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للثورة الجزائرية

 ص٨ و٩ 

 شفيق: أستبعد أن ينقل مبارك سلطاته إلى نائبه ويجب إكمال واليته ألسباب تشريعية 

 «اإلخـوان»: لن نترشـح لرئاسـة الجمهورية
إسـالميـة..  بمرجعية  مـدنيـة  لـدولـة    وندعـو 
ِّهت صورتها    والبرادعي مغازالً  الجماعة: «سلمية» وشُو

 إنطالق حفالت ليالي فبراير الغنائية  

 جابر المبارك  يستقبل  مهنئيه  
بسالمة العودة  مساء  األحد واالثنين
  يســـتقبل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح املهنئني 
له مبناسبة سالمة العودة من رحلة 
العالج والتي تكللت بالنجاح، وذلك 
مســـاء غد االحد وبعـــد غد االثنني

٦و٧ اجلاري بديوانه مبنطقة الشعب 
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 مصر: البحث عن طريق للحوار.. وسط المظاهرات
 عمرو موسى انضم للجموع الغفيرة في ميدان التحرير وناشدهم ترك الشارع بعد أن وصل صوتهم إلى المسؤولين

 «األنباء»  الرياضية (١٤ـ٢٠)

 راغب عالمة و أصالة 
وعبدالفتاح الجريني 

  ومنى أمرشا يفتتحون حفالت 
ليالي فبراير  بحضور جماهيري 

غفير  فـي صالة التزلـج  
 ص٢٤ 

 جموع غفيرة من املتظاهرين في ميدان التحرير أمس                           (ا.پ) 

 وزير الدفاع املشير محمد حسني طنطاوي لدى نزوله إلى ميدان التحرير وسط احلشود (ا.ف.پ) 

 في خضم األزمة.. 
  مظاهرة حب لرئيس الوزراء
   أحمد شفيق بمطار القاهرة

 سفيرنا في القاهرة د. رشيد الحمد في حوار خاص مع «األنباء»:

 المستشار الثقافي بسفارتنا بالقاهرة د.عيسى األنصاري لـ «األنباء»: 

 ٩٩٪ من رعايا الكويت في مصر عادوا  
للكويت  وأكثر من ٧٠٠٠ مواطن ومواطنة 
غادروا عبر ٢٥ طائرة أميرية  ص٤

 ال يوجد طـالب كويتيون  في مصر 
حاليًا وعندما  تستقر األوضاع سيعاد 
ألبنائنا ما فاتهم من اختبارات ص٤

 رشيد: لم أهرب بل سافرت بعلم السلطات
 

 ١٦٠ ألفاً غادروا من مطار القاهرة  

 برلسكوني: مبارك رجل عاقل  
  ويجب بقاؤه في المرحلة االنتقالية

 صندوق لتعويض المتضررين 
بقيمة ٨٥٤ مليون دوالر 

 القاهــــرةـ  د.ب.أ: شــــهد مطار 
القاهرة الدولي أمس مظاهرة حب 
لرئيس الــــوزراء املصري اجلديد 
أحمد شفيق بعد أدائه صالة اجلمعة 
مبسجد فيصل بحرم املطار. وعقب 
انتهاء الصــــالة، جتمع العاملون 
باملطار حول رئيس الوزراء لتهنئته 
باملنصب اجلديد ومتنوا له التوفيق 
وقال عديدون انه «األقدر على قيادة 
حكومة مصر فــــي هذه الظروف 
اخلطيرة التي متر بها البالد». من 
املدني  الطيران  أكد وزير  جانبه، 
املصــــري ابراهيم منــــاع، أن كل 
مطارات مصر وأجوائها آمنة ويسير 
فيها العمل بصورة طبيعية رغم 
اخلسائر الفادحة التي تعرضت لها 

صناعة النقل اجلوي في مصر.  

 القاهرة ـ وكاالت: أكد وزير التجارة والصناعة املصري الســــابق رشيد 
محمد رشيد أنه سافر خارج البالد بعلم السلطات املصرية وعلمها وبعد أن 
رفض نفس حقيبته الوزارية ضمن التشكيل الوزاري اجلديد بقيادة رئيس 
الوزراء اجلديد أحمد شفيق. وبرر رشيد محمد رشيد هذا الرفض، في تصريح 
لقناة «العربية»، بأن «املرحلة احلالية حتتاج إلى وجوه جديدة». وأكد رشيد 
أنه علم بقرار النائب العام املصري مبنعه من السفر خارج البالد وجتميد 
أرصدته من وسائل اإلعالم وأنه اآلن في دبي، نافيا أنه قد هرب، وقال: «كل 
ما يهمني هو مصالح مصر، وأن يعود إليها األمن واالستقرار والطمأنينة، 

وأتصور أن في مصر ما يكفي من احلكمة لتحقيق ذلك». 

 القاهــــرة ـ وكاالت: ذكرت مصادر أمنية مبطار القاهرة أمس أن عدد 
الرعايا األجانب والعرب الذين مت تســــفيرهم منذ بدء األزمة قبل نحو 
عشــــرة أيام حتى أمس، يربو على ١٦٠ ألف راكب، مبتوسط يومي ٢٠ 
ألف راكب، حيث تصدرت السعودية قائمة الدولة العربية فيما تصدرت 

الواليات املتحدة قائمة الدول األجنبية. 

 بروكسلـ  رويترز: امتدح سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء اإليطالي 
أمس الرئيس املصري حســــني مبارك وقال إنه رجل عاقل ويجب أن يظل 
في منصبه خالل مرحلة انتقال البالد إلى الدميوقراطية. وقال برلسكوني 
للصحافيني «آمل أن تكون هناك استمرارية للحكم، وآمل أن يحدث في مصر 
انتقال إلى نظام أكثر دميوقراطية دون االستغناء عن مبارك الذي يعتبر 

في الغرب وخصوصا في الواليات املتحدة أعقل الرجال». 

ــر  ــن وزي ــرز: أعل ــرة ـ رويت  القاه
ــمير رضوان أمس عن  املالية املصري س
ــاء صندوق بقيمة ٥ مليارات جنيه  انش
ــاس  ــض الن ــون دوالر) لتعوي (٨٥٤ ملي
ــررت خالل  ــي تض ــكات الت ــن املمتل ع
«أجرينا  ــوان:  ــات وقال رض االضطراب
ــعنا  ــا إلى أنه بوس ــابات وتوصلن احلس
حتمل املصروفات دون اإلضرار بوضع 
ــرق  ــت وكالة أنباء الش ــة». ونقل املوازن
ــمية عنه قوله: إن مكاتب  األوسط الرس
ــتبدأ على  الضرائب العامة على الدخل س
ــات التعويض من  ــي تلقي طلب الفور ف
أصحاب السيارات واملتاجر وغيرها من 
املنشآت التي حلقت بها أضرار. ويعادل 
حجم الصندوق نحو ٥٪ من عجز ميزانية 
احلكومة في السنة املالية التي انتهت في 
ــذي كان ٩٨ مليار جنيه  يونيو ٢٠١٠ وال
او ٨٫١٪ من اجمالي الناجت احمللي. وكانت 
ــنة ٢٦٩ مليار  عائدات الدولة في تلك الس
ــن ٢٨٢٫٥ مليارا في  ــه منخفضة م جني

السنة املالية ٢٠٠٨-٢٠٠٩. 

 مهلة مخالفي اإلقامة بين ٣ و٦ أشهر

 نواب «إال الدستور»: جلسة ٨ فبراير قائمة

 أمير زكي
  كشف مصدر أمني عن أن وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد ســــيصدر في غضون الفتــــرة القليلة املقبلة قرار 
بإعفــــاء مخالفي قانون اإلقامة من الغرامات املترتبة على 
مخالفتهم للقانون مع جواز عودتهم إلى البالد مرة أخرى 
دون إدراج أسمائهم في قوائم غير املصرح لهم بالدخول 
وأيضا جواز تعديل وضع املخالفني في البالد. ولفت إلى 

أن املهلة ســــتبدأ تزامنا مع احتفــــاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية. وأوضح أن مهلــــة تعديل األوضاع مغايرة من 
ناحية الفترة الزمنية املمنوحة لتعديل الوضع إذ إنها لن 
تكون شهرين مثلما كانت املهل السابقة وإمنا ستتراوح 
ما بني ٣ و٦ أشــــهر. وحول أعداد املخالفني لقانون اإلقامة 
فــــي البالد قال املصدر األمني إن أعدادهم ال تقل بأي حال 

من األحوال عن ٦٠ أو٦٥ ألف وافد. 

 فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  في خطوة عملية تأكيدية لرفض مجموعة من النواب 
قرار تأجيل اجللسات إلى شهر مارس املقبل وإصرارا على 
اتخاذ موقف على أرض الواقع يناهض هذا القرار فقد علمت 
«األنباء» أن عددا مــــن النواب الرافضني للقرار واملنتمني 
لكتلة «إال الدســــتور» ينوون حضور اجللسة التي كان 

مقررا لها االنعقاد يوم الثالثاء املقبل ٨ فبراير.
  ففيما أكد مصدر نيابي لـ «األنباء» أن القرار الذي اتخذ 
يخالف الالئحة الداخلية ملجلس األمة والدستور، بني ان 
هناك مساعي حلشد أكبر عدد من النواب حلضور اجللسة 
إليصال رســــالة إلى احلكومة وإلى رئيس املجلس ـ وفق 

املصدر ـ مفادها أن القرار «باطل».
  وفي هذا السياق أعلن النائب مسلم البراك عن تواجده 
في االعتصام الذي ستقوم به مجموعة «السور اخلامس» 

خارج أســــوار املجلس. النائب علي الدقباسي أوضح أن 
ما حدث من تأجيل للجلسات هو تكتيك حكومي لتأجيل 
استجواب وزير الداخلية، أما النائب د.جمعان احلربش فأكد 
أن بعض النواب سيحضرون جلسة الثالثاء في الساعة 
التاسعة صباحا وهو موعد انعقاد اجللسة، مضيفا ان هناك 
مجموعات سياسية ستحضر اجللسة. النائب عبدالرحمن 
العنجري أكد لـ «األنباء» أنه ســــيكون موجودا في موعد 
اجللسة إميانا منه بأن اجللسة قائمة وأن القرار بترحيل 
اجللسة قرار باطل. مصادر مقربة من كتلة العمل الوطني 
تؤكد أن الكتلة لن تشارك في االعتصام يوم الثالثاء وفي 
الوقت نفســــه أكد املصدر أن الكتلة لن تنشــــق عن «إال 
الدستور»، مضيفا: «لكن هذه وجهة نظر وإذا متت دعوة 
الكتلة إلى نــــدوة داخل الديوانيات للحديث في مواضيع 

سياسية فسوف تشارك في هذه الندوة». 

 الداخلية تتجه إلعفائهم من الغرامات وعددهم يتراوح بين ٦٠ و٦٥ ألفًا

 أبدوا إصرارهم على أن قرار الترحيل مخالف للدستور

 رئيس النادي العربي 
  جمال الكاظمي: 
  سأعتزل الرياضة 

  إذا لم أحقق 
  بطولة خالل 

  دورتي الحالية

 رئيس القسم القنصلي مشعل السعيد في حوار مع   «األنباء»:  

 أجلينا  ٣٠٠ سائح كويتي من شرم الشيخ 
واإلسكندرية ومنحنا  تأشيرات لعدد 
ص٥  رسـوم  دون  من  المصريين    من 

 التفاصيل ص ٧ 

 المطوع 
يبدأ 
مشواره 
مع النصر 
بهدف في 
القادسية

 قطار انتصارات برشلونة يصطدم بعقبة أتلتيكو مدريد

 االتحاد القطري 
  يبدأ البحث 

  عن بديل لميتسو 

 التفاصيل ص٣٦ـ٣٨ 

 القاهرةـ  وكاالت: تراجعت أعمال 
العنف، واختفى «البلطجية» الذين 
حولوا املظاهرات إلى مواجهات دامية 
األربعاء عن االحتجاجات املليونية 
التي احتشدت في القاهرة وباقي املدن 
املصرية أمس تلبية لدعوة املعارضة 
الى ما أسمته «جمعة الرحيل». ورغم 
ان املتظاهرين أعلنوا انهم مستمرون 
في الشارع طوال األسبوع املقبل حتت 
شعار «اسبوع الصمود» حتى تنحي 
الرئيس، لم تنقطع مساعي احلوار 
على أكثر من مسار. وكان بارزا أمس 
نزول وزير الدفاع املشير محمد حسني 
طنطاوي وسط املتظاهرين في ميدان 
التحرير حيث استمع إلى مطالبهم 
واطمأن إلى ســــير عمليات اجليش 
في تأمني املتظاهريــــن، الذين أصر 
على التحدث معهم رغم استقبالهم 
له بهتافات: «يا مشير يا مشير قتلوا 
والدك بالتحرير». وفي نفس اإلطار أكد 
رئيس الوزراء أحمد شفيق في حديث 
لـ «بي.بي.سي» أن قرار الرئيس محمد 
الترشح لوالية  حسني مبارك عدم 
ثانية هو مبنزلــــة الرحيل، معتبرا 
ان ٨٠٪ من مطالــــب املتظاهرين قد 
حتققت، وانه يجب عليهم ترك الشارع 
لتعود األمور الى طبيعتها، مضيفا 
انه ال ميانع في املظاهرات إذا كانت 
سلمية ومؤكدا ان احلكومة لن تالحق 

أيا من املشاركني فيها.
  والحقا أطل شــــفيق عبر محطة 
العربية ليؤكد ان بقاء الرئيس حسني 
مبارك في الســــلطة هو امان للبالد 
وألسباب تشريعية، مستبعدا ان ينقل 
مبارك سلطاته الى عمر سليمان نائبه 

املعني حديثا. ومن قلب ميدان التحرير 
وجه أمني عام جامعة الدول العربية 
عمرو موسى دعوة مماثلة للشباب 
لترك الشارع بعد ان حتققت مطالبهم 
ووصلت رســــالتهم الى املسؤولني، 
وهو الذي قال في وقت ســــابق انه 
ال يســــتبعد الترشح للرئاسة خالل 
االنتخابات املقبلة. وقال موسى إلذاعة 
«أوروبا ١» انه «ال يعتقد» ان مبارك 
ســــيغادر البالد، مضيفا «أعتقد انه 

باق حتى نهاية أغسطس».
  وفي غضون ذلك واصلت جلنة 
احلكماء التي تضم عددا من املفكرين 
واخلبراء املصريني جهودها لتقريب 
وجهات النظر مقترحة تشكيل حكومة 
تضم كل أطياف الشعب املصري وال 

تقتصر على تيار سياسي واحد.
اتهام    من جهتهـــا، وردا علـــى 
الرئيس محمد حســـني مبارك لها 
بالسعي لالســـتيالء على السلطة، 
أعلنت حركة «اإلخوان املســـلمني» 
أنها ال تنوي الترشـــح للرئاسة في 
االنتخابـــات املقبلة موضحة أن ما 
تســـعى إليه هو دولـــة مدنية ذات 
مرجعية إسالمية.  وجدد مرشدها 
العام د.محمد بديع موقفه أمس بأنه 
مســـتعد للحوار مع نائب الرئيس 
املصري اللواء عمر سليمان لكن بعد 
رحيل الرئيس مبارك. من جانبه، وفي 
موقف بـــدا انه يغازل فيه اجلماعة 
التي تشـــاركه في اجلبهة الوطنية 
املعـــارض محمد  للتغيير، وصف 
البرادعي احلركة احملظــورة بأنها 
النظام  ان  جماعة ســـلمية معتبرا 

شوه صورتها. 


