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صالح يعلن عدم ترشحه لوالية جديدة أو توريثه الحكم لنجله
] أعلن الرئيس اليمني، علي عبد اهلل صالح تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديالت 
دستورية تسمح له بالترشح لوالية جديدة وأكد رفضه »التمديد« أو »توريث« الحكم إلى 

ابنه في إطار سلسلة من التنازالت إلى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.

»جمعة غضب« في مصر

الثورة اليمنية

قبول استقالة وزير الداخلية الكويتي بعد دعوات للتظاهر

آالف المحتجين في األردن للمطالبة بإصالحات سياسية

ثورة مصر تقترب من مرحلة الحسم

ماليين المصريين يطالبون بتنحي مبارك في »جمعة الرحيل«

] نشر الرئيس المصري حسني مبارك قوات الجيش مدعومة بالعربات المدرعة في القاهرة 
واإلسكندرية والسويس ومدن أخرى للتصدي الحتجاجات »جمعة الغضب« التي تطالب بإنهاء 

حكمه، قالت مصادر طبية إنها أسفرت عن سقوط 18 قتيالً في القاهرة والسويس وإصابة المئات.

] هي ثورة شعبية انطلقت شرارتها 3 فبراير/ شباط واشتعلت يوم 
الذي أطلق عليه اسم »جمعة  م  فبراير/ شباط عام 2011  الجمعة 11 
الغضب« )وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر( متأثرة بموجة 
االحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع العام 2011 
المعارضة  أحزاب  إلى  باإلضافة  اليمنيون  الشبان  الثورة  هذه  وقاد 
للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد اهلل صالح الذي يحكم البالد منذ 

33 عاماً، والقيام بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وزير  استقالة  الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  أمير  قبل   [
الداخلية التي قدمها بعد وفاة مواطن نتيجة التعذيب في مركز للشرطة.

] تجمع إسالميون ويساريون ونقابيون في وسط العاصمة األردنية عمان في أحدث 
احتجاجات للمطالبة بتغيير سياسي وحريات أوسع. 

الرئيسية،  المحافظات  في  المفروض  التجول  حظر  المصريين  آالف  مئات  تحدى   [
بتعيين  مبارك  حسني  المصري  الرئيس  قيام  برغم  واالحتجاج،  التظاهر  في  وتواصلوا 
سليمان،  عمر  المخابرات  رئيس  وهو  عاماً،   30 قبل  الحكم  توليه  منذ  مرة  ألول  له  نائب 

باإلضافة إلى تعيين أحمد شفيق رئيساً للوزراء بعد استقالة الحكومة السابقة.

المصرية  المدن  معظم  وفي  بالقاهرة  التحرير  ميدان  في  المصريين  ماليين  احتشد   [
قبيل الظهر؛ تلبية للدعوة إلى تظاهرات مليونية إلسقاط الرئيس حسني مبارك في جميع 

أنحاء مصر أطلق عليها المحتجون »جمعة الرحيل«.
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