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 عواصمـ  وكاالت: نسب مركز قضايا اخلليج 
إلى مصادر مقربة من حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم أن مشاورات مكثفة جرت 
األسبوع املاضي بحضور مسؤولني إماراتيني 
وسعوديني وأميركيني للبت في مرحلة ما بعد 
الرئيس املصري حسني مبارك بعد أن توصل 
اجلميــــع إلى قناعة تامــــة بأنه بات من غير 

املمكن عودة األوضاع في مصر إلى ما قبل ٢٥ 
يناير املاضي. وأضافت املصادر للمركز ومقره 
لندن أن املسؤولني األميركيني اقترحوا على 
اجلانب اإلماراتي استضافة مبارك «للحيلولة 
دون تعرضه ملالحقات قانونية في املرحلة 
املقبلة وبحســــب املصادر نفسها فإن زيارة 
وزير اخلارجية اإلماراتي الشيخ عبداهللا بن 

زايد آل نهيان إلــــى القاهرة الثالثاء املاضي 
جاءت عقب نهاية املشاورات بني املسؤولني 
اإلماراتيني والسعوديني واألميركيني، حيث 
عرض وزير اخلارجية على الرئيس املصري 
اإلقامة في دبي حيث سيكون محصنا إزاء أي 
مالحقات قانونية بخالف ما لو قرر الذهاب 

إلى أملانيا.

 مصادر خليجية: اإلمارات عرضت على مبارك اإلقامة فيها 

 مبارك يتعهد بجدول زمني لإلصالح وتعديل الدستور وبانتخابات نزيهة 
 أوباما يعقد اجتماعاً عاجالً بفريقه األمني.. والمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية يقرر االنعقاد بشكل دائم لمتابعة األوضاع 

 الرئيس املصري حسني مبارك ملقيا كلمته أمس  نائب الرئيس املصري عمر سليمان مخاطبا جموع املتظاهرين  

(أ.ف.پ)   صورة ليلية للحشود التي اجتمعت أمس في ميدان التحرير 

  وذكر شهود عيان أن احملامني 
اقتحموا احلاجز األمني الذي تقيمه 
قوات األمن املركزي حول القصر، 

مرددين «سلمية.. سلمية».
  وتشير تقديرات احملامني إلى 
مشاركة ما يتراوح بني ٣٠ ألفا 

و٤٠ ألف محام في املسيرة.
  وأفاد الشـــهود بأن احملامني 
حملوا الفتات ورددوا شعارات 
تؤكـــد تضامنهـــم مـــع مطالب 

الشعب.

  العاملون في القصر العيني 

  على غـــرار احملامـــني، نظم 
العاملون في القصر العيني اكبر 
مستشفيات القاهرة أمس، مسيرة 
توجهت الى مبنى مجلس الشعب 
لالنضمام الى مئات املتظاهرين 
الذين يعتصمون هناك منذ يومني 
كما افاد مراسل الوكالة الفرنسية 

لالنباء.
  وســـار نحو ثالثة آالف من 
العاملني في املستشفى التعليمي 
الواقع في جزيرة املنيل، الى مبنى 
البرملان غير البعيد لينضموا الى 
غيرهم من العاملني في القطاع 
الطبي القادمني من مناطق مختلفة 

في البالد.
الطبيبة    وأكدت سهى محمد 
املقيمة في املستشفى، ان مطالب 
احملتجني سياسية في املقام االول. 
وتقول «هـــذا التحرك ليس له 
اي دخل مبرتباتنا انه من اجل 

احلصول على احلرية».
القادر الطالب في    وقال عبد 
كلية الطب بجامعة الزقازيق في 
دلتا النيل، الذي جاء الى القاهرة 
لالنضمام الـــى احملتجني «اريد 
الـــى زمالئي االطباء  االنضمام 
في القاهرة، مركز الثورة. نريد 
احلصـــول علـــى حقوقنا نريد 
محاكمة املسؤولني عن السرقة 

والفساد واجلرائم».

ومكتســـبات وطموحات شعب 
مصر العظيم».

  وقد عرض التلفزيون املصري 
لقطات أمس ظهر فيها الرئيس 
حســـني مبارك في اجتماع مع 

نائبه عمر سليمان.
  وظهر الرئيس مبارك جالسا 
إلـــى مكتبه صامتـــا بينما كان 
ســـليمان يتحدث. ولم يتضح 
على الفور التوقيت الذي عقد فيه 
االجتماع. وقد أعقبه اجتماع مع 

رئيس احلكومة احمد شفيق.
  وقال مراســـل وكالة األنباء 
األملانية(د.ب.أ) إن املتظاهرين 
الذيـــن جتاوز عددهـــم مليون 
شخص مساء استقبلوا بفرحة 
مشـــوبة باحلذر بيان املجلس 
األعلى للقوات املسلحة على أنه 
في حالـــة انعقاد دائم لبحث ما 

ميكن اتخاذه من إجراءات.
  وقال شهود عيان حتدثوا لـ 
«د.ب.أ» إن أهالي املناطق واألحياء 
التحرير بدأوا  احمليطة مبيدان 
في التدفق بكثافـــة على ميدان 
التحرير مصطحبني معهم أطفالهم 

الصغار.
  من جانبه دعا وائل غنيم مفجر 
«ثورة ٢٥ يناير» عبر صفحته 
على الفيس بوك املتظاهرين الى 
توخي احلذر. وقال لهم على موقع 
تويتر «ايها الشباب لم تستسلموا 
للتكهنات من االن انتظروا حتى 

تروا»، مضيفا «حتيا مصر».

  ٣٠ ألف محام أمام قصر عابدين 

  ولفت أمس انضمام احملامني 
الـــى املتظاهرين حيث انطلقت 
مسيرة لرجال القانون املصريني 
أمس من أمام مقر نقابتهم العامة 
في شارع رمسيس، وسط القاهرة، 
لتصل إلى قصر عابدين بالعاصمة 
املصرية، والذي يبعد نحو خمسة 

كيلومترات عن مقر النقابة.

االوسط ذكرت ان املجلس االعلى 
للقوات املسلحة قرر االنعقاد بشكل 

دائم ملتابعة االوضاع في مصر.
  واضافــــت الوكالة ان املجلس 
عقد اجتماعه برئاسة املشير محمد 
حسني طنطاوي القائد العام للقوات 

املسلحة ووزير الدفاع.
الوكالة عــــن «البيان    ونقلت 
رقم واحــــد» قولــــه «انطالقا من 
مسؤولية القوات املسلحة والتزاما 
بحماية الشعب ورعاية مصاحله 
وأمنه وحرصا على سالمة الوطن 
واملواطنني ومكتسبات شعب مصر 
العظيم وممتلكاته وتأكيدا وتأييدا 
ملطالب الشعب املشروعة..انعقد 
املجلس األعلى للقوات املســــلحة 
املوقــــف حتى  لبحث تطــــورات 

تاريخه.
  وقرر املجلس االستمرار في 
االنعقاد بشكل متواصل لبحث 
مـــا ميكن اتخاذه مـــن اجراءات 
الوطن  وتدابير للحفـــاظ على 

األميركي باراك أوباما بفريق االمن 
القومي لبحث الوضع بعد خطاب 

مبارك.
  وقبل ذلك قال في كلمة ألقاها 
في واليــــة ميتشــــغن األميركية 
مبناســــبة تطورات األحداث التي 
تشهدها مصر حاليا: «نشهد تاريخا 
يتشكل... ألن شعب مصر يطالب 

بالتغيير».
  ونــــوه أوباما بدور الشــــباب 
املصري في حركة التغيير، مؤكدا 
أنهم «كانوا في الصدارة» بالنسبة 
لقيادة موجة التعبير عن تطلعات 

الشعب املصري.
  وتابع الرئيس األميركي: «إذا ما 
أردنا أن منضي قدما لألمام فعليهم 
(املصريني) التأكد من دعم الواليات 
املتحدة للعملية الدميوقراطية في 

مصر».

  االنعقاد بشكل دائم

  وكانــــت وكالة انباء الشــــرق 

صعبة ال يصح االســـتمرار بها 
وتلحق بنا خســـائر اقتصادية 
وننتهي ليوم يصبح معها الشباب 
الداعون لإلصالح أول املتضررين 
منها، األمر ليس متعلقا بحسني 
مبارك لقد بات االمر متعلقا مبصر 
أبنائها  بحاضرهـــا ومســـتقبل 
واملصريون جميعا بخندق واحد 
وعلينا مواصلة احلوار الذي بدأناه 

بعيدا عن اخلالف والتناحر».
  وأضاف أمضيت عمري دفاعا 
عن مصر عشـــت أيام االنكسار 
واالحتالل وأيام العبور والنصر 
والتحرير وواجهت املوت مرات 
عديدة طيارا وفـــي أديس ابابا، 
لم أخضع يوما لضغوط أجنبية 
أو امالءات، لم اسع يوما لسلطة 
زائفة واألغلبية الكاسحة من ابناء 
الشعب يعرفون من هو حسني 
مبارك ويحز في أنفسهم ما أالقيه 

اليوم من أبناء وطني.
  مــــن جانبه، اجتمــــع الرئيس 

بطلــــب تعديل املواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ 
و٩٣ و١٨٩ فضال عن الغاء املادة ١٧٩ 
من الدستور مع تأكيد االستعداد 
للتقدم بطلب تعديل كل املواد التي 
تنتهي اليها اللجنة الدســــتورية 

وفق ما تراه».
  وأشار الى ان هذه التعديالت 
تستهدف «تسهيل الترشح للرئاسة 
واعتماد عدد محدد من الرئاسات 
لضمان تداول السلطة كما تؤكد 
اختصاص القضاء في النظر بصحة 
انتخاب أعضاء البرملان والغاء املادة 
١٧٩ يفتح الباب أمام ايقاف العمل 
بقانون الطوارئ فور عودة الهدوء 
وتوافر احلاالت املمكنة لرفع حالة 

الطوارئ».

  األولوية

  وأكد ان األولويـــة اليوم هي 
اســـتعادة الثقة بـــني املصريني 
والثقة بـــأن التغيير الذي بدأناه 
ال عودة فيه، مصر تشهد أوقاتا 

ال حتتمــــل اجلدل أو التأويل عدم 
ترشيحي لالنتخابات املقبلة مكتفيا 
مبــــا قدمته من عطــــاءات للوطن 
وأعلنت متســــكي بذلك ومتسكا 
مماثال وبذات القــــدر باملضي في 
النهوض مبسؤولياتي في حماية 
الدستور حتى يتم تسليم السلطة 
واملسؤولية ملن يختاره الناخبون 
في سبتمبر املقبل بانتخابات حرة 
ونزيهة وسأحافظ على هذا القسم 

حتى نبلغ مبصر بر األمان.
  وأضاف: لقــــد طرحت رؤيتي 
ملتزمــــا مبســــؤوليتي للخروج 
بالوطن من هذه األوقات العصيبة 
متطلعا لدعم كل حريص على مصر 
وشعبها لننجح في حتويلها الى 
واقع ملموس وفق تضامن تسهر 

على تنفيذه قواتنا املسلحة.
  وباإلشارة الى احلوار الوطني 
قال «بدأنا حوارا بناء يضم شباب 
مصر الذين دعوا للتغيير وكافة 
القوى السياسية وقد توافق احلوار 
على توافق مبدئي يضع أقدامنا على 
بداية الطريق الصحيح للخروج من 
األزمة ويتعني مواصلته بجدول 
زمني محدد ميضي يوما بعد يوم 
على طريق االنتقال السلمي للسلطة 

من اآلن الى سبتمبر املقبل».
  واعتبــــر أن هذا احلوار تالقى 
على «تشــــكيل جلنة دســــتورية 
الدستور  تتولى دراســــة تعديل 
وتشــــكيل جلنة متابعــــة تتولى 
متابعــــة تنفيذ ما تعهدت به أمام 
الشعب وقد حرصت على تشكيل 
اللجنتني من الشخصيات املشهود 

لها بالتجرد» 
  واضاف «تلقيت باألمس تقريرا 
بالتعديالت الدستورية ذات االولوية 
املقترحة من اللجنة التي شكلتها 
القانون وإنني جتاوبا  من فقهاء 
مع مــــا تضمنه تقرير اللجنة من 
مقترحات ومبقتضى صالحياتي 
اليوم  وفقا للدستور فقد تقدمت 

 عواصمـ  وكاالت: أعلن الرئيس 
املصــــري محمد حســــني مبارك 
تفويض صالحياته لنائب الرئيس 
عمر سليمان وقال: «وإنني إذ أعي 
خطورة الوضع الذي يفرض علينا 
تغليب املصلحة العليا للوطن وأن 
نضع مصــــر أوال، رأيت تفويض 
نائــــب رئيــــس اجلمهوريــــة في 
اختصاص الرئيــــس على النحو 
الذي يحدده الدســــتور وأنا أعلم 
أن مصر ستتجاوز أزمتها ستقف 
من جديد بصدق واخالص أبنائها 

وسترد كيد الكائدين».
  واذ توجه بخطابه املنتظر أمس 
الى الشباب قائال «اتوجه الى شباب 
مصر مبيدان التحرير وعلى اتساع 
أرضها بحديث من القلب، حديث 
االب ألبنائه وبناته، أنا أعتز بكم 
رمزا جليل مصري يدعو للتغيير 
لألفضل ويصنع املستقبل «واعتبر 
أن دماء شــــهدائكم وجرحاكم لن 
الذين  تضيع هدرا وسأحاســــب 
أجرموا بحق شــــبابنا بأقصى ما 
تقرره أحكام القانون من عقوبات 
رادعــــة، وأقــــول لعائالتهم انني 
تأملت كل األلم من أجلهم، والتزامي 
بصوتكم ومطالبكم التزام ال رجعة 
فيه وأنــــا عــــازم كل العزم على 
الوفاء مبا تعهدت به بكل اجلدية 

والصدق».
  واعلــــن الرئيــــس املصري أن 
التزامه هــــذا «ينطلق من اقتناع 
بصدق ونقاء نواياكم وحترككم 
وأن مطالبكم عادلة ومشــــروعة 
فاألخطاء واردة في اي دولة ولكن 
املهم االعتراف بها ومحاسبة من 
قام بها، وأنا ال أجد غضاضة في 
االستماع لشباب بالدي والتجاوب 
معهم ولكن ما لــــن أقبله أبدا أن 
أستمع المالءات أجنبية من اخلارج 

أيا كان مصدرها».
  وجدد مبارك رفضه الترشــــح 
لوالية ثانية قائال «أعلنت بعبارات 

 البرادعي يقترح تشكيل مجلس ثالثي وحكومة وحدة وطنية

 النائب العام بمصر يوجه اتهامات بالفساد
  لجرانة وعز ورشيد والمغربي 

 ڤييناـ  أ.ف.پ: اقترح املعارض املصري محمد 
البرادعي تشكيل مجلس ثالثي وحكومة وحدة 

وطنية خلفا لنظام الرئيس حسني مبارك.
  وقال البرادعي في مقابلة مع صحيفة «داي 
برس» النمساوية تنشر كاملة اليوم «اقترح 
مجلسا رئاسيا يضم ثالث شخصيات وحكومة 
وحدة وطنية. هـــذه احلكومة يجب ان تضم 
خبراء موثوقني». واضاف املدير العام السابق 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه «بعد مرحلة 
انتقالية تستمر ســـنة تنظم انتخابات حرة 
ودميوقراطية، ينبغي كذلك صياغة دستور 

انتقالي خالل هذه االشهر االثنى عشر».
  وقال البرادعي «لكن الناس في الشارع لديهم 
املشاعر نفسها جتاه سليمان مثل مبارك، سليمان 
ليس سوى صورة معكوسة ملبارك»، مؤكدا انه 

لم يشارك في احلوار بني السلطة واملعارضة.

 القاهرةـ  رويترز: وجه النائب العام املصري 
عبد املجيد محمود اتهامات بالفســـاد إلى ثالثة 
وزراء سابقني ومسؤول كبير سابق في احلزب 

الوطني الدميوقراطي احلاكم.
  وقالت مصادر قضائية إن النائب العام اتهم 
زهير جرانة وزير الســـياحة السابق بارتكاب 
«جرائم التربح وتســـهيل التعدي على أراضي 

الدولة واإلضرار العمدي باملال العام.
  وقال مصدر إن من بـــني االتهامات املوجهة 
جلرانة قيامه بتخصيص مســـاحة ٢٥ مليون 
متر مربع من أراضي الدولة باملخالفة للقواعد 
واإلجراءات الواجبة االتباع لشركة أوراسكوم 
للسياحة والفنادق مبحافظة البحر األحمر بسعر 

دوالر واحد للمتر املربع.
  وقال املصـــدر إن النائـــب العام وجه ألمني 
التنظيم الســـابق في احلـــزب أحـــمد عــز تهم 
«العـــدوان على املال العام وذلك باســــــتيالئه 
على أموال شـــركة الدخيلة للحديد والصــلب 

إلجراء مبادلة صورية بني أسهم شركته اخلاصة 
(العز حلديد التسليح) وأسهم شركة الدخيـــلة 
باملخـــالفة لقــــانون هيئة سوق املال وبيعها 
لشـــركته على خمســـة أقســـاط ولم يلـــتزم 

بسدادها».
  حيث من املنتظر رفع احلصانة البرملانية عن 

عز للتحقيق معه.
  كما وجه النائـــب العام تهما لوزير التجارة 
والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب 
«جرائم االستيالء على املال العام واإلضرار العمدي 

به والتربح».
  وكذلك وجـــه إلى وزير اإلســـكان واملرافق 
والتنمية العمرانية أحمد املغربي تهما من بينها 
«اتخاذ إجراءات إلرساء بيع قرية آمون بأسوان 
اململوكة لشـــركة مصر للسياحة  (قطاع عام) 
لشـــركة بالم هيلز التي يساهم فيها واململوكة 
البن خالته وذلك بإجـــراءات مخالفة وال تتفق 

مع ثمن املثل».

 أكد التزامه باالنتقال السلمي للسلطة 

 سليمان للمتظاهرين: عودوا إلى دياركم وأعمالكم 
 القاهرةـ  وكاالت: أعلن نائب الرئيس املصري 
عمر سليمان التزامه «بإجراء كل ما يلزم لتحقيق 
االنتقال السلمي للسلطة وفقا ألحكام الدستور» 
وقال «بعد تفويضي من الرئيس مبارك أطالب 
اجلميع باملساهمة في عودة احلياة لطبيعتها».

ــباب قائال «عودوا الى دياركم    وخاطب الش
وأعمالكم»، مؤكدا ان «حركة شباب ٢٥ يناير جنحت 
في إحداث تغيير مهم في مسار الدميوقراطية»، 
داعيا إياهم الى «أال تستمعوا لإلذاعات والقنوات 

املغرضة، لقد دقت ساعة العمل».
ــليمان أن هذا «الشعب لن ينجرف    وأكد س
للفوضى ولن يسمح ألصحاب أجندات التخريب 

بأن يكون لهم وجود بيننا». 

  وقبل ذلك، قالت وكالة انباء الشرق األوسط 
أمس إن تصريحات عمر سليمان نائب الرئيس 
حملطات تلفزيونية أميركية والتي أشارت الى ان 
املصريني غير مستعدين للدميوقراطية أخرجت 

عن سياقها.
  وقالت الوكالة «بعض اجلمل من تصريحاته 
ــذت على  ــي» األميركية أخ ــه بي س ــاة «اي لقن
محمل غير صحيح خاصة تعليقه حول التحول 
ــد أنه مؤمن  ــي في مصر حيث أك الدميوقراط

بالدميوقراطية».
  وأضافت نقال عن سليمان «إننا نسعى ألن 
ــة مبصر.. وان أي  ــر ثقافة الدميوقراطي تنتش
ــير آخر لهذه العبارات هو تفسير مغلوط  تفس

وفى غير محله».
ــبكة «ايه  ــك توضيحا ملا اوردته، ش   جاء ذل
ــان  ــي» في القاهرة يوم االثنني على لس بي س
ــا إذا كان يؤمن  ــؤال عم ــليمان ردا على س س
بالدميوقراطية فرد قائال باالجنليزية «اجلميع 
يؤمنون بالدميوقراطية لكن متى تفعل ذلك.. عندما 

يكون لدى الشعب ثقافة الدميوقراطية».
ــرق  ــي البيان الذي بثته وكالة انباء الش   وف
األوسط أشاد سليمان باملتظاهرين الشبان الذين 
خرجوا في ٢٥ يناير والذين تقول احلكومة انهم 
مختلفون عن أولئك الذين مازالوا موجودين في 
ميدان التحرير والذين تصفهم بأن لهم برامج 

خاصة ويخضعون لتأثير دخالء. 

 أعلنت وزارة الداخلية أمس أن أي جتمعات 
أو مسيرات تقام عقب صالة اجلمعة اليوم خارج 
مسجد الدولة الكبير أو غيره من األماكن تعد 

مخالفة لقانون التجمعات العامة. 
  وأكدت الوزارة في بيـــان لها: انطالقا من 
مبدأ «األمن مســـــؤولية اجلميع» فإن وزارة 
الداخليـــة تود التأكـــيد علـــى أهمية وعـــي 
التي  املواطن وإدراكـــه لطبيعة األحــــــداث 
متر بها املنطـــقة من تطورات ومستجـــدات 
ومتغــيرات تلقـــي بظاللها على اجلميع وأن 
املواطـــن هـــو صـــمام األمــــان فيها والســـور 
الواقــي وضـــمان االستقرار»، لذا تؤكد الوزارة 
على أن اي جتمعات أو مســـيرات تقـام عقب 
صالة اجلمعة خارج مســـجد الدولة الكبـــير 
أو غيــره من األماكـــن تـــعد مخالفة لقانون 
التجمعات العامـــة ـ األمر الذي يتطـلب وعي 
اجلميع بأبعاد املوقف وتغليب مصلحة أمن 

الوطن العليا على اجلميع.
  وشددت الوزارة على أنها لن تسمح مطلقا 
ألي كان بتجـــاوز تلـــك القوانني وســـتتخذ 
الوزارة اإلجراءات املناسبة جتاه من يخالف 
ذلك، مطالبة اجلميـــع بالتعاون لضمان أمن 

املواطن واملقيم.
  وكان حـــزب األمة قد أعلـــن إصراراه على 
تنظيم وقفة تضامنية سلمية مع مصر بساحة 
مسجد الدولة الكبير رغم تشديد نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود 

على منع ذلك. 

 «الداخلية الكويتية»:
  أي تجمعات أو مسيرات  تعد 
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