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مبارك: لن أترك هذا الوطن وسأموت على ترابه

بعد تنحي الرئيس«.
وقال ش���ادي الغزالي حرب 
)32 س���نة(، وهو طبيب جراح 
تخرج في جامعة القاهرة ثم نال 
درجة الدكتوراه في زراعة الكبد 
من احدى اجلامعات البريطانية، 
لوكالة فرانس برس ان »الشباب 
الليبرالي سيكون له االثر االكبر 
في مسيرة مصر ما بعد مبارك«. 
واوض���ح ان ش���باب احلركات 
»س���يختارون  االحتجاجي���ة 
ممثليهم من بني عدة شخصيات 
مطروحة ابرزها محمد البرادعي 
واحلائز على جائزة نوبل وأحمد 
زويل احلائز أيضا على جائزة 

نوبل«.

عمرو موسى 

م���ن جانبه اك���د االمني العام 
جلامع���ة ال���دول العربية عمرو 
موسى في مقابلة مع قناة العربية 
دعمه للتغيير في مصر ولكن عبر 
احلوار، مبديا استعداده لتولي 
اي منصب خلدمة ب���اده اذا ما 
طلب منه ذلك. لكن موس���ى لم 
يتخذ موقفا مباشرا من املطالبات 
بتنحية الرئيس حسني مبارك. 
وقال ان »ه���ذا املطلب يجب ان 
يكون محل احل���وار القادم وان 
تس���ير االمور بساسة وسام 

وبلياقة«.

البرادعي وممثلني لقوى املعارضة 
الرئيسية ومنها االخوان املسلمون 
انه���ا ل���ن تدخل ف���ي تفاوض 
مع الدولة حت���ى يرحل رئيس 
اجلمهورية عن موقعه«، بحسب 
بيان تلقته وكالة فرانس برس. 
واعلنت اللجنة التي شكلت قبل 
يومني انها »لن تدخل في تفاوض 
حتى يرحل رئيس اجلمهورية 
)حس���ني مبارك( ع���ن موقعه 
وعندها يبدأ التفاوض اجلماعي 
من اجل االنتقال السلمي للسلطة 

وحتقيق مطالب الشعب«.

رحيل آمن قبل الجمعة 

البرادعي في  من جانبه دعا 
مقابلة مع قناة العربية الرئيس 
املصري الى ان يترك الس���لطة 
الذي  املقبل  قبل يوم اجلمع���ة 
اطلق عليه املتظاهرون »جمعة 

الرحيل«.
وف���ي وقت الحق ق���د أعلن 
مسؤول أميركي لوكالة فرانس 
برس، ان سفيرة الواليات املتحدة 
القاهرة مارغرت س���كوبي  في 
حتدثت هاتفيا مع البرادعي اما 
احلركات االحتجاجية الشبابية 
الت���ي اطلقت انتفاضة اخلامس 
والعشرين من يناير فأكدت على 
لسان احد قيادييها انها ستختار 
ممثلها للحوار مع الدولة »ولكن 

»مشروعة«.
لكن وفي بيان آخر أمس حذر 
اجليش املتظاهرين من املخربني 
داعيا الى االلتزام بالس���لم في 

مظاهراتهم.
وجاء في البيان: »من حقكم 
التعبير ع���ن آرائكم ومطالبكم 
بشكل حضاري وإنساني إال أن 
عدم الت���زام العناصر املنحرفة 
والهدامة يتسبب في نشر الذعر 
وأعمال السرقة والنهب والتخريب 
القوات املسلحة  مما قد تضطر 
معه إلى التعامل مع هذه العناصر 
أيا كانت بكل شدة وطبقا للقانون 
وحفاظا على أمن وسام الوطن 

واملواطنني«.
من جهتها، دعت خمس���ون 
منظمة حقوقية مصرية في بيان 
الرئيس املصري  مشترك أمس 
الى »االنس���حاب حقن���ا لدماء 

املصريني«.
وطالبت »بإصدار دس���تور 
جديد للب���اد من خال جمعية 
وطنية مشكلة من ممثلي االحزاب 
والقوى السياس���ية واملجتمع 

املدني«.

المعارضة تدعو 

بدورها، قالت »اللجنة الوطنية 
لتحقيق مطالب الش���عب« التي 
تض���م املعارض الب���ارز محمد 

وأكد مس����ؤولون أميركيون 
اجتماع ويزنر مع مبارك وتسليمه 
رسالة بشأن احلاجة لاستعداد 

»النتقال سلس«.

مظاهرات متنوعة

وكانت قد تنوعت  املظاهرات  
أم���س ب���ني مليوني���ة مطالبة 
بالتغيير، جتاوزت 8 مايني في 
معظم احملافظات بحسب مصادر 
املعارضة وأكثر من مليون بحسب 
مصدر أمني رسمي، ومظاهرات 
الرئيس  مؤيدة ومطالبة ببقاء 

محمد حسني مبارك.
وفيما طالبت املظاهرات التي 
نظمها أنصار احلزب الوطني 
ببقاء مبارك ودعا آخرون الى 
اعطائ���ه فرصة حت���ى انتهاء 
واليته احلالي���ة نهاية العام، 
احتشد مئات اآلالف من املصريني 
بعد ظهر أمس في ميدان التحرير 
وسط القاهرة استجابة للدعوة 
الى تظاه���رة »مليونية« التي 

اطلقها »شباب االنتفاضة«.
وابدى احملتج���ون اطمئنانا 
تاما الى جنود اجليش املصري 
املتمركزين بدباباتهم في ميدان 
التحري���ر خصوصا ان اجليش 
تعهد في بيان رس���مي بأنه »لم 
ولن يستخدم القوة ضد الشعب 
املصري« واصفا مطالبهم بانها 

برفض ما جاء في خطاب الرئيس 
هاتفني »ارح����ل.. ارحل« وهو ما 
الب����ارز د.محمد  اعلنه املعارض 
البرادعي ف����ي حديثه لتلفزيون 
العربية حي����ث رفض االجراءات 
التي اعلن عنه����ا الرئيس مبارك 
قائا: ان اقتراحات مبارك »عملية 

خداع لن تنطلي على احد«.
واضاف قائا: »مبارك يطيل 
فت����رة عدم االس����تقرار في مصر 
انه  ويجب ان يس����تقيل«. وقال 
»لن يكون هناك اي فراغ اذا رحل 

مبارك«.
البرادعي احلاصل على  وقال 
جائزة نوبل للسام ان »ما تعيشه 
مصر هو الفوضى واستقالة مبارك 

ستعيد االستقرار«.
وكان مسؤول أميركي قد قال 
امس قبيل خطاب مبارك ان املبعوث 
اخلاص للرئيس باراك اوباما حتدث 
مع الرئيس املصري بشأن احلاجة 
لإلعداد »النتقال سلس« للسلطة 

في الباد.
وكان قد اجتمع السفير املتقاعد 
فرانك ويزن����ر مع مبارك. وقالت 
صحيفة »نيوي����ورك تاميز« ان 
ويزنر نقل رس����الة من الرئيس 
باراك أوباما بأنه يتعني على مبارك 
اال يرشح نفس����ه لوالية جديدة 
في االنتخاب����ات التي جترى في 

سبتمبر.

واالقتصادي واالجتماعي وإلتاحة 
الفقر  العم����ل ومكافح����ة  فرص 

وحتقيق العدالة االجتماعية.
وكلف في كلمته جهاز الشرطة 
ف����ي خدمة  باالضط����اع بدوره 
وحماية املواطنني بنزاهة وشرف 
وأمانة وباالحترام الكامل حلقوقهم 

وحرياتهم وكرامتهم.
وطالب الرئيس مبارك السلطات 
الرقابية والقضائية بأن تتخذ على 
الفور ما يلزم من إجراءات ملواصلة 
الفاسدين والتحقيق مع  ماحقة 
املتسببني فيما شهدته مصر من 
انفات أمني ومع من قاموا بأعمال 
النيران  السلب والنهب وإشعال 

وترويع اآلمنني.
القليلة  األيام  وأكد أن أحداث 
املاضية تفرض على اجلميع شعبا 
وقيادة االختيار ما بني الفوضى 
واالستقرار وتطرح أمام اجلميع 
ظروف����ا جدي����دة وواقعا مصريا 
مغاي����را يتع����ني أن يتعامل معه 
الشعب وقواته املسلحة بأقصى قدر 
من احلكمة واحلرص على مصالح 
مصر وأبنائها. مشيرا إلى انه دعا 
القوى السياس����ية للحوار لكنها 
قابلت دعوته بالرفض، مشددا على 

ان دعوته للحوار التزال قائمة

رد الشارع والبرادعي

ولكن سرعان ما جاء رد الشارع 

يكن يعتزم الترشح لفترة رئاسية 
جديدة داعيا الشعب بكل طوائفه 
للمشاركة في استعادة أمن الوطن 
لتحقيق االنتقال اآلمن للس����لطة 

خال االنتخابات املقبلة.
وأضاف مبارك »إنني لم أكن 
يوما طالب سلطة أو جاه وليس 
هذا م����ن طبعي وط����وال حياتي 
خدمت الوطن في احلرب والسام، 
لذلك سأعمل خال األشهر الباقية 
من رئاس����تي لانتقال الس����لمي 

للسلطة«.
وتابع مبارك قائا »لقد عشت 
طوال حياتي في خدمة هذا الوطن 
والعمل على استقراره وسأموت 

على ترابه«.
البرملان  الرئيس مبارك  ودعا 
احلالي مبجلسيه الشعب والشورى 
إلى مناقشة تعديل املادتني »76« 
و»77« م����ن الدس����تور مبا يعدل 
شروط الترشح لرئاسة اجلمهورية 

ويعتمد فترات محددة للرئاسة.
وطالب الرئيس حسني مبارك 
البرمل����ان بااللتزام بكلمة القضاء 
الطع����ون على  ف����ي  وأحكام����ه 
االنتخابات التش����ريعية األخيرة 
دون إبطاء، قائا: إنه سيتابع تنفيذ 
احلكومة اجلديدة لتكليفاتها على 
نحو يحقق املطالب املش����روعة 
للشعب وأن يكون أداؤها معبرا عن 
الشعب وتطلعه لإلصاح السياسي 

القاهرة � وكاالت: في ختام يوم 
ثامن من التظاهرات في مختلف 
 مناط����ق مصر جمع م����ا يتجاوز
ال����� 8 ماي����ني بحس����ب مصادر 
املعارضة وأكثر من مليون بحسب 
مصدر أمني رسمي هتفوا طيلة 
النه����ار برحيله، أعل����ن الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك أنه 
لن يترشح في االنتخابات الرئاسية 
أنه سيعمل خال  املقبلة، مؤكدا 
األشهر املتبقية من واليته احلالية 
على اتخ����اذ التدابير واإلجراءات 
احملققة لانتقال السلمي للسلطة 
مبوجب ما يخوله له الدستور من 
صاحيات، قائا: »هذا عهدي الى 
الشعب خال ما تبقى من واليتي 
كي اختتمها مبا يرضي اهلل والوطن 

وأبناءه«.
الرئي����س املصري  واض����اف 
في تأكيد الس����تعداده لتس����ليم 
منصب الرئاسة في نهاية واليته 
ان »مسؤولياتي االولى اآلن هي 
استعادة امن واس����تقرار الوطن 
لتحقيق االنتقال السلمي للسلطة 
في اجواء حتمي مصر واملصريني، 
وتتيح تسلم املسؤولية ملن يختاره 
الشعب في االنتخابات الرئاسية 

املقبلة«.
الرئيس املصري في  وش����دد 
كلمة ألقاها مس����اء امس وأذاعها 
التلفزيون املص����ري على انه لم 

عرض حزمة إصالحات وأكد عدم ترشحه لوالية جديدة لتهدئة التظاهرات المليونية الغاضبة.. وردود الفعل األولية من المتظاهرين »سلبية«

الرئيس املصري محمد حسني مبارك خالل خطابه مساء أمسحشود املتظاهرين في ميدان التحرير أمس

وكاالت: انفرد برنامج »48 ساعة« الذي 
يقدمه كل من س���يد علي وهناء السمري 
بلقاء مع فتاة مصرية شابة تدعى »أسماء 
محفوظ« قدماها على أنها »الفتاة املنظمة 
ليوم الغضب )25 يناير(«، وذلك من خال 
إنشائها للمجموعة التي حركت الشارع على 

ال� »فيس بوك«.
أسماء فتاة شابة في مقتبل العمر ذكية 
وواعي���ة تعرف ما تريد، وكان مس���توى 
حديثها فكريا أعلى بكثير من مستوى ثقافة 
ووعي وفكر محدثيها، وخصوصا س���يد 
علي الذي حاول التقليل من ش���أن الفتاة 
واالستخفاف بها ومقاطعتها ألكثر من مرة، 
وكان الهدف األساسي من كل احلوار معها 
ثنيها هي ورفاقها عن املضي في املسيرة 
املليونية وحاول إقناعها باختيار 9 آخرين 
من املتظاهرين معه���ا في ميدان التحرير 

والقدوم الى القناة في اليوم التالي لتقوم 
القناة بإجراء محادثة مباشرة بينهم وبني 

املسؤولني.
أسماء لم تعترض، وأبدت حماسها للفكرة 
لكنها رفضت أن تعده بذلك قبل أن تعود 
إلى رفاقها وتأخذ رأيهم، ألنها ال تريد القفز 
كغيرها على انتفاضة هؤالء وتنس���ب كل 
شيء لنفسها، أو تدعي أنها مخولة للحديث 
باسمهم، أسماء وضحت أن مطالبهم سهلة 
التحقيق، وأنهم يدركون متاما أن الفراغ ليس 
في مصلحة الباد، وأنهم ميكن أن يقبلوا 
بحكومة انتقالية ش���رط أن يعرف عمرها 
بالضبط، وبش���رط وجود جلنة يختارها 
املتظاهرون تشرف على هذا االنتقال السلمي 

للسلطة وعلى تنفيذه.
 وأكدت أنهم ال يشترطون أن تكون هذه 
الش���خصيات من املعارضة فهناك أسماء 

محترمة كثيرة ف���ي مصر ميكن أن تقوم 
بهذا الدور وس���مت منهم كثر نذكر منهم 
أحمد زويل وحمدي قنديل وهيكل وعمرو 
موسى واس���تدركت هنا وسألت لم يعلن 
عمرو موسى موقفه حتى اآلن ماذا ينتظر؟«، 
)ليأتي بعد السؤال بساعات تصريح موسى 
األول بأنه يدعم انتقاال س���لميا للس���لطة 
وبأنه لن يس���تمر في منصبه احلالي في 
أمانة جامعة ال���دول العربية الذي تنتهي 

مدته بعد يومني(.
وأضافت أنها ليست مؤهلة للقيام بدور 
قيادي، ألنها ال متتلك اخلبرة الكافية، وهي 
مثلها مثل غيرها من الش���باب الذي يريد 
لنفسه وملصر مستقبا أفضل، وجاء هذا 
ردا على إصرار س���يد علي بأن تكون هي 
ضمن اللجنة التي ميكن أن تش���رف على 
احلكومة االنتقالية، محاوال جرها للخطأ 

واإليحاء بأنها تسعى للزعامة، أو أنها حاملة 
ال متلك منطقا عمليا لكنها أثبتت أنها أكثر 

وعيا وذكاء منه.
ولم تنف أسماء خوفها من مسيرة املليون 
لكنها أكدت أنها سلمية وأن اللجان الشعبية 
ستتولى حماية مصر، وسألت سؤاال يعرف 
اجلميع إجابته لكنه يتجنبها: ملاذا انسحب 
األمن وفي نفس التوقيت أحرقت أقس���ام 

الشرطة وأطلق سراح البلطجية؟ 
وحتدثت عن نشأتها وأن سبب وعيها 
السياسي هو والدها الذي كان يناقش معها 
كل خبر يقرأ في اجلريدة، ويس���تمع إلى 
آرائها، ويتجادل معها، وطالبت األهل بأن 
يستمعوا ألبنائهم وملا يريدون، وأكدت أن 
والدها يخاف عليها كلما نزلت الى ميدان 
التحرير، لكنه ال مينعها، وليس قادرا على 

النزول معها ألنه مريض.

»المحور« تنفرد بلقاء الفتاة أسماء المنظّمة لـ»يوم الغضب«

رئيس الوزراء الجديد: كل شيء قابل للتعديل وبال حدود
ووزير المالية: دفع أجور الموظفين اليوم

عليهم ممن فقدوا أعمالهم بسبب 
األحداث اجلاري����ة للتقدم ملكاتب 
الهيئة لصرف هذا التعويض فور 
استقرار األوضاع األمنية واستئناف 
التأمينات. وأشار  العمل مبكاتب 
الوزير إلى أن تلك القرارات تشمل 
أيضا صرف تعويضات ألصحاب 
التي تعرضت للضرر  املنش����آت 
والتلف، حيث دعا الوزير كل من 
تعرضت منشآته وممتلكاته للضرر 
للتقدم إل����ى مأموريات الضرائب 
التي يتبعونها لتعويضهم بالشكل 
املناسب. وأكد رضوان أنه سيتم 
أيضا تأجيل وتقس����يط حتصيل 
الضرائ����ب املس����تحقة على هذه 
املنشآت للتيسير على أصحابها 

في ظل هذه الظروف.

خال فروع البنوك األهلي ومصر 
والقاهرة والتعمير واإلسكان.

وأش����ار وزير املالي����ة إلى أنه 
كلف مسؤولي مصلحة اجلمارك 
بتشكيل مجموعات عمل بالتعاون 
مع األجهزة الرقابية املختلفة بحيث 
يتم االنتهاء م����ن جميع إجراءات 
اإلفراج اجلمركي وخروج الشحنات 
من الدائرة اجلمركية إلى األسواق 

املختلفة في أسرع وقت ممكن.
وفي إطار حرص احلكومة على 
رعاية من تضرر بسبب األحداث 
الراهنة، أصدر رضوان قرارا بتفعيل 
نظام تأم����ني البطالة فورا، حيث 
ستقوم الهيئة القومية للتأمينات 
االجتماعي����ة بص����رف تعويض 
بطالة للمؤمن عليهم، داعيا املؤمن 

الك����روت اإللكترونية والتي يتم 
صرفها اعتب����ارا من األول من كل 
شهر، وذلك اعتبارا من اليوم من 
خال ماكينات الصرف اآللي من 

بالفعل في إعادة النظر في كل ذلك 
ليكون أكثر مناسبة لظروفنا.

وأض����اف أن كل ش����يء قابل 
للتعديل وبا حدود وان السياسة 
اجلديدة تعمل على تلبية مطالب 
األغلبية العظمى من أبناء الشعب 
املصري. الى ذلك، أصدر د.سمير 
رض����وان وزير املالي����ة عدد من 
القرارات املهمة للتعامل مع األوضاع 
احلالية، وتشمل هذه القرارات عددا 
من اإلج����راءات التي يتم تنفيذها 
فورا والهادف����ة الى احلفاظ على 
مستوى املعيشة للغالبية العظمى 
من الشعب. وقال وزير املالية � إن 
تلك القرارات تش����مل اتخاذ عددا 
من التدابير لسرعة صرف معاش 
ش����هر فبراير احلالي، باستخدام 

القاه����رة � أ.ش.أ: أكد الفريق 
أحمد ش����فيق رئيس الوزراء أن 
أولويات وزارته هو حتقيق األمن 
واالستقرار على أرض الوطن، وأال 
يشعر أي مواطن في كل محافظات 
اجلمهورية بنقص في أي سلعة أو 
مادة متوينية وأن تس����ير األمور 

على أفضل شيء.
وأشار شفيق في تصريح خاص 
للقناة األولى بالتلفزيون املصري 
امس إل����ى أن املراجع����ة ملوقفنا 
السياسي والدستوري والتشريعي 
قابلة متاما للمناقش����ة والتطوير 

ودون أي قيود.
وأوض����ح رئيس ال����وزراء أن 
حكومته بص����دد إعادة النظر في 
حضور نسائي في ميدان التحرير أمس كل ما هو قائم وأن وزارته شرعت 

رئيس الوزراء املصري أحمد شفيق


