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Al-Anbaa Sunday 6th February 2011 - No 12534يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ األحد 3 من ربيع األول  1432 ـ 6 فبراير 2011 الـــعـدد:

مصر: الهدوء يعود تدريجيًا.. واإلصالحات مستمرة
استقالة مكتب الحزب الوطني بكامل أعضائه بمن فيهم صفوت الشريف وجمال مبارك.. وإجراءات لتفادي  تعطيل البالد مع إعالن المعارضة استمرار المظاهرات

القاهرة تنفي تعرض عمر 
سليمان لمحاولة اغتيال

تفجير أنبوب غاز متجه 
إلسرائيل وكنيسة في رفح

القاهرةـ  يو.بي.آي: نفت مصادر 
أمنية مصريــــة «نفيا قاطعا» أن 
يكون نائب الرئيس املصري عمر 
سليمان قد تعرض حملاولة اغتيال 
أســــفرت عن مقتل ٢ من حراسه. 
وقال املصــــدر «إن هذا اخلبر عار 

متاما من الصحة». 
وأشار املصدر إلى أن سليمان لم 
يكن اطالقا باملكان الذي ذكره اخلبر 
متهما جماعة اإلخــــوان بترويج 
الشــــائعات. جاء ذلك ردا على ما 
أعلنته سابقا شبكة «فوكس نيوز» 
األميركية نقال عن مصادر أميركية 
قالت إن سليمان تعرض حملاولة 
اغتيال فاشلة في مصر خالل األيام 
القليلة املاضية أسفرت عن مقتل 

٢ من حراسه.

القاهرةـ  وكاالت: شهد الهدوء 
الذي خيم أمس على املظاهرات 
خرقـــني أمنيني متثال في تفجير 
إلى  الغاز  الذي يوصل  األنبوب 
إلـــى  إســـرائيل واألردن وأدى 
توقفه مؤقتا، إضافة إلى تفجير 
كنيســـة مار جرجس في مدينة 
رفح الواقعة علـــى احلدود بني 

سيناء وغزة.

القاهرةـ  وكاالت: مع تراجع حدة التظاهرات 
في يومها الثاني عشر أمس، وعودة احلياة إلى 
طبيعتها تدريجيا فـــي كافة احملافظات واملدن 
املصرية واستئناف البنوك والشركات واملصانع 
واحملاكم لعملها اعتبـــارا من اليوم والبورصة 
اعتبارا من يوم غـــد، واصلت القيادة املصرية 
اتخاذ مجموعة من القرارات السياسية لتبريد 
األجواء واخلروج من األزمة انسجاما مع وعودها 
وتعهداتها خالل األيام املاضية. في غضون ذلك، 
برز موقف إيجابي مـــن الواليات املتحدة على 
لسان املبعوث اخلاص للرئيس األميركي فرانك 
ويزنر الذي أعلن أنه يجـــب أن يبقى الرئيس 
مبارك في السلطة لتوجيه التغييرات اإلصالحية. 
وقال ويزنر ملؤمتر أمني في ميونيخ عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة متحدثا من واشنطن «توجد 
فرصة للمضي قدما، إنها هشـــة لكنها املرحلة 
األولى، وميكن أن متضي األمور على نحو خاطئ، 
لكن االجتاه الواضح مبشر». والحقا أعلن مسؤول 
أميركي أن ويزنر مبعوث أوباما إلى مصر يتحدث 
بصفته الشخصية وليست الرسمية  عن الدور 
املستقبلي للرئيس املصري. وقد أعلن التلفزيون 
املصري الرســـمي أمس اســـتقالة هيئة املكتب 

السياسي للحزب بكامل أعضائها وهم: صفوت 
الشريف األمني العام وجمال مبارك األمني العام 
املساعد وامني السياسات، وعلي الدين هالل أمني 
اإلعالم، وأحمد عز امني التنظيم الذي استقال قبل 
بضعة أيام واحيل للنيابة مع منعه من السفر 
وجتميد ارصدته، إضافة الى زكريا عزمي رئيس 
ديوان رئيس اجلمهورية. وعلى الفور أعلن عن 
تعيني حسام بدراوي أمينا عاما للحزب وأمينا 
للسياســـات ليخلف صفوت الشـــريف وجمال 
مبارك في منصبيهما باحلزب. إلى ذلك، وفي ظل 
متسك املتظاهرين باستمرار احلركة االحتجاجية 
في ميدان التحرير، بدا واضحا أن اجليش كان 
يعمل أمس على حصر االحتجاجات في جانب 
من ميدان التحرير وبشـــكل ال يؤثر على عودة 
احلياة إلى طبيعتها في العاصمة. وفي تأكيد على 
متسك القيادة بعودة األمور إلى االنتظام بحث 
الرئيس مبارك األوضاع االقتصادية واحتياجات 
املواطنني وإجراءات استـعادة الهدوء خالل اجتماع 
مع فريقه االقتصادي الذي ضم رئيس الوزراء 
أحمد شفيق ووزير املالية سمير رضوان ووزير 
البترول سامح فهمي ووزيرة التجارة والصناعة 

سميحة فوزي.

صورة عن التلفزيون للرئيس املصري محمد حسني مبارك خالل اجتماعه بفريقه االقتصادي أمس

النائب شعيب المويزري في حديث لـ «األنباء»:

السفير األرجنتيني خورخي بيجا لـ «األنباء»:

رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للطاقة 
ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عربي القابضة 

حامد البسام في حوار خاص لـ «األنباء»

ص٣٦

«عربـي» نجحت فـي جدولة ديون شـركاتها 
وملتزمة بسـداد االسـتحقاقات في مواعيدها

وترحيل  المشاكل  يختلقون  الوزراء 
ص١٥ مـؤسـف  شيء  الجلسـات 

اسـتجواب الخالد ليس هشًا.. 
فقتـل النفـس محـرم شـرعًا 
المسـاءلة  إلى  ولجوؤنا  وقانونًا 
الواقعة لضخامة  جاء  السياسية 

الكويت  عـلـى  عرضـنـا  
بالدنا  خبرة  من  االستفادة 
في الطاقة النووية السلمية

ص٢٣

األوضاع االقتصادية لم تشهد 
جديدًا منـذ منتصف ٢٠٠٨ 
أسـوأ يكون  قـد  ..والقـادم 

شعيب املويزري

السفير األرجنتيني 
خورخي بيجا 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مهنئا الشيخ جابر املبارك بسالمة العودة ويبدو الشيخ محمد اخلالد

حامد البسام (خالد معرفي - كونا)سمو الشيخ محمد بن زايد مع الوفد الصحافي الكويتي بحضور السفير الكويتي صالح البعيجان

ولي عهد أبوظبي: علينا استغالل الوفرة المالية في النهوض بمجتمعاتنا الخليجية
ص٤ «األنباء» تنفرد بنشر أسماء ١٠٦٤ مستحقًا  لزيادات «الخدمة المدنية» بـ «التربية»  ص١٠و١١

التفاصيل ص٥١ - ٥٣


