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Al-Anbaa Saturday 29th January 2011 - No 12526يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 25 من صفر 1432 ـ 29 يناير 2011 الـــعـدد:

 المتظاهرون لم يلتزموا بقرار حظر التجول ليًال وهاجموا مقرات وزارتي اإلعالم والخارجية والحزب الوطني واسـتولوا على معدات عسكرية
 واشنطن تطالب الحكومة المصرية بكبح جماح قوات األمن وإعادة االتصاالت والمواقع االجتماعية للعمل وتدعو  المحتجين للتعبير عن أنفسهم سلميًا

 من أجواء المظاهرات

 مصر.. أمام لحظة مصيرية 
 تظاهرات «جمعة الغضب» عّمت المحافظات المصرية وتخللتها أعمال عنف

 «العدل»: نماذج خاصة لتسلم المكرمة 
األميرية للمحضونين والمسجونين

 تواجد أمني بمحيط السفارة المصرية 
ومطالبة بتأمين عودة طلبتنا في مصر 

 ٦٨٠ مليون دوالر تعويضات
  لـ ٩ جهات متضررة في الكويت

 المبالغ المتبقية على العراق ٢١ ملياراً 

 (محمد ماهر)  جانب من التعزيزات األمنية أمام مقر السفارة املصرية في الكويت نهارا ومساء أمس  

 دعت وزارة العدل كل من لهن إثبات بحضانة أو نفقة محضونني 
وكذلك زوجات السجناء إلى تقدمي تلك اإلثباتات إلى إدارات التنفيذ في 
احملافظات الست لصرف املكرمة األميرية اخلاصة بهؤالء احملضونني، 
مبينة أن اإلدارات ســــتفتح أبوابها خالل الفترة املسائية من ٤ إلى ٨ 
مساء اعتبارا من غد األحد إلى يوم ١٠ فبراير، واملستندات املطلوبة هي: 
الصورة املدنية للحاضنة وكذلك للمحضونني ورقم احلساب البنكي 
إضافة إلى تعبئة النماذج املعدة لهذا الغرض. وشددت الوزارة على أن 
من سيتأخر عن تسجيل البيانات خالل الفترة احملددة سيعد ذلك تنازال 

عن تسلم املنحة وستذهب في هذه احلالة إلى الولي الطبيعي. 

 من باب احليطة واحلذر برزت أمس 
تعزيزات أمنية أمام مقر السفارة املصرية 
في الدعيـــة تزامنا مع االحداث الدائرة 
في مصر وذلك حتسبا حلدوث جتمعات 
تخرج عن القوانني املرعية اإلجراء التي 
متنع التظاهر.  وإزاء الوضع غير املستقر 
في مصر، طالب عدد من النواب بينهم 
د. حسن جوهر وعسكر العنزي وسعد 
اخلنفـــور ود.محمد احلويلة احلكومة 
باإلسراع في تسهيل وتأمني عودة طالبنا 

الدارسني هناك حرصا على سالمتهم. 

 التفاصيل ص٣٤و٣٥ 

 القاهرة ـ وكاالت: وضعت األحداث املتالحقة أمس مصر 
أمام حلظة مصيرية بانتظار ما ســـتحمله الساعات واأليام 
املقبلة، فقـــد امتدت املظاهرات واالحتجاجات التي انطلقت 
عقب صالة ما أطلق عليه يوم «جمعة الغضب» من القاهرة 
إلى باقي احملافظات مما استدعى أن يفرض الرئيس محمد 
حسني مبارك بصفته احلاكم العسكري حظرا للتجول في 
القاهرة والسويس واإلسكندرية من الساعة السادسة مساء 
إلى الســـابعة صباحا. وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط 
الرسمية ان ذلك جاء «نظرا ملا شهدته بعض احملافظات من 
أعمال الشغب واخلروج على القانون وما شهدته من أعمال 
النهب والتدمير واحلرق واالعتـــداء على املمتلكات العامة 
واخلاصة مبا في ذلك بعض البنوك والفنادق»، كما أصدر 
احلاكم العسكري بحسب الوكالة، قرارا بإنزال القوات املسلحة، 

ملساعدة جهاز الشرطة لتنفيذ هذا القرار.
   وقبل ذلك نزل عشرات اآلالف من املصريني إلى شوارع املدن 
املصرية الرئيسية للمطالبة باإلصالح السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي، وقد تخللت املظاهرات اشتباكات ومواجهات 
أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن ٥ مواطنني وإصابة ٨٧٠ في 

القاهرة وحدها. 
  ولكن املتظاهرين لم يستجيبوا حلظر التجول واستمرت 
االحتجاجات ليال حيث قالت مصـــادر انهم اقتحموا مبنى 
مجلس الشـــعب املصري بعد ان احرقوا مقر قيادة احلزب 
الوطني احلاكم وســـط القاهرة وهاجموا مقرات مهمة مثل 
وزارتي اإلعالم واخلارجية باالضافة إلى اقتحام مبنى اإلذاعة 

والتلفزيون. 
   وفيما حثت واشـــنطن مواطنيها على تأجيل أي سفر 
«غير اضطراري» إلى مصر، قالت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون إنه ينبغي للقاهرة أن تسمح باالحتجاجات 
السلمية وتكبح قوات األمن وتلغي خطوات اتخذتها لقطع 
االتصاالت. وتابعت:  «نشـــعر بقلق عميق بشأن استخدام 
العنف من جانب قوات الشـــرطة واألمن املصرية، وندعو 
احلكومة إلى بذل قصارى جهدها لكبح قوات األمن». وأضافت 
«في الوقت نفســـه ينبغي للمحتجـــني االمتناع عن العنف 
والتعبير عن أنفسهم سلميا». وطالبت كلينتون السلطات 
املصرية بالبدء في تطبيق اصالحات فورية، معتبرة أن األمر 
بات حتميا.  من جانبه،  قـــال وزير اخلارجية البريطاني 
وليام هيغ ان «مطالب» املتظاهرين «مشروعة» داعيا جميع 
االطـــراف الى جتنب العنف. وقال هيغ «اشـــعر بقلق بالغ 
للصور التي شاهدتها من مصر». بينما دعا االحتاد األوروبي 
الســـلطات املصرية إلطالق ســـراح جميع املعتقلني بسبب 

االحتجاجات. 

 وافق صندوق جلنة األمم املتحدة للتعويضات على تقدمي مبلغ ٦٨٠ 
مليون دوالر لتسع جهات متضررة. وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته 
في جنيڤ الليلة قبل املاضية ان املبلغ املقدم ســــيرفع إجمالي مبالغ 
التعويضات املدفوعة الى أفراد وشركات ومؤسسات حكومية ومنظمات 
دولية الى نحو ٣١٫٤ مليار دوالر ليكون املتبقي املستحق للكويت ٢١ 
مليار دوالر. وتأتي معظــــم مبالغ التعويضات املدفوعة من مبيعات 
النفــــط العراقية وفق برنامج «النفط مقابل الغذاء» والذي انتهى في 
نهاية عام ٢٠٠٣ وفيما بعد استمر تخصيص تلك املبالغ من مبيعات 

النفط وفق ترتيبات في إطار قرارات مجلس األمن الدولي. 

 متظاهرون مصريون يغالبون دموعهم ممسكني بالعلم املصري خالل تظاهرات بالقاهرة أمس     (أ.ف.پ) 

 مع العدد
   إصدار خاص

  بمناسبة مرور ٥ سنوات
  على تولي 

  صاحب السمو األمير
  الشيخ صباح األحمد 

مقاليد الحكم 

 أوضـاع الكويتيني مطمئنة: أعلنت وزارة اخلارجية أمس أن أوضاع 
مواطنينا في مصر مطمئنة وأن سفارتنا تتابع أوضاعهم وتتلقى 
اتصاالتهم هناك. وأنشأت الوزارة بناء على توجيهات نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح غرفة 
عمليات ملتابعة أوضاع املواطنني أيا كان سبب زيارتهم إلى 
مصر سواء الدارسون أو السائحون منهم، وأهابت باملواطنني 
عدم السفر إلى مصر حلني استقرار األوضاع. كما دعت سفارتنا 
بالقاهرة املواطنني املتواجدين مبصر لالتصال بها على األرقام: 

٠٠٢٠٢٣٧٦٠٢٦٦١/٢/٣/٤
  «الكويتية» لم تعلـق رحالتها إلى القاهرة:  نفت اخلطوط اجلوية الكويتية 
ــتقرار  ــا إلى القاهرة حلني اس ــن تعليق رحالته ــس ما نقل ع أم
ــيير جسر  ــط مطالبات للحكومة بتس األوضاع. ويأتي ذلك وس

جوي إلى مصر إلعادة مواطنينا املوجودين هناك.
   العبـو منتخباتنا للمراحل السـنية في القاهرة بخيـر:  أكد هايف املطيري 
رئيس وفود املنتخبات الوطنية في احتاد كرة القدم أن العبي 
منتخباتنا للمراحل الســــنية التي تعسكر في الوقت احلالي 
بالعاصمة املصرية القاهرة بخير، موضحا كذلك أنه بإمكان 

أسرهم االطمئنان عليهم.
ــكري    رئيس األركان املصري قطع زيارته إلى واشـنطن:  أجرى وفد عس
ــنطن محادثات دفاعية  ــتوى امس في واش ــري رفيع املس مص
ــش املصري إلى  ــا تزامنت مع نزول اجلي ــبقا لكنه مقررة مس
الشوارع ملواجهة االضطرابات التي جتتاح البالد، إال أن مصادر 
أميركية أعلنت ان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات 
املسلحة املصرية الذي يرأس الوفد العسكري املصري في هذه 

احملادثات قطع زيارته إلى واشنطن عائدا إلى مصر. 
  «ضبـط النفس»: دعا جنرال أميركي بارز اجليش املصري امس الى 
ــوارع  ــط النفس» في مواجهة االحتجاجات التي جتتاح ش «ضب

عدد من املدن املصرية.
  البرادعـي حتت اإلقامة اجلبرية: تـــرددت أنباء أن محمد البرادعي 
منع من االشـــتراك في التظاهرات ووضـــع حتت االقامة 

اجلبرية.
ــل اجلزيرة في مصر إن املعارض    إصابـة أمين نور بحجر:  قال مراس
ــه خالل احتجاجات  ــري امين نور أصيب بحجر في رأس املص

أمس وإنه مت نقله الى املستشفى في القاهرة.
  درع بشـرية حول املتحف: فيما ناشد املخرج املصري خالد يوسف 
بكلمات ممزوجة بالدموع اجليش املصري التوجه الى املتحف 
قبل أن تســــرق محتوياته، توجــــه اآلالف من املتظاهرين الى 

املتحف وشكلوا درعا بشرية حوله حلمايته.
  «فيتش» تخفض التصنيف االئتماني ملصر إلى سـلبي: عّدلت وكالة فيتش 
للتصنيفات االئتمانية توقعاتها للتصنيف االئتماني ملصر 

إلى سلبية من مستقرة. 
ــالها     «اجلزيـرة» ومصر واليمن: قالت قناة «اجلزيرة» القطرية إن إرس
ــات، كما أشارت إلى ان  ــويش  أمس على النايل س تعرض للتش
ــن تغطية القناة  ــكو م ــس اليمني علي عبداهللا صالح يش الرئي
لألوضاع في اليمن وتصويرها على أنها على باب ثورة شعبية 

ستطيح بالنظام.

 «حلوة يا كويت» 
  في «هال فبراير» ٢٠١١

 ص١٤و١٥ 

 انقسم املتظاهرون بحسـب املراقبني بني اقلية تطالب بتغيير شامل 
للنظام، واغلبيـة تطالب باالصالح السياسـي واالقتصـادي الذي يبدأ 

باخلطوات التالية:
  ـ حل مجلس الشعب والدعوة النتخابات مبكرة.

  ـ إقالة احلكومة احلالية.
  ـ استقالة الرئيس من احلزب احلاكم.

  ـ تعزيز احلريات.
  ـ محاربة الفساد. 

 مطالب المتظاهرين


