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Al-Anbaa Saturday 12th February 2011 - No 12540يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ السبت 9 من ربيع األول  1432 ـ 12 من فبراير 2011 الـعـدد:

 مصر ومستقبل ثورة شبابها في عهدة اجليش الذي قوبل بتحيات وثقة املتظاهرين في ميدان التحرير وعموم املناطق املصرية أمس كما يبدو في الصورة وفي اإلطار اللواء عمر سليمان يلقي البيان عن تنحي الرئيس مبارك                  (ا.ف.پ) 
 الرئيس محمد حسني مبارك.. نهاية دراماتيكية حلكم استمر ٣٠ عاما وتخلله الكثير من املواقف 

الشجاعة لصالح مصر واألمة العربية 

 الثورة المصرية قالت كلمتها
 مبارك تخلى عن الرئاسة لمصلحة الجيش.. في نهاية دراماتيكية لحكم رجل شجاع

 ردود فعل 

ــي الرئيس قال  ــي أول رد فعل له على تنح  البرادعـي وموسـى ونور: ف
ــارض محمد البرادعي إن ما حصل «يوم عظيم في تاريخ املصريني»  املع

معلنا أنه لن يترشح للرئاسة. 
  باملقابل وفي خطوة عززت نظرية ترشح األمني العام للجامعة العربية 
ــن اعتزامه ترك  ــى أمس ع ــة املصرية أعلن موس ــى للرئاس عمرو موس
ــى في تصريح لقناة النيل لألخبار: «سأترك جامعة  منصبه. وقال موس
ــابيع»، وأضاف «ما حدث في مصر ثورة بيضاء  الدول العربية خالل أس

متثل تطورا في تاريخ مصر». 
ــور فأكد أن اجليش يعي مهمته في احلفاظ على    أما املعارض أمين ن
الوضع حتى إقامة حكم مدني، معتبرا بدوره ـ على غرار البرادعي ـ أن 

رحيل مبارك «يوم عظيم في تاريخ مصر».
  اإلخوان يحيون اجليش: في أول رد فعل لإلخوان املسلمني قال القيادي 
ــش الذي أوفى  ــان إن اجلماعة حتيي اجلي ــي اجلماعة د.عصام العري ف

بعهده بالوقوف مع حقوق الشعب. 

 «القيود األمنية» في جلسة مجلس األمة القادمة األنباء الرياضية (١٤ـ  ١٩)
 

 إيران تحتفل بذكرى الثورة بمسيرات مليونية 
وإعالن سيطرتها على تكنولوجيا االنصهار النووي 

 نجاد يبشر بشرق أوسط خال من أميركا وإسرائيل

 رشيد الفعم
  علمت «األنباء» من مصدر أن طلبا نيابيا ســــيقدم 
في جلسة مجلس األمة القادمة بتكليف جلنة الداخلية 
والدفاع بفتح ملف «القيود األمنية» التي تطبق على أفراد 
من املجتمع خاصة من فئة غير محددي اجلنسية. وقال 
املصدر انه من خالل الشكاوى التي تقدم بها عدد من غير 
محددي اجلنسية الى غير نائب اتضح ان هناك ممارسات 

سيئة ووضع قيود دون وجه حق أو دليل مادي، مشيرا 
إلى أن ذلك ألقى بالضرر على هذه الفئة. وأضاف املصدر 
أن اســــتمرار عدم معاجلة وتصحيح هذا األمر سيجعل 
الكويت في موقف ال حتسد عليه أمام املنظمات احلقوقية 
واإلنسانية العاملية. وأشار إلى أن الطلب يلقى دعما نيابيا 
واسعا وأنه سيلزم اللجنة بتقدمي تقريرها لعرضه على 

املجلس خالل مدة ال تتجاوز ٦٠ يوما. 

 طهران ـ وكاالت: تنوعت أساليب االحتفاالت في 
إيران بالذكرى الـ ٣٢ للثورة اإلسالمية، ففيما أكدت 
املنظمـــة اإليرانية للطاقة الذريـــة انها باتت تتحكم 
في تكنولوجيـــا االنصهار النووي قائلة: «ان أبحاثا 
مهمة فـــي مجال االنصهار النـــووي أجريت بنجاح 
اعتمادا على تكنولوجيـــا االندماج بطريقة القصور 
النووي باســـتخدام الليزر»، انطلقت امس مسيرات 
مليونية في العاصمة طهران وجميع املدن اإليرانية 
من ١٠ مسارات رئيسية التقت في النهاية في ساحة 
آزادي (احلريـــة). من جانبه، أعلن الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد أمام حشد كبير جتمع في طهران 

لنفس املناسبة ان الشرق األوسط «سيتخلص قريبا 
من الواليات املتحدة وإسرائيل». وقال جناد «قريبا 
سنرى شرق أوسط جديدا من دون األميركيني والنظام 
الصهيوني وال مكان فيه لقوى االستكبار». وأعطى 
الرئيس اإليرانـــي أبعادا دينية لتحليله للوضع في 
الشرق األوســـط قائال: «ان التحرك األخير بدأ، اننا 
في وسط ثورة عاملية يقودها اإلمام املهدي»، مضيفا 
«صحوة ضخمة حتصل وميكن رؤية يد اإلمام املهدي 
فيها». من جهة اخرى، قال جناد ان بالده سترســـل 
أول إيراني الى الفضاء باستخدام أجهزة إطالق محلية 

بحلول عام ٢٠٢٢.

 رئيس نادي الكويت 
عبدالعزيز المرزوق: 

طموحي الحفاظ 
  على كأس التفوق 

الرياضي وال أعرف  سر 
رفض الهيئة منحنا  اللقب

 المطوع يواجه ندا في قمة الرياض اليوم 

 «دربي» مانشستر ناري 
  بين «الشياطين الحمر» و«الستيزن»

 القادسية 
يواجه السالمية 

والكويت 
القتناص كاظمة 

في الدوري 
الممتاز 

 قطر تقترب
   من شراء 

  مان يونايتد 
  بـ ١٫٦ مليار 

 الشريعان تفّقد محطة الصبية: تأجيل التشغيل التجريبي جنيه إسترليني
للمشـروع إلـى ٢٠ أبريـل المقبـل ألسـباب فنية  ص٣

تواصل  معكم»  «الكويت   حملة 
برامج إغاثة باكسـتان   ص٢٦ 

 أشاد بوقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان

 الرئيس اللبناني ميشال سـليمان لوفد الصحافيين الكويتيين:
   ندعو السـلطات والحكام العرب إلى اعتمـاد الديموقراطية ص٢ 

  (ماجد السابج) الرئيس ميشال سليمان يتسلم درعا تكرميية من رئيس الوفد الزميل أحمد بهبهاني بحضور وفد جمعية الصحافيني الكويتية 

 التفاصيل ص ٣٤ 

 «ال صوت يعلو فوق صوت 
النموذج  الشعب».. ومصر هي 
األحدث، فأمام استمرار املظاهرات 
املليونية والضغوط املتصاعدة 
التي فرضتها على عصب الدولة 
وحياة النـــاس، وفي ظل حياد 
اجليش وتشتت الشرطة، وعدم 
إصغاء املواطنني املصريني لنداءاته 
ونداءات نائبه عمر سليمان، لم 
يجد الرئيس محمد حسني مبارك 
خيارا إال مغادرة السلطة، ومعه 
اللواء عمر ســـليمان حيث نقل 
الرئيس صالحياته الى املجلس 
األعلى للقوات املسلحة برئاسة 
وزير الدفاع املشير محمد حسني 

طنطاوي.
  تساؤالت كثيرة طرحها املشهد 
الذي نقلته الفضائيات من أرض 
مصر للعالم وموقف احلشـــود 
املهللة ملغادرة الرئيس، أبرزها عما 
إذا كان هذا الرجل فعال يستحق 
أن تكون نهاية حكمه بهذا القدر 

من الدراماتيكية.
  مصـــر، كغيرها مـــن الدول 
النامية فيها ما فيها من مظاهر 
الفساد والظلم والتعذيب والضيق 
بالدميوقراطية، لكن ال يبدو ان 
الرئيس مبارك قـــد تركها على 
قدر من السوء الذي يبرر مسح 
احملطـــات املضيئة في مســـيرة 
الرئيس مبارك، الذي كان منوذجا 
للرجل الشجاع واحلكيم في كثير 

من املواقف التاريخية.
  من حق الشـــعب املصري أن 
يقرر مصيره بنفســـه ويطالب 
بحقوقه املشروعة، وقد قدم شباب 
النابض  مصر منوذجا للشباب 
احلي القـــادر على فرض كلمته 
وإعالء صوت الشرعية الشعبية 
على صوت الشرعية الدستورية 
املشوهة واملزورة في جزء كبير 

منها.
  أمام هذا الوضع الذي فرضه 
يوم جمعة من املظاهرات احلاشدة 
في مختلف املدن السيما القاهرة 
واإلســـكندرية والتي تضمنت 
محاصرة شعبية ملقار رئاسته، 
تكون مصر قـــد دخلت مرحلة 

انتقالية مهمة.
  وتوجهـــت األنظار أمس الى 
القرارات األولى للمجلس األعلى 

للقوات املسلحة الذي حيا الرئيس 
السابق حسني مبارك وحيا أرواح 
الشهداء وأكد ان اجليش لن يكون 
بديال عن الشرعية التي يرتضيها 
الشـــعب، وأن املجلـــس األعلى 
للقوات املســـلحة سيتخذ تباعا 
الالزمة بشأن السلطة  القرارات 
انطالقا من الصالحيات املفوضة 

إليه. 
أن    ونقلت محطة «العربية» 
هذه القرارات ســـتتضمن إقالة 
حكومة أحمد شفيق وحال ملجلسي 
الشـــعب والشـــورى ومشاركة 
رئيس احملكمة الدستورية العليا 
في احلكم،  متهيدا لتشكيل حكومة 
انتقالية حتضر لدستور جديد 
وانتخابات رئاسية ونيابية نزيهة 

وحرة.

 غالي أول مسؤول سابق 
يغادر مصر

 فاروق حسني: ثروتي ال تتجاوز المليون دوالر 

 غادر القاهرة أمس د.يوســـف 
بطرس غالي وزير املالية املصري 
السابق متوجها إلى بيروت، كأول 
مسؤول ســـابق يغادر البالد بعد 
قرارات منع سفر عدد من الوزراء 
الســـابقني. وأنهى غالي إجراءات 
ســـفره على رحلة طيران الشرق 
األوسط املتجهة إلى بيروت برفقة 
زوجته حيث انتظر في صالة كبار 
الزوار. وقامت إحدى اجلهات األمنية 
القاهرة مبراجعة  العاملة مبطار 
جواز ســـفر الوزير قبل السماح 

له باملغادرة.

 نفى الفنان فاروق حســــني وزير الثقافة السابق ما تردد عن حجم 
ثروته، وقال «إنها ال تتجاوز املليون دوالر» مؤكدا أنها كلها موضوعة 
كوقف خاص لتجهيز املنزل الذي يعيش فيه حاليا باملنيب ليصبح متحفا 
قوميا كأقل هدية يقدمها للشــــعب املصري العظيم، موضحا أنه أعلن 
عن قرار تبرعه باملنزل وبكل ثروته على شاشات الفضائيات ولإلعالن 

لصالح مصر قبل انطالق ثورة الشباب العظيمة يوم ٢٥ يناير. 

 ملك البحرين يأمر بصرف  ألف دينار بحريني لكل أسرة
ــر ملك البحرين امس بصرف مبلغ   أ.ف.پ: أم
ــي ٣ آالف دوالر) لكل  ــف دينار بحريني (حوال أل
ــاق العمل  ــبة ذكرى ميث ــرة بحرينية مبناس أس
ــة األنباء البحرينية «متجيدا  الوطني. وقالت وكال
ــل الوطني وتقديرا  ــرة مليثاق العم للذكرى العاش
ــع على ميثاق  ــعب البحرين الوفي الذي أجم لش

ــي، وجه حضرة صاحب اجلاللة امللك  عمله الوطن
حمد بن عيسى آل خليفة بصرف مبلغ ألف دينار 
لكل أسرة بحرينية بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة». وأضافت: «سوف يسجل بالعرفان اسم 
كل أسرة مقتدرة تتنازل عن نصيبها ليضاف الى 

نصيب األسر األكثر حاجة». 

 التفاصيل ص ٣٥ - ٣٨ 


