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القاهرة ـ أ.ف.پ: نفى 
العالـــم املصـــري أحمد 
زويل في حديث جلريدة 
»الشرق األوسط« امس 
إمكانية ترشحه لرئاسة 
اجلمهوريـــة في املرحلة 
االنتقالية للسلطة، رغم 
ما اعتبره اجماع الشباب 
املصري عليه وتفويضه 
بشكل شخصي لكي يكون 
همزة الوصل مع احلكومة 
الرئيس  املصرية ونائب 
عمر سليمان، وقال: »ال 
مجال أبدا للحديث عن هذا 
األمـــر وهو غير مطروح 
للمناقشـــة أو التفكيـــر 
الشـــخصي مـــن جانبي 
حاليا«، وكان زويل طرح 

امس في مؤمتر صحافي عقده في القاهرة خطة 
تغيير من 5 نقاط للخروج ســـريعا من الوضع 
احلالي في مصر، التي تشهد منذ 13 يوما حركة 
احتجاج شـــعبي غير مسبوقة. وقال زويل في 
أول ظهور علني له منـــذ وصوله الى القاهرة، 
األربعاء املاضي، »إن األوضاع احلالية في مصر 
تتطلب حل األزمة بســـرعة«، وأكد ضرورة ان 
»تكون مصر هي املصلحة األولى« لكل األطراف. 
وطرح زويل، العضو في جلنة احلكماء املكونة 
من شـــخصيات حزبية وعامة، عملية »تغيير 
جذري« من 5 نقاط هي: أوال »تكوين مجلس من 

القانونيني والشخصيات 
العامـــة لتعديـــل مواد 
الدســـتور 76 و77 و88 
و179 وحتديـــد جـــدول 
زمني إلجـــراء انتخابات 
حقيقيـــة«. ثانيا »إلغاء 
قانون الطوارئ وتعديل 
قانون األحـــزاب«، ثالثا 
»اإلفراج عـــن املعتقلني 
السياســـيني وباألخص 
الشباب وجماعة اإلخوان«. 
رابعا »إجـــراء انتخابات 
حـــرة ونزيهـــة حتـــت 
إشـــراف قضائي كامل«، 
وأخيرا »تغيير كامل في 
منظومة اإلعالم املصري«. 
ومن دون أن يدعو صراحة 
إلى رحيـــل مبارك، وهو 
املطلب األساسي حلركة االحتجاج، طالب زويل 
بأن يقـــوم نائب الرئيس عمر ســـليمان مبهمة 
اإلشـــراف على هذه املرحلـــة. ووجه حتية الى 
الشبان في ميدان التحرير، الذين قال انه التقى 
ممثليهم مطوال، وأضاف ان »العمل العظيم الذي 
قاموا به لم يتوقعه أحد في الداخل أو اخلارج«، 
وطالب بتغيير وصفهم من »شباب الفيس بوك« 
الى »شباب فيس إيجيبت« )شباب وجه مصر(، 
لكنه حذر هؤالء الشباب من »تسييس مشبوه«، 
لتحركهم، واعتبر انها »فترة مهمة وحرجة جدا البد 

من رؤية واضحة وصادقة في التعامل معها«.

مبارك يجتمع بالسلطتين التشريعية والقضائية والحكومة تضع خارطة طريق للحوار
القاهــــرة – وكاالت: عقدت 
احلكومــــة املصريــــة اجلديدة 
بكامــــل أعضائهــــا أمــــس أول 
اجتماعاتها بالتزامن مع استمرار 
االحتجاجات في ميدان التحرير 

وعدد من املدن املصرية.
ورغبة من القيادة في إعادة 
احلياة الى طبيعتها، قرر الرئيس 
املصري حسني مبارك بصفته 
احلاكم العسكري أمس خفض 
ســــاعات حظر التجوال الى 10 

ساعات بدال من 11 ساعة.
وبحسب التلفزيون املصري 
التجــــوال في متام  يبدأ حظر 
الســــاعة الثامنة مســــاء حتى 
اليوم  السادســــة من صبــــاح 

التالي.
 في غضون ذلك، عقد الرئيس 
محمد حسني مبارك، اجتماعا 
مع ممثلي السلطتني التشريعية 

والقضائية في البالد.
وقالت وكالة أنباء الشــــرق 
األوسط املصرية ان االجتماع 
الذي عقــــده مع رئيس مجلس 
الشعب )الغرفة األولى للبرملان( 
فتحي سرور ورئيس محكمة 
النقض سري صيام عقد مبقر 
رئاسة اجلمهورية بحي مصر 

اجلديدة.

دقيقة صمت وزارية 

من جهة أخرى، عقد مجلس 
الــــوزراء أول اجتماع له أمس 
برئاسة د.أحمد شفيق، وذلك مبقر 
مجلس الوزراء واستعرض آخر 
التطورات على الساحة الداخلية 
واجلهود التي تبذلها احلكومة 
لتحقيق االمن واالستقرار وإعادة 
احلياة الى طبيعتها في البالد.

كما استعرض املجلس تنفيذ 
تكليفات الرئيس حسنى مبارك 
التي وردت في خطاب تشكيل 
احلكومــــة بضــــرورة اعطــــاء 
القصوى للتشــــغيل  االولوية 
ومكافحة البطالة واعادة الثقة 
في االقتصاد املصري، وفي بداية 
االجتماع وقف احلاضرون دقيقة 
حدادا على أرواح الشهداء الذين 

سقطوا خالل املظاهرات.
وقالت احلكومة بعد االجتماع 
انه مت االتفاق على وضع خارطة 
إلى أن  طريق للحوار، مشيرة 
فــــي منصبه  مبارك ســــيبقى 

لإلشراف على التغيير.
وأكدت أنها ســــتمضي قدما 
نحــــو اإلفراج عن الناشــــطني 
املعتقلني وضمان حرية الصحافة 
الطوارئ، ومت  والغاء قانــــون 
تشكيل جلنة لدراسة التعديالت 

الدستورية.
لكن املعارضة عادت وأكدت 
ان احلكومة لم تستجب ملطالبها 
بالتغيير الكامل للنظام السياسي، 
وقــــال عبد املنعــــم أبوالفتوح 
العضو البارز في جماعة االخوان 
املسلمني ان بيان احلكومة قدم 
نوايا حســــنة لكنه لم يتضمن 

اي تغييرات حقيقية.
بينمــــا قال جمال ســــلطان 
رئيس حترير صحيفة املصريون 
ان احملتجــــني لن يرحلوا حتى 

يستجاب ملطالبهم.
واضاف ان املشكلة ان تردد 
احلكم في اتخاذ خطوات جادة 
سيؤدي إلى تعقيدات وإلى زيادة 
املظاهرات الشعبية ورمبا إلى 

إجبار اجليش على التدخل.
لكن الوزير الســــابق رشيد 

محمد رشيد قال »اعتقد ان وجود 
مبارك في املرحلــــة االنتقالية 
القادمة خالل األشــــهر القادمة 

مهم جدا«.

افتتاح البورصة األحد

على الصعيــــد االقتصادي، 
أعلن رئيس البورصة املصرية 
د.خالد ســــري صيام أمس أن 
استئناف عمل البورصة املصرية 
سيكون اعتبارا من يوم االحد 

املقبل.
وأكد صيام في تصريحات 
للصحافيني أن قرار العودة جاء 
بعد مشاورات مع هيئة الرقابة 
املالية وشركة مصر للمقاصة 
العاملة في السوق  والشركات 
وجمعيات املستثمرين واالوراق 

املالية.
وقال انه مت االتفاق على اتخاذ 
حزمة من االجراءات االستثنائية 
والضوابط عند استئناف التداول 

سيعلن عنها في وقت الحق.

ال لصندوق النقد الدولي

من جانبه، أكد وزير املالية 
د. سمير رضوان أمس أن »مصر 
لن تلجأ لصندوق النقد الدولي 
ملواجهة اخلســــائر املالية التي 
جنمت عن األحداث التي شهدتها 

مؤخرا«.
وكشف رضوان أمام اجتماع 
جلنة اخلطة واملوازنة في مجلس 
البنك  الشــــعب ان »محافــــظ 
املركزي فاروق العقدة أرســــل 
برسالة رسمية الى صندوق النقد 

تغذيتها بصورة يومية لتلبية 
احتياجات املواطنني.

هجوم أمني

 أمنيا، أفاد مصدر أمني بأن 
مسلحني ملثمني شنوا هجوما 
صباح أمــــس على مبنى قطاع 
التابع للشرطة  األمن املركزي 
املصرية مبدينة رفح على احلدود 

مع قطاع غزة.
وأوضح املصدر أن املسلحني 
استخدموا قذائف »ار بي جي« 
في هجومهم ما أدى إلى إصابة 
ضابط شرطة ومجند، مشيرا إلى 
أنه متت السيطرة على املوقف 

وفر املسلحون.
وأضاف أن حتقيقا بدأ في هذا 
إلى  الهجوم ومت نقل املصابني 
املركزي لتلقي  مستشفى رفح 
العالج، من جهته واصل اجليش 
اعادة احلياة  العمل على  أمس 

الى طبيعتها في القاهرة.
إال أن املتظاهرين في ميدان 
التحرير اندفعوا خارج خيامهم 
ملنع ما اعتبروه محاولة اجلنود 
تضييق منطقة االحتجاج، ونام 
عشرات احملتجني داخل سيور 

عربات اجليش والدبابات.
وقال محمد شلبي )27 عاما( 
وهــــو من احملتجــــني »اجليش 
بدأ يتململ وكذلك احملتجون، 
يريد اجليش تضييق مساحة 
االعتصام في وسط امليدان إلعادة 
احلركة املرورية لطبيعتها مرة 

أخرى«.
غير ان الكثير من املصريني 

الدولي بعدم احلاجة الى املساعدة 
النقدية أو املالية ألن االجراءات 
احمللية التي ستتخذها احلكومة 

كافية حلل األزمة احلالية«.
ووافقت اللجنة في اجتماعها 
على ثالثة مشــــروعات قوانني 
أبواب  تتعلق بتعديــــل بعض 
املوازنة العامة للدولة للســــنة 
املالية 2010 - 2011 واالعفاء من 
أداء الضريبة االضافية املستحقة 
على عدم أداء الضريبة العامة 
املبيعات واعفاء املنشآت  على 
واملؤمــــن عليهــــم مــــن املبالغ 

االضافية.

 زيادة في حجم اإليداعات

بــــدوره أكد محمــــد بركات 
رئيس مجلس ادارة بنك مصر 
ورئيس احتاد البنوك املصرية 
أن أمس شــــهد زيــــادة كبيرة 
في حجــــم االيداعات فاق حجم 
السحوبات في غالبية فروع بنك 
مصر والقاهرة، وكذلك انخفض 
بصورة كبيرة حجم السحوبات 
على الدوالر االميركي بأكثر مما 

كان متوقعا.
وأضاف بركات انه مت امس 
تشغيل 17 فرعا أخرى من فروع 
بنك مصر ليصبح هناك 50 فرعا 
تعمل بكامل نشاطها باالضافة 
إلى 35 فرعا لبنك القاهرة تزاول 
العمل بصورة كاملة، مؤكدا انه 
سيتم اليوم تشغيل فروع أخرى 

سواء لبنك مصر أو القاهرة.
وأشــــار إلى أن هنــــاك اكثر 
من 500 ماكينة صرف آلي تتم 

ومنهم من شارك في املظاهرات 
التي عمت البالد في األســــبوع 
املاضي احتجاجا على حكم مبارك 
يرغبون بشدة في عودة احلياة 
إلى طبيعتها ويشعرون بالقلق 
أثر األزمة على االستقرار  إزاء 

واالقتصاد.
يأتي ذلك فيما واصل آالف 
املتظاهرين املصريني اعتصامهم 
في ميدان التحرير الذي يدخل 
اليوم  يومــــه اخلامس عشــــر 
وسط جتدد الدعوات للخروج 
مبظاهرات مليونية اليوم أيضا 

في اطار اسبوع الصمود.
وبدا املتظاهرون في ميدان 
التحرير مستقرين في أماكنهم 
ومارسوا حياة شبه طبيعية، 
وشوهد بعضهم وهم يخرجون 
التــــي نصبوها  من خيامهــــم 
في امليدان ويــــؤدون التمارين 

الصباحية.
كما تطوع متظاهرون بتوزيع 
وجبــــة اإلفطار علــــى بعضهم 
البعــــض فيما جلــــس آخرون 

يستمتعون بأشعة الشمس.
وأنشد متظاهرون عبر اإلذاعة 
الداخليــــة في امليدان أشــــعارا 
وطنية كما دعــــا متحدث عبر 
الداخليــــة املتظاهرين  اإلذاعة 
الــــى الثبات واالســــتمرار في 

اعتصامهم.
وشهدت ســــاعات الصباح 
تراجعا في أعــــداد املتظاهرين 
امليــــدان وهو ما  املرابطني في 
أرجعه البعض الــــى ان أعدادا 
قليلة من املتظاهرين تبيت في 

امليدان وينضــــم إليهم آخرون 
خالل ســــاعات النهــــار ومنهم 
أيضــــا من يذهــــب صباحا الى 
عمله ثم يعــــود لالنضمام الى 

املظاهرات.

 منع العمل في مجمع التحرير

 املعتصمون في ميدان التحرير 
منعوا املوظفني من الوصول إلى 
أهم مجمع للدوائر احلكومية في 
القاهرة يقع في امليدان نفســــه 
وشكلوا حواجز بشرية منعت 
أيا كان من دخوله. وافاد مراسل 
»فرانس برس« بأن املتظاهرين 
التحرير  مــــن ميــــدان  خرجوا 
واقاموا حاجزين بشريني على 
طرفــــي املدخل اخللفي للمجمع 
احلكومــــي مانعني املوظفني من 

الدخول اليه.
 وحاول ضابــــط كبير ثني 
املعتصمني عن خطوتهم، اال انه لم 
ينجح في ذلك، واصر املعتصمون 
على الوقوف بني مدخل املجمع 
اخللفي وبــــني عناصر اجليش 
ملنع اي كان من الدخول.  ووقف 
عشــــرات املوظفني وراء اسالك 
شائكة للجيش بانتظار تطور 
الوضــــع ومعرفة مــــا اذا كانوا 

سيتمكنون من دخول املجمع.
 واملعروف ان املدخل الرئيسي 
لهذا املجمع للدوائر احلكومية 
الذي يطلق عليه املصريون اسم 
»املجمع« يطل مباشرة على ميدان 
التحرير وهو بالتالي مغلق حكما 
بســــبب تواجد املعتصمني في 

امليدان منذ نحو أسبوعني.

خفض ساعات حظر التجوال إلى 10 ساعات.. ودعوات إلى تجديد االحتجاجات المليونية اليوم

أحمد زويل حبيب العادلي احمد مغربي احمد عز

)ا.ف.پ(متظاهرون يواصلون اعتصامهم في ميدان التحرير 

»اإلخوان« يتسلمون مقاليد الحوار 
مع سليمان بغياب البرادعي

.. و»ويكيليكس« عن سليمان: »اإلخوان« 
فرخوا 11 تنظيمًا إسالميًا متطرفًا

رويترز: أكد نائب الرئيس املصري عمر ســـليمان وفقا ملا كشفه 
موقع ويكيليكس حسب برقية ارسلها السفير فرانسيس ريكياردون 
في 15 فبراير 2006 ان »االخوان« فرخوا 11 منظمة اسالمية متطرفة 

بينها تنظيما اجلهاد واجلماعة اإلسالمية.
وفـــي برقية ثانية يعود تاريخها الـــى فبراير 2006 ايضا يقول 
سليمان ملدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر اثناء زيارته 
الى القاهرة ان االخوان ليســـوا منظمة دينية او اجتماعية او حزبا 

سياسيا امنا هم مزيج من املكونات الثالثة.
ويضيف سليمان حسب البرقية: ان اخلطر املبدئي الذي يراه في 

اجلماعة هو استغاللها الدين للتأثير على اجلمهور وتعبئته.
وفي برقيـــة ثالثة تعود الى 2 يناير عام 2008 يفيد ريكياردون 

بأن سليمان اعتبر ان ايران متثل خطرا استثنائيا على مصر.
ويضيف ان ايران تدعم اجلهاد وتقوض الســـالم وسبق لها ان 
دعمت املتطرفني، واذا ما قامت بتقدمي الدعم لإلخوان املسلمني فذلك 

سيجعل منهم اعداء لنا.
وفي إشارة الى تخويف السلطات املصرية للواليات املتحدة من 
االخوان يقول ريكياردون في برقية سبقت وصول مولر انها لديها 

تاريخ في تهديدنا بغول االخوان املسلمني.

القاهرة ـ أ.ف.پ: منذ اجلولة األولى من احلوار بني اركان النظام 
املصري والقوى والفئات املعارضة التي أطلقت امس األول، ظهر ان 
االخوان املســـلمني هم الطرف الرئيسي الذي ميسك مبقاليد احلوار 
ويتقن املناورة من موقع يريده »متكافئا« مع النظام املصري. وكان 
قـــرار االخوان بالدخول في احلوار مع الســـلطات املصرية مفاجئا 

للكثيرين.
ولم متض ساعتان على انتهاء اجللسة األولى للحوار حتى سارع 
اثنان من قياديي االخوان الى عقد مؤمتر صحافي اعتبرا فيه ان ما 
مت التوصل اليه »غير كاف«، وان »ما حصل اليوم هو نقطة واحدة 
في طريق طويل«، من دون ان ينسيا اإلشارة الى ان جناح »الثورة« 
مرتبط بـ »الضغط الشعبي الذي تقوم به والذي البد ان يستمر«.

واتبـــع املؤمتر الصحافي ببيان مفصـــل يعرض فيه االخوان ما 
حصل خالل جلسة احلوار بلهجة الراعي املشرف على هذا النقاش، 
الذي يضع نفسه على مستوى »متكافئ« مع اركان النظام املصري، 

مذكرا بأن الشارع »املليوني« هو وسيلة الضغط األساسية.
فاحلوار حسب البيان جرى »من مركز متكافئ مع الطرف اآلخر 
ووفق إرادة حرة، واســـتجابة النظام للمطالب الشـــعبية هي التي 
ستحدد الى متى سيستمر احلوار، كل ذلك والتظاهر السلمي املليوني 

مستمر لتحقيق مطالب الشعب«.
محمد البرادعي ابرز الغائبني عن هذا احلوار شكك في نتائجه ولم 
يخـــف امتعاضه من تغييبه عنه، مع العلم ان االخوان أعلنوا مرارا 

تأييدهم لتسلمه السلطة خالل مرحلة انتقالية متوقعة.
وقال البرادعي لشـــبكة »ان بي ســـي«: »لم ادع للمشـــاركة في 
املفاوضـــات، لكنني أتابع ما يحصل«، معتبرا ان هذه العملية »غير 
واضحة« مضيفا »ال احد يعلم من يتحاور مع من حتى اآلن، والعملية 

يديرها نائب الرئيس عمر سليمان واجليش، وتلك هي املشكلة«.
واملالحظ ان بيان االخوان لفت الى غياب »الشبان اصحاب الفضل 
في هذه الثورة املباركة« معتبرا انه »البد من تدارك ذلك في املستقبل«، 

اال انه لم يشر الى عدم دعوة البرادعي الى احلوار.
حول دور االخوان املسلمني في هذا احلوار قال االستاذ اجلامعي 
في التاريخ املعاصر محمد عفيفي لفرانس برس ان االخوان املسلمني 
»ليسوا الطرف الرئيسي في الثورة لكنهم الطرف األكثر تنظيما فيها 

واألكثر تنظيما في التفاوض«.
واعتبر انه »لو استمرت املعارضة الرسمية في حالة االختالفات 
التي تعاني منها اليوم فان هذا االمر سيكون لصالح االخوان الذين 

سيكونون في هذه احلالة الطرف األقوى في التفاوض«.
وأوضح انه يشـــير بكالمـــه الى اخلالفات القائمـــة بني اطراف 
املعارضة الرسمية وخصوصا حزب الوفد وحزب التجمع واحلزب 

الناصري.
وعن تغييب البرادعي عن املفاوضات مع اركان النظام لم يستغرب 

عفيفي هذا األمر.
وقال »ان البرادعي ميثل روحا جديدة لدى املجموعات الشبابية 
ولـــه تاريخ طويل في توجيه االنتقـــادات، والفكرة العامة عنه انه 
يحظى بدعم غربي وقد يترشح لرئاسة اجلمهورية لذلك من املؤكد 

انهم سيتعمدون تهميشه«.

ثروة عز 18 مليار جنيه والمغربي 11 
وجرانة 13 ورشيد 12 والعادلي 8

زويل ينفي عزمه الترشح للرئاسة حاليًا ويطرح 
مبادرة من 5 نقاط إلخراج مصر من أزمتها سريعًا

القاهـــرة ـ وكاالت: وافقـــت 
محكمة اســـتئناف القاهرة أول 
من امس على قرار النائب العام 
بالكشف عن ســـرية حسابات 
كل مـــن أحمد عز أمني التنظيم 
السابق باحلزب الوطني، وزهير 
جرانة وزير السياحة السابق، 
وأحمد املغربي وزير اإلســـكان 
السابق، ورشـــيد محمد رشيد 
وزير التجارة والصناعة السابق، 
وحبيب العادلي وزير الداخلية 
السابق، وعدد آخر من املسؤولني 
الصادرة بشأنهم قرارات مبنعهم 
من الســـفر قبل أيام للتحقيق 
معهم في قضايا تتعلق باإلضرار 
باملال العام والفساد واالستيالء 
على املال العام وتسهيل االستيالء 

عليه.
وبحســـب جريدة »املصري 
اليوم« فقد كشفت مصادر قضائية 
عن ان املعلومـــات األولية عن 
ثروة هؤالء األشخاص أوضحت 
ان ثروة عز جتاوزت 18 مليار 
جنيه، فيما تعدت ثروة املغربي 11 
مليارا، وجرانة 13 مليارا، ورشيد 

12 مليارا، والعادلي 8 مليارات، 
وجاءت ثروة باقي األشخاص 
الصادرة بشـــأنهم قرارات منع 
التحقيقات  من السفر وجتري 
معهم تتراوح بني مليار ونصف 

املليار و3 مليارات.
وكانت نيابة األموال العامة 
العليا استمعت امس األول إلى 
أقـــوال مصطفـــى بكري عضو 
مجلس الشعب السابق ورئيس 
حترير صحيفة »األسبوع« في 

البالغ املقدم منه ضد زهير جرانة 
وزير السياحة السابق، والذي 
اتهمه فيه بكـــري بتخصيص 
مساحات شاســـعة من أراضي 
هيئة التنمية السياحية لصالح 
شـــركة أوراســـكوم للسياحة 

والفنادق.
وقال بكـــري في أقواله أمام 
النيابة بإشراف املستشار علي 
العام األول  الهواري احملامـــي 
للنيابـــة، إن تخصيص جرانة 

لتلك األراضي جـــاء في مقابل 
شراء شركة أوراسكوم لنسبة 
51% من شركة جرانة للسياحة 
السابق  الوزير  والتي ميتلكها 
وعمه كرمي وآخرون مببلغ 350 
مليون جنيه على الرغم من أن 

الشركة كانت خاسرة.
وأضاف بكري ان ذلك التصرف 
يعد اســـتغالال للنفوذ، وطالب 
بفحص ثروة جرانة قبل توليه 

الوزارة وبعد خروجه منها.

االضطرابات تحولمحكمة االستئناف توافق على رفع السرية عن حساباتهم
340 ألف سائح سعودي
إلى دبي وتركيا وسورية

أدت  يو.ب��ي.آي:   � الري��اض 
االضطراب��ات التي تش��هدها مصر 
منذ حوالي أسبوعني الى حتول 340 
ألف سائح سعودي إلى دبي وتركيا 

وسورية.
ونقلت صحيفة »الرياض« أمس 
ع��ن محمد املغربي صاحب ش��ركة 
سياحة وسفر في جدة بغرب اململكة 
قوله ان »أرقام حجوزات السعوديني 
إلى دبي خالل 10 أيام فقط ارتفعت 
إلى 150 ألفا بعد اتخاذ الكثيرين قرار 
حتويل إجازتهم من مصر بس��بب 

االضطرابات احلالية«.
وأوضح أن قيمة تذكرة الس��فر 
والع��ودة إلى دبي »كان��ت إلى قبل 
نشوب أحداث مصر تصل إلى 1200 
ريال وكانت شركات الطيران تنافس 
على عرض تذاكر بخصومات خاصة ثم 
تبدل املوقف فجميع الرحالت ال تقبل 
احلجز حتى على قائمة االنتظار وما 
يتوافر من بدائل لدى بعض الشركات 
الصغيرة فهو يصل بقيمة التذكرة 

إلى 2200 ريال«.
واشار إلى وجود 50 ألف سعودي 
حجزوا مقاع��د لقضاء إجازتهم في 
تركيا ورجح ان يكون عدد املسافرين 
إلى سورية على الطائرات وصل إلى 70 
ألف سائح باإلضافة إلى ما ال يقل عن 

20 ألف مسافر عن طريق البر.


