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)رويترز( السعادة غمرت جموع املتظاهرين في ميدان التحرير 

عواصم � وكاالت: تس���ارعت ردود الفعل 
الدولية على تنحي الرئيس املصري عن السلطة 
وتولي املجلس العسكري للحكم، فمن جانبها 
رحبت قطر بنقل السلطة الى املجلس العسكري، 
مؤكدة متس���كها بعالقات متميزة مع القاهرة 
وتطلعها »الستعادة مصر دورها القيادي في 

العالم العربي«.

قطر

واكد بيان من الديوان االميري بثته وكالة 
االنباء القطرية، ان قطر »تعبر عن احترامها 
إلرادة الش���عب املصري وخياراته« و»حتيي 
الدور الكبير والهام للقوات املسلحة املصرية 
في الدفاع عن مصر واألمة العربية ومصالح 

الشعب املصري«.
وذكر البيان ان قطر »ترى أن نقل السلطة 
إلى املجلس العس���كري األعلى يشكل خطوة 
إيجابية هامة على طري���ق حتقيق تطلعات 

الشعب املصري في الدميوقراطية واإلصالح 
واحلياة الكرمية«.

واضاف البي���ان ان دولة قط���ر »تتطلع 
الس���تعادة مصر دورها القي���ادي في العالم 
العربي واإلس���المي ودعم ومناصرة قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية« و»تؤكد حرصها 
على عالق���ات متميزة م���ع جمهورية مصر 

العربية«.

نائب الرئيس األميركي

وعلى اجلان���ب االميركي، اجتمع الرئيس 
باراك أوباما مع فريقه لألمن القومي لبحث آخر 
التطورات في مصر، حيث أكد بعد االجتماع أن 
الشعب قال كلمته ومصر »لن تعود أبدا كما 
كانت«، مؤكدا ان هناك أسئلة كثيرة مازالت من 
دون إجابة في مصر. وتابع »اجليش تصرف  
مبس���ؤولية وعليه أن يضمن نزاهة املرحلة 
االنتقالية«. بدوره رحب نائب الرئيس االميركي 

جو بايدن باستقالة الرئيس املصري حسني 
مبارك واعتبره »يوما تاريخيا« تشهده مصر. 
وقال بايدن في اول رد فعل اميركي على تنحي 
مبارك بعد نحو ثالثني عاما في السلطة »اليوم 

هو يوم تاريخي للمصريني«.
لكن بايدن الذي كان يتحدث في جامعة في 
لويسفيل )كينتاكي، وسط شرق( نبه الى ايام 

مقبلة »حساسة ستكون تداعياتها كبيرة«.

ألمانيا

من جانبها، دعت املستشارة االملانية اجنيال 
ميركل احلكومة اجلديدة في مصر الى التزام 
»امن اسرائيل« ومعاهدة السالم املوقعة مع 
هذا البلد. وقالت ميركل للصحافيني »نتوقع 
م���ن احلكوم���ة املصرية املقبل���ة ان تواصل 
عملية السالم في الشرق االوسط عبر التزام 
معاهدة السالم املوقعة مع اسرائيل وضمان 

امن اسرائيل«.

وفي اول رد فعل لها قررت حكومة سويسرا 
جتميد االصول احملتمل���ة ملبارك لديها وقال 
متحدث باس���م وزارة اخلارجية السويسرية 
ان سويس���را جمدت اصوال من احملتمل انها 
مملوكة حلسني مبارك الذي تنحى عن منصب 
رئيس اجلمهورية املصري���ة وقال املتحدث 
الرس نوتشيل »ميكنني ان اؤكد ان سويسرا 
جمدت اصول الرئيس املصري الس���ابق بأثر 
فوري«. وامتنع عن حتديد حجم االموال التي 

يشملها التجميد.

إسرائيل

من جانبه، قال مسؤول سياسي إسرائيلي 
رفيع املستوى في أعقاب تنحي حسني مبارك 
إن املصلحة األهم بالنسبة لتل أبيب والقاهرة 
هي احلفاظ على الس���الم بني الدولتني. وقال 
املسؤول اإلسرائيلي لإلذاعة العامة إن »املصلحة 
األهم ملصر وإسرائيل هي احلفاظ على معاهدة 

السالم بينهما«. وأضاف انه »ما يزال من السابق 
ألوانه التحدث عن التوقعات ألنه ليس واضحا 

كيف ستتطور األمور في مصر«.
وتابع املس���ؤول اإلسرائيلي إن »إسرائيل 
تأمل من أجل مصلحة مصر أيضا أن تستمر 
عملية االنتقال إل���ى الدميوقراطية من دون 

هزات ومن دون عنف«.

تركيا

وفي انقرة، اعلن وزير اخلارجية التركي 
في رس���الة على موقع تويتر ان بالده تأمل 
ان تؤدي استقالة الرئيس حسني مبارك الى 
تش���كيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات 

الشعب املصري.

االتحاد األوروبي

وعلى الصعيد االوروب���ي، قالت كاثرين 
اشتون مسؤولة الشؤون اخلارجية في االحتاد 

االوروبي إنه���ا حتترم قرار الرئيس املصري 
حس���ني مبارك بالتخلي عن السلطة ودعت 
إلى احلوار من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة 

عريضة.
واضاف���ت في بيان ان االحت���اد األوروبي 
يشاطر الشعب املصري هدفه في انتقال منظم 
إلى الدميوقراطية وفي إجراء انتخابات حرة 

ونزيهة في مصر.
وقالت اشتون »االحتاد االوروبي يحترم قرار 
الرئيس حسني مبارك، بتخليه عن السلطة 
يكون قد استمع لصوت الشعب املصري وفتح 

الطريق أمام اصالحات اسرع واعمق«.
وأضافت »من املهم اآلن ان يتم االس���راع 
بحوار يقود الى حكومة موسعة حتترم تطلعات 

الشعب املصري وحتقق له االستقرار«.
وقالت اشتون إن احترام احلقوق األساسية 
لإلنسان هي امر مهم والبد من التحقيق في جميع 

االنتهاكات التي وقعت اثناء االضطرابات.

)أ.پ( ..ومصريتان ترفعان العلم الوطني ابتهاجا 

ميركل تدعو القاهرة إلى االلتزام بمعاهدة السالم مع إسرائيل.. و»األوروبي« يحترم قرار مبارك.. وسويسرا تجّمد أصوله المحتملة

قطر ترحب بنقل السلطة في مصر.. وأوباما: على الجيش ضمان  نزاهة المرحلة االنتقالية

موسى: سأترك الجامعة العربية خالل أسابيع

حزب اهلل: الموقف الثابت جعل الدم 
ينتصر على السيف مرة جديدة

»حماس«: تنحي مبارك بداية انتصار الثورة

اليورو يتراجع عن 1.35 دوالر
إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب يتخلى عن خسائره
ويصعد في أواخر التعامالت

بورصة وول ستريت ترتفع 
القاه����رة � وكاالت: دعا األمني 
الع����ام للجامع����ة العربية عمرو 
موسى  الى النظر لألمام من أجل 
بناء سليم ملصر قائم على توافق 

وطني.
وقال موس����ى � ف����ي تصريح 
لوكالة أنباء الش����رق األوسط � 

إنه »بقدر ما أحيي الشباب فإنني 
أؤكد ض����رورة النظر لألمام وأن 
تكون اخلطوات القادمة قائمة على 

الدميوقراطية واالصالح«.
وأشاد موسى بالقوات املسلحة 
ودوره����ا في احلفاظ على مصر، 
مش����ددا على ضرورة اس����تمرار 

ه����ذا الدور من اج����ل بناء مصر 
اجلديدة.

وفي تصريح الحق لقناة النيل 
أكد موسى: »سأترك جامعة الدول 
العربية خالل أسابيع«، وأضاف 
»ما حدث في مصر ثورة بيضاء 

متثل تطورا في تاريخ مصر«.

 بيروت: تقدم »ح���زب اهلل« في بيان أصدره،
الى الش����عب املصري »بأسمى آيات التهنئة 
والتبريك للنصر التاريخي املجيد الذي حققته 
ثورته الرائ����دة«، معتب����را أن »املوقف الواحد 
والثابت الذي جتلى في ثورة الش����عب املصري 
رجاال ونساء، شيبا وشبانا، هو الذي جعل الدم 
مرة جديدة ينتصر على السيف ليصب في نهر 

الثورة اخلالدة الذي رواه س����يد الشهداء اإلمام 
احلس����ني گ بدمه وتضحيات����ه وثورته على 

الظلم والطغيان«.
وأعرب »حزب اهلل« عن ش����عوره »بالفخر 
واالعتزاز بإجنازات ثورة مصر«، مؤكدا أن »إرادة 
الش����عب وعزمه وثباته هي مفتاح القدرة على 
صنع املعجزات واالنتصارات لقضيته وأمته«.

غزة � أ.ف.پ: اعتبرت حركة حماس ان تنحي 
الرئيس املصري حس���ني مبارك امس هو بداية 
»انتصار« الثورة املصري���ة واكدت وقوفها الى 
جانب هذه الثورة، داعية القيادة املصرية اجلديدة 

الى رفع احلصار عن قطاع غزة.
وقال سامي ابو زهري املتحدث باسم احلركة 
لوكالة فرانس برس »نحن في حماس نعتبر ان 
تنحي الرئيس مبارك هو إع���الن بداية انتصار 
الثورة املصرية التي نؤك���د وقوفنا الى جانبها 

ودعمنا كل مطالبها«.
وتابع: »نعتبر ان ه���ذه النتائج هي انتصار 
إلرادة وتضحيات الشعب املصري وندعو اجليش 
املصري الى ان يكون ضامنا ملطالب الشعب واال 

يسمح بااللتفاف عليه«.
ودعا ابوزهري »القيادة املصرية اجلديدة الى 
اتخاذ ق���رار فوري برفع احلصار عن غزة وفتح 

املعبر املصري الى األبد ومتكني س���كان القطاع 
من البدء باإلعمار وحرية التنقل واحلصول على 

االحتياجات«.
وقالت احلكومة املقال���ة في غزة انها »حتيي 
الشعب املصري بكل فئاته على ثورته البيضاء 
وتتمنى ل���ه مرحلة جديدة م���ن األمن واحلرية 
واالس���تقرار وعودة مصر لري���ادة وقيادة األمة 
نحو السيادة والكرامة«. من جانبها قالت حركة 
اجلهاد اإلسالمي في بيان ان »اجلهاد تشيد بالشعب 
املصري وثورته وتبارك لشبابه وابنائه انتصار 
مطالبهم العادلة« وتابعت »ان ما حتقق هو حلم 

كل العرب واملسلمني واألحرار«.
وخرج املواطنون في قطاع غزة في مسيرات 
عفوية وس���مع دوي اطالق الرصاص بكثافة في 
الهواء اضافة الى صوت ابواق السيارات احتفاال 

بتنحي مبارك.

نيويورك � رويترز: واصل اليورو التراجع امس مس���جال أدنى 
مس���توى له في 3 أس���ابيع مع مراهنة املتعاملني عل���ى ان ارتفاع 
العوائد األميركية وتوقعات النمو سيعطيان مزيدا من الدعم للعملة 

األميركية.
وهبط اليورو الى 1.3497 دوالر وهو أدنى مستوى له منذ 21 يناير 

املاضي لكنه متكن في وقت الحق من العودة فوق 1.35 دوالر.
وفي وقت س���ابق تخلى اليورو عن مكاسبه واجته لالنخفاض 

بفعل أنباء استقالة الرئيس املصري حسني مبارك.

لندن � رويترز: تخلت أس���عار الذهب عن خس���ائرها في أعقاب 
أنباء تنحي الرئيس املصري حس���ني مبارك عن منصبه وصعدت 
في أواخر التعامالت أمس لتسجل في نهاية جلسة التداول في لندن 
1365.90 دوالرا لألوقي���ة )األونصة( مقارنة مع 1362.90 دوالرا في 

اإلغالق السابق في سوق نيويورك.
وفي وقت س���ابق من اجللس���ة هبط الذهب الى 1358.60 دوالرا 

لألوقية.

نيويورك � أ.ف.پ: س���جلت بورصة وول ستريت ارتفاعا أمس 
بعد خسائر لدى جلسة االفتتاح إثر إعالن الرئيس املصري حسني 

مبارك استقالته.
وارتفع مؤشر داو جونز 35.72 نقطة الى 12265.01 نقطة وناسداك 

8.10 نقاط الى 2798.55 نقطة.
وارتفع مؤشر وكالة التصنيف االئتماني ستاندارد آند بورز 4.93 

نقاط الى 1326.80 نقطة.
وكانت مؤشرات بورصة وول ستريت فتحت على انخفاض بعد 

ان أعرب املستثمرون عن قلقهم من الوضع املضطرب في مصر.

التأمين على الدين السيادي المصري ينخفض 25 نقطة أساس

لن����دن � رويت����رز: انخفضت 
تكلفة التأمني على الدين السيادي 
املصري من العجز عن الس����داد 
الهيكلة مل����دة خمس  او اع����ادة 
سنوات مبقدار 25 نقطة اساس 
بعد اعالن نائب الرئيس املصري 
في التلفزيون احلكومي امس ان 
الرئيس حسني مبارك قرر التنحي 

عن منصبه.
ووفقا لبيانات من مجموعة 
ماركيت خلدمات املعلومات املالية 
العاملية، فإن تكلفة التأمني على 
الدين السيادي املصري تراجعت 
الى 315 نقطة اس����اس مقارنة ب� 
380 نقطة اساس في وقت سابق 
من امس و340 نقطة اساس عند 

االغالق يوم اخلميس املاضي.
وأدنى مستوى لتكلفة التأمني 
عل����ى الدين الس����يادي املصري 
منذ بداية العام احلالي هو 240 

نقطة اساس وقد سجل في بداية 
العام في حني ان اعلى مس����توى 
هو 432 نقطة اس����اس وس����جل 
ف����ي 31 يناير املاض����ي. وكانت 
االسهم االوروبية قد صعدت في 
اواخر جلسة التعامالت امس في 
اعقاب ثالث جلسات متتالية من 
اخلس����ائر مدعومة بأنباء تنحي 
الرئيس املصري حسني مبارك 

عن الرئاسة.
واغلق مؤشر يوروفرست 300 
ألسهم الشركات الكبرى في اوروبا 
مرتفعا 5.57 نقاط او 0.48% الى 
1174.88 نقطة بعد ان كان هبط 
في وقت س����ابق من اجللسة الى 
1159.86 نقطة، وينهي املؤش����ر 
القياسي االسبوع مرتفعا %0.8 
موسعا مكاسبه منذ بداية العام 
الى 4.7%. وتوق����ع محللون ان 
تواصل االسهم االوروبية الصعود 

االسبوع املقبل.
وقالت جيل واتس، رئيس����ة 
االسهم في سيتي اندكس، »الناس 
تبحث عن ذريعة للشراء، اذا حسم 
الوضع )في مصر( بشكل كامل في 
مطلع االسبوع املقبل فإن االسهم 

قد تواصل الصعود«.
وج����اءت ش����ركات الطاق����ة 
والتعدين في مقدمة االسهم الرابحة 
مع صعود سهم مجموعة بي.جي 

3.2% وسهم ريو تينتو %1.6.
وفي اسواق االسهم الرئيسية 
في اوروبا، صعد مؤشر فايننشال 
تاميز لالسهم البريطانية في لندن 
0.71%، في حني اغلق مؤشر داكس 
ألسهم الشركات االملانية الكبرى 
في فرانكفورت على مكاسب قدرها 
0.42%. وفي باريس، اغلق مؤشر 
كاك ألس����هم الشركات الفرنسية 

الكبرى مرتفعا %0.15.


