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)أ.پ( تراجع احلشود وتواجد مكثف للجيش في ميدان التحرير أمس 

مصر: مبارك يعقد اجتماعًا وزاريًا مصغرًا برئاسة الجمهورية لبحث األوضاع االقتصادية والمعيشية
القاهرةـ  وكاالت: قال املبعوث اخلاص للرئيس األميركي فرانك 
ويزنر بشـــأن األزمة املصرية أمس إن خطر اندالع العنف مازال 
قائما لكنه يرى إشارات مبكرة على أن مصر تتحرك باجتاه حل 
سلمي، مشددا على أنه يجب أن يبقى الرئيس مبارك في السلطة 

لتوجيه التغييرات اإلصالحية.
وقـــال املبعوث اخلاص ملؤمتر أمني فـــي ميونيخ عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة متحدثا من واشـــنطن »توجد فرصة للمضي 
قدما، إنها هشـــة لكنها املرحلة األولى، وميكن أن متضي األمور 

على نحو خاطئ، لكن االجتاه الواضح مبشر«.
وأضاف ويزنر أن واشنطن تتطلع خلطوات إضافية باجتاه 
التغيير السياسي في مصر وأنها تعتبر أن استقالة جمال مبارك 
من احلزب احلاكم خطوة إيجابية، والحقا أعلن مسؤول أميركي 
أن ويزنر مبعوث أوباما إلى مصر يتحدث بصفته الشـــخصية 

وليست الرسمية  عن الدور املستقبلي للرئيس املصري.
من جهة أخرى، طغى على املشهد السياسي ما أعلنه التلفزيون 
الرسمي أمس عن تنحية هيئة املكتب السياسي للحزب الوطني 
احلاكم بكامل أعضائها وهم: صفوت الشـــريف الذي كان امينا 
عاما للحزب وجمال مبارك الذي كان أمينا عاما مساعدا للحزب، 
وعلي الدين هالل الذي كان أمني اإلعالم وأحمد عز الذي كان أمينا 
للتنظيم واستقال قبل بضعة أيام، إضافة الى زكريا عزمي رئيس 
ديـــوان رئيس اجلمهورية. ملبيا بذلك أحد املطالب الرئيســـية 
للشباب بفصل رئاسة اجلمهورية عن األحزاب، وعلى الفور أعلن 
عن تعيني حســـام بدراوي أمينا عاما للحزب وأمينا للسياسات 
ليخلف صفوت الشريف وجمال مبارك في منصبيهما باحلزب.

عملية اصالح

وما بني تطور أمني هنا وآخر سياسي هناك، تواصلت جهود 
البحث عن مخـــرج لألزمة عن طريق احلـــوار ومحاولة إيجاد 
التســـويات، بعـــد ان اتخذت القيادة املصرية سلســـلة قرارات 
تصحيحية وصفها املراقبون بـ »عملية إصالح جذرية« لتبريد 
األجواء واخلروج من األزمة انســـجاما مـــع وعودها وتعهداتها 

خالل األيام املاضية.
ولفت في هذا السياق ما أوردته صحيفة »الواشنطن بوست« 
عن أن إدارة الرئيس باراك أوباما طرحت مبادرة للحل دعت فيها 
املعارضة لالنخراط في احلوار مع نائب الرئيس عمر ســـليمان 

وجلنة احلكماء.
اجتماع مصغر

وكان الرئيس مبـــارك اجتمع بفريقه االقتصادي للبحث في 
أوضاع البالد االقتصادية واملعيشية، وقد حضر االجتماع الوزاري 
املصغر كل من د.أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، ود.فاروق 
العقدة محافظ البنك املركزي املصري، وم.ســـامح فهمي وزير 
البترول، ود.علي املصيلحي وزير التضامن االجتماعي، ود.سميحة 
فوزي وزيرة التجارة والصناعة ود.سمير رضوان وزير املالية 

الى جانب د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس اجلمهورية.
وعقب االجتماع، أكد د.شـــفيق أن الوضع في مصر مطمئن 
للغاية فيما يتعلق بتوفير االحتياجات األساسية واملواد الغذائية 
والوقود للمواطنني، وأن األوضاع األمنية في الشـــارع تتحسن 
بشكل يومي ومســـتمر، وأن عودة أفراد الشرطة ألماكن عملهم 

تتم بشكل متواصل.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي، عقده د.شـــفيق باملشـــاركة مع 
عدد من الوزراء عقب االجتماع الوزاري، لالطمئنان على التزام 
احلكومة بتوجيهات الرئيس اخلاصة بتوفير االحتياجات األساسية 

للمواطنني.
وفيما يتعلق بعملية احلوار مع األحزاب والقوى السياسية 
قال د.شفيق »إن احلوار مستمر من أجل حتقيق التوازن املنشود، 
وإننا من جانبنا على استعداد تام للتحدث مع اجلميع«، مشيرا 
إلـــى أن هناك دالئل على أن موقف األحـــزاب املتحاورة تتحرك 

نحو مزيد من التوافق.
لجنة الحكماء

وفي هذا السياق، عقد سليمان اجتماعا مع ممثلني عن حزب 
الوفد والتجمع اتبعه باجتماع مع ممثلني عن جلنة احلكماء.

وممن التقاهم ســـليمان ايضا، عضو مجلس الشعب السابق 
مصطفى بكري ووحيد عبداملجيـــد ود.يحيى اجلمل ود.رفعت 

السعيد رئيس حزب التجمع.
من جهته قال قال ضياء رشـــوان إنـــه وآخرين تلقوا دعوة 
للقاء سليمان لبحث احللول لألزمة بناء على مادة في الدستور 
تسمح للرئيس حسني مبارك بتفويض سلطاته لنائبه، على أن 
يظل مبارك رئيســـا رمزيا مبوجب املقترح الذي يدعمه رشوان 

ومجموعة »جلنة احلكماء«.
ويشكل تفويض الســـلطات إلى سليمان حال وسطا محتمال 
بني مطالب احملتجني بأن يترك مبارك الســـلطة بشـــكل فوري 
وبني قراره بالبقاء في الســـلطة حتى نهاية فترته الرئاســـيـــة 

في سبتمبــر.
لكن رئيس احلكومة أحمد شفيق استبق هذه التكهنات مستبعدا 
أن يفوض مبارك سلطاته إلى سليمان املعني حديثا وفق ما نقله 
عنه تلفزيـــون العربية، ونقلت »العربية« عن د.شـــفيق قوله 

»نحتاج الي الرئيس ألسباب تشريعية«.
وأضاف أن مجلس احلكماء يركز على املادة 139 في الدستور 
التـــي تقول إنه ميكن للرئيس أن يعـــني نائبا واحدا أو أكثر له 

ويحدد سلطاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
لكن املادة 82 من الدستور ميكن ان تشكل عقبة إذ انها تقول 
إنه في حني أن الرئيس ميكنه تفويض سلطاته إلى نائبه إال أنه 

ال ميكن للنائب طلب تعديل الدستور أو حل البرملان.
من جهته أعلن املعارض املصري واحلائز جائزة نوبل للسالم 
محمـــد البرادعي، في مقابلة مع مجلة دير شـــبيغل االثنني، انه 
يأمل في ان يجري نقاشـــا »يفضل ان يكون قريبا« مع رئاســـة 
اركان اجليـــش املصري حول »عملية انتقال الســـلطة من دون 

إراقة دماء« في مصر.
وقال البرادعي »أرغب في ان اجري نقاشـــا مع قادة اجليش، 
ومن األفضل في اقـــرب وقت لندرس كيف ميكننا الوصول الى 

عملية انتقالية من دون إراقة دماء«.
في هذه األثناء لم يعكر صفو اليوم الثاني عشر من االحتجاجات 
التي خفت حدتها أمس في ميدان التحرير وعدد من املدن املصرية، 
إال اإلعالن عن محاولة الغتيـــال نائب الرئيس املصــري عمـــر 
سليمــان، الذي نفته املصادر االمنية املصرية، ووصفت بالكذب 
التقرير الذي أوردته شبكة »فوكس نيوز« حول جناة سليمان 

من محاولة اغتيال اسفرت عن مقتل اثنــني مــن حراســه.
انقذوا ما تبقى من مصر

نزل قائد املنطقة العسكرية املركزية باجليش املصري حسن 
الرويني أمس إلى ميدان التحرير وحتدث آلالف املعتصمني في 
محاولة إلقناعهم بإنهاء االحتجاج الذي أصاب احلياة االقتصادية 

في العاصمة باجلمود.
 وقال الرويني مستخدما مكبرا للصوت وهو يقف على منصة 
ان لهم احلق في التعبير عن أنفســـهم لكنه ناشدهم ان ينقذوا 

»ما تبقى من مصر«.
 ورد احلشد بهتافات تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك، 
فنزل الرويني من على املنصة قائال انه لن يتحدث وســـط مثل 
هذه الهتافات. وفي ظل متســـك املتظاهرين باســـتمرار احلركة 
االحتجاجية في ميدان التحرير، بدا واضحا أن اجليش كان يعمل 
أمس على حصر االحتجاجات في جانب من ميدان التحرير وبشكل 

ال يؤثر على عودة احلياة إلى طبيعتها في العاصمة.

تغييرات جذرية في قيادة الحزب الوطني

»المدينة«: ترك مصر دون قيادة »ميوعة سياسية«

الرياض تجري اتصاالت لفهم 
توقيف مغربي الذي يحمل 

الجنسية السعودية
عواصم ـ وكاالت: كشفت مصادر خاصة بـ »شبكة 
مصر االخبارية« ان اتصاالت رفيعة تقوم بها السفارة 
الســـعودية في القاهرة مع السلطات املصرية لكشف 
اســـباب توقيف وزير االسكان املصري احمد مغربي 

احلامل للجنسية السعودية.
وقالت املصادر، التي لم يكشـــف عنها، ان املغربي 
اتصل بالسفير السعودي هشام محي الدين ناظر طالبا 
منـــه التواصل مع الســـلطات املصرية لتفهم وضعه 

خاصة مع تشابك االوضاع املصرية وتأزمها.
من جهة اخرى، حذرت صحيفة »املدينة« السعودية 
احملتجـــني في مصر من انه في حال تركت مصر دون 
قيادة فإنها فـــي هذه احلالة متثل هدفـــا للكثير من 
الطامعني الذين يراقبون حالة »امليوعة السياسية« في 

البالد ويتحينون اللحظة لتحقيق مآرب لهم.
ورأت الصحيفة ـ في افتتاحيتها امس ـ ان مطالب 
التغيير التي تشـــهدها مصر حاليـــا ال ميكن ان تتم 
بشـــكلها الصحيح اال ضمن اطار الدســـتور وبشكل 
يضمن عدم حدوث اي فراغ في البالد، مشيرة الى ان 
اخلطوات التي اتخذتهـــا مصر وما يتوقع ان يتلوها 
من خطوات اخرى هـــي محاوالت جادة من احلكومة 
لالصـــالح وحتقيق مطلب التغيير الـــذي يطالب به 

احملتجون في مصر.

عبدو ضيوف يدعو إلى »عدم 
ترك الثورة للمتطرفين«

مونتريـــالـ  أ.ف.پ: دعا األمني العام للفرنكفونية 
عبدو ضيوف اول من امس في مونتريال الى احلوار 
بني السلطة واملعارضة في مصر وأكد انه يجب عدم 

متكني »القوى املتطرفة من السيطرة على الثورة«.
وقـــال الرئيس الســـنغالي الســـابق مخاطبا 400 
شخصية من األوساط السياسية واملنظمات الدولية 
في مونتريال، ان »على املصريـــني ان يتوصلوا الى 
تســـوية مشـــاكلهم. ومن الضروري اجراء حوار بني 

السلطة واملعارضة«.
وشـــدد ضيوف على دور الفرنكفونية، معتبرا ان 
مهمتها تتخطى الدفـــاع عن اللغة. وقال ان »التحدث 
باللغة الفرنســـية اليوم ال يعني فقط التحدث بلغة، 

انه ايضا ثقافة وتقاليد«.
وشدد عبدو ضيوف على ضرورة حماية األقليات 

ايا تكن.

)أ.پ( ألسنة اللهب تتصاعد من موقع تفجير أنبوب الغاز  

مخّربون يفّجرون أنبوب الغاز المصري
المتوجه إلى األردن وإسرائيل

انفجار في كنيسة على الحدود الشمالية

ص��رح  وكاالت:   � عواص��م 
مسؤول مصري ان من اسماهم 
إرهابي��ن فجروا أمس انبوبا في 
مصر ي��زود إس��رائيل واألردن 
بالغ��از، ما اجبر الس��لطات على 
وق��ف االم��دادات على قس��مي 
اللذي��ن يتوجه احدهما  االنبوب 

إلى إسرائيل.
وقال املسؤول لوكالة فرانس 
ب��رس طالبا عدم كش��ف هويته 
ان املهاجمن فجروا االنبوب في 
بلدة حلف��ن في منطقة الش��يخ 
زويد في سيناء. وكان قد حتدث 
اوال عن االنبوب الذي ينقل الغاز 

الى إسرائيل.
وأضاف ان »انبوب الغاز الى 
إس��رائيل  وإمداد  هوجم  األردن 

توقف«.
وتدخل اجليش على الفور مع 
رجال اإلطفاء ملنع امتداد احلريق 
ال��ذي نش��ب نتيج��ة التفجير. 
ولوحظ انتشار امني للجيش في 

املنطقة بحث��ا عن الفاعلن. وقال 
املس��ؤول »ال منل��ك حت��ى اآلن 

تفاصيل حول ما جرى«.
اإلذاعة  نقل��ت  م��ن جهته��ا 
اإلس��رائيلية العام��ة عن محافظ 
العريش ان الهج��وم وقع فجرا 
واس��تخدمت فيه عبوة ناس��فة 
ال��ى  الهج��وم  وأدى  صغي��رة. 
أضرار طفيف��ة بينما مت تطويق 

احلريق خالل ثالث ساعات.
وقطع تزويد األردن وإسرائيل 
بالغاز مؤقتا وملدة حوالي اسبوع 
مبوج��ب إج��راءات طارئ��ة، كما 

ذكرت اإلذاعة.
وقال��ت ان رئي��س ال��وزراء 
اإلس��رائيلي بنيام��ن نتنياه��و 
أجرى مشاورات مع وزير البنى 
التحتية عوزي الندو ومسؤولن 

أمنين.
وأضاف��ت ان الهجوم لم يؤد 
ال��ى اضرار في االنبوب البحري 
الذي ينقل الغاز من العريش في 

مصر الى مرفأ عسقالن قرب تل 
ابيب. حيث تؤمن مصر نحو %40 
من احتياجات إسرائيل من الغاز 

الطبيعي.
وأكد محافظ ش��مال س��يناء 
عبدالوه��اب مب��روك ان احلادث 
»ناجت عن عمل تخريبي ولم يوقع 

خسائر بشرية«.
وأعلن احملافظ حس��بما نقل 
عنه التلفزيون املصري الرسمي 
بعيد التفجير انه »مت اغالق جميع 
محابس انابيب الغاز باحملطة ومت 
اخماد ألسنة اللهب التي تصاعدت 

جراء احلريق«.
من جهته قال مسؤول أردني 
لوكال��ة فرانس برس ان االعتداء 
على انبوب الغ��از املصري الذي 
اململكة س��يكلف »األردن  يغذي 
خسائر بقيمة 5.3 مالين دوالر 
يومي��ا ألنه س��يلجأ ال��ى النفط 
واملازوت بدال عن الغاز املصري 
من اجل تش��غيل محطات الطاقة 

في البالد«.
وأكد املس��ؤول انه يتوقع ان 
تس��تأنف عمليات نقل الغاز الى 
اململك��ة »خالل األي��ام الثالثة او 

األربعة القادمة«.
وأوضح ان »األردن يستورد 
6.8 مالين متر مرب��ع من الغاز 
املصري يوميا، وان الغاز املصري 
يغطي 80% من احتياجات محطات 

الكهرباء في اململكة«.
أمنيا ايضا قال ش��هود أمس 
ان انفجارا وقع في كنيسة برفح 
قرب احل��دود املصرية مع قطاع 
غ��زة لكن لم يتض��ح على الفور 

مصدر وال حجم االنفجار.
وأض��اف الش��هود انهم رأوا 
العديد من الرجال املسلحن حول 
الكنيس��ة لكن لم يتض��ح ما اذا 
كان��ت لهم عالقة باألم��ر. وقالوا 
ان الدخ��ان تصاعد من كنيس��ة 
ماري جرج��س التي كانت خالية 

من الناس.

كيسنجر: مهما كان رأينا في مبارك فإنه أّمن االستقرار في المنطقة منذ عهد السادات 
أكد وزير اخلارجية األميركي األســــبق 
هنري كيســــنجر أن تغييرا اســــتراتيجيا 
ستشهده املنطقة برمتها في حال حتقق اي 
من السيناريوهات التي يتوقعها املراقبون 

في مصر. 
وكشف كيســــنجر في مقابلة مع شبكة 
»فوكس نيوز« االميركية أجراها معه اإلعالمي 
فان سسترن، أن 5 من الرؤساء االميركيني 
كانوا يعتقدون أن الرئيس محمد حســــني 
مبارك كان الوسيلة األفضل لتحقيق األهداف 
االميركية في املنطقة. واذ اعتبر ان التغيير 
في مصر يعتبر هو تغيير ذو شأن كبير، أكد 
كسينجر ان املراقب لألمور خالل السنوات 
القليلة االخيرة كان ميكن أن يتوقع تدهور 

األمور في مصر. معتبرا أن ذلك لم يعد هو 
املهم.  وردا على سؤال حول مآل األمور في 
مصر، وطبيعة الدميوقراطية التي تفضل 
واشــــنطن تطبيقها في مصــــر مبا يتوافق 
مع املصالح االميركيــــة ومصالح حلفائها 
في املنطقة، قال كيسنجر »إن األمر يعتمد 
على كيفية انتقال السلطة بعد مبارك. فإذا 
نظرنا الى القوى السياســــية املوجودة في 
مصر، يبدو لنا أن هناك اغلبية اســــالمية 
تعادي اســــرائيل بل وميكننــــي القول انها 
قوى تعادي أميركا. وهي تغلب على القوى 

الدميوقراطية كما نفهمها. 
وفيما اذا كانت هذه عالمة غير مطمئنة 
بالنسبة ألميركا واسرائيل، قال كيسنجر »ال 

ميكننا التأكيد بأن األمور تسير في اجتاه 
واحد. وما يجب أن نفهمه هو التالي: مهما 
كان رأينا في مبارك، فإنه أوجد ومنذ عهد 
السادات وما بعده نفوذا واستقرارا في املنطقة 
كلها.  وأضاف »ميكــــن القول ان احلكومة 
اجلديدة ســــتالئم معاييرنا الدميوقراطية. 
لكن تلك العملية ستستهلك طاقة املصريني 
وتشغلهم مبشاكلهم الدميوقراطية. وهذا ما 

يجب أن نركز عليه في هذا البلد«. 
وفيمــــا يخص األوضاع في األردن التي 
وقعت على غرار مصر اتفاقية ســــالم مع 
اسرائيل، وعما اذا كانت االردن محصنة إزاء 
األحداث التي جتري في مصر، اعتبر كيسنجر 
أن مصر هي مركز الثقافة في املنطقة. وقال 

»قبل السادات ومبارك، كان هناك 30 عاما 
من املد القومي واملعاداة للمصالح االميركية 
في املنطقة، لذلك اعتقد ان األردن سيكون 
هشــــا جتاه مثل تلك التوجهات خاصة اذا 
ســــقطت احلكومة على وقع االحتجاجات 
في الشارع انا قلق على األردن«. وردا على 
سؤاله حول ما يجب ان يهتم به االميركيون 
بخصوص األحداث في مصر قال كيسنجر: 
ان مصر دولة محورية في املنطقة وتعداد 
سكانها كبير. ولديها كم كبير من املثقفني. 
فإذا حدثت هناك فوضى فإن ذلك سيؤثر على 
اقتصادنا وتوجهاتنا نحو السالم في كامل 
املنطقة. وقد ثبت انه كلما انفجرت املنطقة 

هنري كيسنجركان لذلك تأثير مباشر على اميركا.


