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وفاة غامضة بـ »األحمدي« تفّجر أزمة سياسية جديدة
مواطن اتهم باالتجار في المشروبات الروحية وأدخل المخفر وخرج جثة هامدة

روضان الروضان

مريم بندق - حسين الرمضان  - موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري - فرج ناصر -  سامح عبدالحفيظ 

 محمد الجالهمة - فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم 
فتحت وفاة املواطن محمد غزاي املطيري 
في ظروف غامضة مبخفر االحمدي أمس بابا 
من التوتر واجلدل اجلنائي والسياسي بعد  
اتهام وجهه إلى »الداخلية« عدد من  النواب 
والناشطني فضال عن اهل املتوفى بالتسبب 

في موته حتت وقع التعذيب.
وكان وكي���ل النياب���ة قد اح���ال اجلثة 
إلى الطب الش���رعي إلع���داد تقرير مفصل 
حول االصابات التي حلق���ت به، فيما قال 
فيصل الطويح ابن عم املتوفى انه ش���اهد 
آثار التعذيب على جسده بعينه، الفتا في 
حديث خاص ل���� »األنباء« الى ان ابن عمه 
لم يسبق له أن أدين في أي قضية كما أنه 
يتمتع بأخالق طيب���ة، معتبرا أن ما حدث 

جرمية ال ميكن السكوت عنها.
تقرير شركة النفط اشار إلى احتمالية 
وفاته جنائيا، فيما أكدت وزارة الداخلية في 
بيان اصدرته انه مت تشكيل جلنة من ثالثة 
اطباء شرعيني للوقوف على اسباب الوفاة، 
مشددة على ان املتوفى ضبط متلبسا بجرمية 
االجتار في املشروبات الروحية، وقد اعترف 
بجرميته، ومن ثم فلي���س هناك ما يدعو 
 للحصول عل���ى أي اعترافات حتت ضغط 
أو إكراه حيث لم يتبق س���وى ارساله إلى 

النيابة العامة التخاذ اإلجراءات حياله.
م���ن جهة أخرى، اعل���ن أكثر من نائب 
استنكارهم احلادثة وعزمهم على محاسبة 
املتسببني بعد ورود معلومات عن وفاته حتت 
التعذيب مطالبني وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد بتشكيل جلنة حتقيق بأسرع وقت 
لكشف املالبس���ات، ومحذرين من التالعب 

في التقري���ر الطبي للمتوفى. إلى ذلك قال 
النائب د.وليد الطبطبائي إن دم املواطن الذي 
مات من التعذيب في رقبة رئيس احلكومة 
ووزير الداخلية وعليهما حتمل املسؤولية 
السياسية واالستقالة واال فلينتظرا املساءلة 

السياسية وأنا لها.
وفي هذا الس���ياق ق���ال عضو املجلس 
البلدي فرز املطيري بعد خروجه من الطب 
الشرعي برفقة شقيق املتوفى: القتيل توجد 
به رضوض وإصابات واضحة وأطالب بإجراء 
حتقيق عاجل لكشف ما تعرض له املواطن 

من تعد أفضى إلى موته.
مصادر نيابي���ة ابلغت »األنباء« توجه 
النواب الى تقدمي طلب ملناقش���ة احلادثة 
على هامش جلس���ة اليوم وفي حالة عدم 
الوصول الى ذل���ك اوضحت املصادر ذاتها 
ان النواب س���يطلبون عقد جلسة خاصة 

ملناقشة القضية في اقرب موعد.
وفي السياق ذاته انعكس احلراك النيابي 
ملتابعة القضية على الشارع اذ قررت كوادر 
»السور اخلامس« عقد اجتماع طارئ للوقوف 
على حقيقة االمر، على ان يصدر بيان حول 
ذلك يتم من خالله االعالن عن خطوات عملية 
قد يكون من بينها العودة الى الشارع من 
جديد وتنظيم عدد من االعتصامات للتنديد 

باحلادثة.
وكانت كتلة »اال الدستور« قد اصدرت 
بيانا لها امس اكدت من خالله اس���تمرارها 
في العمل على احترام الدستور والدفاع عن 
احلريات العامة وحمايتها، محددة مطالبها 
بضرورة تفعيل ما ورد في املذكرة التفسيرية 
بشأن استقالة احلكومة نتيجة لالستجواب 
السابق لسمو الرئيس وما اسفر عنه كتاب 

عدم التعاون.

قضاياها استشهاد عسكري وتسرب غاز ولحوم فاسدة وأعطال »الكويتية«

جلسة تحقيق برلمانية
شهدت جلسة مجلس األمة أمس عددا من القرارات كان أبرزها تكليف 5 جلان 

بالتحقيق في عدد من القضايا وجاءت قرارات اجللسة كالتالي:
� تفويض اللجنة التعليمية بدراس���ة إطالة اليوم الدراسي وفصل التعليم 

التطبيقي عن التدريب واملشاكل التي تواجه طلبة التعليم العالي.
� تكلي���ف جلن���ة ش���ؤون البيئة بالتحقيق في تس���رب الغ���از في منطقة 

األحمدي.
� تكليف جلنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في حادثة استشهاد عبدالرحمن 

العنزي.
� تخصيص ساعة من جلسة 8 مارس ملناقشة قضية البطالة.

� تكليف جلنة املرافق العامة بالتحقيق في األعطال واإلهمال في مؤسس���ة 
اخلطوط الكويتية.

� رفض تشكيل جلنة حتقيق في واقعة إحالة ضابطني للتحقيق.
� تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في أزمة اللحوم واألغذية الفاسدة.

� املوافقة على إحالة إجابة وزير النفط بشأن الفروقات في مصاريف املعدات 
املستخدمة في صفقة املصفاة الرابعة الى ديوان احملاسبة.

� تكليف جلنة املرافق العامة بالتحقيق في أس���باب إحالة مستش���ارين في 
اإلدارة القانونية بوزارة البلدية الى التقاعد.

فتح باب تحويل العمالة المنزلية 
إلى مادة 18 بداية فبراير

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ان قطاع العمل في »الش���ؤون« يقوم بإعداد مذكرة سيتم رفعها للوزير خالل 
األيام القليلة املقبلة بش���أن اعادة العمل بالقرار الوزاري الذي يسمح للعمالة 
املنزلية املسجلة حتت املادة »20« بالتحويل القامة عمل وفقا للمادة »18« شرط 
االبقاء على نفس الكفيل، وتوقعت املصادر ان يبدأ العمل في هذا القرار بداية 
شهر فبراير املقبل، وذلك بعد اعتماد املذكرة واصدار قرار وزاري بشأن ذلك.

عون ينعى مبادرة الـ »س - س«:
 الفشل لبناني وليس سورياً أو سعودياً

بي���روت: فيما  الي���زال االنتظار 
سيد املوقف في لبنان، برز امس 
نعي رئيس تكتل التغيير واالصالح 
النائ���ب ميش���ال ع���ون للمبادرة 
السورية- الس���عودية معتبرا »أن 
املبادرة السعودية � السورية انتهت 
بدون نتيجة«، الن »الفريق اللبناني 
الذي كان يتم التفاوض معه وهو فريق 
رئيس احلكومة س���عد احلريري لم 
يتجاوب مع هذه املساعي ووصلنا الى 
طريق مسدود على مستوى املبادرة«، 
مش���يرا الى اننا »ال نسلم بالطريق 
املسدود«، الفتا الى ان »هناك اتصاال 
بني السعودية والرئيس السوري بشار 
األسد وبعدها أبلغنا أن هذا املوضوع 
انتهى الى ال نتيجة«، واضاف: »أنا 
ال أتكلم عن نهاية مبادرة »س-س« 

برغبة ش���خصية بل حصل تبليغ 
رسمي ملس���ؤولني، التزمت الصمت 
س���ابقا حتى ال أكون مشجعا على 
الفشل وكنت أمتنى أن يحصل حل 
ولكن ليس كل ما يتمناه املرء يدركه.. 
جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن«. 
وأرجع عون فش���ل مب���ادرة »س � 
س« الى اللبنانيني انفس���هم وليس 
للسعودية او سورية، مضيفا: »نحن 
نتحمل كامل املسؤولية ولذلك كنت 
دائما أقول فلنذهب الى احلل اللبناني 

ونترك اخلارج. 
من جانبه، اك���د رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية القطري الش���يخ 
حمد بن جاسم آل ثاني أمس ان »آخر 
االخبار« عن مساعي حل األزمة في 

لبنان »غير مشجعة«.

رئيس الوزراء القطري: آخر األخبار »غير مشجعة«

مريم بندق
الدولة  أك���د وزي���ر 
الوزراء  لشؤون مجلس 
روض���ان الروض���ان ان 
احلكومة مستعدة إلقرار 
التعدي���الت على قانون 
احلق���وق املدنية للمرأة 

في جلسة اليوم.
وقال الوزير الروضان 
 في تصريح���ات خاصة 
ل� »األنباء« ان احلكومة 
تفاهم���ت م���ع جلن���ة 
امل���رأة بخصوص بعض 
املالحظ���ات ول���م يتبق 
الرتوش  لدينا إال بعض 
التفاهم  البسيطة سيتم 
بشأنها في جلسة اليوم.

الروضان لـ »األنباء«: إقرار تعديالت 
قانون الخدمة المدنية للمرأة اليوم

توافق  على جميع المالحظات ولم يتبق إال بعض »الرتوش«

وزير الخارجية العراقي 
هوشيار زيباري:

ص38

تغطية خاصة لزيارة الوفد 
اإلعالمي للعراق  ص34 - 37

الحالة بين العراق 
والكويت تحتاج 

إلى معالجة عقالنية

هوشيار زيباري

تقرير شـركة النفط يشـير إلـى احتمالية الوفـاة جنائيـًا.. و»الداخلية« تؤكـد: اعترف 
بجريمتـه ولـم يتعـرض للتعذيـب.. وابـن عمـه: شـاهدت آثـار الضـرب علـى جسـده
»إال الدستور«: يجب تفعيل المذكرة التفسيرية لما جاء في استجواب رئيس الوزراء وعليه أن يقدم استقالته

التفاصيل ص10و11و12

التفاصيل ص10و11

التفاصيل ص55

مصر تستدعي سفيرتها لدى الفاتيكان .. ومقتل 
وإصابة 6 مسيحيين بالرصاص داخل قطار في المنيا

عواص����م � وكاالت: تصاع����دت 
توابع اعتداء كنيسة القديسني في 
اإلسكندرية سياسيا، حيث استدعت 
الفاتيكان  ل����دى  مصر س����فيرتها 
البابا  أدان  أمس »للتشاور« بعدما 
الس����ادس عشر أمس  بنديكتوس 
األول الهجمات على الكنائس التي 
أسفرت عن مقتل عشرات املسيحيني 
الس����يما في العراق ومصر. وقالت 
اخلارجية املصرية »القاهرة كلفت 
الس����فيرة املصرية لدى الفاتيكان 
باحلض����ور إلى مصر للتش����اور«.  
وأضافت »هذا االستدعاء يأتي على 
خلفي����ة تصريحات جديدة صادرة 
من الڤاتيكان متس الشأن املصري 
وتعتبرها مصر تدخال غير مقبول 
في شؤونها الداخلية«.  في سياق 
آخر، أكد مصدر مطلع في دمش����ق 
أمس األول أن رئيس مجلس الوزراء 

محمد ناجي عطري سيترأس وفد 
بالده إلى القمة العربية االقتصادية 
املقرر عقدها في شرم الشيخ مبصر 
في 19 يناير اجلاري، ما يعني عدم 
الرئيس السوري بشار  مش����اركة 
األسد في القمة. إلى ذلك، اكدت وزارة 
الداخلية املصرية ان مواطنا قبطيا 
قتل وأصيب خمسة آخرون عندما 
أطلق شرطي النار عليهم من مسدسه 
داخل قطار أثناء توقفه في محطة 
مدينة سمالوط مبحافظة املنيا.  وفي 
اتصال هاتفي اجرت����ه معه وكالة 
فرانس ب����رس، قال وكيل مطرانية 
الذي كان  س����مالوط االنبا مرقس 
موجودا مع املصابني في مستشفى 
الراعي الصالح بسمالوط ان رجال 
»هاجم مجموعة من املسيحيني في 

القطار وهو يهتف اهلل اكبر«.

األسد يغيب عن قمة شرم الشيخ االقتصادية وعطري يرأس الوفد السوري

التفاصيل ص54


