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Al-Anbaa Sunday 30th January 2011 - No 12527يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 26 من صفر 1432 ـ 30 يناير 2011 الـــعـدد:

 مبارك يطرح سليمان وشفيق «رجلي إنقاذ» 
 فلتان أمني تخلله تخريب لمقتنيات  المتحف المصري في القاهرة ..وقبول استقالة أحمد عز من الحزب الوطني 

 سمو األمير اتصل بالرئيس المصري وأكد وقوف الكويت إلى جانب حكومة وشعب مصر وثقتها بتجاوز األشقاء لهذه المرحلة الحرجة 

 ضباط مصريون يحيون جموع املتظاهرين من أعلى إحدى الدبابات العسكرية في ميدان التحرير وفي اإلطار فتيات يلتقطن صورا تذكارية من على دبابة وسط القاهرة              (أ.پ - رويترز) 

 اللواء عمر سليمان يؤدي اليمني الدستورية بعد تعيينه نائبا للرئيس حسني مبارك

 األمير سلمان بن عبدالعزيز يتسلم درعا من السفير الشيخ حمد جابر العلي وأحمد بهبهاني 
 (خالد معرفي  - كونا) بحضور الزمالء عدنان الراشد وسامي النصف ود. يوسف اجلاسم  

 سلمان بن عبدالعزيز: ما يسّر 
  الكويت يسرّ السعودية 

 الرياض ـ كونا - وليد الســــريع : أكد أمير منطقة الرياض 
األمير سلمان بن عبدالعزيز أمس عمق العالقات األخوية بني بالده 
والكويــــت التي متتد إلى جذور تاريخية وجتمع بينهما روابط 
العقيدة الواحدة والصالت االجتماعية بني الشعبني الشقيقني. وقال 
األمير سلمان خالل لقائه وفدا إعالميا كويتيا زائرا ان «ما يسر 
الكويت يسر اململكة وما يضر الكويت يضر اململكة»، مضيفا ان 
للكويت مكانة خاصة لدى القيادة والشعب في اململكة. واستذكر 
األمير ســــلمان وقوف بالده إلى جانــــب الكويت إبان االحتالل 
العراقي، مؤكدا ان استقبال السعوديني ألشقائهم الكويتيني لم 
يكن امرا مستغربا بل ان اململكة لم تشعر بوجودهم ألنهم كانوا 
بني أهلهم. وأعرب األمير ســــلمان في اللقاء الذي حضره وكيل 
وزارة الثقافة واإلعالم السعودي لإلعالم اخلارجي د.عبدالعزيز 
بن ســــلمة عن تقديره لدور الصحافــــة الكويتية ومكانتها بني 
وسائل اإلعالم املختلفة، مضيفا ان لها تأثيرا كبيرا على الرأي 

العام رغم ظهور اخلدمات اإلعالمية اجلديدة.

 أكد أن للكويت مكانة خاصة لدى القيادة والشعب والمملكة

 من أجواء األحداث

 محمد الهمالن 

 (سعود سالم)  والدة أحد املواطنني فرحة بعودته ساملا 

 الهمالن لـ «األنباء»: نتابع مشـروع زيادة 
رواتـب العامليـن  في القطـاع النفطي 
ليرى النور في الميزانية الجديدة  ص١٨

 العازمي: حالة استياء بين جموع الموظفين  بسبب 
سياسة الكيل بمكيالين في إقرار الكوادر ص١٦

 خادم احلرمني يؤكد وقوف اململكة إلى جانب مصر: أكد خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز وقوف اململكة العربية السعودية إلى 
جانب مصر فيما تشهده من تطورات سياسية، مشددا أيضا على 

شجب وإدانة اململكة «القوي» حكومة وشعبا ملا يجري.
ــو بايدن نائب الرئيس    جو بايدن: حسـني مبارك ليـس ديكتاتورًا: قال ج
ــني مبارك «ليس ديكتاتورا»، مطالبا إياه   األميركي ان الرئيس حس

بأن يستمع ملطالب احملتجني.
  نائب رئيس اجلمهورية عمر سليمان: تلقى تعليمه في الكلية احلربية 
في القاهرة، فــــي عام ١٩٥٤ انضم للقوات املســــلحة املصرية، 
تلقى تدريبا عســــكريا اضافيا في اكادميية فرونزي باالحتاد 
السوفييتي، في عمله بالقوات املسلحة ترقى بالوظائف حتى 
وصل الى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات 
القوات املســــلحة، ثم تولى منصب مدير املخابرات العسكرية، 
وفــــي ٢٢ ينايــــر ١٩٩٣ عني رئيســــا جلهاز املخابــــرات العامة 

املصرية.
  رئيس الوزراء املصري اجلديد الفريق أحمد شفيق: وزير الطيران 
ــي الكلية اجلوية عام ١٩٦١.  ــي في احلكومة املقالة تخرج ف املدن
ــن اكادميية ناصر  ــرب العليا م ــة احل ــى زمالة كلي ــل عل حاص
العسكرية وزمالة كلية احلرب العليا لألسلحة املشتركة بباريس 
ودكتوراه الفلسفة في االستراتيجية القومية للفضاء اخلارجي. 
ــام ١٩٨٦ ثم  ــن عام ١٩٨٤ الى ع ــا حربيا بايطاليا م ــل ملحق عم

ــني قائدا للقوات اجلوية في  ــة اركان القوات اجلوية عام ١٩٩١ الى ان ع ــى رئاس تول
ــي عمله كقائد للقوات اجلوية  ــل ١٩٩٦. تولى قيادة وزارة الطيران يوم ان انه ابري
ــتمرت ست سنوات. رشحته صحيفة «ول ستريت جورنال» ليكون خلفا  والتي اس

للرئيس مبارك في حكم مصر.
  البرادعـي وزويـل: اعتبر املعــــارض د. محمد البرادعــــي أن اختيار 
سليمان وشفيق تكريس لعسكرة املجتمع وردة إلى الوراء متوقعا 
اســــتمرار املظاهرات. من جهته طالب العالم املصري د. أحمد زويل 

بتشكيل جلنة حكماء إلدارة البالد وإعداد دستور جديد. 

 التفاصيل ص٥ 

 القاهرةـ  وكاالت:  دخل الوضع في 
مصر مرحلة جديدة وتسارعت تطورات 
املشهد السياسي بشكل غير مسبوق، 
وبعد إعالنه إقالة احلكومة واستمرار 
املظاهرات لليوم اخلامس، طرح الرئيس 
محمد حسني مبارك رئيس املخابرات 
اللواء عمر ســـليمان ووزير الطيران 
الفريـــق أحمد شـــفيق «رجلي انقاذ» 
للمرحلة املقبلة، فعني ســـليمان نائبا 
للرئيس وسط معلومات عن احتمال 
تعيني نائب ثان للرئيس، وكلف شفيق 
بتشكيل احلكومة املقبلة التي يترقب 

املتابعون تركيبتها.  
  هذا، وأكد صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد خـــالل اتصال 
بالرئيس املصري حسني مبارك إدانة 
الكويت ألعمال الشغب والنهب وترويع 
املواطنني وشـــدد على وقوف الكويت 
إلى جانب حكومة وشعب مصر وثقتها 
بتجاوز األشقاء لهذه املرحلة احلرجة. 
من جهته، أعلن رئيس مجلس الشعب 
أحمد فتحي سرور أن الرئيس مبارك 
مازال ميارس مهامه بشـــكل طبيعي، 
مؤكدا أنه اختار اسماء محترمة للمرحلة 
املقبلة، وردا على سؤال حول مطالب 
املتظاهرين بحل مجلس الشعب واعادة 
االنتخاب، أكد سرور أن املوضوع غير 
مطروح وأن املطروح هو انتظار قرار 
محكمة النقض التي تنظر في طعون 

موجهة لعضوية عدد من اعضاء مجلس 
الشـــعب اجلديد، وتصحيح عضوية 
بعضهم. وجاءت هذه التطورات على وقع 
املظاهرات احلاشدة التي استمرت لليوم 
الثانـــي أمس، في حتد حلظر التجوال 
الذي مدد من الساعة الرابعة عصرا الى 
الثامنة صباحا، فاندفع آالف املصريني 
الى شوارع القاهرة وباقي املدن للمطالبة 
مبزيـــد من اإلصالحـــات. وتزامنا مع 
االعالن عن قبول استقالة أمني التنظيم 
في احلزب الوطني الدميوقراطي رجل 
األعمال أحمد عز، طرأ على املظاهرات 
أمس فلتان أمني سببه هروب عدد من 
املساجني والغياب التام للشرطة. وقد 
بثت وســـائل االعالم نداءات استغاثة 
من عدد من االحيـــاء الراقية بالقاهرة 
التي تعرض ســـكانها اضافة الى عدد 
من البنوك واملقـــرات املهمة لعمليات 
سلب ونهب، قال شهود عيان ان من قام 
بها عصابات منظمة.  ووسط استمرار 
الشائعات، نفى التلفزيون املصري ما 
أوردته وســـائل االعالم عـــن مغادرة 
جنلي الرئيس جمال وعالء وزوجتيهما 
ووصولهم الى لندن.  وفي خبر هز هواة 
اآلثار حول العالم شملت أعمال التخريب 
بشـــكل مؤسف مبنى املتحف املصري 
اقتحمته مجموعات  الذي  القاهرة  في 
من الغوغاء وحطمت قسما كبيرا من 

مقتنياته. 

 شركات الطيران 
المحلية بدأت  

إعادة رعايانا
   في مصر  مجانا 

  بأوامر سامية 
 ص١٤ 

 سرور: الرئيس يمارس مهامه بشكل طبيعي 
  وحــل مجلــس الشـعـب غـيـر مـطـروح 

 التفاصيل ص ٤٦ – ٤٨ 


