
35السبت 12 فبراير  2011 التطورات في مصر

احتفاالت اجلماهير بعد تنحي الرئيس حسني مبارك

ألف  كما جتم����ع حوال����ي 
شخص أمام ديوان عام احملافظة 
لالحتفال وتهنئة اجليش الذي 
يحافظ على أمن وسالمة الوطن 

واملواطنني.
وفى محافظة الغربية هدأت 
األم����ور أمام مبن����ى احملافظة 
الذين  وانصرف املواطن����ون 
تظاهروا امس مبيدان الشون 

وشارع البحر.
من جهته، اعتبر املعارض 
محم����د البرادعي ان هذا أعظم 
يوم له وللمصريني وأنه يتطلع 
للعمل مع اجليش، واعرب عن 
توقعه لفترة من تقاسم السلطة 
بني اجليش والشعب، معلنا أنه 
ال يفكر في الترشح للرئاسة.

ضغط الجيش

وكانت وكالة »يو. بي. آي« 
نقلت عن مصادر مصرية قالت 
انها رفيعة املس����توى أن قرار 
الرئيس مب����ارك بالتنحي عن 
الس����لطة جاء بعد ضغط من 

قيادات اجليش عليه.
وس����بق التنحي احتش����اد 
مئات األلوف في ميدان التحرير 
وغي����ره م����ن س����احات املدن 
املصرية لإلعالن عن متسكهم 
مبطلبهم برحيل النظام بكامله 
وحل مجلس الشعب وتغيير 

الدستور.
وبعد أن أدى أكثر من مليون 
متظاهر صالة اجلمعة في ميدان 
التحرير توجه آالف منهم إلى 
القصر الرئاس����ي في ضاحية 
مصر اجلدي����دة بالقاهرة فيما 
الى مبنى  توجه آالف غيرهم 
اإلذاعة والتلفزيون في وسط 
العاصم����ة، في ح����ني أعلنت 
مصادر إعالمية ورسمية مقربة 
من احلكومة ان الرئيس حسني 
مبارك غادر القاهرة مع أسرته 

وتوجه إلى شرم الشيخ.

باقي����ة ال����ى االبد ف����ي قلوب 
املصريني«.

وفى محافظة املنيا شهدت 
مدنها احتفاالت كبرى بعد إعالن 
التنحي، وجتمع حوالي  قرار 
10 آالف مواط����ن بش������وارع 
ط�ه حس����ني ومي����دان باالس 
وكورنيش النيل مبدينة املنيا 
لالحتفال بالقرار وقاموا بإطالق 
األعيرة النارية واذاعة األغاني 

الوطنية.

الكورنيش  شوارعها وخاصة 
ووس����ط املدين����ة وامليادين 
العامة احتفاالت ضخمة عبر 
فيها املتظاهرون عن فرحتهم 
ببيان نائب رئيس اجلمهورية 
السيد عمر سليمان وخرجت 
السيارات تطلق ابواقها فرحة 

بالبيان.
وقد ردد املواطنون في كل 
مكان ش����عارات منها »النصر 
ملصر« و»حتيا مصر« و»مصر 

الى معظم املتظاهرين في قلب 
ميدان التحرير.

وفى االس����كندرية شهدت 
شوارعها جتمعات اآلالف من 
املتظاهري����ن رافع����ني االعالم 
ورددوا هتافات ترحب بقرار 
الرئيس مب����ارك عن  تخل����ي 

منصبه.
وذكر التلفزيون املصرى ان 
الفرحة علت وجوه املتظاهرين 
في االس����كندرية التي شهدت 

سكان اإلسكندرية إلى الشوارع 
في مسيرات احتفال.

ترحيب شعبي

أع����داد كبيرة   وانصرفت 
منهم كانت ق����د جتمعت منذ 
الظهيرة أم����ام قصر العروبة 
مبصر اجلديدة كما انصرفت 
أعداد كبيرة من املتظاهرين من 
أمام مبنى اإلذاعة والتليفزيون 
مباسبيرو وانطلقوا لينضموا 

القاهرة � وكاالت: في احلادي 
عش����ر من فبراي����ر 2011 بدأت 
صفحة جديدة م����ن التاريخ، 
كت����ب الرئيس املصري محمد 
حس����ني مبارك السطر االول 
فيها بإعالنه التنحي وتكليف 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 

بإدارة شؤون البالد.
وبع����د 18 يوم����ا على عمر 
»ث����ورة 25 يناير«، أعلن ذلك 
الل����واء عمر س����ليمان نائب 
ف����ي بي����ان مقتضب  مبارك، 
جاء فيه »ايها املواطنون، في 
هذه الظ����روف العصيبة التي 
متر بها الب����الد، قرر الرئيس 
محمد حس����ني مبارك تخليه 
عن منصب رئيس اجلمهورية 
وكلف املجلس االعلى للقوات 
املسلحة بإدارة شؤون البالد، 

واهلل املوفق واملستعان«.

حل البرلمان

وبعد أن تسلم املجلس األعلى 
العسكري القيادة وأصبح وزير 
الدفاع املش����ير محمد حسني 
طنطاوي رئيسا للمجلس قال 
تلفزيون »العربية«، انه سيقيل 
احلكومة ويحل مجلسي الشعب 
والشورى وإن رئيس احملكمة 
الدستورية العليا سيشارك في 

حكم البالد.
وفور اعالن اخلبر، غمرت 
البهجة املصري����ني وخرجت 
مصري����ات إلى الش����رفات في 
ش����وارع القاه����رة وأطلق����ن 

الزغاريد.
وتدفق رج����ال من البيوت 
إل����ى الش����وارع تعبي����را عن 
ش����عور غامر بالفرحة وضج 
مي����دان التحرير الذي لم يكن 
فيه موطئا لقدم، مبظاهر فرح 
احملتجني الذين اعتصموا فيه 

لنحو أسبوعني.
وخرج مئ����ات األلوف من 

التسلسل الزمني ألهم األحداث منذ تولي مبارك
القاه����رة � أ.ف.پ: فيم����ا يلي 
أهم األحداث التي ش����هدتها مصر 
منذ تولي الرئيس حسني مبارك 

السلطة في 1981:
� 13 اكتوبر 1981: حسني مبارك 
يصبح رئيس����ا للجمهورية بعد 
انور  الرئيس  أسبوع من اغتيال 
الس����ادات بأيدي اسالميني. اعالن 
حالة الطوارئ التي يتم جتديدها 

منذ ذلك التاريخ في مصر.
� 25-26 1986: اعمال ش����غب 
ملجن����دي الش����رطة ف����ي القاهرة 
اوضاعه����م  عل����ى  لالحتج����اج 
االجتماعية وللمطالبة بتحس����ني 
اجورهم: 107 قتلى واكثر من 700 

جريح.
� 26 يونيو 1995: جناة مبارك 
من محاولة اغتيال في اديس ابابا 
تبنتها اجلماعة االسالمية. استهدف 
مبارك مبا ال يقل عن ست محاوالت 

اغتيال.
� 17 نوفمبر 1997: اعتداء االقصر 
الذي تبنته اجلماعة االس����المية: 
قتل 68 شخصا بينهم 58 سائحا 

اجنبيا.

� 3 يناي����ر 2000: 22 قتيال في 
الصعيد في مواجهات بني مواطنني 

مسلمني واقباط.
� 17و18 اكتوب����ر 2000: قم����ة 
� اسرائيلية في شرم  فلسطينية 
الشيخ بحضور الرئيس االميركي 
بيل كلينتون. كان����ت مصر اول 
بلد عربي يوقع معاهدة سالم مع 

اسرائيل في 1979.
� 28 سبتمبر 2003: مبارك يعلن 
الدميوقراطية  اجراءات لتفعي����ل 
السياس����ية بدفع من جنله جمال 
الذي تعاظم نفوذه في صلب احلزب 

الوطني احلاكم.
� 7اكتوبر 2004: اعتداءات طابا 
بس����يناء التي اس����تهدفت مواقع 
سياحية وادت الى سقوط 34 قتيال 
معظمهم من االسرائيليني وتبنتها 

مجموعة قريبة من القاعدة.
� 23 يوليو 2005: اعتداءات في 
شرم الشيخ في سيناء تؤدي الى 
سقوط نحو سبعني قتيال بينهم 
نحو عشرين اجنبيا. تبنت اربع 
الهجمات بينها  مجموعات ه����ذه 
مجموع����ة »التوحي����د واجلهاد« 

االسالمية املوالية للقاعدة.
� 9 نوفمبر-7 ديسمبر 2005: 
اختراق تاريخي جلماعة االخوان 
املسلمني في االنتخابات التشريعية 
)88 مقع����دا م����ن 454 في مجلس 
الش����عب(. اصبح����ت بذل����ك اهم 
قوة معارضة. سقط 13 قتيال في 

صدامات.
� 24 ابريل 2006: ثالثة اعتداءات 
في ذهب بسيناء تخلف عشرين 
قتيال بينهم ستة اجانب والسلطات 
التوحيد واجلهاد  تتهم جماع����ة 

االسالمية.
� 23 يناير-3 فبراير 2008: فتح 
مسلحون تابعون حلركة حماس 
باملتفجرات احلدود بني مصر وغزة 
في رفح ما ادى الى تدفق مئات آالف 
الفلسطينيني على مصر قبل اعادة 

اغالق احلدود.
� 6 و7 ابريل 2008: تظاهرات 
ضد الغالء ونقص اخلبز املدعوم 
تؤدي الى مواجهات مع الشرطة في 

شمال البالد وتوقع ثالثة قتلى.
� 28 نوفمبر � 5 ديسمبر 2010: 
احلزب احلاكم يعزز هيمنته على 

البرملان بحصوله على نحو 83 % من 
مقاعد مجلس الشعب بعد انسحاب 
االخوان املسلمني من الدورة الثانية 
التش����ريعية تنديدا  لالنتخابات 

بحدوث تزوير.
� 1 يناير 2011: 23 قتيال في اعتداء 
امام كنيسة قبطية في االسكندرية. 
السلطات املصرية تتهم مجموعة 
جيش االسالم الفلسطينية املتشددة 

واالخيرة تنفي.
� 25 يناي����ر 2011: انط����الق 
تظاهرات ال س����ابق لها مناهضة 
للحكومة، وسقوط 300 قتيل على 
االقل بحسب االمم املتحدة ومنظمة 
هيومن رايتس ووتش عالوة على 

آالف اجلرحى.
� 29 يناي����ر 2011: مبارك يعلن 
تعيني اللواء احمد شفيق رئيس 
وزراء وتعيني اللواء عمر سليمان 

نائبا للرئيس.
� 1 فبراير 2011: مبارك يعلن انه 
لن يترشح لالنتخابات الرئاسية في 
سبتمبر 2011 واكثر من مليون متظاهر 

يطالبون برحيله على الفور.
 � 6 فبراي����ر 2011: االخ����وان 

املس����لمون ينضمون الى احلوار 
الوطني م����ع مجموعات معارضة 
اخرى منها حزبا الوفد والتجمع، غير 
ان االخوان اعتبروا ان االصالحات 

املعروضة غير كفاية.
� 7 فبراي����ر 2011: مئ����ات آالف 
االشخاص يتظاهرون ضد مبارك 
في اضخم احتجاجات من نوعها 

منذ بداية االنتفاضة.
احلكومة اجلديدة تقرر زيادة 
رواتب املوظفني واملعاشات بنسبة 

15 % بداية من االول من ابريل.
� 8 فبراير 2011: مبارك يشكل 

جلنة لتعديل الدستور.
2011: تصاع����د  � 9 فبراي����ر 

التظاهرات ضد مبارك.
� 10 فبراير 2011: مبارك يعلن 
انه يحي����ل معظم صالحياته الى 
نائبه عمر سليمان دون ان يعلن 
استقالته ما اثار غضب املتظاهرين 

املصريني.
- 11 فبراير 2011: سليمان يعلن 
تنحي الرئيس محمد حسني مبارك، 
وتس����ليمه قيادة الب����الد للقوات 

املسلحة.

حواس: 393 قطعة سرقت
في سيناء وتمت استعادتها

قال زاهي حواس وزير الدولة املصري لشؤون 
االثار اجلديد ان الكنوز الفرعونية املصرية جنت 
تقريبا من االضطرابات التي شهدتها مصر وانه 
جرى الشروع في ترميم بعض القطع االثرية 
التي تعرضت ألضرار خالل هجوم على املتحف 

املصري.
وأضاف حواس انه لم حتدث اي سرقة خالل 
الهجوم على املتحف قبل اسبوعني عندما اندلعت 
احتجاجات حاشدة ضد حكم الرئيس حسني 
مب���ارك، وأضاف ان 25 قطعة اثرية في حاجة 
ال���ى عملية ترميم مبا فيه���ا متثال امللك توت 
عنخ امون وهو جزء من مجموعة قطع اثرية 
ثمينة مت اكتشافها في مقبرته في وادي امللوك 

باألقصر عام 1922.
وق���ال حواس خ���الل مقابل���ة اجرتها معه 
»رويت���رز« في مكتبه في القاهرة انه س���يتم 
خالل ثالثة ايام ترميم جميع القطع االثرية التي 
تض���ررت خالل الهجوم على املتحف، واضاف 
حواس ان اللصوص الذي���ن هاجموا املتحف 
ليال سرقوا تذكارات ذهبية من متجر املتحف.

وق���ال انه يحمد اهلل عل���ى ان املتحف كان 
مظلما ولم يتمكن اللصوء من رؤية اي شيء، 
وقال »وهذا هو السبب الذي يجعلني أفتخر بأن 
ابلغ العالم بأنه مت انقاذ وادي امللوك وكل موقع 
ملعبد، لم ميس احد اي معبد، لم ميس أي احد 
دير مس���يحي ولم ميس احد اي اثار اسالمية 
وجميع املتاحف االربعة والعشرين في جميع 
انحاء مصر س���ليمة متاما، وهذه رسالة طيبة 
للن���اس في جميع انح���اء العالم ان املعارضة 
واملوالني للحكومة متفقون ومتحدون على شيء 

واحد وهو حماية االثار املصرية«.
وينطبق نفس الش���يء على االهرامات في 
اجليزة واملقابر في وادي امللوك، وقال حواس 
ان البدو في شبه جزيرة سيناء اقتحموا منشأة 
لتخزي���ن القطع االثرية واس���تولوا على 393 
قطعة لكنه متت اس���تعادتها عندما ظهر على 
شاشات التلفزيون ليقول ان القطع املسروقة 
ال ميكن بيعها اطالقا دون اكتش���اف الشخص 
الذي سيبيعها، وقال ان السلطات ستقرر موعد 

افتتاح االهرامات امام اجلمهور للزيارة.

أكد أن متاحف الدولة الـ 24 سليمة

مصر: في اليوم الـ 18 لـ »ثورة 25 يناير«.. الرئيس تنحى
الجيش في بيانه رقم 2:

نضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة

بيان رقم 3: نحيي الرئيس مبارك
ولسنا بدياًل عن الشرعية

القاه��رة � يو.ب��ي.آي: تعهد اجليش املصري ف��ي بيانه رقم 2 
ال��ذي صدر صباح امس إنهاء حال الط��وارئ فور انتهاء األحداث 
الراهنة وإجراء انتخابات رئاس��ية ح��رة ونزيهة في إطار ما تقرر 
م��ن تفوي��ض لنائ��ب الرئيس من صالحي��ات. وأك��د اجليش انه 
ق��رر مجموعة م��ن اإلجراءات »نظ��را للتط��ورات املتالحقة وفي 
إط��ار متابع��ة األح��داث الداخلي��ة واخلارجية التي يتح��دد فيها 
مصي��ر البالد وما تقرر من تفوي��ض لنائب رئيس اجلمهورية من 
صالحيات وإميانا مبس��ؤولياتنا الوطنية باحلفاظ على أمن الوطن 
واستقراره«. واإلجراءات هي أوال: »إنهاء حال الطوارئ فور انتهاء 
األوضاع احلالية والفصل في الطعون االنتخابية وإجراء التعديالت 
التشريعية الالزمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء 

ما تقرر من تعديالت دستورية«.
وثانيا: »تلتزم القوات املس��لحة برعاية مطالب الشعب والسعي 
لتحقيقه��ا من خالل تنفيذ اإلجراءات ف��ي التوقيتات احملددة بكل 
دقة وحزم وذلك لضمان انتقال سلمي للسلطة وصوال إلى مجتمع 

دميوقراطي وحر يتطلع إليه الشعب«.
وثالث��ا: أكدت القوات املس��لحة »عدم مالحقة الش��رفاء الذين 
رفضوا الفساد وطالبوا باإلصالح وحتذر من املساس بأمن وسالمة 
الوط��ن واملواطنني وتؤكد على ضرورة انتظ��ام العمل في مرافق 

الدولة وعودة احلياة الطبيعية حفاظا على مصالح الشعب«.

القاه��رة � يو.بي.آي: أصدر املجلس األعلى للقوات املس��لحة 
مس��اء امس وبعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك بيانه الثالث 
مؤكدا أنه س��يحدد اخلطوات واإلجراءات التي س��تتبع بعد تنحي 
مبارك عن رئاس��ة اجلمهورية، مش��ددا على أن��ه ليس »بديال عن 
الشرعية«. وأشار البيان إلى أنه »أمام مطالب شعبنا العظيم في كل 
مكان بإحداث تغييرات جذرية فإن املجلس األعلى للقوات املسلحة 
يتدارس هذا األمر مستعينا باهلل للوصول إلى حتقيق آمال شعبنا 
العظيم وسيصدر املجلس الحقا بيانات حتدد اخلطوات واإلجراءات 

والتدابير التي ستتبع«.
وحيا البيان الرئيس مبارك »ملا قدمه في مسيرة العمل الوطني 
حربا وس��لما وعل��ى موقفه الوطن��ي لتفضيله املصلح��ة العليا 
للوط��ن«، كما توجه بكل التحية واالعتزاز ألرواح الش��هداء الذين 

ضحوا بأرواحهم فداء حلرية وأمن بلدهم خالل الثورة.


