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Al-Anbaa Sunday 13th February 2011 - No 12541يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ االحد 10 من ربيع األول  1432 ـ 13 من فبراير 2011 الـعـدد:

 مصر على خط الحوار بين «المجلس العسكري» و«أمناء الثورة»
 السلطات العسكرية تمنع ٤٣ مسؤوالً  حالياً وسابقاً من السفر  بينهم نظيف والفقي والعادلي وتتعهد باحترام المعاهدات الخارجية  وباالنتقال إلى سلطة  مدنية 

 «هيئة اإلعاقة» تبدأ اليوم استقبال 
طلبات أولويات الرعاية السكنية

  بشرى شعبان
  أصدرت الهيئة العامة لذوي اإلعاقة بيانا أعلنت فيه عن بدء استقبال 
طلبات أولوية الرعاية السكنية اعتبارا من صباح اليوم. وعرضت الهيئة 

املستندات املطلوبة للتقدم بالطلب وهي:
  شهادة إثبات إعاقة لإلعاقات املتوسطة والشديدة فقط وتكون صادرة 

حديثا من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة. 
  صورة عن البطاقة املدنية لكل من الشــــخص ذي اإلعاقة باإلضافة 
إلى صورة البطاقات املدنية لألب واألم، وصورة البطاقة املدنية للزوج 
والزوجة إذا كان الشخص املعاق هو الزوجة. شهادة تثبت استمرارية 
الزواج صــــادرة من وزارة العدل من احلكومة مول إذا كان الشــــخص 

املعاق هو الزوجة.
  شهادة حديثة ملن يهمه األمر صادرة من الرعاية السكنية مبني فيها 

تاريخ الطلب.
  وكتــــاب صادر من دور الرعاية االجتماعية (الصليبخات) يفيد بأن 

الشخص املعاق غير نزيل بدور الرعاية.
  وأكدت الهيئة في بيانها أنه سيتم استقبال املراجعني في مقر الهيئة 

العامة بالدور الثالث من الساعة ٨٫٣٠ إلى ١٢ ظهرا. 

مشـددة  إجراءات   الفوم.. 
يطالبون  والشـباب  لمنعه 
بـالبـديــل  ص١٢و١٣  

 ليلى طرابلسي أهانت زوجها بن علي علنًا: 
اصعد إلى الطائرة أيها األبله !

 العمار للجمعيات الخيرية: نهاية مارس
  آخر موعد لتسليم السجالت المحاسبية

النقــــاب عن   وكاالت: رفــــع 
حادثة ذات مغــــزى عندما كان 
الستار ُيسدل على حكم الرئيس 
التونسي املطاح به زين العابدين 

بن علي.
  فقد رفــــض بادئ ذي بدء ان 
يستقل الطائرة التي كانت تنتظره 
في مطار قرطــــاج الدولي لنقله 
مع أســــرته إلى اململكة العربية 
السعودية. وقيل ان صبر عقيلته 
ليلى طرابلسي نفد فصاحت في 
وجهه: «اصعد إلى الطائرة أيها 
األبله، قضيت حياتي وأنا أدفع 
ثمن غبائك واخطائك الفادحة»!

  ونقلــــت صحيفــــة «نوفيل 
اوبزيرفاتير» الفرنسية عن مصدر 
في سالح اجلو التونسي حجبت 
هويته قوله انه كان شاهد عيان 
على احلادثــــة وان بن علي (٧٤ 
عاما) الــــذي حكم بالده بيد من 
حديد على مدى ٢٣ ســــنة حتى 
سقوطه في ١٤ من الشهر املاضي 
اصدر ردة فعل ال تتناسب وحجم 
السلطة التي كان يتمتع بها بأي 

شكل من األشكال.
  وقــــال الضابــــط اجلوي ان 
الرئيس السابق وقف على مدرج 
الطائــــرات وهــــو يحمل حقيبة 
صغيــــرة ظل يؤرجحهــــا بيده 
ورد علــــى زوجته قائال بصوت 

التوســــل:  الى  أقــــرب  ضعيف 
«اتركيني حلالي رجاء ليلى، ال 
اريد الذهــــاب، أفضل البقاء هنا 

واملوت في سبيل بلدي».
الرئاسي    وكان قائد احلرس 
املكروه واملهــــاب اجلنرال علي 
ســــرياتي يقف الى جانب ليلى 
فنــــزل الى بن علي وراح يدفعه 
على ظهره قائال: «هيا اصعد بحق 
السماء..» ثم تفوه بكلمات نابية 
في حق بن علي، عندها انصاع 
وصعد الى الطائرة لينضم إلى 
زوجته وابنه محمد وابنته حليمة 
وخطيبها وكبير خدم األســــرة 

وخادمتني فلبينيتني.
  وتقــــول مصــــادر مقربة من 
أسرة بن علي انه كان طوع بنان 
زوجته التي لقبها الشعب «ليدي 
ماكبيث قرطاج» ويخشى سطوتها 
ويأمتــــر بأمرها في كل صغيرة 
وكبيرة، وبعد اصابته بسرطان 
البروســــتاتا في ٢٠٠٩ عبر عن 
رغبته في التنحي، لكن ليلى (٥٣ 
عاما) وهي سابقا مصففة شعر، 

رفضت رغبته هذه.
  وقالت هذه املصادر ان امنيتها 
كانت هي اســــتمرار زوجها في 
الرئاسة حتى يكبر ابنهما محمد 
رغم صغر سنه ويرثه على عرش 

تونس.

 بشرى شعبان
  كشـــف مدير إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار ان 
وزارة الشؤون منحت اجلمعيات 
واملبرات مهلة حتى نهاية شهر مارس 
املقبل لتسليم سجالتها احملاسبية. 
وقال العمار في تصريح صحافي ان 
الوزارة قامت مبخاطبة اجلمعيات 
اخليرية الـ ١٠ باإلضافة الى اكثر من 
٧٠ مبرة بضرورة اإلسراع في العمل 
على توحيد النظام احملاسبي معلال 
ذلك بأن اجلمعيات اخليرية التي 
تدير ميزانيات مالية ضخمة بلغت 
٨٦ مليونا و٥٨٨ ألف دينار محصلة 
العمل اخليري للعام الفائت، البد 

ان يكون لها نظام محاسبي موحد 
يســـير وفق نظام امليكنة، مشيرا 
الى ان وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكنـــدري أصدر قـــرارا يلزم فيه 
جمعيات النفع العام كافة الطالبة 
االلتزام  التبرع بضـــرورة  جلمع 
باإلجراءات املنظمة للعمل اخليري 
واالحتفاظ بالسجالت احملاسبية. 
واضاف العمـــار ان وكيل الوزارة 
التطوير  أعطى توجيهاته للجنة 
والتخطيـــط اإلداري فـــي وزارة 
الشؤون باستحداث نظام ميكنة 
إدارة اجلمعيات اخليرية وربطها 
مع اجلمعيات واملبرات واستثنائها 

من اإلجراءات الروتينية. 

 مصري يحمل عدد أمس من صحيفة «األهرام» الرسمية وقد صدرت صفحتها األولى بعنوان «الشعب اسقط النظام»   (أ.پ)

 صالح الراجحي في ذمة اهللا
 غيب املوت امس رجل االعمال 
الســــعودي الشــــيخ صالح بن 
عبدالعزيز الراجحي الذي انتقل 
الى رحمة اهللا تعالى في مستشفى 
احلبيب مبدينة الرياض اثر سكتة 
قلبية عن عمــــر يناهز ٨٨ عاما 
(١٣٤٤ـ  ١٤٣٢هـ) وسيصلى عليه 

في جامع الراجحي بعد صالة العصر اليوم. 
  ولد الشيخ صالح الراجحي في محافظة البكيرية 
بالقصيم، وقد انتقل مع والده الى الرياض لطلب العلم 
والرزق، وكانت الرياض آنذاك عامرة باحلركة العلمية 
والتجارية، وفي الرياض درس على يد سماحة الشيخ 

محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفتي اململكة آنذاك.
  وللشيخ صالح الراجحي رحمه اهللا وقف من اكبر 
االوقاف في اململكة، حيــــث خصص بعض ممتلكاته 
كوقف خيري منجز يصرف ريعه على املصارف احملددة 
بصك الوقفية، وهي ١٢ مصرفا ومت تأسيس ادارة اوقاف 
صالح بن عبدالعزيز الراجحي. والفقيد اكبر افراد عائلة 
الراجحي، ومن مؤسسي مصرف الراجحي لالستثمار 
الذي ميتلك اكبر شبكة فروع في اململكة وكان قد اسس 
مع اخيه االصغر سليمان وكالة صرافة لكي يستخدمها 
حجاج بيت اهللا احلرام، وبعد ســــنوات انضم اليهما 

االخوان عبداهللا ومحمد الراجحي.
  وبهذه املناســــبة احلزينة تتقدم «األنباء» الى آل 
الراجحي الكرام بأحــــر التعازي داعني اهللا ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

إنا هللا وإنا إليه راجعون.
  إضاءة على مسيرة الراحل ص٤١ 

 القاهرة ـ وكاالت: أعلن عدد من 
ممثلي الشباب املنظم الحتجاجات 
«ثورة ٢٥ يناير» التي انطلقت وانتهت 
في ميدان التحرير أمس عن تشكيل 
مجلس للدفاع عن الثورة والتفاوض 
مع املجلس األعلى للقوات املسلحة 

الذي يدير مصر اآلن.
  وقال املنظمــــون ان «الهدف من 
مجلس األمنــــاء هو اجراء حوار مع 
املجلس األعلى للقوات املسلحة ودفع 
الثورة الــــى األمام من خالل مرحلة 
انتقاليــــة وان املجلس ســــتكون له 
سلطة الدعوة الحتجاجات أو الدعوة 
إلنهائها حســــب تطورات املوقف». 
وكلف املجلس األعلى للقوات املسلحة 
احلاكم في مصر، احلكومة احلالية 
واحملافظني بالقيام بتسيير األعمال 
مؤقتــــا الى حني تشــــكيل احلكومة 
اجلديدة. ودعا في بيانه رقم ٤ أمس 
جميع جهات الدولة احلكومية والقطاع 
اخلاص إلى القيام برسالتها السامية 
والوطنية لدفع عملية االقتصاد الى 
األمام، وعلى الشعب حتمل مسؤوليته 
في هذا الشأن»، متعهدا باحترام جميع 
االلتزامــــات واملعاهــــدات اإلقليمية 
والدولية وباالنتقال إلى سلطة مدنية.
قالــــت جماعة اإلخوان  من جهتها، 
املسلمني انها ال تسعى إلى السلطة، 

مشيدة بجهود القوات املسلحة لنقل 
السلطة الى املدنيني. وقالت اجلماعة 
في بيان انهم «ال يتطلعون الى مكاسب 
خاصة ولذلك فقد أعلنوا مرارا انهم 
ليسوا طالب سلطة ولذلك لن يرشحوا 
أحدا منهم ملنصب الرئاسة ولن يسعوا 
الى احلصول على أغلبية في البرملان 
وانهم يعتبرون أنفسهم خدما لهذا 
الكرمي». في غضون ذلك  الشــــعب 
قالت مصادر أمنية مصرية ان قرارا 
صدر مبنع عدد من الوزراء ومديري 
املؤسســــات الكبرى من السفر فيما 
قالت قناة العربية ان من هؤالء ٤٣ 
مسؤوال حاليا وسابقا بينهم أحمد 
نظيف وحبيب العادلي ووزير اإلعالم 
أنس الفقي الذي قدم اســــتقالته من 
الوزارة أمس وقبلها على الفور رئيس 

الوزراء أحمد شفيق.
  من جهته، صــــرح نائب رئيس 
الشــــيخ  الوزراء ووزير اخلارجية 
د.محمد الصباح لـ «العربية» قائال: 
الكويت تشيد بدور اجليش املصري 
في االنتقال السلمي للسلطة وواثقون 
بأن مصر وشعبها العظيم قادرون 
على جتاوز هذه املرحلة التاريخية 
لتقوم مصر مبمارسة دورها الفاعل 

إقليميا ودوليا. 

 رئيس رابطة علماء الشريعة بدول التعاون د.عجيل النشمي لـ «األنباء»: 

 هناك مـن أهان العلمـاء بأسـمائهـم وال يـدري 
أنه يهدي من حسـناته للغير وكان أكبر الحاصدين 
للحسـنات الشـيخ يوسـف القرضـاوي  ص١٩

المخالفيـن  وردود  آراء  علـى   اطلعـت 
والمؤيديـن لموضـوع طاعـة ولـي األمر 
ألن  خيـرًا  واستبشـرت  والمظاهـرات 
الموضـوع حقق غرضه في إيصال الرسـالة 

 أدعو القيادة المصرية المقبلة إلى عدم التطبيع مع إسـرائيل 

 عضو غرفة التجارة والصناعة
   وفاء القطامي في حوار خاص لـ «األنباء»:  

 المشـاريع الجديـدة ضحيـة 
الســلطتين..  بـين  للصـراع 

  والبنـوك ال تسـتطيـع أن تمنـح تمويـًال 
طويل األجل إال بمسـاندة حكومية   ص٤٠

 وفاء القطامي

 الفوم ممنوع مطلقا 

 طلب تفسير مواد الدستور يقّسم النواب 
والسعدون يحشد المعارضين اليوم

 اعتقال شخصيات معارضة في الجزائر 
واشتباكات بين أنصار ومناهضي صالح في اليمن

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري -  هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  ما بني مؤيد ومعارض ومعســــكر ميني وآخر يســــار 
انقسمت آراء النواب حول الطلب الذي تقدم به مجلس 
الوزراء الى احملكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور 
والالئحة الداخلية ملجلس األمة، ومازالت دائرة اخلالف 
تتسع بني املعسكرين. املعسكر املؤيد للطلب متثل امس 
في رأي النائب علي الراشــــد بقوله: ال ضرر في معرفة 
تفسير مادة دستورية مختلف عليها، أما املعسكر الرافض 
فيوضح موقفه في ندوة جماهيرية يعقدها النائب أحمد 
الســــعدون في ديوانه اليوم بعنوان «تفسير أو تنقيح 
للدستور.. رؤية دستورية وسياسية»، وهي تأتي في اطار 

سلسلة من الندوات التي اعلن عنها السعدون االسبوع 
املاضي، ويتحدث في الندوة مجموعة من النواب واخلبراء 
الدستوريني والقانونيني بينهم د.محمد الفيلي ود.تركي 

املطيري ومحمد عبدالقادر اجلاسم.
  وعودة الى تصريح النائب علي الراشد حيث قال «انه 
ال ضرر في ذهاب احلكومة الى احملكمة الدستورية وذلك 
ألحقيتها بتفســــير املواد الدستورية معبرا عن احترامه 
لهذا احلكم، معتبرا اياه مبنزلة مادة دستورية، وال ضرر 
في معرفة تفسير مادة دســــتورية مختلف عليها حتى 
ال يدعي أحد السياســــيني ان رأيه هو الصحيح، فعلينا 

معرفة احلقيقة من احملكمة الدستورية». 

 عواصم ـ وكاالت: تواصلت عـــدوى االحتجاجات 
الشعبية في اجلزائر واليمن أمس، فقد أفشلت احلكومة 
اجلزائرية امس املســـيرة التي دعت إليها التنسيقية 
الوطنية من أجل التغييـــر والدميوقراطية للمطالبة 
بتغيير سياسي جذري بعد أن منعتها بقوة وحشدت لها 
قرابة ٣٠ ألف شرطي. وشارك في املسيرة التي انفض 
جمعها نحو ألف شـــخص بينما قالت وزارة الداخلية 
اجلزائرية في بيان إن العدد يقدر بـ ٢٥٠ شخصا، وقد 
تخللها اعتقال عدد من الشـــخصيات املعارضة الذين 
افرج عن بعضهم الحقا. الى ذلك، تظاهر االف الشبان 

اليمنيني في وســـط صنعاء، مطالبني بتنحي الرئيس 
علـــي عبداهللا صالح، وهتف حوالـــي ٤ آالف متظاهر 
تشـــكلت اكثريتهم من الطلبة «بعد مبارك اليوم دور 
علي»، مطالبني باستقالة الرئيس اليمني. وعلى وقع 
هتافات «ارحل ارحل يا علي» و«الشعب يريد إسقاط 
النظام» توجه املتظاهرون من جامعة صنعاء نحو وسط 
العاصمة. وقد بدأت التظاهرة بتالسن حاد واشتباكات 
بني مجموعة من الطلبـــة وانصار من احلزب احلاكم 
املؤمتر الشـــعبي العام كانـــوا يريدون منع طالب من 

رفع يافطة على مدخل اجلامعة. 

 عدوى االحتجاجات تتواصل في دول عربية  الراشد أكد تأييده للحكومة: لها الحق في التفسير وال ضرر في ذلك

 التفاصيل ص٤٢ 

 «األنباء» تنشر مشروع خطة التنمية في سنتها الثانية:  ١٢٤٦ مشروعًا و١٠٦ متطلبات تشريعية   (ص١٠ و١١)

للتمسـك  الليبيين  يـدعـو   القذافـي 
  بـ «سلطة الشعب» لتقرير مصيرهم بأنفسهم  
ويسمح بعودة برنامج «مساء الخير بنغازي» 
ص٤٦ معارضـة   وصحيفة  االنتقـادي 

 البيت األبيض: الثورة المصر ية جعلت حكومة 
إيـران خـائفـة مـن إرادة شـعبـها   ص٤٧ 

 صورة أرشيفية للرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي وزوجته  

 تغطية شاملة للتطورات في مصر  ص٤٤ - ٤٨ 

الجيـش  بـدور  نشـيد  الصبـاح:   محمـد 
المصـري وواثقون بقدرة شـعب مصـر العظيم


