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Al-Anbaa Friday 4th February 2011 - No 12532يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة غرة ربيع األول  1432 ـ 4 فبراير 2011 الـــعـدد:

 مبارك: فاض بي الكيل وأود الرحيل 
  لكني أخشى من الفوضى إذا تنحيت اآلن  

 الحكومة غير مسؤولة عن العنف وأحذر من استيالء «اإلخوان» على السلطة  أوباما إنسان طيب جداً لكنه ال يفهم الثقافة المصرية وما يمكن أن يحدث لو تركت الرئاسة  اآلن  

 أكد في لقاء مع «أي بي سي نيوز» في قصره بالقاهرة بحضور عائلته وابنه جمال أنه لم يكن ينوي ترشيحه لخالفته 

 نسب زيادة العسكريين يقّرها
  «األعلى للدفاع» خالل أيام

 عطلة األيام الوطنية ٤ أيام تبدأ 
الجمعة ٢٥ وتنتهي االثنين ٢٨

 سليمان للمتظاهرين: انسحبوا من الشوارع فهناك مؤامرة على مصر وسنلبي مطالبكم  
 أكد وجود رغبة بالحوار مع الجميع بمن فيهم «اإلخوان» 

 مريم بندق
  كشـــفت مصـــادر وزارية 
لـ «األنباء» ان املجلس األعلى 
للدفاع سيـــجتمع خـــالل أيام 
إلقرار نسب زيادة العسكريني 
في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني واإلطفاء.
  واستطردت املصادر: ستتم 
الوزراء  إلى مجلـــس  إحالتها 
لصياغة مرسوم الزيادة ورفعه 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد، ومن ثم طلب 

امليزانية اإلجمالية من وزارة 
املالية.

  وردا علـــى ســـؤال عما اذا 
كانت النسب ستكون متساوية 
للجهات األربع، أجابت املصادر: 

تقريبا ستكون متساوية.
  وعـــن التاريـــخ املتوقـــع 
للصـــرف، جـــددت املصـــادر 
التأكيـــد علـــى ان العمل يتم 
على قدم وســـاق لالنتهاء من 
تلك اإلجراءات متهيدا للصرف 

قريبا جدا. 

 أعلن ديوان اخلدمة املدنية ان عطلة األعياد الوطنية ســــتكون 
بدءا من يوم اجلمعة املوافــــق ٢٥ فبراير املقبل وحتى يوم االثنني 
املوافق ٢٨ فبراير املقبل على ان يبدأ الدوام الرســــمي لكل اجلهات 

احلكومية في ١ مارس املقبل. 

 أكد الرئيس املصري محمد حسني مبارك في 
مقابلة مع شـــبكة ايه.بي.سي التلفزيونية امس 
انه يود ترك منصبه اآلن لكنه «يخشى الفوضى 

في مصر اذا تنحى».
  وقال مبارك «فاض بي الكيل وضاق ذرعي من 
الرئاسة وارغب في مغادرة منصبي اآلن لكن ال 
ميكنني ذلك خوفا من غرق البالد في الفوضى». 
ولدى سؤاله في املقابلة التي استمرت ٣٠ دقيقة 
مع اإلعالمية كريستيان امانبور عن العنف الذي 
ُنســـب الى أنصاره ضد معارضي احلكومة في 
ميدان التحرير، عبر مبارك عن استيائه الشديد 
بسبب أحداث العنف وقال «كنت حزينا ملا حدث 
أمـــس ال أريد أن أرى املصريني يقاتلون بعضهم 
بعضا»، لكنه رفض حتميل حكومته مسؤولية 
ما حدث، وأنحى مبارك بالالئمة في اعمال العنف 
على جماعة اإلخوان املسلمني احملظورة، محذرا 

من استيالئهم على السلطة إذا تنحى.
  وردا على ســـؤال آخر حول ما كان يفكر فيه 
عندمـــا رأى الناس يطلقون عبـــارات منددة به 

لوالية ثانية، نقلت املراســـلة عنـــه أنه قال انه 
شعر باالرتياح بعد اخلطاب. وأضافت املراسلة 
ان الرئيس مبارك باق في قصره الرئاســـي مع 
عائلته حتت حراســـة مشـــددة من قبل القوات 
املسلحة، التي حتيط القصر بالدبابات واألسالك 
الشائكة. وأشـــارت الصحافية األميركية إلى أن 
جمال جنل الرئيس مبارك كان موجودا في الغرفة 
أثناء إجراء املقابلة وان الرئيس أكد أنه لم يكن 
ينـــوي يوما أن يخلفه جنله في الرئاســـة.  واذ 
شدد مبارك على والئه ملصر، أكد انه لن يفر أبدا 
منها، مجددا تأكيده ملا قاله في خطابه «سأموت 
على ترابها». ودافـــع الرئيس املصري عن ارثه 
السياســـي، مشيرا الى الســـنوات الكثيرة التي 

قضاها في خدمة قضايا بلده. 
  وفيما وصف الرئيس األميركي باراك اوباما 
بالرجل الطيب جدا، قال ردا على ســـؤال عما اذا 
كان يشعر بأن الواليات املتحدة قد خانته: «قلت 
ألوباما أنت ال تفهم الثقافة املصرية وما ميكن أن 

يحصل إذا تنحيت اآلن». 

ومناهضة له، نقلت عنه املراسلة قوله «ال أهتم 
مبا يقوله الناس عني. ما يهمني اآلن هو بلدي. 
ما يهمني مصر فقط». وحول خطابه األخير الذي 
ألقـــاه االثنني املاضي وقال فيه انه لن يترشـــح 

 الرئيس املصري محمد حسني مبارك 

 لرفعها إلى مجلس الوزراء إلعداد المرسوم

 «كويت كونكور دي إليجانس»..  ساحة تألق للسيارات 
الفارهة  للمرة الثانية  في الكويت  ص١٦و١٧ 

 رئيس الوزراء افتتح المسابقة بحضور جمهور غفير

 (كرم ذياب)  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يطلع على إحدى السيارات في املعرض  

 الشيخ أحمد الفهد ود.فاضل صفر ومروان بودي خالل المؤتمر الصحافي 
الذي تلى توقيع عقد مشروع طريق جمال عبدالناصر

الوزاري  التعديل   الفهد: 
بيـد رئيـس الـوزراء 
وندرس إنشاء شركات 
لإلقـراض اإلسـكاني 
فتـرة  علـى  للقضـاء 
ص٤ الطويلة  االنتظـار 

 التفاصيل ص ٣٨ ـ ٤٠ 

ــفر  ــط ترقب ملا ستس  القاهرة ـ وكاالت: وس
ــا املعارضة  ــت اليه ــرات» التي دع ــه «املظاه عن
ــارعت  ــوان «جمعة الرحيل»، تس ــوم حتت عن الي
ــا احلكومة  ــي اتخذته ــية الت ــراءات السياس االج
اجلديدة الحتواء األزمة،  ودعا نائب الرئيس عمر 
ــحاب من الشارع ألن  سليمان املتظاهرين لالنس
ــتتم تلبيتها محذرا من وجود مؤامرة  مطالبهم س
على مصر. وقال في حديث مع الفضائية املصرية 

ان استمرار مجلسي الشعب والشورى ضروري 
ــادة ٨٨ قبل  ــني ٧٦ و ٧٧ ورمبا امل ــل املادت لتعدي
ــة، ثم ستكون كل مواد الدستور  انتخابات الرئاس
قابلة للتعديل بعد انتخاب الرئيس اجلديد، مذكرا 
ــى ٧٠ يوما. وأكد  ــتور يحتاج ال بأن تعديل الدس
ــمل اجلميع مبن  ــوارا سيش ــليمان انه بدأ ح س
ــباب الذين التقى وفودا منهم، وجماعة  فيهم الش
اإلخوان املسلمني، الذين قال عنهم إنهم ال يزالون  

ــام املصري  ــرر النائب الع ــذا وق ــن.   ه مترددي
املستشار عبد املجيد محمود جتميد أرصدة عدد 
من قيادات في احلزب الوطني ووزراء سابقني في 
مصر ومنعهم من السفر، وأبرزهم أحمد عز، أمني 
عام احلزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة 
ــكان السابق  ــابق، وأحمد املغربي وزير اإلس الس
ــابق حبيب العادلي،  اضافة الى وزير الداخلية الس

ومسؤولني آخرين. 


