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 عواصم ـ أ.ف.پ: اعتبر الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز 
امس في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان االنتفاضات التي 
اندلعت في الشرق األوسط تدل على نهاية «األنظمة الديكتاتورية». 
وقــــال بيريز «الواضح اآلن هو انه لم يعد بإمكان اي ديكتاتور 
ان يكون مطمئنا في الشــــرق األوسط، هم راحلون وفيس بوك 
باق». وأضاف الرئيس االسرائيلي «يتعني على الطغاة من اآلن 
فصاعدا ان يجيبوا على ما يراه العالم على الشاشات من الفقر 

والقمع والفســــاد، لقد بات كل شيء اليوم شفافا الى حد انه لم 
يعد أمام الطغاة اي مكان يختبئون فيه». من جهته، ندد وزير 
التنمية االقليمية ونائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم بإيران 
مرة جديدة. وقال «ان محاولة ايران اليوم املشاركة بقوة اكبر 
في كل الثــــورات التي حتصل في منطقتنا ينبغي ان تدفع الى 
خالصــــة واحدة وهي انه على العالم ان يتحد بهدف منع ايران 

من حتويل هذه املنطقة الى منطقة معادية.

 بيريز: األنظمة الديكتاتورية راحلة  والـ «فيس بوك» باق

 اإلخوان يؤسسون حزب «الحرية والعدالة» وفايزة أبو النجا مرشحة لخالفة أبو الغيط

 عواصم ـ أحمد صبري والوكاالت
  أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» أن مكتب اإلرشاد جلماعة 
االخوان اتخذ قرارا بالبدء في اإلعداد إلنشـــاء حزب سياسي 
للجماعة حتت اسم «احلرية والعدالة»، وسوف يعلن عن هيئة 
املؤسسني خالل األيام القليلة القادمة، وعند االنتهاء من اإلعداد 
سوف يبدأ اتخاذ اإلجراءات القانونية املنظمة لذلك. الى ذلك، 
واصل د. أحمد شفيق رئيس الوزراء مشاوراته امس لتشكيل 
حكومته اجلديدة، التي يطلق عليها حكومة «شبه ائتالفية»، 
حيـــث التقى امس د.فايزة أبو النجـــا وزيرة التعاون الدولي 
واملرشـــحةـ  كما اكدت مصادر صحافيـــة لـ «األنباء»ـ  لتولي 

وزارة اخلارجية والتعاون الدولي معا.
  وكان الفقيه الدستوري املصري د.يحيى اجلمل قال إنه قبل 
تولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، في حكومة تصريف 
األعمال املصرية اجلديدة التي يتولى رئاســـتها الفريق أحمد 
شـــفيق واملقرر اإلعالن عنها قريبا مـــن أجل أن جتتاز مصر 

املرحلة الصعبة التي متر بها.

  شخصيات معارضة ومستقلة

  وأوضح اجلمل لقناة «درمي» املصرية اخلاصة اول من امس أن 
التشكيل الوزاري اجلديد سيجمع شخصيات معارضة ومستقلة، 
لكي يثبت االجتاه إلى الدميوقراطية والعدالة االجتماعية التي 
يطلبها الشعب كما ستطرأ على التشكيل تغييرات منها إلغاء 

وزارة اإلعالم.
  وأعلن اجلمل عن اختيـــار منير فخري عبد النور القيادي 
بحزب الوفد وزيرا للســـياحة وجودة عبـــد اخلالق القيادي 
بحزب التجمـــع وزيرا للتضامن االجتماعي، ومحمد الصاوي 
وزيرا للثقافة، وجورجيت قليني وزيرة للمصريني باخلارج، 
وأحمد جمال الدين وزيـــرا للتعليم والتعليم العالي، وعمرو 
عزت سالمة وزيرا للبحث العلمي، وهاني سري الدين وزيرا 
للتجارة، وأحمد صالح وزيرا للبترول، وعمرو حمزاوي وزيرا 
للشباب، لكن حمزاوي نفى في اتصال مع العربية قبوله منصب 
وزير الشباب معتبرا أنه مقتنع بدوره في خدمة بالده من خالل 

موقعه احلالي كأستاذ للعلوم السياسية.
  وأكد اجلمل أن التشكيل اجلديد سيبقي على ممدوح مرعي 

وزيرا للعدل واللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية.

  سالح أو ذخيرة

  في غضون ذلك، دعا املجلس األعلى للقوات املسلحة احلاكم 
كل من يعثر على سالح أو ذخيرة للقيام بتسليمها، مؤكدا أنه 
لن تتم محاسبته. كما ذكر التلفزيون املصري أمس، دون ذكر 

املزيد من التفاصيل.
  وكان املجلس العسكري جدد، خالل لقائه اول من امس نحو 
٤٠ مفكرا وأديبا، مـــن مختلف االجتاهات والتيارات الفكرية، 
تأكيده أنه ال يطمع في الســـلطة. وبحســـب «املصري اليوم» 
فإن املجلس األعلى للقوات املســـلحة حرص، خالل اجتماعه 
مـــع األدباء واملفكرين، على توصيل رســـالة أنه ال يطمع في 
ســـلطة، ويعمل جاهدا من أجل إنهاء فترة الـ ٦ األشـــهر التي 

يدير فيها البالد.
  في ســـياق متصل، مت أمس اإلفراج عن ٥٥ معتقال، اعتقلوا 
خالل أحداث ثورة ٢٥ يناير. وقال مصدر عسكري لـ «املصري 
اليوم»: «إن مكتب تلقى الشكاوى، اخلاص باملفقودين، يحقق 
اآلن مع ٢٣ آخرين متهيدا لإلفراج عنهم»، مؤكدا أن املجلس طلب 
من وزارة الداخلية أســـماء املعتقلني خالل املظاهرات األخيرة 
واملعتقلني السياسيني من أجل إخالء سبيلهم، وسيتم اإلفراج 

عن عدد منهم خالل الفترة املقبلة.

  مرحلة الصياغة النهائية

  إلى ذلك، أعلن املستشار طارق البشري، رئيس جلنة تعديل 
الدستور، دخول مواد الدستور موضع التعديل، واملواد املكملة 
لها، وتعديالت قانون مباشـــرة احلقوق السياسية، وقانوني 

مجلسي الشعب والشورى، مرحلة الصياغة النهائية.
  وأكد البشـــري، في تصريحات أمس، عقب اجتماع اللجنة، 
اإلبقاء على األبواب األربعة األولى من الدستور، التي تتضمن 
أحكاما عامة، مشيرا إلى حرص اللجنة على أن تتضمن التعديالت 
مراكز اتخاذ القرار السياســـي في البالد، ممثلة في ســـلطات 

رئيس اجلمهورية، ومجلسي الشعب والشورى.

  مظاهرة مليونية اليوم

  من جانبه، أصدر ائتالف شباب الثورة بيانا، أمس، دعا فيه 
إلـــى مظاهرة مليونية اليوم، تبدأ في ميدان التحرير، وتتجه 
نحو مجلس الوزراء واالعتصـــام أمامه إلجبار حكومة أحمد 

شفيق على االستقالة.
  في سياق آخر، أصدر رئيس الوزراء املصري أحمد شفيق 
قرارا أمس بتكليف احملافظني بإطالق أسماء «شهداء» ثورة ٢٥ 

يناير على الشوارع التي كانوا يقيمون فيها.
  ووفقا لتقديرات وزارة الصحة املصرية فان عدد الوفيات في 
ثورة ٢٥ يناير بلغ ٣٦٥ ال تشمل رجال الشرطة أو املساجني.
  في غضون ذلك، أعلنت نقابـــة األطباء املصريني أن جلنة 
اإلغاثة اإلنســـانية بالنقابة بدأت في صرف االعتمادات املالية 
للتعويضات العينية التي قررتها ألســـر قتلى ثورة ٢٥ يناير 

بواقع ٣٠٠٠ جنيه لكل قتيل.
  وقال عبدالقادر حجازي أمني عام جلنة اإلغاثة اإلنسانية في 
تصريح للصحافيني أمس إن أموال التبرعات التي تقدمها اللجنة 

هي من تبرعات املواطنني وليست من ميزانية النقابة.

  المعاش االستثنائي

  من جانبه، أوضح املدير العام مصطفى الزغبي أن اللجنة 
صرفت أدوية وخيوطا جراحية وشرائح ومسامير ملستشفيات 
الهالل األحمـــر واملنيرة وباب الشـــعرية لعالج املصابني في 

األحداث.
  وكان وزير املالية في حكومة تسيير األعمال املصرية سمير 
رضوان قال األسبوع املاضي إن حكومته عازمة على تخصيص 
معاش استثنائي ألسر «شـــهداء» ثورة ٢٥ يناير بقيمة ١٥٠٠ 

جنيه شهريا.
  وقال رضوان إن وزارة الصحة تقوم حاليا بالتنســـيق مع 
وزارة الداخلية إلعداد قائمة بأســـماء «شهداء» الثورة متهيدا 

لالتصال بأسرهم وصرف املعاش االستثنائي. 

 رئيس الحكومة المصرية يأمر بإطالق اسم «شهداء ثورة ٢٥ يناير» على شوارعهم 

 شيخ االزهر د.احمد الطيب 

 رئيس املجلس األعلى للقوات املسلحة املشير محمد حسني طنطاوي مستقبال رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون  (أ.پ) 

 مخاوف في مصر من سيناريو «الثورة المضادة»
 القاهــــرة ـ أ.ف.پ: بعــــد نحو 
عشرة ايام على جناح «ثورة ٢٥ 
ينايــــر» بدأ الكثيــــر من املفكرين 
واالعالميني وايضا الشبان الذين 
اطلقوا شرارة هذه الثورة يحذرون 
من ســــيناريو «ثــــورة مضادة» 
يدللون عليــــه خصوصا باالبقاء 
على حكومة تضم العديد من رموز 

النظام السابق.
  ومن هــــؤالء الصحافي محمد 
حسنني هيكل الذي حذر في حديث 
تلفزيوني مساء السبت املاضي من 
محاولة النظام القدمي االنقضاض 
على هذه الثورة بـ «توجيهات من 
شرم الشيخ» حيث يقيم الرئيس 
السابق عبر االستعانة بـ «عناصر 
خارجية واقليمية» وايضا محاولة 
بعــــض القــــوى االســــتيالء على 
الثــــورة وخاصة جماعة االخوان 

املسلمني.
  ويقــــول الصحافــــي واحمللل 
جمــــال فهمي ان «هذا املخطط بدأ 

مبكرا وكانــــت بدايته في جرمية 
موقعة اجلمل في ميدان التحرير 
التي اســــتخدمت فيها االساليب 
البلطجية  مــــن جلــــب  املعهودة 
واملأجوريــــن بتمويــــل من رجال 

االعمال املستفيدين منه».
  ويشير فهمي بـ «موقعة اجلمل» 
الى الهجوم الذي شنه انصار ملبارك 
في ٢ اجلاري على املتظاهرين في 
ميدان التحرير، وامتطى املهاجمون 
حينهــــا اجلمال واجلياد وضربوا 
املتظاهريــــن املطالبــــني بتنحي 

مبارك.
  واضاف «اعقبــــت ذلك ثورة 
املطالب الفئوية التي اصبح من شبه 
املؤكد ان الذين يحركونها عناصر 
تابعة للنظام السابق وخصوصا 
في احتادات العمال احلكومية التي 
تبوأت مواقعها من خالل سطوة 
االجهزة االمنيــــة وخاصة جهاز 

مباحث امن الدولة».
  من جانبه، قال نبيل عبد الفتاح 

الباحث في مركز االهرام للدراسات 
السياسية واالستراتيجية «هناك 
محاولة حقيقيــــة لالنقالب على 
الثورة من خالل االكتفاء مبا حتقق 

ثم محاولة استرداد ما فقد».
  واشار الى ان ذلك يتضح من 
«اصرار رئيس الوزراء احمد شفيق 
وهو مــــن رموز النظام الســــابق 
وصديق ملبــــارك علــــى االكتفاء 
بتعديالت وزارية جزئية بدال من 
تغيير احلكومة كلها»، اضافة الى 
«عدم مطالبة حكومة شفيق بتجميد 

ممتلكات آل مبارك».
  وكان شفيق قال ردا على سؤال 
في هذا الشأن ان «املجلس االعلى 
للقوات املسلحة هو املسؤول» عن 
اتخاذ قرار بشأن هذه املمتلكات.

  كما اشــــار الى «االصرار على 
تعديل بعض بنود الدستور احلالي 
الذي اصبح جثة هامدة بعد سقوط 

النظام».
  ويعطي الدستور احلالي سلطات 

شبه مطلقة لرئيس اجلمهورية.
  واعتبر ان النظام يستعني في 
هذا املخطط باالخوان املســــلمني، 
مشيرا الى ان الدليل على ذلك ان 
«جلنة تعديل الدســــتور ال تضم 
ســــوى عنصر من االخوان دون 
باقي القوى السياسية واالحزاب 
والعناصر املســــتقلة» في اشارة 
الى صبحي صالح النائب السابق 
عن جماعة االخوان املسلمني في 

االسكندرية.
  كما ان رئيس اللجنة املستشار 
طارق البشــــري املعروف انه ذو 

توجهات فكرية اسالمية.
   واكد عبدالفتاح ان «هناك صفقة 
سياسية غامضة بني االخوان وبني 

بقايا النظام القدمي».
  واضاف «االخــــوان يحاولون 
االستيالء على الثورة وقد اتضح 
ذلك من استدعاء الشيخ يوسف 
القرضاوي ليؤم املصلني في ميدان 
التحريــــر» بالقاهــــرة الذي غص 

بأكثر من مليون شخص في جمعة 
«االنتصار واالستمرار».

  وكانت هذه هي املرة االولى التي 
يلقي فيها القرضاوي، الذي يقيم 
في قطر ويحمل جنسيتها، خطبة 

اجلمعة في مصر منذ ٣٠ عاما.
  وتابع ان «بعض قيادات االخوان 
ســــيطروا على امليــــدان ومنعوا 
شــــخصيات قبطية وشبابية من 
الكالم على املنصة ومن بينهم وائل 
غنيم» املدون الشهير الذي منعه 
حراس القرضاوي من اعتالء املنصة 
اللقاء كلمة في احلشود، فما كان 
منه اال ان  غادر املكان وقد غطى 

وجهه بعلم مصر.
  ويؤيد الباحث في مركز االهرام 
للدراسات السياسية عماد جاد هذا 
الرأي معتبرا ان «االخوان هم االداة 

الرئيسة» للثورة املضادة.
  وقال جاد ان «مشهد القرضاوي 
وهو يخطب في امليدان يشبه مشهد 
اســــتقبال االمام اخلميني»، وهذا 

معناه ان «النظام يريد ان يوجه 
رسالة الى اخلارج تقول: اما نحن 

او االخوان».
  وتساءل عن دور اجليش في 
ذلك و«اصراره على نقل السلطات 
خالل ستة اشهر فقط» وهي فترة 
غير كافية لترتيب االوضاع وتنفيذ 
مطالب الثــــورة. واعتبر ان هناك 
النظام  «مخططا جهنميا النصار 
السابق حتى لو كان الثمن حرق 
البلد». وفــــي هذا االطــــار، حذر 
املعارض البارز محمد البرادعي في 
تصريح لصحيفة «ملييت» التركية 
من تنظيم انتخابات مبكرة، وقال 
ان حزب مبارك الذي تنحى حتت 
ضغط الشارع «يعتزم العمل على 
عودته حتت شعار جديد. هؤالء 
الناس ميلكون اصال كل شيء: املال 
ووسائل االعالم. والذهاب سريعا 
الــــى االنتخابات يعني الســــماح 
الســــابق بالعودة مجددا  للنظام 

الى الساحة بوجه جديد». 

 شيخ األزهر للحكام: أوقفوا المذابح البشرية 
واحقنوا دماء الشعب األعزل

 دعــــا د.احمد الطيب شــــيخ االزهر احلكام 
والقادة الى حتكيم العقل وعدم التمسك باملصالح 
الضيقــــة الزائلة، مضيفا انــــه لو وصل االمر 
الى مرحلة يتحتم فيها االختيار بني احلفاظ 
على الدماء واحلفاظ على السلطان فعليهم ان 
يحفظوا الدماء ويحقنوها ألن الدماء ال تعوض 

والسلطان زائل.
  واضاف شيخ االزهر موجها كالمه الى قادة 
االمة حكاما وعلماء وعقالء «اوقفوا هذه املذابح 
البشــــرية اآلن وفورا، واحقنوا دماء الشعب 

االعزل، واستجيبوا ملطالبه املشروعة وحلقه في 
احلرية والعدالة والعيش الكرمي، وال تقتلوهم 
من اجل املطالبة بحقوقهم، فمن قتل دون حقه 

فهو شهيد كما يقول النبي ژ».
  واشار د.الطيب الى ان االزهر الشريف يتابع 
بقلق بالغ وحزن عميق االحداث احلالية التي 
حتدث على ارض ليبيا الشقيقة وتقع بني اخوة 
اشقاء، مؤكدا ان االزهر الشريف يعرب عن امله 
واســــفه ويناشد اجلميع ضبط النفس وكظم 
الغيظ، مؤكدا انه على اجلميع ان يعلم علم اليقني 

ان اراقة الدماء البريئة التي تسيل رخيصة اآلن 
على ارض ليبيا واليمن وغيرهما، ال تصب اال في 
مصلحة اعداء االمة العربية والذين يتربصون 
بهذا الوطن الكبير ويكيدون له من اجل تنفيذ 

مخططهم االستعماري اجلديد.
  وختم حديثه بقوله: ايها املسلمون، اذكروا 
قول نبيكم ژ «كل املسلم على املسلم حرام، 
دمه وماله وعرضه، اذا تواجه املسلمان بسيفهما 
فالقاتل واملقتول فــــي النار ال ترجعوا بعدي 

كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

 «األهرام» تطالب بجدول زمني 
  إلزاحة الوجوه القديمة

يجـدد  العسـكري   المجلـس 
تعهده بترك السـلطة بعد ٦ أشهر 

 أقارب سجناء 
  بمصر  يتظاهرون 

لإلفراج عنهم

 القاهرةـ  أ.ش.أ: قالت صحيفة «االهرام» إنه لم يعد سرا ملن ميلك 
البصيرة والقدر الكافي من احلس السياسي أن «املعاجلات األمنية» 
لم تتمكن من حفظ االستقرار، كما أن السياسات املتخلفة التي تنتمي 
إلى القرون الوسطى اخلاصة بتشكيل «تنظيمات موالية» حتصد كل 

شيء، وغالبية مهانة ال حتصل إال على الفتات، سقطت أيضا.
  وأضافت «األهـــرام» ـ في افتتاحية عددهـــا الصادر امس حتت 
عنوان «إنها فجوات الدخول»ـ  «البد أن يدرك اجلميع، نخبة سياسية 
والرأي العام، أن النظام قد سقط وأن رؤيته التي ال تنتمي إلى الزمن 
قد ســـقطت واملطلوب اآلن العودة إلى املعايير الطبيعية واخلاصة 

بالكفاءة واملهنية والعدالة واألمل في املستقبل».
  وأوضحت أن الفجوات الهائلة في الدخول ســـواء داخل املصالح 
والهيئات العامة أو حتى الشركات هي «القنبلة املتعددة التفجير» 
التي فجرت دولة األمن وتدفع مبصر اآلن إلى أقســـى فترة من عدم 
االستقرار في البالد، ولم يعد من املمكن «تسكني األمور» أو «إطالق 
وعود» حتى تهدأ الناس وتعود احلياة إلى سابق عهدها بذات الوجوه 

القدمية و«املمارسات البالية» نفسها.
  وأكـــدت «األهرام» أن «بقايا النظام القـــدمي» الذين يدافعون عن 
مواقعهم وامتيازاتهم يريـــدون «االنقالب» على ما حتقق وتوريط 
املؤسسة العسكرية في ذات األساليب املاكرة وامللتوية التي أفسدت 
احلياة فـــي مصر ولم حتافظ على االســـتقرار، ولم حتفظ للنظام 

البائد شيئا.

 القاهرةـ  رويترز: نظم آالف 
املصريني من أقارب السجناء 
مظاهرة أمس األول أمام مبنى 
اإلذاعة والتلفزيون بوســـط 
القاهـــرة داعـــني لإلفراج عن 
ذويهم وقال عـــدد منهم إنهم 
سيعتصمون حلني االستجابة 

ملطالبهم.
  وقال املجلس األعلى للقوات 
املسلحة الذي يحكم مصر منذ 
تنحي الرئيس حسني مبارك 
إن منظمـــي املظاهـــرات التي 
ترفع مطالب فئوية يتسببون 
في ضرر القتصاد البالد لكن 
نظمت مظاهرات واعتصامات 
القاهرة ومدن  وإضرابات في 
أخـــرى. وقالـــت شـــاهدة إن 
متظاهرين من أقارب السجناء 
هتفوا «يا مشير يا مشير أنت 
وعدت بالتغيير كلمة عفو مش 

كتير».

 المشاكل االقتصادية تلقي بظاللها على مصر
 القاهــــرة ـ أ.ف.پ: بعد 
االحتفاالت بتنحي الرئيس 
الســــابق حســــني مبارك، 
بدأت املشــــاكل االقتصادية 
واالجتماعية تلقي بظاللها 
على مصر السيما مع توقف 
السياحة والنمو واالضرابات 
املستمرة والبطالة والتضخم، 

فيما يشهد العالم العربي حالة غليان.
  حيث يشعر املصريون بأنهم مفعمون 
باألمــــل. لكن الواقع ليــــس متطابقا مع 

ذلك.
  وبالفعل، فقد أرجئ بسبب حالة عدم 
االستقرار اســــتدراج العروض املتوقع 
لبناء اول محطة لتوليد الكهرباء تعمل 
بواسطة الطاقة النووية والتي يفترض 
ان تلبي احلاجــــات الضخمة في مجال 

الكهرباء.
  وأعلن رجل أعمال مصري ـ أميركي 
ميلك شركة للهندسة لوكالة فرانس برس 
«أخشى اننا نسابق الصعوبات والتحديات 

الضخمة وعلى الرغم من األمل، فاننا لم 
نعبر بعد املرحلة احلرجة».

  وأضاف هذا الرجل الذي فضل عدم 
الكشــــف عن هويته «منذ عقود، اليزال 
الفســــاد في صلب النظام، واعتدنا على 
القول ان املوظف ال يعمل ســــوى ست 
دقائق في اليوم»، حيث يوجد في مصر 

حوالي ثمانية ماليني موظف.
  وبالفعــــل، فالفســــاد متفــــش على 
الشفافية  مستويات عديدة، وان غياب 
واحلوكمة اجليدة يأكالن املجتمع املصري. 
وقد شكل تغيير ومعاقبة املسؤولني احد 
ابــــرز مطالب احلركــــة املطالبة بإحالل 

الدميوقراطية.
  ويبدو ان االستياء لم يهدأ كما يشهد 
على ذلك تصاعــــد املطالب االجتماعية. 
واجلميــــع يطالبون بزيــــادات رواتبهم 
املتدنيــــة، واحيانــــا يطالبــــون برأس 
املسؤولني في شــــركاتهم، وهو ما دفع 
احلكومة املصرية اجلديدة للتو لـ زيادة 
١٥٪ على رواتب املوظفني ما يكلف خزينة 

الدولة قرابة مليار دوالر.
  واستأنف عمال شركة الغزل والنسيج، 
اكبر شركة في مصر، العمل أمس األول 
بعد حصولهم علــــى زيادة في رواتبهم 
بنسبة ٢٥٪ وإقالة مسؤول متورط في 

الفساد.
  وهناك مخاوف حقيقية من التضخم 
املترافقة مع التصاعد العاملي ألســــعار 

املواد األولية.
  والسياحة، ابرز مصدر للعائدات في 

البلد، هي القطاع األكثر تضررا.
  فالفنادق خالية حاليا مع نسبة اشغال 
في القاهــــرة من ١٥٪ مقابــــل ٨٥٪ قبل 
االنتفاضة، بحسب االرقام التي حصلت 
عليها وكالة فرانس برس. وعلى الرغم من 
اعالن شركات السياحة والسفر األجنبية 
استئناف رحالتها «إال ان املوسم فاشل»، 

بحسب احد اصحاب الفنادق.
  ومــــع حوالــــي ١٣ مليــــار دوالر من 
العائدات، ميثل هذا القطاع نســــبة ٦٪ 
من اجمالي الناجت الداخلي، ويســــتخدم 

مباشرة أو بصورة غير مباشرة، ١٠٪ من 
اليد العاملة الفعلية في البالد.

  ويعيــــش حوالي ٤٠٪ من الشــــعب 
املصــــري دون عتبة الفقر واحلد األدنى 
للراتــــب محــــدد بنحــــو  ٧٠دوالرا في 

الشهر.
  وفي االجمال، فقد خســــر االقتصاد 
٣١٠ ماليني دوالر علــــى األقل في األيام 
الثمانية عشــــرة من حركة االحتجاج. 
وسينخفض معدل النمو في العام الذي 
ينتهي في يونيو بنسبة النصف مقارنة بـ 
٦٪ متوقعة أساسا، بحسب البنك املركزي 

وخبراء.
  واالقتصاد املصري الذي يستفيد من 
استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، شهد 
منوا بنسبة ٥٫٣٪ العام املاضي، بعد منو 
من ٤٫٧٪ في ٢٠٠٨/٠٩ في أوج األزمة املالية 
العاملية، ومعدالت سنوية تقارب الـ ٧٪ 

في السنوات الثالث السابقة.
  وعودة الثقة واملستثمرين تبقى رهنا 

بتطور الوضع االقليمي املتفجر. 
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