  ــعار الشرطة ليصبح «الش اجلمهورية بتغيير ش
الشعار القدمي الذي كان مستخدما في السابق قبل أن يقوم حبيب العادلي وزير 

الداخلية املقال باتخاذ قرار بتحويله إلى «الشرطة والشعب في خدمة الوطن».
  البنك املركزي يسدد مستحقات أذون اخلزانة: قرر البنك املركزي دفع استحقاق 
أذون اخلزانة املســــتحقة أمس في حســــابات البنوك، وفقا ملا أعلنه 
هشــــام رامز نائب محافظ البنك املركــــزي، مؤكدا أن البنك قرر أيضا 
منح فائدة على األذون لصالــــح حملة األذون حتى موعد فتح أبواب 

البنوك مرة أخرى.
ــا بوكوفا املديرة العامة    اليونسـكو تطالب بحماية اآلثـار املصرية: طالبت إيرين
ــكو)، بحماية اآلثار  ملنظمة التربية والعلم والثقافة التابعة لألمم املتحدة (يونس
ــي القاهرة خالل  ــرقة املتحف املصري ف ــاب محاوالت س ــة، في أعق املصري
ــرات. وقالت بوكوفا: «قيمة الـ ١٢٠ ألف قطعة أثرية في املتحف ال تقدر  املظاه

بثمن».
  وذكرت بوكوفا أن تلك اآلثار متثل الهوية الثقافية للشعب املصري. 

 «ويكيليكس»: واشنطن قلقة من خالف
   حاد بين أبناء القذافي على خالفته

 الدباغ: الكويت والعراق  يتفقان 
  على «قنوات اتصال» لمعالجة مشاكل الصيد 

 عواصمـ  وكاالت: كشفت وثائق جديدة سربها موقع ويكيليكس 
أن الديبلوماســـيني األميركيني في طرابلس أبدوا قلقهم بشأن من 
ســـيخلف الزعيم الليبي العقيد معمر القذافـــي. وقالت صحيفة 
«ديلي تليغراف» نقال عن الوثائق «ليس شيئا جيدا من الناحية 
التاريخية عندما يكون املتنافسون الليبيون على خالفة القذافي 
ميلكون ميليشيات حتت تصرفهم». وأضافت أن برقية ديبلوماسية 
أرســـلتها السفارة األميركية في طرابلس إلى واشنطن في مارس 
٢٠٠٩ توضـــح «أن املســـتوى احلالي للخالف بـــني أبناء القذافي 
حاد إلى درجة أن سيف اإلســـالم ال يتحدث إلى شقيقه املعتصم 
باهللا منذ عدة أشـــهر». من جهة أخرى، أكدت وثيقة ثانية سربها 
املوقع، ان وزيرا عماليا بريطانيا ابلغ السلطات الليبية باخلطوات 
الواجب عليها اتخاذها كي تفرج السلطات االسكتلندية عن الليبي 
عبدالباسط املقراحي الذي حكم عليه بالسجن املؤبد لتورطه في 

اعتداء لوكيربي عام ١٩٩٨.

 قال املتحدث باسم احلكومة العراقية علي الدباغ ان بغداد والكويت 
اتفقتا على «قنوات اتصال» حلل النزاعات التي تنشأ عندما يدخل 

صيادون عراقيون املياه اإلقليمية للكويت.
   واضاف «أقمنـــا قنوات االتصال مـــع الكويتيني الذين حددوا 
طريقا لصيادينا لكي يعرفوا حدود حتركهم وإذا كانت هناك مشاكل 
فالقنوات مفتوحة وواضحة حللها». ولم يحدد الدباغ آليات احلل، 
لكنه قال انه مت االتفاق عليها اثناء زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ 

ناصر احملمد لبغداد برفقة طاقم عمل مختص. 
  وأكد ان ٤ صيادين عراقيني اليزالون محتجزين في الكويت جراء 
حادث مقتل عنصر خفر الســـواحل الكويتي، مشيرا الى ان وزير 

اخلارجية هوشيار زيباري «يحاول حل هذه املشكلة».  
  من جهة أخرى، قالت عضـــو القائمة العراقية ناهد الدايني إن 
استمرارية األوضاع في مصر وعدم استقرارها يؤدى إلى استحالة 
عقد مؤمتر القمة العربية في نهاية مارس املقبل في بغداد وأن مصر 
هي مركز اجلامعة العربية فكيف سيحضر رؤساء الدول العربية؟ 
وأشـــارت إلى أنه البد من عقد اجتماع قبـــل انعقاد القمة العربية 

ملناقشة الطرق التي متكن من عقدها أو تأجيلها. 

 كشف عن مساعدة لندن لطرابلس في إطالق سراح المقراحي

 «العراقية» تدعو إلى تأجيل عقد القمة العربية 

 التفاصيل ص٤٣ 

 التفاصيل ص٤٣ 

 التفاصيل ص٤٣ 

 التفاصيل ص٦و٧ 

 (متين غوزال) 

 التفاصيل ص ٤٣
 

 التفاصيل ص٤٤-٤٦ 

 حشود مليونية في ميدان التحرير أمس                                                (رويترز) 

 الرئيس حسني مبارك ملقيا خطابه 

 أحمد السعدون خالل املؤمتر  

ء إعالنه سحب الثقة من ئزير النقل   (رئيترز)  ج خال ء رئيس مجلس الشور ؤ حو ؤ يجتمعو ؤ إيرانيو  مشرعو

 ردود فعل سـلبية من حشود ميدان التحرير على الخطاب  وواشنطن تعلن أن مبعوث أوباما أبلغ مبارك أنها ترى رئاسته بأيامها األخيرة 
 وزارة الماليـة المصريـة تعد بصـرف الرواتب اليوم وتعويـض المتضررين بــ ٥ مليـارات دوالر  وتفعيل  إعانـة البطالة
 محمـد الصباح: قوة مصر قـوة لكل العرب وهي الوحيدة القادرة على مواجهة الهجوم اإلسـرائيلي الشـرس على حقوقنا

الدستور، مبينا ان اسباب التأجيل 
ليس فقـــط لتجنـــب او تأجيل 
اســـتجواب وزير الداخلية وامنا 
المور اخرى منهـــا محاولة عدم 
تطبيق قانوني هيئة اسواق املال 


