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شفيق: بقاء مبارك أمان للبالد
سليمان يؤكد التزام القاهرة باتفاقيات السالم.. ورضوان يعلن وقوع 5 آالف مصاب منذ اندالع االحتجاجات.. والدعوات للحوار مستمرة

)أ.پ( مئات اآلالف من املتظاهرين يؤدون صالة اجلمعة في ميدان التحرير أمس 

القاهرة � وكاالت: تراجعت بش���كل كلي آثار 
املواجهات واختفى »البلطجية« من شوارع القاهرة 
التي ال صوت عال فيها وغيرها من املدن املصرية 
سوى أصوات املاليني التي احتشدت تلبية لدعوة 
املعارضة للخروج ف���ي »جمعة الرحيل«، على 
وعد باستمرار املظاهرات طوال االسبوع حتت 
مسمى »أسبوع الصمود« ما لم تستجب مطالبهم.
وفيما تصاعد دعوات احلوار التي توزعت بني 
نائب الرئيس عمر سليمان و»جلنة احلكماء«، 
احتش���د ما يقرب من مليون شخص في ميدان 
التحرير بعد صالة اجلمعة أمس وصلوا اجلمعة 

في امليدان.
 وخالل االحتجاجات قام احملتجون في طرق 
األسوار وأعمدة اإلنارة كجزء من نظام للتحذير 
من اقتراب من يبدو انه���م من أنصار الرئيس 

حسني مبارك.
واندفع آالف إلى املنطقة التي يشتبه في وقوع 
الهجوم فيها حلمايتها وهم يهتفون »سلمية.. 

سلمية«.
تدفق متظاهرون على ميدان التحرير قادمني 
عبر جسر قصر النيل من مناطق أخرى بامتداد 
كيلومتر تقريبا. وسمحت نقطة تفتيش تابعة 

للجيش مبرور املتظاهرين.
وامتدت عدوى االحتجاجات الى االسكندرية 
حيث احتش���د اآلالف وسار كثيرون لالنضمام 
إليهم ورددوا هتافات مثل »مش هنمش���ي هوا 

ميشي«.
وفي السويس جتمع بضعة آالف في وسط 
املدينة بعد صالة اجلمعة. وكذلك في االسماعيلية 

احتشد اآلالف من املتظاهرين املناهضني للحكومة 
في شارع رئيسي.

وكان نحو مائة من املوالني ملبارك قد جتمعوا 
في وقت س���ابق فأبعدهم اجليش عن احلش���د 

الرئيسي ثم غادروا.
أما في بورسعيد فقد خرج بضعة آالف من 
املتظاهرين املناهضني للحكومة إلى الش���وارع 
وحاول عدة مئات من املوالني ملبارك اختراق احلشد 

لكن اجليش أوقفهم وفصل بني اجلانبني.
وفي املنصورة، قالت حركة 6 ابريل املعارضة 
إن اآلالف من املعارضني احتشدوا في املنصورة 
الواقع���ة في دلت���ا النيل. وكذلك ف���ي دمنهور 

والقليوبية والعريش واسوان.
 من جهتهم، حمل مفكرون مصريون أطلقوا 
عل انفسهم »جلنة احلكماء« مؤسسات الدولة 
املسؤولية عن »أعمال البلطجة« مطالبني بتأمني 

حياة وحريات احملتجني في أي مكان.
وقال البيان الذي وقعه 18 من الشخصيات 
الب���ارزة إن »التطورات تتالحق مس���رعة على 
الساحة والتي ينذر بعضها إذا ترك بغير تدخل 
سريع بوقوع تداعيات بالغة اخلطورة تسيء إلى 

مصر وشعبها وإلى وحدة نسيجها الوطني«.
وحّملوا الدولة املسؤولية الكاملة عن سالمة 
الش���باب املصري  املصريني »وف���ي طليعتهم 
الوطني الذين قدموا حياتهم وأمنهم وكل اعتبار 
ش���خصي وفئوي فداء للوطن وأهله وحرصا 

على مستقبله«.
وطالب البيان ب� »تأمني حياة وحقوق وحريات 
جميع احملتجني في ميدان التحرير وسائر ميادين 

القاهرة وجميع احملافظات مبا يضمن حقهم في 
الدخول إلى امليادين واخلروج منها وبعد عودتهم 

إلى منازلهم«.
وشدد البيان على ضمان التوقف الفوري عن 
أعمال البلطجة وطرق التعدي الهمجي والوحشي 
على املواطنني مع مالحظ���ة أن عددا من هؤالء 
املعتدين يتجمعون عل���ى نحو مدمر ومخطط 
متاما عند مداخل الطرق وامليادين الرئيسية.. 
لهذا فإن اللجنة حتّمل مؤسسات الدولة املسؤولية 
الكاملة عن استمرار هذه األعمال حال جتددها أو 
استمرارها« مضيفا أن هذا واجب له أولوية كبرى 
وميثل احلد األدنى من مظاهر األمان واالستقرار 

للوطن.
وطالب البيان بالتوقف »الفوري عن اعتقال 
املشاركني في التجمعات التي تطالب بالتغيير 
واإلصالح... اس���تمرار هذه األعم���ال ينزع ما 
بقي من الثق���ة املتبادلة فضال عن أن احلق في 
االجتماع والتظاهر السلمي حق يقرره الدستور 
ويحمي���ه ويدخل في هذا ويلح���ق به ضرورة 
توقف احلمالت التي تشارك فيها أجهزة سياسية 
وإعالمية للتشهير وإساءة وتشكيك في النوايا 
احلس���نة للمواطنني املتظاهرين تشكيكا يصل 
إلى استخدام عبارات التخوين غير املقبولة في 
سياق ينبغي أن ميتنع أطرافه جميعا عن شق 

الصف وتفكيك النسيج الوطني«.
وقال البي���ان إن جلنة احلكماء »تنتظر كما 
ينتظر جميع الش���باب من القوات املسلحة أن 
تؤدي دورها الوطني الذي اعتاد املواطنون أن 
يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق 

االنتقال اآلمن والسلمي إلى دميوقراطية حقيقية« 
تشارك فيها كل فئات الشعب.

ومن املوقعني على البيان األمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موسى وأحمد كمال أبو املجد 
ويحيى اجلمل والسفيران السابقان نبيل العربي 
ونبيل فهمي والناشر إبراهيم املعلم ووزير اإلعالم 
األسبق منصور حسن واملوسيقار عمار الشريعي 
ومن الكتاب مصطفى كامل السيد وسالمة أحمد 

سالمة وجميل مطر ونيفني مسعد.
في ه���ذا الوقت أطل رئيس الوزراء املصري 
احمد شفيق عبر محطة العربية ليؤكد ان بقاء 
الرئيس حسني مبارك في السلطة هو امان للبالد 
وألسباب تشريعية مس���تبعدا ان ينقل مبارك 

سلطاته الى عمر سليمان نائبه املعني حديثا.
وق���ال ش���فيق ان احلكوم���ة ملتزمة بعدم 
مالحقة احملتجني على الرئيس املصري حسني 
مبارك امنيا، مشيرا الى ان احلكومة احلالية هي 
»حكوم���ة حزب وطني« الفتا الى انه انضم الى 
احلزب الوطني احلاكم في مصر اثناء تش���كيل 

احلكومة.
 من جهته، أكد نائب الرئيس املصري اللواء 
عمر سليمان مجددا أمس ان الرئيس حسني مبارك 
ال يسعى العادة الترشح مرة أخرى لالنتخابات 
الرئاس���ية املقبلة وانه عاش على أرض مصر 

ولن يغادرها.
وذكرت وكالة انباء الشرق االوسط ان سليمان 
قال في مقابلة مع شبكة )ايه بي سي( األميركية 
»ان جزءا صغيرا فقط من الشعب املصري يرغب 
في رحي���ل الرئيس مبارك على الفور وهذا أمر 

ضد ثقافتنا«.
وأضاف »نحن نحترم رئيسنا ونحترم أبانا 
ونحترم الشخص الذي يعمل لصالح بلده كما 
عمل مبارك«، مبينا ان وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون لم تطلب أن يتنحى الرئيس 
مبارك اآلن وذلك خالل اتصال هاتفي جرى بينهما. 
وعن اندالع مظاهرات مماثلة في تونس أدت الى 
فرار رئيس���ها زين العابدين بن علي وعائلته 
الى خارج البالد تعهد س���ليمان بأن »هذا األمر 
لن يحدث في مصر«، مؤكدا »ان الرئيس مبارك 

ليست لديه نية ملغادرة بالده«.
وقال »ان مصر لن تك���ون مثل تونس بأي 
شكل من األشكال.. ان األمر مختلف.. ان رئيسنا 
مقات���ل عاش على أرض مصر وس���يموت على 

هذه األرض«.
وعما اذا كانت مصر س���تظل تدعم اتفاقية 
السالم مع اسرائيل، قال سليمان »نعم ستكون 
هناك اتفاقية سالم وسنحافظ عليها بشدة ولن 

ننتهكها أبدا«.
في غضون ذلك، أعلن وزير الصحة املصري 
د.احمد سامح فريد ان عدد الوفيات في املظاهرات 
منذ يوم اجلمعة املاضية وصل الى ثماني حاالت 

وبلغ عدد املصابني نحو خمسة االف.
واشار وزير الصحة في تصريح له اليوم الى 
ان الوزارة س���تصدر اليوم بيانا رسميا بالعدد 
الدقيق والتفاصيل الضرورية، موضحا ان غالبية 
االصابات وقعت نتيجة التراشق باحلجارة أو 
الضرب بأجسام صلبة، الفتا الى ان عدد االصابات 

نتيجة الطلقات النارية كان قليال جدا.

في غضون ذلك، نفى مصدر أمني مس���ؤول 
ما نش���رته إحدى الصحف اخلاصة على لسان 
مصدر أمني مبديرية أمن البحر األحمر عن قيام 
قيادات املديرية وبعض قيادات مديريات األمن 
األخرى بالصعيد برف���ض التواصل مع وزارة 
الداخلية وتنفيذ تعليماتهم باالنسحاب من تأمني 
االحتجاجات واملظاهرات التي شهدتها احملافظات 

يوم اجلمعة املاضية وترك مواقعهم.
وأكد املصدر األمني � في تصريح خاص لوكالة 
أنباء الش���رق األوسط � أن اخلبر عار متاما عن 
الصحة، مش���يرا الى أنه يأت���ي في إطار حملة 
يتع���رض لها رجال الش���رطة األوفياء للتأثير 
على معنوياتهم بهدف ضرب األمن واالستقرار 

في البالد.
خارجيا، طالب زعماء االحتاد االوروبي ببدء 
عملية ببدء حوار عاجل مع جميع قوى املعارضة 
وبنقل الس���لطة حلكومة اكثر دميوقراطية في 
مصر »على الفور«. جاء ذلك في بيان للزعماء 
االوروبيني في بروكسل أمس أشاروا فيه أمس 
ال���ى ضرورة أن يؤدي هذا االنتقال إلى حكومة 
موسعة وأن يبدأ اآلن. لم يذكر البيان املشترك 
الرئيس املصري حس���ني مبارك بشكل مباشر. 
ون���دد زعماء اوروبا بالعنف في مصر وطالبوا 

باإلسراع في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
ومن املقرر أن تتوجه مس���ؤولة الش���ؤون 
اخلارجية باالحتاد األوروبي كاثرين أش���تون 
ملصر وتونس قريبا لبحث اقتراحات لعقد شراكات 

بني الدولتني مع االحتاد.

ماكين: جميع الخيارات مطروحة
إذا لم يتنّح مبارك

واش����نطن � يو.ب����ي.آي: ق����ال 
السيناتور اجلمهوري األميركي جون 
ماكني ان جميع اخليارات مطروحة 
على الطاولة إذا لم يتنح الرئيس 
املصري حسني مبارك من بينها قطع 

املساعدات األميركية ملصر.
وذكرت ش����بكة »ايه بي سي« 
األميركية ان ماكني املرشح السابق 
للرئاس����ة كرر دعوت����ه الى مبارك 
بالتنحي وقال »ان جميع اخليارات 
مطروحة على الطاولة« في حال لم 
يتخذ مبارك قراره بالتنحي مبا في 
ذلك وقف املساعدات األميركية ملصر 

والبالغة قيمتها 1.5 مليار دوالر. وأضاف »ال نريد أن 
نهدد بأمر لسنا مستعدين بالكامل للقيام به«، وقال 
ماكني الذي س����بق أن دعا مبارك على صفحته على 
توتير الى التنحي »حان الوقت )ملبارك( كي ينظم 
انتقاال للسلطة يش����مل اجليش والعناصر املؤيدة 
للدميوقراطية في حكومة انتقالية كي يكون لدينا 

انتخابات حرة وعادلة ومنفتحة«.
وأشار إلى ان »أفضل فرصة ألن يكون هناك حكومة 
داعمة للدميوقراطية وليست إسالمية أصولية هي 

عملية )انتقال( مفتوحة وشفافة«.
ورحب بانتشار اجليش املصري معربا عن خوفه 
من أن استمرار الفوضى سيدفع »عناصر أصولية« 
إلى »اختطاف« احلكومة كما حصل في لبنان وغزة 
على حد تعبيره. وقال ماكني »ان الش����عب املصري 
هو أكثر شعوب الشرق األوسط ثقافة وتطورا وهو 

مركز الشرق األوسط وأنا لدي بعض 
الثقة أنه سيجري انتخابات حرة 
وعادلة وشفافة سنحترم نتائجها«. 
الى ذلك، قال رئيس هيئة األركان 
األميركية املشتركة مايك مولن امس 
ان الواليات املتح����دة لم تغير في 
وضعها العسكري في منطقة الشرق 
األوسط حيث لديها تواجد عسكري 
كبير معتبرا انه البد من التريث قبل 
القيام بأي حترك وأوضح مولن في 
مقابلة ضمن برنامج »صباح اخلير 
أميركا« على ش����بكة »ايه بي سي 
نيوز« األميركية ان ما تشهده مصر 
من احتجاجات وفيما نشهد احتجاجات في األردن 
واليمن فإن القوات األميركية في حالة يقظة لكنها 

»لم ترفع من درجة احلذر أو التهديد«.
وأضاف مولن »من الواضح أننا نركز كثيرا على 
هذا األمر في مختلف أنحاء املنطقة وأحد األمور هو 
ان األوضاع تتحرك بسرعة كبيرة.. ولدينا تواجد 

عسكري كبير في املنطقة بأسرها أيضا«.
واعتبر انه البد من التريث قبل القيام بأي حترك 
وتعليق املساعدات املالية السنوية ملصر وقال »ثمة 
غموض كبير وأحذر من القيام بأي شيء إلى أن نفهم 
ما يجري«، وأضاف مولن »أنا أعي ان هذا استثمار 
كبير لكنه استثمار مت الوفاء به لفترة طويلة جدا«. 
وأش����ار إلى انه على اتصال بنظيره املصري سامي 
عنان الذي طمأنه بأن اجليش املصري سيبقى حياديا 

ولن يطلق النار على الشعب املصري.

مولن: القوات األميركية في الشرق األوسط لم ترفع درجة الحذر أو التهديد

إمدادات القمح في األسواق.
التمديد والتوريث باليمن

احتش���د أكثر من 20 ألف 
متظاهر مناه���ض للحكومة  
اخلميس املاضي في العاصمة 
صنعاء في أكبر حشد منذ بدء 

املظاهرات قبل أسبوعني.
� قال الرئيس اليمني علي 
عب���داهلل صالح يوم االربعاء 
املاضي إنه لن يسعى لتمديد 
فترة رئاس���ته لينتهي حكمه 
الذي استمر لثالثة عقود في 

عام 2013.
� تعهد صال���ح أيضا بأنه 
ي���ورث احلك���م البنه.  ل���ن 
املعارض���ة إللغ���اء  ودع���ا 

االحتجاجات.
� وع���د صال���ح بإج���راء 
انتخابات مباشرة للمحافظني 
ووافق أيضا على إعادة فتح 
الناخبني قبل  تسجيل أسماء 
انتخابات مقررة في ابريل بعد 
شكاوى املعارضة من أن نحو 
1.5 ملي���ون ميني لم يتمكنوا 

من تسجيل أسمائهم.
� شارك نحو 16 ألف شخص 
ف���ي احتجاج���ات مناهضة 
للحكومة الشهر املاضي. ودعا 
البعض صالح لترك السلطة. 
وس���تنظم مظاه���رة جديدة 
للمعارضة يوم اخلميس املقبل 

في صنعاء.

التغيير الحكومي في األردن

امللك  العاهل األردني  غّير 
عبداهلل احللي���ف املقرب من 
الواليات املتحدة رئيس وزرائه 
الثالثاء بعد احتجاجات  يوم 
لكن املعارضة االسالمية وصفت 

اخلطوة بأنها غير كافية.
� كلف امللك معروف البخيت 
رئيس الوزراء السابق احملافظ 
بتشكيل حكومة جديدة بعد 
قبول استقالة سمير الرفاعي. 
وطل���ب امللك م���ن احلكومة 
اجلديدة اتخاذ خطوات سريعة 
وملموس���ة لب���دء اإلصالح 

السياسي.
إس���الميون  تظاه���ر   �
ويس���اريون ونقابي���ون في 
عمان يوم 28 يناير للمطالبة 
بحريات أكبر. وهتف حش���د 
يضم 3 آالف ش���خص قائلني 

»نريد التغيير«.
� أعلن األردن حزمة قيمتها 
225 ملي���ون دوالر خلف���ض 
أس���عار بعض أنواع الوقود 
واملواد األساسية مثل السكر 
واألرز. وكان الرفاعي قد اعلن 
زيادة رواتب املوظفني وأفراد 
اجليش في محاولة الستعادة 

الهدوء.

الش���وارع في  الكبي���رة في 
األي���ام القليلة املاضية بعدما 
رضي الرأي العام عن التعديل 

الوزاري.
� وغي���رت وزارة الداخلية 
التونس���ية 34 مسؤوال أمنيا 
كبيرا إلصالح شبكة الشرطة 
وقوات االمن واجلواس���يس 
الذين استخدمهم بن علي على 

مدى عقدين.
رفع طوارئ الجزائر

نقلت وسائل إعالم رسمية 
الرئي���س اجلزائ���ري  ع���ن 
عبدالعزي���ز بوتفليقة قوله 
أمس االول إن حالة الطوارئ 
املفروضة في البالد منذ 19 عاما 

سترفع قريبا.
 � جاء اإلعالن بعد ضغط 
من معارضي احلكومة الذين 
طالبوا بإنهاء قانون الطوارئ 
ويعتزمون تنظيم احتجاج في 

العاصمة يوم 12 فبراير.
� شهدت عدة مدن جزائرية 
من بينه���ا اجلزائر العاصمة 
أياما من الشغب واالحتجاجات 
ارتفاع  الشهر املاضي بسبب 
أس���عار املواد الغذائية. وقال 
مس���ؤولون إن اثن���ني قت���ال 

وأصيب املئات.
� ولتهدئة الوضع خفضت 
السلطات أسعار بعض املواد 
الغذائية األساس���ية وزادت 

مجلس الشعب املصري يوم 
إنه يريد اس���تكمال  االربعاء 
التي  الدستورية  اإلصالحات 
وع���د الرئيس بها في أقل من 
10 أس���ابيع لكن قياديني في 
املعارض���ة يقولون إن مبارك 

يجب أن يرحل على الفور.
� عني مبارك بالفعل حكومة 
جديدة ونائبا للرئيس وهو 
منصب لم يعني فيه أحدا منذ 
توليه س���دة احلكم في مصر 
عام 1981 بعد اغتيال الرئيس 

الراحل أنور السادات.
البداية في تونس

فر الرئيس التونسي السابق 
زي���ن العابدين ب���ن علي إلى 
الس���عودية بعد 23 عاما من 
احلكم في ظل دولة بوليسية. 
وأدت اش���تباكات اس���تمرت 
أياما، قالت األمم املتحدة إنها 
أسفرت عن مقتل 147 شخصا، 
إلى اإلطاحة بنب علي يوم 14 
يناير. ويرأس محمد الغنوشي 
الذي تولى رئاسة الوزراء عام 
1999 حكومة انتقالية في الوقت 

احلالي.
� عني الغنوشي شخصيات 
في املعارضة في ائتالف وحدة 
وطنية واستبعد معظم فلول 
نظام ب���ن علي بعد املزيد من 

االحتجاجات العنيفة.
� وتراجعت االحتجاجات 

رويترز: انتشرت االحتجاجات 
في أنحاء مختلف���ة من العالم 
العربي منذ أن أش���عل ش���اب 
تونس���ي النار في نفس���ه في 
منتصف ديس���مبر املاضي ألن 
الشرطة صادرت عربة خضراوات 
كان يكسب رزقه منها، وفيما يلي 

بعض التفاصيل:
أحداث مصر

شهدت منطقة وسط القاهرة 
مواجهة بني املوالني واملناهضني 

للرئيس حسني مبارك.
� قال عمر س���ليمان نائب 
مبارك أول من امس إن الدعوة 
وجهت إل���ى جماعة اإلخوان 
املسلمني أكبر حركة معارضة 
منظمة في مص���ر لالجتماع 
باحلكوم���ة املصرية اجلديدة 
ف���ي إطار حوار وطني مع كل 

األطياف.
�  دعا ملي���ون مواطن في 
أنحاء مختلفة من مصر يوم 
الثالثاء مب���ارك إلى الرحيل، 
ثم أعلن الرئيس املصري في 
كلمة نقلها التلفزيون انه لن 
يترشح مجددا للرئاسة عند 
انتهاء فترة واليته في سبتمبر 
وانه سيعمل على تعديل مواد 
في الدستور دون أن يكون هناك 
حتديد واقعي للمرشح الرئاسي 

للحزب الوطني احلاكم.
� قال فتحي سرور رئيس 

زعماء في الشرق األوسط يقدمون تنازالت لصدّ دعوات التغيير

جون ماكني


