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� وكاالت: اس����تمرت  القاه����رة 
املظاهرات عل����ى زخمها في ميدان 
التحرير وان كانت لم تبلغ املليون. 
لكن املتظاهرين تعهدوا بحشد مزيد 
من املاليني غ����دا فيما أطلقوا عليه 
»جمعة العند«، أو اجلمعة »االخيرة« 
وفي معظم امل����دن وليس فقط في 

القاهرة. 
مبوازاة ذلك، شهدت احلكومة 
اجلديدة أول استقالة في صفوفها بعد 
أن قدم وزير الثقافة جابر عصفور 
استقالته ولم متر سوى 10 أيام من 
توليه املسؤولية ألسباب »صحية«، 
لكن  مصدر مقرب من عصفور قال 
ان نص االستقالة تضمن عدة أسباب 

سيكشف عنها في وقت الحق.
إلى ذلك، وقال وزير اخلارجية 
املصري أحمد ابوالغيط ان اجليش 
قد يتدخل حلماية األمن القومي إذا ما 
حاول »املغامرون« انتزاع السلطة، 
واضاف أبوالغي����ط في مقابلة مع 
تلفزيون العربية مساء أمس »يجب 
ان نحافظ على الدستور حتى لو مت 
تعديله ألنه عندما نسير في عملية 
دستورية نحمي البلد من محاولة 
بعض املغامرين أخذ الس����لطة مع 

اإلشراف على العملية االنتقالية.
القوات  وتابع وبالتالي سنجد 
املسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور 
واالمن القومي املصري وجند أنفسنا 

في وضع غاية في اخلطورة.
في غضون ذلك، تتواصل جهود 
القيادة املصرية لتنفيذ سلس����لة 
االصالح����ات التي اعلن����ت تباعا، 
فقد اختتمت جلنة دراسة واقتراح 
الدستورية  تعديل بعض االحكام 

والتش����ريعية املش����كلة بقرار من 
الرئي����س املصري حس����ني مبارك 
اجتماعاتها أمس باالتفاق على تعديل 

ست مواد بالدستور احلالي.
 وذكر رئي����س اللجنة ورئيس 
النق����ض ورئيس مجلس  محكمة 
القضاء األعلى املستشار د. سري 
صيام في بيان صحافي ان املواد التي 
يلزم تعديلها في الدستور احلالي هي 
املواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 
اضافة ال����ى أي مواد أخرى تنتهي 
اللجنة في اجتماعاتها القادمة الى 

لزوم تعديلها.
 واتفقت اللجنة على أن تصدر 
بيانا صحافيا في نهاية كل اجتماع 
وأن يكون املتحدث الرسمي الوحيد 
باسمها هو رئيسها املستشار د.سري 

صيام.
 وق����د اس����تمعت اللجن����ة في 
اجتماعها والذي استمر نحو ثالث 
ساعات الى أفكار وتصورات كافة 
أعضائها حول التعديالت الدستورية 
الالزمة وحددت يوم  والتشريعية 
الس����بت القادم موع����دا الجتماعها 
الثان����ي على أن تش����رع في اعداد 
االقتراحات بالتعديالت الالزمة في 

املواد الست.

مواجهات

في غضون ذلك، قالت مصادر 
أمنية وشهود عيان إن 5 قتلى سقطوا 
أمس وأصيب أحد عشر آخرون في 
اشتباكات بني محتجني والشرطة 
في مدينة اخلارجة عاصمة محافظة 
الوادي اجلديد التي تقع جنوب غربي 
القاهرة وأش����عل أيضا محتجون 

التحري���ر واليوم  »أمس مي���دان 
مجلس الشعب وغدا«، في إشارة 
فيما يبدو إلى قصر الرئاسة الذي 
يقول محتجون إنهم قد يتوجهون 
إليه ملطالبة مبارك بالتنحي، وهتف 
متظاهرون »يا شهيد ارتاح ارتاح 

واحنا نواصل الكفاح«.

مظاهرات الميدان

 أما في مي���دان التحرير معقل 
االحتجاج���ات فق���د واصل آالف 
املتظاهرين املطالبني بتنحي الرئيس 
املصري حسني مبارك احتشادهم في 
ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس 
فيما اعلن مشاركون في التظاهرة 
اس���تعدادهم للبقاء اسبوعني في 

امليدان حلني حتقيق مطالبهم.
وبدا املتظاهرون في االسبوع 
الثالث للمظاهرات أكثر تصميما على 
خوض معركة طويلة ضد النظام 
بعد أن حولوا ميدان التحرير إلى 
ما يشبه معسكرا موقتا ينضم اليه 
مئات االالف يوميا وينام بعضهم في 

خيم نصبوها بوسط امليدان.
وق���ال علي أحم���د 27 عاما ان 
األس���بوع املقبل للمتظاهرين في 
ميدان التحرير سيحمل اسم »أسبوع 
العند« يليه »أسبوع الوداع« امال 
في ان ينصاع مبارك ملطالب الشعب 

بالرحيل.
لكن اص���رار املتظاهرين على 
رحيل مبارك او تنحيه فورا يصطدم 
على ما يبدو برغبة املؤسسة االمنية 
في ضمان رحيل مش���رف ملبارك 
الذي كان احد اب���رز قادتها خالل 

عقود مضت.

دستورية هي »محاولة لاللتفاف 
حول االرادة الشعبية لذلك نحن 
نرفضها«.  ول���م يوضح العريان 
او مرس���ي ما اذا كان���ت اجلماعة 
التي وافقت على احلوار مع نائب 
الرئيس عمر س���ليمان وحضرت 
جلس���ته االول���ى االح���د املاضي 
ستس���تمر فيه ام ال، وقال مرسي 
التدشينية  »مازلنا نقيم اجللسة 
للحوار ونحتاج اليام لتقييم الوضع 
كله«.  اما العريان فأوضح ان ممثلي 
اجلماعة في احلوار »لم يوقعوا على 
البيان الذي اعلن في ختامه ونص 
على اجراء تعديل دستوري لبعض 

مواد الدستور«.
الى ذلك طالب ألوف احملتجني 
أم���ام مجل���س الش���عب املصري 
أم���س مبارك بالرحي���ل بعد يوم 
م���ن وصولهم إلى هذا املكان الذي 
كانت قوات اجليش متنع الوصول 
إليه.  وكان مئات احملتجني قضوا 
الليل على رصيفي شارع مجلس 
الشعب وانضم إليهم في الصباح 

ألوف آخرون.
 وقالت ش���اهدة عيان إن نحو 
ألف من احملتج���ني يتحركون في 
مسيرتني في الشارع حتمل إحداهما 
علما ملصر طوله عدة أمتار بينما 
وقف نحو ألفي محتج في مظاهرتني 
األولى في أول الشارع من ناحية 
شارع قصر العيني املؤدي إلى ميدان 
التحرير القريب واألخرى في أول 
تقاطع للشارع مع الشارع املتعامد 
عليه.  وقالت الشاهدة إن احملتجني 
رفعوا الفتة على باب آخر من أبواب 
مجلس الشعب كتبت عليها عبارة 

بينهم ش���باب 6 أبريل لن يقدموا 
أي تنازل ومص���رون على تنفيذ 

مطلبهم الرئيسي بالرحيل.
وأضاف: »لن تثنينا التهديدات، 
فدماء الشهداء التي سالت في ميدان 
التحرير وفي عدي���د من امليادين 
تفرض علينا رف���ض هذا احلوار 
الهزلي الذي دعا إليه عمر سليمان 

والتمسك مبطالبنا املشروعة«.
بدورها طالبت جماعة االخوان 
املس���لمني مجددا برحيل الرئيس 
املصري حسني مبارك معتبرة انه 

اصبح »منزوع الشرعية«.
 وق���ال القيادي ف���ي اجلماعة 
د.عصام العريان في مؤمتر صحافي 
ان مبارك »منزوع السلطة، ال ميلك 

سلطة، كيف يصر على البقاء؟«.
 كما اكد القيادي محمد مرسي في 
املؤمتر الصحافي نفسه ان »الرئيس 
يجب ان يتنحى عن منصبه والبد 

ان يبدأ عهدا جديدا«.
 واعتبر مرسي ان اللجنة التي 
صدر قرار من مبارك بتش���كيلها 
الثالثاء العداد مش���روع تعديالت 

رفضها ملا وصفته ب� »الطريقة غير 
املقبولة« في حديث نائب الرئيس 
املصري عمر سليمان عن احملتجني 

ومطالبهم.
وذك����رت احلركة وه����ي إحدى 
احلركات التي فجرت االحتجاجات 
من����ذ 25 يناير، في بي����ان لها، أن 
»أساليب املخابرات التي يتبعها عمر 
سليمان في التعامل مع املعتصمني 
في مي����دان التحرير أصبحت غير 
مقبولة وأالعبيه س����تنقلب عليه 

سريعا«.
الذي  وقالت: »الشعب املصري 
خرج من أج����ل التغيير واإلطاحة 
بالطغاة ال يعترف بخارطة طريق 
عمر سليمان ويطلب رحيال فوريا 
للسلطة وإعادة احلق الصحابه من 

أبناء الشعب املصري«.
وأضاف البيان أن »تصريحات 
عمر سليمان بأن وجود املعتصمني 
التحري����ر واحملاصرين  في ميدان 
ملجلس الش����عب والذين يخرجون 
كل يوم من كليات ومصانع مختلفة 
أصبح غير محتمل وإنه لن يتحمل 

كثيرا الستمرار تلك التظاهرات هو 
تهديد واضح للمعتصمني في ميدان 
التحرير وهو تهديد غير مسموح 
به وينافي التعهدات التي تعهد بها 
بعدم التعرض للمتظاهرين الذين 
خرجوا منذ 25 يناير من أجل إسقاط 
النظام«. وأكدت احلركة رفضها ملا 
وصفت����ه ب� »احل����وار الهزلي« بني 

سليمان وأحزاب املعارضة.
وقالت في بيانه����ا: »إننا اليوم 
الذي  الهزلي  نؤكد رفضنا للحوار 
دعا إليه عمر س����ليمان واستعان 
بأحزاب كرتونية من صنع النظام 
للدخول معه في احلوار ليغرد مع 
نفسه أمام إعالمه في محاولة خلداع 
الشعب املصري دون أن يحاول تلبية 
مطالب املعتصمني في ميدان التحرير 
وفي ميادين مدن مصر املختلفة من 
الوادي  اإلسكندرية وسيناء حتى 

اجلديد وأسوان«.

ال تنازالت

وقال منسق احلركة أحمد ماهر 
إن املعتصمني ف����ي كل مصر ومن 

النار في مبنى ديوان عام محافظة 
بورسعيد في شرق البالد.

 وقطع محتجون لساعات طريق 
الزراع����ي وهو  القاهرة-اس����وان 
أطول طريق س����ريع في مصر عند 
قرية مبحافظة أسيوط في جنوب 
البالد يشكو سكانها من نقص في 

اخلبز. 
 وقال مصدر أمني إن الشرطة 
أطلقت الن����ار على احملتجني خالل 
توجههم في ساعة مبكرة إلى مديرية 
أمن محافظ����ة الوادي اجلديد التي 
توجد في مدينة اخلارجة لالحتجاج 
عل����ى وفاة مصاب من بني أكثر من 
60 أصيبوا في اشتباكات وقعت في 
املدينة مساء يوم االثنني املاضي. 

 وقال شاهد أن احملتجني أشعلوا 
النار في مبنى احملكمة ومبنى النيابة 
العامة ومبنى للنيابة اإلدارية وجزء 
من مقر احلزب الوطني الدميوقراطي 

احلاكم في املدينة.
عل����ى صعي����د االحتجاج����ات 
املتواصلة، أعلنت حركة »ش����باب 
أبريل« املصرية املعارضة أمس   6

عمر سليمان عمرو موسى

)أ.پ( ..الرئيس املصري محمد حسني مبارك مستقبال مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر سلطانوف  )رويترز( احلشود تتواصل في ميدان التحرير 

أول استقالة في الحكومة الجديدة لوزير الثقافة.. ومواجهات دامية توقع قتلى وجرحى في »الوادي الجديد«.. و»اإلخوان« تحّذر من االلتفاف على اإلرادة الشعبية

مصر: متظاهرون يدعون لـ »أسبوع الوداع«.. و »الدستورية« تقترح تعديل 6 مواد 
أبوالغيط يحّذر: الجيش قد يتدخل لحماية األمن القومي إذا حاول »المغامرون« انتزاع السلطة

سلطانوف سّلم مبارك رسالة من مدڤيديڤ:
لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لمصر

القاه��رة � د.ب.أ: وصل إلى القاهرة أمس ألكس��ندر س��لطانوف مس��اعد وزير 
خارجية روس��يا ومبعوث الرئيس الروس��ي قادما على طائرة خاصة من موسكو في 
زيارة قصيرة ملصر. ويلتقي س��لطانوف الرئيس حسني مبارك حيث يسلمه رسالة 
من الرئيس الروس��ي دميت��ري مدڤيديڤ تتناول آخر تط��ورات األوضاع في مصر 
واملنطقة. وأعلن سلطانوف ان بالده لن تتدخل في الشؤون الداخلية ملصر، واضاف 

عق��ب لقائ��ه مبارك في القاهرة أمس أن بالده »لم ولن تتدخل في الش��ؤون الداخلية 
ملصر«. وقال سلطانوف »إننا ال نريد في روسيا أن نقدم أي توصية أو وصفات ألن 
بالدنا تثق في حكمة الش��عب املصري وحكم��ة كل املصريني وكل القيادات املصرية 
وكذلك في حكمة احلكومة املصرية«. وأضاف إن »مصر ستنجح في نهاية املطاف في 

جتاوز األزمة احلالية في إطار اإلجراءات الشرعية وطريقة احلوار والتوافق«.

بطرس غالي يطالب بوساطة األمم المتحدة
لحل األزمة السياسية في مصر

هل تشكل اإلضرابات في مصر
 تهديدًا لمعاهدة السالم مع إسرائيل؟

حالقان مصريان يساهمان في »الثورة« 
بالحالقة مجانًا للمعتصمين

القاه��رة � يو.بي.آي: طالب االمني العام االس��بق 
لألمم املتحدة بطرس غالي امس األول بوساطة االمم 
املتحدة حلل االزمة السياسية في مصر والتي دخلت 

اسبوعها الثالث.
وق��ال غالي في مقابلة مع محطة تلفزيون »درمي« 
املصرية ان الوساطة الدولية مطلوبة النعدام وساطة 
محلية ميكنها ان جتد حال وسطا بني املتظاهرين الذين 

يطالبون برحيل الرئيس مبارك والنظام احلاكم.
وتس��اءل غالي الذي يش��غل ايضا منصب االمني 
العام ملجلس حقوق االنس��ان في مصر »ملاذا نرفض 

الوس��اطة الدولية... ألسنا اعضاء في االمم املتحدة... 
أليس من حقنا ان نطلب مساعدتها«؟!

واضاف »أليس��ت لنا دول صديقة تس��اعدنا هل 
نحن ف��ي جزيرة معزولة«، وق��ال انه يطرح قضية 
الوس��اطة الدولي��ة من خ��الل جتربته الش��خصية 
والذاتية التي عمل خالله��ا على حل بعض النزاعات 

في العالم.
وكان غال��ي قد ش��غل منصب وزي��ر اخلارجية 
اوائل عهد مبارك ويعتبر من السياسيني املقربني من 

الرئيس املصري.

تل أبيب � د.ب.أ: أثارت االضطرابات الداخلية في 
مصر مخاوف إس����رائيل من وصول نظام معاد إلى 
س����دة احلكم في مصر، ما قد يشكل تهديدا ملعاهدة 

السالم املوقعة بني البلدين منذ 31 عاما.
ولدى كال البلدين الكثير ليخسرانه إذا ما ألغيت 
املعاهدة، حتى بالنس����بة جلماعة اإلخوان املسلمني 
التي جتنب املتحدث باسمها اإلجابة بشكل مباشر 
عن أس����ئلة حول السالم مع إسرائيل، فان األمر لن 
يكون حتركا بسيطا حيث تعرف اجلماعة شأنها شأن 
اآلخرين أن إنهاء املعاهدة سيؤدي مبصر إلى عزلة 
سياسية وسيتسبب في خسارتها للمساعدات املالية 

الكبيرة التي تتلقاها من الواليات املتحدة.
لكن املعلقني اإلسرائيليني يشيرون إلى التصريحات 
األخيرة جلماعة اإلخوان املسلمني كمؤشرات على أن 
مصر قد تعيد النظر في املعاهدة من خالل استفتاء 

أو تصويت بالبرملان.

ولدى س����ؤاله عن مستقبل السالم حال حصلت 
جماعته على أغلبية برملانية أو إذا ما مت اختيار مرشحها 
كرئيس للجمهورية، قال عصام العريان القيادي البارز 
بجماعة اإلخوان املسلمني في تصريحات األسبوع 

املاضي إن »األمر متروك للشعب املصري«.
أما محمد مرسي املتحدث باسم اجلماعة فقال في 
مقابلة مع ش����بكة سي إن إن »إذا كنت تود احلديث 
عن معاهدة السالم مع إسرائيل، فان األمر يجب أن 
يتعلق بالبرملان. البرملان من الشعب. رأي البرملان 

البد أن يحترم«.
وقلل عوزي إيالم الباحث مبعهد دراسات األمن 
القومي وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية، من أهمية 

فكرة أن املعاهدة عرضة للخطر.
وتابع إيالم وهو مسؤول سابق باجليش اإلسرائيلي 
ووزارة الدفاع اإلسرائيلية »أفترض أن النظام في 

مصر سيبقى على عقالنيته«.

دبي � العربية.نت: رفض حالقان مصريان قضاء 
إجازتهما املعتادة كل يوم اثنني مع أس����رتيهما، 
وقررا املشاركة في املظاهرات االحتجاجية على 
طريقتهما اخلاصة، وه����ي تقدمي خدمة مجانية 
ملئات املتظاهرين املرابطني مبيدان التحرير منذ 

أكثر من أسبوعني.
وقام احلالقان بتأسيس صالون صغير لهما 
في قلب امليدان، وبحسب جريدة »أخبار اليوم« 
فإن تلك املش���اركة كان لها بالغ األثر في نفوس 
املتظاهرين الذين حرص الكثير منهم على الظهور 
مبظهر الئق أمام عش���رات الكاميرات الفضائية 
احمللي���ة واألجنبية التي التقطت لهم عش���رات 

الصور.
ويقول احلالق س����يد طه انه قرر أن يتظاهر 
ويشارك في مساعدة املتظاهرين مبهنته، فبعد أن 
تابع في وسائل اإلعالم املختلفة عن دور األطباء 
التحرير،  املتواجدين ضمن املتظاهرين مبيدان 
والذين قاموا بعمل أكثر من مستش����فى ميداني 
بالتحرير، وقاموا مبعاجلة املصابني الذين سقطوا 

خالل األيام املاضية منذ بدء املظاهرات، جاءت فكرته 
من هنا بدال من أن يتظاهر فقط مع املواطنني حيث 
قرر أن يتفاعل معهم ويقوم بتصفيف شعورهم 
وحلاهم بعد أن قضوا أكثر من أسبوعني بامليدان، 
وحتى يس����تمروا في اعتصامهم وعدم مغادرة 

امليدان ألي سبب حتى لو كان للحالقة.
وأضاف أنه قام باالتص����ال بصديقه احلالق 
أحم����د الرفاعي واتفقا على الذه����اب إلى امليدان 
للقيام باحلالقة للمتظاهرين وباملجان، وبالفعل 
أحضرا املعدات التي يس����تخدمانها في احلالقة 
واملاكين����ات الكهربائية وتوجه����ا يوم إجازتهما 
املعتادة )االثنني( املاضي صوب ميدان التحرير 
وحمل أحدهم����ا الفتة كتب عليها »حالق الثورة 
مجانا«، وقام عدد من شباب املتظاهرين بإحضار 
كرس����يني لهما وبدأ الناس في االلتفاف حولهما 

ليقوما بحالقة شعورهم.
وج����اء 3 من املتظ��اهرين وقال����وا لهما إنهم 
أبناء مهنة واحدة يريدون املساهمة ومشاركتهم 

فكرتهم هذه.

عواصم � وكاالت:  انتقد املتحدث 
البيت األبيض تصريحات  باسم 
عمر سليمان التي حتدث فيها عن 
عدم جاهزية مصر الن تكون دولة 
دميوقراطية واعتبرها تصريحات 

غير مفيدة.
واعتب����ر املتح����دث ان ه����ذه 
التصريحات ال تتماشى مع فكرة 
وضع ج����دول زمني لالصالحات 

في البالد.
كما طالب األم����ني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون القيادة املصرية 

باالصغاء ملطالب الشعب.
وقال روبرت غيبس املتحدث 
باسم البيت االبيض للصحافيني 
»ال أعتق����د ان هذا يتماش����ى بأي 
طريقة مع ما يرى اولئك الساعون 
لفرصة وحرية اكب����ر انه جدول 
زمني للتقدم«. من جهته دعا نائب 
الرئي����س االميركي ج����ون بايدن 
سليمان الى اجراء مزيد من احلوار 

مع املعارضة.
واطلع بايدن بحس����ب البيان 
الصادر ع����ن البيت األبيض على 
اخلطوات التي اتخذتها احلكومة 
لكنه حثه����ا على »اتخاذ خطوات 
فورية ملتابعة اإلصالحات«، مكررا 
املوقف األميرك����ي املتمثل في أن 
الش����عب املصري هو الذي يجب 

أن يحدد مصير بلده.
الرئيس األميركي  ودعا نائب 
إلى إجراء انتقال منظم للس����لطة 
يكون »سريعا وذا معنى وسلميا 
إلى »حتقيق  ومشروعا« ويؤدي 
تق����دم ف����وري وال رجع����ة في����ه 
ويس����تجيب لتطلعات الش����عب 

املصري«.
وكان سليمان عقب اجتماعه مع 
رؤساء حترير الصحف الرسمية 
واملس����تقلة، قد ذك����ر ان »النظام 
لن ي����زول ولن يتنحى مبارك في 

احلال«.
وحتت إحلاح رؤس����اء حترير 

انهم يشاركون فيها  اليوم.  بذلك 
فقط«.

واضاف ان »هذه الثورة هي قبل 
كل ش����يء ثورة الشباب والطبقة 
املتوسطة واذا جنحت فان الرسالة 
التي ستوجهها الى الدول العربية 
العالم ستكون قوية جدا  وسائر 
النها ليس����ت مرتبطة بالدين او 
بأي مجموع����ة ديني����ة. انظروا 
الى املتظاهرين: بينهم مسلمون 

ومسيحيون«.
واشار الى ان التجمعات اليومية 
»ال عالقة لها باالحزاب سواء كانت 

لالخوان املسلمني او غيرها«.
واضاف موس����ى »هناك مثال 
آخر، عندما انسحبت قوات االمن 
من الشوارع، لم يتعرض الكنيس 
الواق����ع في وس����ط املدينة وغير 
احملاط باحلراسة الي هجوم. لم 
يتعرض للرشق باحلجارة او الي 
كتابات. لم يقع اي حادث«. واعتبر 

ان حركة االحتجاج لن تتراجع.
وقال موسى ومكاتبه تطل على 
ميدان التحرير »كل يوم تصل فئات 
جديدة من الناس لتطالب بالتغيير« 
في امليدان. ولم يس����تبعد موسى 
االسبوع املاضي الترشح للرئاسة 
خالل االنتخابات املقبلة املفترض 

اجراؤها في سبتمبر املقبل.
وكان موسى دعا الى ضرورة 
بقاء الرئيس حس����ني مبارك في 
منصبه حتى تنتهي فترة واليته 

الرئاسية.
وقال عمرو موسى في معرض 
تصريح آخر أدلى به لشبكة سي 
إن إن االخبارية األميركية »إنني 
أعتقد أنه يتعني أن يظل الرئيس 
مبارك في منصبه حتى نهاية فترة 

تفويضه«.
وأضاف موس����ى قائ����ال »إن 
التوافق في الرأي بشأن هذه النقطة 
يتزايد بسبب اعتبارات دستورية 

محددة«.

وكان سليمان يتحدث اثناء لقاء 
مع صحافيني مصريني.

وقال سليمان ان جهاز املخابرات 
املصري الذي تولى رئاسته لسنوات 
بذل جهدا »لتسليم هؤالء من اخلارج 
وهم مرتبطون بقيادات خارجية 

وخاصة تنظيم القاعدة«.
من جهته رف����ض االمني العام 
ال����دول العربي����ة عمرو  جلامعة 
موسى تخوف الغرب من قيام دولة 
اسالمية في مصر قائال ان ذلك ال 
اس����اس له، مضيفا ان االنتفاضة 
الش����عبية التي تشهدها بالده لن 

يخف زخمها.
وقال موسى في مقابلة نشرتها 
صحيفة »لوموند« أمس ان »هذه 
املخاطر ال اس����اس لها، انا مدرك 
للمعضلة التي يواجهها الغرب فهي 
تثير مخاوفه ال����ى حد ان بعض 
املثقفني والسياسيني مستعدون 
للتضحية بالدميوقراطية بحجة 
اال ان  الدي����ن«،  تخوفه����م م����ن 
»حتليلهم خاطئ وهذه سياس����ة 

غير مجدية«.
وتابع ان »االخوان املس����لمني 
لم يقودوا التظاهرات وال يقومون 

له����م  إن متش����ددين اس����الميني 
صالت بتنظيم القاعدة كانوا بني 
آالف الس����جناء الذي����ن فروا من 
الشهر املاضي  السجون املصرية 
التي صاحبت  اثناء االضطرابات 
انتفاضة ش����عبية ض����د الرئيس 

حسني مبارك.
ونقل����ت وكالة أنباء الش����رق 
األوسط عن سليمان قوله ان بعض 
الفارين ينتم����ون إلى »تنظيمات 
جهادية« لم تغير أفكارها ولم توافق 

على نبذ العنف.

الصحف املصري����ة لتوضيح ما 
يعنيه ق����ال ان����ه ال يعني وقوع 
انقالب عس����كري، ولكن »فوضى 
مؤسساتية تتسبب فيها جهة غير 
جاهزة ألن حتكم مصر«، حسب 
ما قال عمرو خفاجي نائب رئيس 
حترير صحيفة الشروق املستقلة 
الذي حضر االجتماع، والذي أضاف 
»لم يكن يعن����ي انقالبا باملفهوم 

الكالسيكي«.
وفي س����ياق آخر، ق����ال نائب 
الرئيس املصري عمر س����ليمان 

البيت األبيض ينتقد تصريحات سليمان حول عدم جاهزية مصر للديموقراطية

موسى: ال خطر من تحول مصر إل ى دولة إسالمية


