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االنقسام بين مؤيدي ومناهضي مبارك تحّول إلى اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى

ماذا سيحدث بعد ما قدمه مبارك في خطابه األخير؟!تسلسل األحداث منذ تسلم الرئيس المصري
القاهرةـ  رويترز: قال الرئيس املصري حسني مبارك الذي يتعرض 
لضغوط من مظاهرات حاشــــدة ضد حكمه أمس األول انه لن يترشح 
للرئاسة مرة أخرى وانه سيعمل في الشهور األخيرة من فترته للسماح 

بانتقال للسلطة، بعد االنتخابات الرئاسية في سبتمبر.
وفيما يلي التسلسل الزمني حلكم مبارك:

6 اكتوبر 1981: وصل نائب الرئيس حســـني مبارك الى السلطة 
عندما قتل الرئيس أنور السادات في عرض عسكري. ومت إقراره كرئيس 

في استفتاء في نوفمبر وأعيد انتخابه في أكتوبر 1987 وأكتوبر 1993.
26 يونيو 1995: مسلحون يهاجمون سيارة مبارك لدى وصوله 
للمشاركة في قمة االحتاد االفريقي في العاصمة االثيوبية اديس ابابا،، 
ولم يصب بســــوء ويعود الى القاهرة. ويلقي مبارك باللوم بعد ذلك 

على رجل سوداني في هذه احملاولة.
17 نوفمبــــر 1997: اجلماعة اإلســــامية وهي كبرى اجلماعات 
اإلســــامية في مصر تقتل 58 سائحا وأربعة مصريني في حادث معبد 
قرب مدينة االقصر في صعيد مصر، ومقتل ستة مسلحني وثاثة من 
افراد الشرطة أيضا. الدولة تسحق جماعات من بينها اجلماعة اإلسامية 
واجلهاد اإلســــامي التي اســــتهدفت مســــيحيني ووزراء في حملة في 
التسعينات من اجل إقامة دولة إسامية ووضعت قيودا صارمة على 

مثل هذه اجلماعات منذ ذلك احلني.
5 اكتوبر 1999: مبارك يؤدي اليمني القانونية رئيســــا للمرة 
الرابعة ويعني عاطف عبيد رئيسا للوزراء بعد استقالة احلكومة التي 

يرأسها كمال اجلنزوري.
22 ديسمبر 1999: مصر توافق على بيع غاز طبيعي من خال 
ما وصفه مكتب رئيس الوزراء اإلســــرائيلي ايهــــود باراك بأنه »خط 
أنبوب الســــام«. بعد ســــنوات من املفاوضات وتوترات عملية صنع 
الســــام في الشرق األوســــط يقول مكتب باراك ان الغاز سيضخ عبر 
انابيب من العريش في مصر الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفي 

وقت الحق الى تركيا وسورية ولبنان.
مارس 2005: احتجاجات في الشوارع من حركة كفاية جتتذب 
مئات في أنحاء مصر ملعارضة تولي مبارك فترة خامسة أو أي محاولة 
لوضع ابنه جمال بدال منه. وقبل ذلك بأيام قالت الشرطة انها اعتقلت 

200 عضو ومؤيد لاخوان املسلمني.
11 مايو 2005: البرملان يصوت على تغيير الدســــتور ليسمح 
بانتخابات رئاسية متعددة ويرفض شكاوى املعارضة من أن القواعد 
الصارمة ستمنع أي منافسة حقيقية. ويؤكد استفتاء اجري في وقت 

الحق في مايو بأغلبية ساحقة التغيير الدستوري.
27 سبتمبر 2005: مبارك يؤدي اليمني القانونية لتولي فترة 

رئاســــية خامســــة على التوالي بعد الفوز في أول انتخابات رئاسية 
متعددة في السابع من سبتمبر. املنافس أمين نور هو العضو الوحيد 
في البرملان الذي بقي جالسا أثناء املراسم لكي يظهر فيما يبدو رفضه 

لقبول الفرز الرسمي لألصوات.
8 ديســــمبر 2005: اإلخوان املســــلمون يزيدون مقاعدهم في 
البرملان بعد انتخابات شابها العنف لكن حزب مبارك يحتفظ بأغلبية 
كبيرة، وقتل ثمانية أشخاص في اليوم األخير من التصويت في السابع 
من ديسمبر. االخوان املسلمون يقولون انهم كسبوا 12 مقعدا لتتسع 
كتلتهم الى 88 عضوا أي ما يعادل خمس املقاعد في أقوى ظهور على 

االطاق.
19 نوفمبر 2006: مبارك يقول انه سيحتفظ مبسؤولياته بقية 

حياته.
4 يونيو 2009: الرئيس األميركي باراك اوباما يدعو في كلمة 
من القاهرة الــــى »بداية جديدة« في العاقات بني واشــــنطن والعالم 

اإلسامي.
26 مارس 2010: محمد البرادعي املدير السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في أول ظهــــور علني بعد عودته الى مصر في فبراير. 
ويقول انه ســــيبحث الترشح للرئاســــة اذا لبيت مطالبه التي تشمل 

إجراء تعديات دستورية للحد من السلطة.
27 مارس 2010: مبارك يعود الى مصر ليستأنف مسؤوليات 
الرئاســــة بعد ثاثة اسابيع للتعافي من جراحة الستئصال املرارة في 

أملانيا.
29 نوفمبر: جماعة االخوان املسلمني تقول ان االنتخابات زورت 
ولم يعد لها وجود في البرملان حيث مت اسقاط املعارضة لصالح احلزب 
احلاكم الذي يتزعمه مبارك. واجلماعة تلتف على حظر األحزاب الدينية 

بخوض مرشحيها كمستقلني.
25 يناير 2011: احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء مصر 
تبدأ، فيما يعبر املتظاهرون عن غضبهم والشكوى من الفقر والقمع.

28 ينايــــر 2011: مبارك يأمر قوات اجليش والدبابات بالنزول 
الى املدن في الليل مبحتلف أنحاء مصر واشــــتباكات مع الشرطة في 

القاهرة والسويس واالسكندرية.
أول فبراير 2011: مئــــات آالف املصريني يتدفقون على ميدان 
التحريــــر في القاهرة للدعوة الى إنهاء حكم مبارك. وفي كلمة يذيعها 
التلفزيون يقول مبارك انه لن يغادر مصر ويتعهد بتنفيذ اصاحات 

تشمل مكافحة الفساد.
2 فبراير 2011: متظاهرون موالون ومناهضون ملبارك ينزلون 

الى ميادين القاهرة واشتباكات توقع جرحى.

القاهرة ـ وكاالت: طرح خطاب 
الرئيس محمد حسني مبارك الذي 
قال فيه انه لن يترشح لانتخابات 
الرئاسية املقبلة العديد من األسئلة 
واألجوبة عما سيحدث فيما بعد.. 

وهذه بعضها:
هل يســـتطيع مبارك أن يبقى 

حتى سبتمبر؟
األمر غير مرجح بدرجة كبيرة 
على ما يبدو. فالدعوة التي توحد 
حولها جميع املصريني هي أن مبارك 
يجب أن يتنحى اآلن وأنهم لن يعودوا 
إلى بيوتهم قبل حتقيق هدفهم. اذ 
قلما جذبـــت املظاهرات املناهضة 
للحكومة أكثر من بضع مئات قبل 
اندالع هذه االحتجاجات في 25 يناير 
املاضي. ولم يبد احملتجون أي عامة 
على استسامهم اآلن بعد أن حصلوا 
في أســـبوع واحد على الكثير مما 
كانوا يطالبون به. واحملتجون لديهم 

أعداد تصيب الدولة بشلل.
لكن أحد العناصر اجلديدة التي 
إلى الفوضى كان الظهور  تضيف 
املفاجئ بعد ساعات من كلمة مبارك 
ملظاهرات حاشدة أيضا مؤيدة ملبارك 
سارع التلفزيون املصري للتركيز 
عليها. ويشير ذلك إلى أن املوالني 
املتشددين غير مستعدين للتنازل 
بســـهولة ومن احملتمل أنهم غير 

مستعدين للتنازل دون قتال.
وقد تكون الكيفية التي سيرد 
بها اجليش اآلن حاسمة. فاجليش 
تعهد بأنه لن يستعمل القوة ضد 
احملتجني وقال إنه يعترف »مبطالبهم 
املشروعة«. وأمام اجليش اختيارات 
محدودة ألن الشـــرطة بأساليبها 
الفظة فقدت السيطرة على احلشود. 

فإما أن يتخلى عن الرئيس وهو من 
أفراد اجليش أو أن يبدد شعبيته 
لدى الشارع. وإلى اآلن فإن اجليش 
يرغب على ما يبدو في إبقاء الشارع 

في صفه.
ماذا سيحدث إذا تنحى؟

بصورة عامة هناك مســـاران 
قـــد يحدثان إذا تنحى مبارك. أحد 
املســـارين يضع املسؤولية في يد 
اجليش إما من خال تنصيب عمر 
ســـليمان الذي عينه مبارك نائبا 
للرئيس في األيام القليلة املاضية أو 
تعيني قائد آخر إذا ثبت أن سليمان 

غير مقبول.
وســـيتضمن املســـار الثانـــي 
تبديات متنوعة حلكومة انتقالية 
من احملتمل أن تتضمن تعاونا وثيقا 
مع اجليش في البداية إلى أن يتم 
ترتيب االنتخابـــات أو أن تتولى 

حكومة مدنية السلطة.
هل ميكـــن للجيش أن يحتفظ 

بالسلطة؟
الرئيســـي  القســـم  يصـــر 
للمتظاهريـــن على أن ســـليمان 
الذي عني على عجل نائبا للرئيس 
مبجرد أن خرجـــت االحتجاجات 
عن الســـيطرة أو أي شخص آخر 
مقرب من مبارك لن يكون مقبوال. 
ومشـــهد جماعات املعارضة التي 
كانت تصطف تدريجيا وهي تشم 
رائحة النصر أقل وضوحا. ورغم 
أنهم لن يرضوا عن بقاء سليمان 
رئيسا فإن البعض يدرج اسمه ضمن 
أولئك الذين قد يشـــكلون مجلسا 
لألوصياء في فتـــرة حتول أولية 
لإلعداد النتخابـــات حرة. وإذا لم 
يكن سليمان فإن اجليش قد يسعى 

لتصعيد شخصية أخرى للرئاسة 
وكثيرا ما يبرز فجأة اســـم سامي 
عنان رئيس أركان اجليش املصري. 
ولكن تلـــك قد تكون حيلة صعبة 
التحقق إذا كان اجليش املصري يريد 
أن يكون في صف الواليات املتحدة 
ويستمر في احلصول على مساعدات 
عسكرية أميركية قدرها 1.3 مليار 
دوالر. ومبوجب أحد السيناريوهات 
فإن مصر قد حتذو حذو السودان 
في عام 1985 عندما أدى االضطراب 
إلى انقاب وزعيم عسكري  العام 
مؤقت قاد السودان إلجراء انتخابات 

في العام التالي.
وإذا لم يكن اجليش فمن إذا؟

جرى إضعاف أحزاب املعارضة 
املصرية املســـجلة أو تفتيتها أو 
القبول بتســـويات  إجبارها على 
مذلة فـــي عهد مبـــارك. وثبت أن 
جماعات االحتجاج التي تشـــكلت 
في السنوات القليلة املاضية أكثر 
مهارة بكثير واحتشـــدت بسرعة 
مبجرد أن تراخـــت قبضة مبارك 
على ما يبدو. ومن بني األفراد ذوي 
التأثير الذين ظهروا بسرعة محمد 
الديبلوماســـي املصري  البرادعي 
املتقاعد أو املفكر املصري أحمد زويل 
وكاهمـــا حائز على جائزة نوبل. 
ولكن أساسهما السياسي املشترك 
قد ال يتجاوز كثيرا هدفهما املشترك 
اخلاص باإلطاحة مببارك. قد ينقسما 
بأسرع مما يتجمعا عندما يتعلق 
األمر بتفاصيل صياغة سياســـة 

احلكومة.
واملجموعـــة الوحيـــدة التـــي 
لديها شـــبكة قومية منسقة متتد 
إلى التنظيمات القاعدية للمجتمع 

املصري هي جماعة اإلخوان املسلمني. 
وبالرغم من الضربات التي تلقتها 
من أمن الدولة طوال السنني تظل 
قوة صعبة. ولكن إلى أي مدى تكون 
صعبة فإن ذلك سؤال با حل. ومييل 
التأييد  إلى تقدير نسبة  محللون 
الـــذي تتمتع به بني الســـكان بني 
20 و40%. وفي الواقع فإن أحدا ال 
يعلم،، ألنه ال توجد انتخابات حرة 
أو استطاعات للرأي ميكن التعويل 
عليهـــا الختبار هـــذه التقديرات. 
ومع هذا تستطيع جماعة اإلخوان 
املسلمني حشـــد جماهير األنصار 
مللء الفراغ السياسي بينما جماعات 
املعارضة تكافح كي تنظم نفسها. 
وهذا يفترض أن اإلخوان املسلمني 
يريدون السلطة أو أنهم يريدونها 
اآلن. لكن اجلماعة تعلمت أن تتحلى 
بالصبـــر. وتضع نصـــب عينيها 
املسلمني الذين يشـــكلون أغلبية 
السكان في رؤيتها للدميوقراطية 
التعددية أو للدولة اإلسامية. إنها 
قد تشعر بأنها ليست جاهزة بعد 

للحكم وال تريد أن تقفز إليه.
القادمة  وســـتواجه احلكومة 
في أعقاب احتجاجـــات 25 يناير 
بعـــض العقبات الهائلـــة وعلقت 
عليها توقعات كبيرة يتعني عليها 
حتقيقها. واحتمال تعثرها كبير. 
وال يتعني على أي حكومة جديدة 
أن تشعر بالقلق بخصوص كسب 
ثقة قطاع األعمال وخلق فرص عمل 
وحسب وإمنا يجب أن حتتاج إلى 
أن تنفـــذ ما يتعني عليها عمله في 
عملية السام وبشأن ما يتعني عمله 
بخصوص حصار فعلي على قطاع 

غزة جلب انتقادات كبيرة.

رئيس مجلس الشـــعب د.احمد 
التعديات  ان  فتحـــي ســـرور 
املتعلقة باملادتني  الدســـتورية 
76 و77 من الدســـتور املصري 
اللتني طالب بتعديلهما الرئيس 
حسني مبارك في كلمته الليلة 
قبل املاضيـــة واملتعلقتني مبدة 
وشروط الترشيح للرئاسة، لن 
يستغرق أكثر من شهرين ونصف 

الشهر.
 وأوضح سرور في تصريح 
للتلفزيون املصري أمس انه البد 
ان ميضي شهران على األقل من 
يوم طلب التعديات كي يفصل 
املجلس فيها، مبينا انه في حال 
إقرار التعديات فانه يتعني ان 
تعرض على الشعب في استفتاء 

عام.
 وأعرب عن أمله في ان يتم 
النظر بتلك القوانني عقب تصحيح 
عضوية مجلس الشعب من خال 
إجراء انتخابات جديدة في الدوائر 
التي تبطل عضوية نوابها متوقعا 
تغييـــر تركيبة املجلس بزيادة 

نسبة املعارضة.
الشـــعب  مجلســـا  وكان   
والشورى قررا أمس أيضا تعليق 
جلســـاتهما ألجل غير مســـمى 
إلـــى حني الفصل فـــي الطعون 
القضائية  االنتخابية واألحكام 
التي وردت بحق نواب املجلسني 
وذلك بإجراء اتصاالت مع اللجنة 
العليا لانتخابات إلرسال أسماء 
النواب الذين صدرت ضدهم أحكام 
بوقف االنتخابات أو بطان إعان 

نتيجتها او وقف تنفيذها.

22 عاما ان املعارضة لن تخلي 
ميـــدان التحرير على الرغم من 
قيام أنصار مبـــارك باالحتكاك 
بهم ومحاولتهم حتطيم الافتات 
املعارضة التي تطالب برحيله.

كما نظمت مظاهرات عدة مؤيدة 
ملبارك في مدينة اإلســـكندرية 
الســـاحلية وخاصة في مناطق 
سموحة الراقية التي تظاهر فيها 
نحو ألفي شخص ومحطة مصر 

واجلمرك.
 وبعـــد تدهـــور األوضـــاع 
امليدانية، دعت وزارة اخلارجية 
كل األطـــرف فـــي مصر لضبط 
النفـــس وتفـــادي العنف، لكن 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
املصرية اعتبر ان دعوات جهات 
أجنبية إلى »مرحلة انتقالية تبدأ 
اآلن« أمر »مرفوض ويهدف الى 
تأجيـــج الوضـــع الداخلي« في 

مصر.
 وجاء ذلـــك ردا على دعوة 
رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون الن تكـــون »املرحلة 
االنتقالية )في مصر( سريعة« 
وان »تتســـم باملصداقية وتبدأ 

اآلن«.
 وهو نفس موقـــف وزيرة 
خارجيـــة االحتـــاد االوروبـــي 
كاثرين اشتون التي طالبت مبارك 
بالتحرك »بأسرع وقت ممكن« 
لتحقيق »االنتقال« السياسي الذي 

يطالب به املتظاهرون.

تعديالت دستورية 

على الصعيد السياسي، ذكر 

في القاهرة أيضا مظاهرة مؤيدة 
للحزب احلاكم ضمت حوالي 15 

و 20 ألف شخص.
وكان اآلالف من أنصار مبارك 
بدأوا صباح امس تنظيم مظاهرات 
في القاهرة ومدن مصرية أخرى 
تدعم جملة إصاحات دستورية 
أعلن عنها الرئيس املصري وتندد 
بقـــوى املعارضـــة التي تطالب 

برحيله.
ورفع أنصار الرئيس صوره 
والفتـــات كتب عليها »يا مبارك 
يا حبيبنا«، و»نعـــم ملبارك ال 
للبرادعي« و»حسني مبارك غيره 

ما فيش«.
وفي املقابل أكد بسام سعيد 

تعاملها مـــع املتظاهرين«، كما 
أكدت جماعة االخوان املسلمني في 
بيان بعد ظهر أمس رفضها بقاء 
الرئيس املصري حسني مبارك 
في السلطة، مؤكدة انها »ال تقبل 

لرحيل النظام بديا«.
 وقـــال البيان ان »الشـــعب 
يرفـــض كل اإلجراءات اجلزئية 
التي طرحها الرئيس مبارك أمس 
وال يقبل لرحيل النظام بديا«.

وقد تعرضت مكاتب صحيفة 
الشـــروق املصريـــة املعارضة 
لهجمات على أيدي »بلطجية« فيما 
أخلت صحيفة »املصري اليوم« 

مكاتبها في وسط القاهرة.
املهندسني  وشـــهدت منطقة 

عددهم بعشرة آالف فيما أشار 
آخرون إلـــى أنهم ال يتجاوزون 

اخلمسة آالف.
وألقى محتجون مناهضون 
للحكومة محتشدون في ميدان 
التحرير باللوم في أعمال العنف 
على رجال امن يرتدون مابس 

مدنية.
لكن التلفزيون املصري نفى أن 
يكون رجال امن مبابس مدنية 

شاركوا في االشتباكات.

البرادعي يتهم 

واتهم زعيم اجلمعية الوطنية 
للتغيير محمد البرادعي احلكومة 
باستخدام »تكتيكات الرعب في 

التحرير، واستولت مجموعة من 
املتظاهرين لم تتضح هوياتهم 
على عدة سيارات عسكرية من 

وسطه.
وهرعت ســـيارات اإلسعاف 
امليـــدان إلجـــاء اجلرحى  إلى 
الذيـــن بلغـــوا العشـــرات من 
الطرفني، وقال نشـــطاء أن أكثر 
من 500 قـــد أصيبوا كما نقلت 
قناة العربية عن مصادر طبية 
سقوط قتلى خال االشتباكات 
التي استخدمت خالها العصي 

واخلناجر والسيوف.
وقال شـــاهد عيـــان ان عدد 
املتظاهرين املعارضني في ميدان 
التحرير بدأ يتناقص وقدر البعض 

احلزب الوطني احلاكم و»آخرين 
غير معروفني يعتقد أنهم عناصر 
القدمية وأشخاص  في الشرطة 

مأجورون من رجال أعمال«.
وكانت تقارير صحافية زعمت 
ان بعض رجال األعمال في احلزب 
احلاكم دفعوا نقودا الستئجار 
»البلطجية« وتنظيم املتظاهرات 
وان بعـــض مؤسســـات الدولة 
كاملستشفيات احلكومية وبعض 
املصانع حشدت موظفيها لتأييد 
لـ »يونايتد  مبارك، ولم يتسن 
التأكد من  انترناشونال  برس« 

صحة هذه التقارير.
لكـــن قياديني فـــي احلزب 
الوطني نفوا هذه االتهامات جملة 
وتفصيا، مشيرين الى أن هذه 
املظاهرات خرجت عفوية للتعبير 
عن دعم الرئيس مبارك ودللوا 
على ذلك بأن من بني املتظاهرين 
نساء وشبانا وشابات وأطفاال 
خرجوا للتعبير عن رأيهم، وقد 
انضم إلى هؤالء الكثير ممن كانوا 
يتظاهرون ضده، معتبرين أن 
املعارضة قد حققت ما نزلت إلى 

الشارع ألجله. 
واســـتخدم املتظاهرون في 
ميدان التحرير كل ما وقع حتت 
أيديهم من حجـــارة وزجاجات 
فارغة في محاولة لصد هجمات 

الفريق اآلخر.
وفي وجه املؤيدين قام أنصار 
املعارضـــة بنصـــب احلواجز 
وتبـــادل رمـــي احلجـــارة مع 
أنصار مبارك احملتشدين قرب 
املتحف املصري في مدخل ميدان 

القاهـــرة ـ وكاالت: حتـــّول 
الشـــارع  االنقســـام احلاد في 
إلى اشـــتباكات  املصري أمس 
دموية تخللها استخدام الهراوات 
والعصي، بني مؤيدي ما جاء في 
خطاب الرئيس املصري محمد 
حسني مبارك، الذي تعهد بعدم 
الترشح في االنتخابات املقبلة 
ومن انضم إليهم من املعارضني 
السابقني، وبني رافض ومصمم 
على تنحيـــه قبل يـــوم الغد، 
الشارع املصري بشكل  انقسم 

غير مسبوق. 
ومع استمرار االشتباكات إلى 
ما بعد الظهر، سمع دوي طلقات 
رصاص، فيمـــا تبادل الفريقان 
االتهامات باستفزاز اآلخر والبدء 

باالشتباكات. 
ولم تفلح مناشدات اجليش 
الشـــباب املصري العـــودة إلى 
منازلهم بعد ان عرفت رسالتهم 
ومطالبهم وقال في بيان »انتم 
بـــدأمت اخلـــروج للتعبير عن 
مطالبكم وانتـــم القادرون على 
إعادة احلياة الطبيعية ملصر«.

 حيث دعت القوات املسلحة 
في بيان صحافي إلى تلبية نداء 
الوطن بالعمل اجلاد املثمر، مؤكدة 
ان اجليش والشعب قادران على 
ان يغيرا املوقف احلالي بالعزمية 

والرجولة والشهامة.
وكان األلـــوف من مناصري 
مبارك تدفقوا من عدة منافذ إلى 
امليدان، بينما قال شاهــد عيــان لـ 
»يونايتد برس انترناشونال« ان 
بني املناصرين ملبارك أعضاء في 

»الخارجية« المصرية ترفض الدعوات األوروبية بسرعة انتقال السلطة وتدعو لضبط النفس 

متظاهرون معارضون للرئيس املصري في مواجهة اخرين مؤيدين له                                  )أ.ف.پ(

من أجواء األحداث

مؤيدون نزل��وا ميدان التحرير باجلمال واخليول: قال 
شــــاهد من »رويترز« ان مؤيــــدي الرئيس املصري 
حسني مبارك ركبوا اخليل واجلمال في طريقهم إلى 
ميدان التحرير حيث دارت االشتباكات مع احملتجني 

املعارضني للرئيس.
االعتداء عل��ى طاقم قناة العربية: قــــال طاقم قناة 
العربية التلفزيونية انه تعرض لاعتداءات وهجمات 
بالعصي واحلجــــارة من قبل مؤيدي الرئيس محمد 
حسني مبارك في ميدان مصطفى محمود باملهندسني. 
وقال الطاقم ان أحد مراســــليه اصيب بجروح ونقل 
الى املستشــــفى حيث تلقى العاج هناك. وفي وقت 
الحق اعلنت القناة ان قياديا باحلزب الوطني احلاكم 

قدم اعتذارا باسم احلزب للطاقم.
سيولة كافية: قال هشام رامز نائب محافظ البنك 
املركزي املصري أمس إن البنوك املصرية ستستأنف 
العمل يوم األحد املقبل وسيكون لديها أموال كافية 

الجراء كل املعامات.
وقد ظلت البنوك والبورصة املصرية مغلقة أمس 
لليوم الرابع على التوالي وستظل مغلقة اليوم أيضا 

حسبما قال مسؤولون.
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف بنكني: قالت وكالة 
ســــتاندرد اند بورز للتصنيفات االئتمانية في بيان 
أمس إنهــــا خفضت تصنيف البنــــك األهلي والبنك 
التجاري الدولي املصريني درجة واحدة وعزت قرار 
اخلفض إلى خفضها التصنيف السيادي ملصر أمس 
االول. وقــــال البيان »خفضنــــا تصنيف مصر أمس 
ووضعنا التصنيف طويل االمد قيد املراجعة باخلفض... 
وبالتالي نخفض تصنيف البنك األهلي املصري والبنك 
التجاري الدولي إلى )بي بي( من )بي بي +( ونضع 
التصنيفــــات طويلة وقصيرة االمد قيد املراجعة مع 

احتمال خفض آخر«.

ــرةـ  وكاالت: حث نائب الرئيس املصري  القاه
ــع املتظاهرين  ــس جمي ــاء ام ــليمان مس عمر س
ــارك واملعارضني له  ــني مب املؤيدين للرئيس حس
ــم والتقيد بحظر التجول  ــى العودة الى منازله عل
ــتعادة الهدوء  ــن أجل اس ــود الدولة م دعما جله
واالستقرار واحتواء ما أحلقته التظاهرات مبصر 
من أضرار وخسائر منذ األسبوع املاضي وعودة 
ــتئناف  املواطنني ألعمالهم وحياتهم اليومية واس
ــة باجلامعات واملدارس، مؤكدا ان احلوار  الدراس
مع القوى السياسية مرهون بانتهاء االحتجاجات 

في الشوارع.
وقال سليمان، في بيان له أذيع على التلفزيون 
ــاركني في هذه  ــس، إن املش ــاء أم ــري مس املص
التظاهرات قد أوصلوا رسالتهم بالفعل سواء من 

تظاهر منهم مطالبا باإلصالح بشتى جوانبه أو من 
ــرج معبرا عن تأييده لرئيس اجلمهورية محمد  خ

حسني مبارك وملا جاء بكلمته ألبناء الشعب.
واختتم نائب الرئيس املصري نداءه بتأكيد أن 
احلوار مع القوى السياسية الذي يضطلع به بناء 
على تكليف الرئيس يتطلب االمتناع عن التظاهرات 
وعودة الشارع املصري للحياة الطبيعية مبا يتيح 

األجواء املواتية الستمرار احلوار وجناحه.
ــة التي يتوجه فيها عمر  وهذه هي املرة الثاني
ــذ تعيينه في  ــى املصريني من ــليمان بكلمة ال س
ــليمان ظهر على  ــه اجلديد وكان اللواء س منصب
ــدا ان مبارك  ــني مؤك ــري االثن ــون املص التلفزي
ــوى الوطنية حول  ــه بإجراء حوار مع كل الق كلف

اإلصالحات الدميوقراطية املطلوبة.

سليمان: ال حوار مع المعارضة قبل وقف المظاهرات

عمر سليمان


