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الزمر: يقلقني وجود الرئيس السابق طليقًا وأطالب بتحديد إقامته في القاهرة

مصدر عسكري: مبارك ال يحمل جنسية دولة عربية
 وال يحكم مصر ال من شرم الشيخ وال من السيدة زينب

وقطع االتصاالت عنه حتى ال 
ميكنه االتصال بأعوانه الى ان 

تتم محاكمته.
وأضاف أنه تلقى خبر تنحي 
الرئيس حسني مبارك بسعادة 
بالغة، وانه سجد هلل شكرا ألنه 
»أراحنا من ظلم كبير فلو أني 
كنت في سجن ضيق فمصر كلها 
كانت في سجن واسع.. احلريات 
مقي����دة واألفواه مكممة واألمن 

يتحكم في كل شيء«.
وأوضح أنه لم يكن يتخيل 
أبدا أن يجمعه سجن واحد مع 
الداخلية  العادلي وزير  حبيب 
السابق ومساعديه الذين حبسوا 
على خلفية أح����داث ثورة 25 
يناير، مشيرا الى انهم يتعرضون 
يوميا لشتائم السجناء والرشق 
باالحذية. وأبدى الزمر تقديره 
حلكومة تصريف األعمال برئاسة 
د.عصام شرف واملجلس االعلى 
للقوات املس����لحة الذي يتولى 
إدارة ش����ؤون مصر في أعقاب 

تنحي مبارك يوم 11 فبراير.
وكش����ف الزمر انه سيلتقي 
د.ش����رف غدا، مش����يرا الى ان 
اليوم����ني املقبلني قد يش����هدان 
مزيدا من االفراجات عن معتقلي 
اجلماعات االسالمية بالسجون، 
الذي����ن انتهت مدتهم واعتقلهم 
النظام السابق أو الذين أمضوا 

نصف مدة العقوبة.
وفيما يتعل����ق مبوقفه من 
التعدي����الت الدس����تورية، قال 
الزمر: أنا أرى أنها جيدة وتكفي 
في املرحلة احلالية، فالوقت ال 
يسمح بوضع دس����تور جديد 
أو تعديالت دس����تورية تشمل 
الدستور كله، وهي نتيجة جهد 
جلنة وطنية يقودها املستشار 
طارق البشري، وهو رجل محترم 
ووطني، وبذلت اللجنة فيها جهدا 
كبيرا وخرجت بنتائج جيدة قدر 
املستطاع، ألن الوقت ال يسمح 

بأكثر من ذلك.

الزمر في تصريحات  وقال 
لصحيفة »الش����رق االوسط« 
اللندنية أم����س: يقلقني كثيرا 
وجود حس����ني مب����ارك طليقا 
في شرم الش����يخ، وأنا أحمله 
مس����ؤولية ما يحدث في مصر 
حاليا من اضطرابات ومظاهرات 
فئوية، لذلك أرى نقله الى القاهرة 
ووضعه قي����د االقامة اجلبرية 

الظرف ليس مناسبا اآلن، وان 
مجلس الشعب سيقوم بواجبه 

بعد االنتخابات.
الى ذلك، طالب القيادي البارز 
باجلماعة االسالمية عبود الزمر 
بنقل الرئيس املصري السابق 
القاهرة  ال����ى  حس����ني مبارك 
وحتديد إقامته وقطع االتصاالت 

عنه.

املوقف من قبل تنحي الرئيس 
السابق.

وأكد أن اجليش سيتصدى 
بقوة مل����ن يدعو ال����ى الثورة 
املضادة ودعا الى تكاتف اجلميع 
إلنقاذ االقتصاد وتكاتف االعالم 
مع الشعب لعدم إثارة الفتنة.

وأوضح املصدر انه س����يتم 
وضع دستور جديد للبالد، ولكن 

أع����رب  القاه����رة � أ.ش.أ: 
مصدر رفيع املستوى بالقوات 
املسلحة عن دهشته من األنباء 
التي تداولتها صحف ومواقع 
الكترونية عن حصول الرئيس 
الس����ابق حس����ني مبارك على 

جنسية إحدى الدول العربية.
ونفى املصدر نفيا باتا تولي 
مب����ارك دفة االمور من ش����رم 
الش����يخ، وأكد ان ملف مبارك 
قد أغلق، وقال »مبارك ال يحكم 
مصر ال من شرم الشيخ وال من 

السيدة زينب«.
وتساءل املصدر في اتصال 
هاتفي مع برنامج »مانشيت« 
ال����ذي قدم����ه االعالم����ي جابر 
القرموطي على قناة »أون تي 
ڤي« الفضائية قائ����ال: اذا كان 
الرئيس السابق حامال جنسية 
أخرى، فكيف له أن يحكم مصر 

من األساس؟
وأبدى املصدر أسفه من عدم 
جدية الصح����ف واملواقع التي 
تنشر هذه االخبار دون مراعاة 
الدقة وضرب مثال مبا تداولته 
بعض املواقع عن محاولة انقالب 
فاشلة قيل ان أحد قادة احلرس 

اجلمهوري قد قام بها.
ونفى املصدر ما تردد أيضا 
عن محاولة االغتيال التي أشيع 
عنها ضد نائب الرئيس السابق 
عمر سليمان أثناء مرور موكبه، 
النار  أكد محاولة إطالق  وإمنا 
التي حدث����ت في ظروف حظر 
التجول أثناء مرور املوكب بدون 

وجود عمر سليمان فيه.
وأكد املصدر ضرورة اهتمام 
املصري����ني ببن����اء مص����ر من 
جدي����د والدعوة لالصالح دون 
البلبلة ورفع الشعارات  اثارة 

الفارغة.
القوات  ونفى املصدر تبني 
املس����لحة للثورة املضادة من 
األساس، وقال: العجلة لن تعود 
الى الوراء أب����دا، مؤكدا ان هذا 

وزير الدفاع والقائد العام للقوات املسلحة املصرية املشير محمد حسني طنطاوي مستقبال وزيرة اخلارجية االسبانية ترينيداد جمينيز أمس األول           )أ.ف.پ(

حرفي مصري يضع اللمسة األخيرة على احدى املصنوعات النحاسية في بازار مبنطقة احلسني في القاهرة                      )أ.ف.پ(

»األهرام«: البداية احلقيقية 
لثورة 25 يناير تتمثل 

في كشف الفساد السياسي
القاهرة ـ أ.ش.أ: أكدت صحيفة »األهرام« أن البداية احلقيقية لثورة 

الدميوقراطية، واحلرية، والعدالة االجتماعية، التي أطلقتها ثورة 
25 يناير، تتمثل في كشف الفساد السياسي الذي كرس مناخا 

معتما أفرخ ممارسات قمعية واستبدادية شوهت احلياة السياسية 
املصرية، وأدى إلى ظهور كيانات حزبية ضعيفة وهشة نظرا 

حملاصرتها ووأد حركتها في الشارع.

هدف الحزب الوطني

وقالت الصحيفة امس »كان الهدف أن يبقى احلزب الوطني احلاكم 
مهيمنا ومسيطرا، استنادا إلى التزوير، وهو ما بدا فجا وصارخا 

ومناهضا ألي ممارسة دميوقراطية في برملان 2011، وهو أمر أفسد 
احلياة السياسية،  وشكل هذا الفساد السياسي السبل لنهب ثروات 

الوطن، على نحو ما يتضح من ملفني أساسيني هما اخلصخصة، 
وبيع األراضي، ناهيك عن امللفات األخرى، ومن ثم، كان إسقاط 
نظام مبارك مقدمة لبدء حياة سياسية دميوقراطية، تعتمد على 

إزالة املعوقات التي كانت تعترض تشكيل أحزاب جديدة، ومن هنا 
يأتي االجتاه لتعديل قانون األحزاب بحيث يسمح بإنشاء األحزاب 
فور اإلخطار، ويصبح املعيار إلمكان فوز أي حزب في االنتخابات 
هو برنامجه وأداء أقطابه وأعضائه، وهذا ما يحدث في كل الدول 

الدميوقراطية في العالم«.

تجارب ديموقراطية

وأشارت الصحيفة إلى التجارب الدميوقراطية التي بدأت في دول 
أوروبا الشرقية عقب ثورة التحول السياسي والدميقراطي التي 

أطاحت بالنظم الشمولية االستبدادية، وقالت »كان مسار هذه الدول 
نحو الدميوقراطية جادا ومدروسا، ومتكنت من تخطي العقبات 

والرواسب القدمية، وثمة مسألة مهمة يتعني اإلشارة إليها في هذا 
السياق، وهي أن املمارسة الدميوقراطية من شأنها تهميش التيارات 

املتعصبة واملتطرفة، ولعل أبرز دليل على ذلك أن أملانيا الغربية 
التي تشكلت عقب هزمية النظام الشمولي النازي في احلرب العاملية 

الثانية، قد متكنت من إرساء نظام دميوقراطي، قادر على تهميش 
التيارات النازية وإقصائها بعيدا عن املشهد السياسي للبالد«، 

مؤكدة أن مصر الدميوقراطية سوف تصنع حياة سياسية جديدة 
تنهض بالوطن، وحتقق للمواطن احلرية والعدالة االجتماعية.

»اإلخوان« و»الوفد« يخسران مناظرة 
حول االنتخابات ويراهنان على الشارع

القاه����رة � رويت����رز: خس����ر 
الوفد  االخوان املسلمون وحزب 
الليبرالي امس االول بفارق ساحق 
مناظرة دعوا فيها الى عدم ارجاء 
العملية االنتخابية التي تعد لها 
التي  الثورة الشعبية  مصر بعد 
اطاحت بالرئيس حسني مبارك 
الشهر املاضي لكنهم اكدوا ثقتهم 
في ان نتيجة املناظرة لن تتكرر 

في صناديق االقتراع.
وفي أول حلقة تنظم في القاهرة 
لبرنامج »مناظرات الدوحة« التابع 
ملؤسس����ة قطر للتربية والعلوم 
وتنمي����ة املجتمع صوت جمهور 
احلضور بأغلبية جتاوزت %80 
لصالح ع����دم االس����راع باجراء 
االنتخابات بعد الثورة التي ادت 
الى تنحي مبارك عن السلطة في 
11 فبراير املاضي وتكليفه اجليش 

بادارة شؤون البالد.
عقدت املناظ����رة في اجلامعة 
بالقاه����رة على بعد  األميركي����ة 
خطوات من ميدان التحرير الذي 
كان بؤرة االحتجاجات اثناء الثورة 

املصرية.
وناق����ش احلض����ور فكرة ان 
»على مصر ارجاء االنتخابات من 
الدميوقراطي����ة«. وجنحت  اجل 
النسائية مروى شرف  الناشطة 
الدين والنشط املؤيد للدميوقراطية 
شهير جورج اللذان حتدثا دفاعا 
عن الفك����رة في انتزاع التصفيق 
اكثر من مرة من احلضور الذي ضم 
بعضا من شباب الثورة املصرية 
باالضافة ال����ى مثقفني واعالميني 
وسياسيني. ودعت مروى شرف 
الدين الى مد الفترة االنتقالية الى 
2012 مبا يس����مح بوضع دستور 
جديد وارس����اء حقوق االنس����ان 
وحكم القانون وضمان تش����كيل 
حكومة متثيلي����ة. واعتبرت  ان 
اتخاذ هذه اخلطوات يعني اقامة 

البنية االساسية للدميوقراطية.
الى اهمية حتقيق  واش����ارت 
املصاحلة بني الشرطة والشعب 
ب����دال من ان »يلتقي االثنان فجأة 
عند صناديق االقتراع«. وحذرت 
من ان التعجيل باالنتخابات يعني 
اجراءها في اجواء عدم استقرار 
واتاحة الفرصة ملمارسة البلطجة 

ضد الناخبني.
وقال ج����ورج � وه����و عضو 
فاعل ف����ي مجموع����ات مناصرة 
للدميوقراطية من بينها اجلمعية  
الوطنية للتغيير وحركة كفاي � ان 
الفترة املتاحة لالعداد لالنتخابات 
قصيرة »والدستور احلالي غير 
دميوقراط����ي فكي����ف نطلب من 

االنتخاب����ات ومتتد حتى  خمس 
سنوات. وقال شريف طاهر عضو 
املكتب التنفيذي حلزب الوفد -اكبر 
التنظيم����ات الليبرالية في مصر 
� ان اجليش يج����ب ان يعود الى 
الثكنات وان تقود حكومة منتخبة 
الفترة االنتقالية. واضاف انه ال 
خوف فيما يتعل����ق باالمن اثناء 
االنتخابات ألن »الشعب سيحمي 

صناديق االقتراع« هذه املرة.
وقال طاه����ر � وهو خبير في 
الكمبيوتر حتول الى السياس����ة 
� ان حكومة تصريف االعمال في 
مصر لن ميكنها اتخاذ قرارات قوية 
اثناء املرحلة االنتقالية. وفي ختام 
املناظرة التي ادارها تيم سيباستيان 
وهو مراسل سابق لتلفزيون هيئة 
االذاعة البريطانية اسفرت نتيجة 
التصويت بني جمهور احلاضرين 
عن تأييد تأجيل االنتخابات بنسبة 
84.4 % في حني وافق 15.6 % على 

اجرائها خالل شهور. 

التصويت حتت دستور  الشعب 
غير دميوقراطي«.

وعلى اجلانب االخر قال عصام 
العريان املتحدث باس����م االخوان 
املسلمني ان االنتخابات ستكون 
فرصة حقيقي����ة لتعزيز وجود 
االح����زاب اجلدي����دة باعتبار ان 
االحزاب تبني نفسها في الشارع 

ومن خالل احلمالت االنتخابية.
وردا على املجادالت بأن جماعة 
التعجيل  االخوان املسلمني تريد 
باالنتخابات ألن  فرصتها ستكون 
اكبر بالنظر الى انها جماعة منظمة 
باملقارنة بالقوى السياسية اجلديدة 
استبعد العريان ان تكون احلركات 
التي شاركت  السياسية  والقوى 
في الث����ورة املصرية غير جاهزة 
لالنتخابات وقال انها ليست حركات 
وق����وى جديدة بل انها تعمل منذ 

ثالث سنوات  على االقل.
العملي����ة االنتقالية  ان  وقال 
في مصر ميكن ان تس����تمر بعد 

أكد أن االستفتاء ببطاقة الرقم القومي

رئيس جلنة تعديالت الدستور: إذا رفضها 
الشعب فسنعاني فراغًا تشريعيًا

كلينتون قبيل زيارتها للقاهرة: 
الدميوقراطية تستغرق وقتًا

القاهرة � د.ب.أ: أعلن املستش���ار محمد 
أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا 
لإلشراف على تعديالت الدستور املصري، أنه 
فى حال إجماع الشعب على رفض التعديالت 
الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن ميأله 

سوى املجلس األعلى للقوات املسلحة.
وذكر موقع »إيجي نيوز« املصري الرسمي 
أن عطية قال إن مهمة اللجنة فقط هى اإلشراف 
ومشاركة جميع أفراد الشعب املصري جتربة 
االستفتاء. وأضاف عطية في مؤمتر صحافي 
أمس األول مبجل���س الدولة ان من حق كل 
مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 اإلدالء برأيه 
ببطاقة الرقم القومي اخلاصة به بغض النظر 
عن محل اإلقامة املثبت في البطاقة بل ميكن 

اإلدالء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به.
وأوضح أن االس���تفتاء عل���ى التعديالت 
الدستورية املزمع إجراؤه في التاسع عشر 

من الش���هر اجلاري هو أول���ى ثمرات ثورة 
25 يناير.

وأشار الى أن االستفتاء متاح لكل مواطن 
متمتع بحقوقه السياسية )غير منتم للقوات 
املسلحة أو الشرطة( وغير محروم من احلق 

في االنتخاب بسبب صدور حكم ضده.
وقال رئيس اللجنة املشرفة على االستفتاء 
إن اللجنة نسقت مع املجلس األعلى للقوات 
املس���لحة ووزارة الداخلية تأمني املواطنني 
واللجان والقضاة املشرفني حتى تقوم الشرطة 

بدورها األساسي.
وأوض���ح أن اللجن���ة رأت أن املصريني 
املغتربني في اخلارج لهم احلق فى املشاركة 
في االستفتاء على التعديالت »إال أن اإلطار 
التشريعي احلالي ال يسمح، لهذا طالبت اللجنة 
املشرع املصري بتعديل القوانني االنتخابية 

مبا يحقق لهم ذلك«.

باريس � رويت���رز: قبيل زيارتها املتوقعة 
ملصر لتحث حكامها العس���كريني على متهيد 
الطريق النتقال دميوقراطي حقيقي وتعرض 
مس���اعدات على املدنيني الذين أطاحوا بحكم 

الرئيس السابق حسني مبارك.
تطرقت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون الى صعاب احلفاظ على املؤسسات 
التي تدعم الدميوقراطية ومنها وجود أحزاب 

سياسية قوية واعالم حر وسيادة القانون.
وف���ي حالة مصر قد تك���ون املهمة أصعب 
نظرا للفراغ الذي حدث نتيجة بقاء مبارك في 
السلطة 30 عاما قضى خاللها على املعارضة 
وأعاق قيام أحزاب جديدة وعمل على ضمان اال 
تشكل أحزاب املعارضة القائمة اي حتد حقيقي. 

وقالت كلينتون في خطاب ألقته يوم اجلمعة: 
»االنتقال الى الدميوقراطية محفوف بالصعاب. 
فالوظائف والفرص االقتصادية ال تتحقق خالل 
عشية وضحاها. فاالحالم الدميوقراطية ميكن 
ان يسحقها حكام شموليون جدد او عقائديون 
يس���تخدمون العنف او اخلداع للوصول الى 

السلطة او تبني أجندة غير دميوقراطية«.
واس���تطردت »االنتخابات تنجح فقط اذا 
احترمت نتائجها واذا كانت في اطار دميوقراطي 
متني ملؤسسات قوية وسيادة القانون ومجتمع 

مدني نشط وحماية حقوق انسان اجلميع«.
وحني طلب من مس���ؤول أميركي تلخيص 
رسالة كلينتون قال »ما يحدث بعد ذلك على 

نفس أهمية ما حدث قبل ذلك«.

ائتالف شباب الثورة يرفض دعوة للقائها

الباز: جيلي مسؤول 
عن خراب البلد

القاهرة ـ ا.ف.پ: اعلن »ائتالف شباب الثورة« مفجر االنتفاضة التي اطاحت بالرئيس املصري 
السابق حسني مبارك، في بيان بثه على صفحته على فيس بوك، انه رفض دعوة للقاء هيالري 

كلينتون اثناء زيارتها للقاهرة هذا االسبوع.
وقال البيان انه »انطالقا من حرص االئتالف على العمل بوضوح مع جماهير الثورة يعلن 

االئتالف انه متت دعوة اعضاء من االئتالف للقاء وزيرة اخلارجية االميركية هيالرى كلينتون 
وبناء على موقفها السلبي من الثورة في بدايتها ومواقف االدارة االميركية في املنطقة فقد مت 

رفض هذه الدعوة«. 
ولم يضف البيان اي ايضاحات اخرى.

وكانت هيالري كلينتون صرحت في بداية االنتفاضة املصرية بأن النظام املصري »مستقر« 
ما اعتبره الشباب الذين اطلقوا الدعوة لتظاهرات اخلامس والعشرين من يناير املاضي دعما 

للرئيس السابق حسني مبارك.

قال مدير مركـز أبحـاث 
الفـضاء واالستشعار عن بعد 
بجامعـة بوسطـن األميركيـة 
د.فـاروق البـاز: »لن أترشـح 

النتخابـات الرئاسـة في 
مصر حتى لـو فتحوا البـاب 

أمـام حاملي اجلنـسيـات 
األجنـبيـة«.

وأضاف في تصريحات لـ 
»املصري اليوم«: »أنا شخصيا 

أعتبر جيلي مسؤوال عن 
اخلراب اللي حاصل في هذا 

البلد فهو جيل فاشل، والبد ان 
يتنحى متاما.

80 ٪ مع عدم 
اإلسراع في إجراء 

االنتخابات ومد 
الفترة االنتقالية

 إلى 2012 ووضع 
دستور جديد


