
التطورات في مصرالجمعة  11  فبراير  2011   36

معتصمو التحرير يدعون للتضامن مع الشعب اإليراني في مواجهة الظلم والفساد
و»اإلخوان« ينأون بأنفسهم عن طهران ويرفضون قيام دولة دينية

حتذيرا قاس����يا إلى املعارضة من 
اليوم  مغبة أي محاولة للتظاهر 

اجلمعة.
وقال قائد احلرس الثوري في 
طهران اجلنرال حس����ن حمداني 
الرسمية اإليرانية  لوكالة األنباء 
»إن على الغوغائين املعارضن أن 
يعلموا أننا نعتبرهم أعداء للثورة 
وجواسيس وسنتصدى لدسائسهم 
العام  املدعي  أعل����ن  بقوة«. فيما 
اإليراني غالم حسن إيجائي »أنه 
حترك سياسي يرمي إلى تقسيم 

األمة«.
من جهته، قال رئيس السلطة 

إلى ذلك، قال محمد مرس����ي، 
عضو مكتب اإلرش����اد واملتحدث 
اإلعالمي باسم جماعة اإلخوان ان 
التنظيم ل����م يبدأ بعد احلوار مع 
النظام، وان اجللس����ة التي جرت 
مع نائب الرئيس عمر سليمان »لم 
تكن حوارا مبفهومه الصحيح، وإمنا 
خطوة لتدشن احلوار«، كما أشار 
الى معارضته لقيام دولة دينية في 
مصر ألنها »ضد اإلسالم«، ونأى 
بنفسه عن التصريحات الصادرة 
من إيران وحزب اهلل لدعم املعارضة 

املصرية.
وفيما يتعلق مبوقف اإلخوان 

القضائية في إيران صادق الريجاني 
ان التعامل بقسوة مع املتظاهرين 
يتعلق بخيار للمرشد األعلى علي 

خامنئي.

تدشين الحوار

وكان زعيما املعارضة اإليرانية 
البارزان مير حس����ن موس����وي 
ف����ي االنتخابات  الفعلي  الفائ����ز 
الرئاسية األخيرة بإيران ومهدي 
الس����ابق  البرملان  كروبي رئيس 
قد طلب����ا تنظيم تظاهرة غدا بعد 
التحركات املطالبة بالتغيير للشعب 

املصري.

م����ن معاهدة الس����الم املبرمة مع 
إسرائيل في حال تغيير النظام، قال 
مرسي: »مصر دولة كبيرة، ولديها 
مؤسسات وبرملان، وبعد ان يكون 
البرملان منتخبا بإرادة الشعب وله 
حق تشكيل احلكومة وإسقاطها، 
فإنه ه����و الذي يح����دد االتفاقات 
واملعاهدات اخلارجية التي ستكون 

وفقا لإلرادة السياسية«.
وتناول مرس����ي التصريحات 
اإليراني����ة والغربية بدعم الثورة 
املصرية، فقال ان اإلخوان »ليسوا 
مسؤولن عن التصريحات اخلارجية 
سواء من إيران او لبنان او غيرها 

وال يري����دون ان يتدخل أحد في 
شؤون مصر الداخلية«.

إساءة بالغة

وأضاف ان ما يجري في مصر 
»ثورة شعبية مصرية خالصة وال 
يس����تطيع احد ان ينسب الفضل 
لنفسه في القيام بها«، وسخر من 
اتهام األجه����زة األمنية املصرية 
حلركة حماس بلع����ب دور فيما 
حصل قائال: »إن ذلك ميثل إساءة 
بالغة ملص����ر.. كيف للمحاصرين 
في غزة أو غيرهم أن يحركوا 80 

مليون مصري«.

وفي رده على سؤال عن تخوف 
الغرب من س����يطرة اإلسالم قال 
الرسمي  الناطق  العريان،  عصام 
باسم التنظيم، ان املخاوف الغربية 
من اإلس����الم »كالم مردود عليه، 
خاصة ان اإلس����الم يؤمن بحرية 
املعتق����دات وال يري����د من أحد ان 
يفرض عل����ى أح����د معتقداته«، 
موضحا ان اإلخوان ضد »الدولة 
الدينية ألن اإلسالم ضدها، بينما 
هم مع الدولة املدنية ذات املرجعية 

اإلسالمية«.
وكان����ت جماع����ة »اإلخ����وان 
املسلمون«، قد حافظت على ظهورها 

القاه����رة � أ.ش.أ: دع����ا آالف 
الشباب املصرين مبيدان التحرير 
إلى التضامن مع الشعب اإليراني 
الذي يواجه أبش����ع صور الظلم 

والفساد.
وقال املعتصم����ون � في بيان 
وزع امس حتت عنوان )من أحرار 
مصر.. إلى أح����رار إيران( ووجه 
إلى املعتصمن والشعب املصري 
العظماء.. يا  � »أيها املصري����ون 
أبناء احلض����ارة الفرعونية التي 
نش����رت النور بالعالم لقد حاول 
البع����ض س����رقة ثورتكم وخرج 
علينا خامنئي وتابعه نصر اهلل 
لإلساءة إلى ثورتكم والوقيعة بن 
نس����يج األمة باحلديث عن ثورة 
إسالمية لس����لخ إخواننا األقباط 

عن ثورتنا«.
الش����عب  البيان »ان  وأضاف 
املصري العظيم يدرك هذه األهداف 
اخلبيثة لنشر الفوضى والشقاق 
مبصر وش����عبنا الذي قام بأروع 
وأش����رف ثورة بالتاريخ لن يدع 
الفرصة ملثل هؤالء لسرقة ثورتنا 
املستمرة حتى التغيير الدميوقراطي 
الش����امل وصوال لدول����ة مدنية 
حضارية تنير الش����رق األوسط 

برمته كما كانت مصر دائما«.

الثورة الخضراء

وأش����ار إلى أن قادة وأعضاء 
»الثورة اخلضراء« بإيران قرروا 
تخصيص يوم اجلمعة للتضامن مع 
الشعب املصري، داعيا املصرين إلى 
أن يردوا اجلميل ل� »هؤالء الشرفاء 
بتخصيص اليوم نفسه للتضامن 
مع الش����عب اإليراني الذي يعاني 
الديكتاتورية والظلم والفساد وقتل 
جيش املاللي املئات منه بتعليمات 
من خامنئي عندما ثار ضد الظلم 
في ثورة بيض����اء احتجاجا على 
تزوير االنتخابات الرئاسية لصالح 

الديكتاتور جناد«.
ودعا البيان الذي وقع باس����م 
»اللجنة الشعبية املصرية للتضامن 
مع انتفاضة الشعب اإليراني« إلى 
تنظيم مظاهرة سلمية رمزية أمام 
الس����فارة اإليرانية بشارع رفاعة 
الش����عب  بالدق����ي للتضامن مع 
اإليران����ي، حيث يه����دد خامنئي 
بس����حق املتظاهرين كما فعل من 
قبل وقتل املئات منهم حتت عجالت 

الدبابات.
وكان احلرس الثوري اإليراني 
التابع ملرشد الثورة بإيران قد وجه 

املتواضع ضمن االحتجاجات التي 
تش����هدها مصر، ويعقد عدد من 
القيادين فيها مؤمترات صحافية 
كل يوم لعرض وجهة نظرهم جتاه 

األحداث.

الحرية والعدالة

وأكد قياديو اجلماعة س����ابقا 
انه »ليس لديهم في الفترة املقبلة 
مرشح للرئاس����ة، وانهم يريدون 
احلرية والعدالة للشعب املصري، 
وانهم على االستعداد التام للنهوض 
بالوطن العزيز واملشاركة الفاعلة 

في إخراجه من أزمته الراهنة«.

رداً على خطابي خامنئي وحسن نصراهلل مؤكدين أن هدفهما كان اإلساءة إلى الثورة والوقيعة بين نسيج األمة

مكرم محمد أحمد 

الفريق سعد الدين الشاذلي 

)رويترز(احد املتظاهرين يرفع املصحف الشريف والصليب في يديه خالل االحتجاج في ميدان التحرير للتعبير عن تضامن نسيجي االمة املصرية مسلميها ومسيحييها 

.. والصين ترفض 
التدخل الخارجي

في الشؤون المصرية
 الصنيـ  يو.بي.آي: رفضت 
الصني أمس أي تدخل خارجي 

في الشؤون املصرية.
أنباء الصني  ــة  ونقلت وكال
اجلديدة »شينخوا« عن املتحدث 
ــة الصينية ما  ــم اخلارجي باس
ــو قوله إن الصني ترى  تشاوش
أنه يتعني أن تقرر مصر شؤونها 
»بشكل مستقل من دون أي تدخل 

أجنبي«.
ــة  ــر دول ــاف ان مص وأض
كبرى في العالم العربي وأفريقيا 
واستقرارها ينعكس على املنطقة 
بكاملها وتراقب الصني الوضع 

عن كثب.
وأضاف »نعتقد أن لدى مصر 
احلكمة والقدرة إليجاد احللول 
الوقت  ــذا  ــة وجتاوز ه املالئم
املتحدث باسم  الصعب«. وكان 
اخلارجية األميركية فيليب كراولي 
قد قال في وقت سابق ردا على 
تعليقات وزير اخلارجية املصري 
التدخل  ابوالغيط برفض  احمد 
االميركي في الشؤون املصرية 
ان واشنطن ال تسعى »الى فرض 
أي شيء«، ورفض اعتبار املطالبة 
باإللغاء الفوري حلالة الطوارئ 
»تدخال« في شؤون مصر وأكد 
ان حل األزمة يجب ان ينبع من 

املصريني أنفسهم.

وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة األسبق 

القاهرة � أ.ش.أ: توفي الفريق س����عد الدين الشاذلي 
رئيس أركان حرب القوات املس����لحة األس����بق امس بعد 

معاناة طويلة مع املرض.
والفريق س����عد الدين الش����اذلي من مواليد محافظة 
الغربية عام 1922 وش����غل منص����ب رئيس أركان حرب 
القوات املسلحة خالل الفترة من 16 مايو عام 1971 إلى 13 
ديسمبر عام 1973 ومن أبرز احملطات في حياته املشاركة 

في انتصار أكتوبر عام 1973.
والفقيد شغل العديد من املناصب العسكرية وعرف 
عنه كفاءته العسكرية الكبيرة، وتاريخه العسكري مليء 
بالنجاحات واألداء الفذ، فقد أسس أول وحدة قوات مظلية 
مصرية خالل الفترة من 1954 الى عام 1959، وكان قائدا 
ألول قوات عربي����ة موحدة في الكونغو كجزء من قوات 
األمم املتحدة 1960 - 1961، وعمل ملحقا عسكريا في لندن 
61 - 1963 فقائدا للواء مش����اة م����ن 65 إلى 1966، فقائدا 
للقوات اخلاصة )املظ����الت والصاعقة( من 67 إلى 1969 

فقائدا ملنطقة البحر األحمر العسكرية 70 - 1971.
وبعد تركه اخلدمة بالقوات املسلحة عن الفريق سعد 
الدين الشاذلي سفيرا ملصر في بريطانيا من 74 إلى 1975 
فسفيرا ملصر لدى البرتغال 75 - 1978 قبل أن يسافر الى 

خارج مصر ويعود اليها عام 1992.
وقد تدهورت حالته الصحية في الفترة األخيرة، وأوفد 
الرئيس حس����نى مبارك، كبير أمناء رئاسة اجلمهورية 
لالطمئنان على صحته وإبالغه متنيات الرئيس له بالشفاء 
العاجل. وللفقيد العديد من املؤلفات منها »حرب أكتوبر« 
و»اخليار العسكري العربي« و»أربع سنوات في السلك 

الديبلوماسي«.

»ناسا« تكّرم فتاة مصرية 
قتلت في »التحرير«

نقيب الصحافيين:
أنا في إجازة مفتوحة

� د.ب.أ: قال عالم  القاه����رة 
الفضاء املصري الشاب عصام 
حجي إنه حص����ل على موافقة 
وكالة »ناس����ا« الفضائية على 
طلبه بوضع اسم »سالي زهران« 
التي استش����هدت في مظاهرات 
التحرير  املصرين في مي����دان 
القاهرة على  وس����ط العاصمة 
إحدى املركبات الفضائية املتجهة 

إلى املريخ.
وأض����اف حج����ي أن هناك 
تقلي����دا متبعا في معمل »الدفع 
الصاروخ����ي النف����اث« � إحدى 
املؤسسات العلمية املسؤولة عن 
اكتشاف املريخ والتابع لوكالة 
ناسا الفضائية � بوضع أسماء 
مواطنن من كل دول العالم وفق 
اقتراح من أي مواطن أميركي أو 
من أحد العاملن في »ناسا« بناء 
على طلب مقدم إلدارة »ناسا«.

القاه����رة � وك�������االت: ردا 
عل����ى البيان املوق����ع من مئات 
الصحافين املطالبن بتنحيه، 
أعلن نقي����ب الصحافين مكرم 
محمد أحمد في خطاب مفتوح 
النقابة وأعضاء  وجهه ملجلس 
اجلمعية العمومية انه في اجازة 
مفتوحة سيتولى خاللها نائب 
النقيب عبداحملسن سالمة كل 

أعمال النقيب.

قبالت مواطنين مصريين في ميدان 
التحرير الفراد من قوات الجيش بعد 
البيان االول للقوات المسلحة مساء 
امس  )رويترز(


