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Al-Anbaa Friday 14th January 2011 - No 12511يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 10 من صفر 1432 ـ 14 يناير 2011 الـــعـدد:

 صالح عاشور  سعد اخلنفور 

  (محمود الطويل)  دردشة بني الرئيسني ميشال سليمان ونبيه بري في بعبدا أمس  صورة مأخوذة من شريط ڤيديو ألعمال العنف التي شهدتها مدينة دوز أمس األول           (أ.پ)

 الحكومة لوزير الداخلية: استمر بعملك
 الخالد قدّم استقالته.. ورئيس الوزراء يعزّي شخصياً بالمواطن المتوفى بسبب التعذيب  ونواب يطالبونه برفض االستقالة وآخرون يحذرون: عدم قبولها يعني أزمة ستتجاوز الوزير  

 ردود فعل نيابية على استقالة الخالد 

 الرئيس التونسي طالب بوقف فوري إلطالق النار:
  لن أسعى لفترة رئاسية أخرى عام ٢٠١٤ 

 حزب اهللا يريد رئيس حكومة «مقاوم»
  وسليمان يبدأ االثنين استشارات التكليف

 المويزري: جلسة خاصة إلقرار زيادات العسكريين

 إحالة قياديين كبيرين إلى «الجنائية» لقيامهما بتزويد الوزير بمعلومات مضللة
 أسرة المتوفى أعربت عن ارتياحها لإلجراءات

 الحكومة فاجأت اللجنة بإحالة القانون ظهر أمس دون احتوائه على النسب والمبالغ المرصودة 

 أعلن رئيس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب 
شعيب املويزري ان اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة 
لســـرعة إقرار قانون زيادات العسكريني في مختلف 
القطاعات العسكرية. وأوضح املويزري ان احلكومة 

فاجأت اللجنة ظهر أمس بإحالة القانون إليها وإعادة 
القانون للمجلس مرة أخرى رغم ان «الداخلية والدفاع» 
سبق ان وافقت عليه وأحالته الى املجلس ومت وضعه 
على جدول األعمال منذ فترة. واتهم املويزري احلكومة 

بدغدغة مشاعر املواطنني والتسبب في إثارة البلبلة 
والضجة من خالل إعادة القانون الى جلنة من جديد، 
مبديا استغرابه من عدم احتواء القانون على أي نسب 

أو مبالغ مرصودة للزيادات املقترحة.     التفاصيل ص٦ 

 فرج ناصر ـ هاني الظفيري
  أوقف وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ 
جابـــر اخلالد قياديني كبيرين في املباحث اجلنائية 
لقيامهما بتزويده مبعلومات مضللة بشـــأن قضية 
مصرع املواطن محمد غزاي املطيري، كما أمر الوزير 
وكيل الوزارة الفريق غازي العمر بإعداد تقرير إحالة 
املتورطـــني في قضية االعتداء علـــى املطيري وهم 
ضابطان برتب صغيرة و٦ مـــن أفراد قوة مباحث 
األحمدي وكلف اإلدارة القانونية في وزارة الداخلية 

إعـــداد ملف إحالة املتهمـــني باالعتداء على املطيري 
والتسبب في وفاته إلى النيابة العامة. على صعيد 
متصل، مت نقل الضابطني واألفراد الســـتة املتهمني 
باالعتداء على املطيري من مقر مباحث األحمدي إلى 
املباحث اجلنائية متهيدا إلحالتهم إلى النيابة العامة 
مع وقفهم عن العمل اعتبارا من يوم أمس حلني انتهاء 

القضية في القضاء.
  وقال مصدر أمني إن املواطن الذي كان شاهدا على 
واقعة االعتداء مت نقله أيضا من مخفر األندلس الى 

املباحث اجلنائية واســـتدعاء متهم ثالث كان برفقة 
املطيري. من جهة أخرى، أعربت أسرة املطيري عن 
ارتياحهـــا العتراف وزارة الداخليـــة بجرم تعذيب 
ابنهم محمد غزاي، وقال فيصل الطويح في اتصال 
مع «األنباء» إن بيان وزارة الداخلية إقرار رســـمي 
بأن املخافر ونظارات االحتجاز حتولت إلى معتقالت 
للتعذيب وأكد عزم األسرة على مقاضاة وزارة الداخلية 
بـ ١٢٠ قضية منها التشهير والسب والقذف واإلدالء 

مبعلومات كاذبة إلى جانب القتل العمد. 

 روال: نشيد بشفافية وزير الداخلية ونتمنى عدم قبول استقالته

 الراشد: نناشد الرئيس عدم قبول االستقالة ونطالب الوزير بعدم اليأس

 الصواغ: على الوزراء العاجزين عن القيام بمهامهم تقديم استقاالتهم
 

 الخرينج: الخالد وعد وأوفى بتقديم استقالته والبد من محاسبة المتجاوزين

 الوعالن: االستقالة خطوة جريئة والبد للجنة التحقيق من تكملة عملها

 عواصـــم - وكاالت: في خطاب هو 
الثالث واألقوى منذ انطالق أعمال العنف 
والشـــغب االجتماعية  في احملافظات 
والعاصمة التونسية على خلفية األزمة 
املعيشية، أطل الرئيس التونسي زين 
العابديـــن بن علي أمـــس ليعلن أمام 
مواطنيه والعالم أنه لن يسعى لفترة 
رئاسية أخرى في العام ٢٠١٤ قائال «ال 
رئاسة في تونس مدى احلياة». وعلى 
صعيد املطالب االجتماعية أكد بن علي 
انه كلف احلكومة بتخفيض أسعار املواد 
الغذائية األساسية وكفالة حرية اإلعالم 
وعدم غلق االنترنـــت، مطالبا القوات 
األمنية بوقف إطالق الرصاص احلي فورا، 
وكانت قد تضاربت املعلومات حول تقدمي 
وزير اخلارجية التونسي كمال مرجان 
استقالته وذلك بعد ورود معلومات عن 
اقالة الرئيس بن علي الثنني من أقرب 

مستشاريه بسبب االحداث. 

 بيروت: خالفا لتيار املتشـــائمني 
  مع تأزم الوضع السياسي اللبناني 
بعد سقوط حكومة سعد احلريري، 
استبق رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري اجتماعه بالرئيس ميشال 
ســـليمان في بعبدا بوصف األجواء 
اللبنانية بأنها «عـــال العال وكتير 

منيحة».
  وإذ أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد التطلع الى حكومة 
قوية يرأسها من له مسيرة مقاومة 
وطنيـــة، ازدادت التكهنات الكثيرة 
حول اســـم رئيس احلكومة اجلديد 
مع إعالن رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان يومي ١٧ و١٨ اجلاري 
موعدا لالستشارات النيابية امللزمة 
لتسمية املكلف بتشكيل مجلس وزراء 

جديد. 

 بري يرى األجواء في لبنان «عال العال وكتير منيحة» بن علي عزل اثنين من مستشاريه.. وتضارب األنباء حول استقالة وزير الخارجية

 صفر: ال تقليص لفرق الطوارئ
  وتوقعات بتجميد ٣ قياديين بالبلدية

 بداح العنزي
  كشفت مصادر مطلعة أن وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر أوقف القرار املتعلق بتقليص أعداد 

فرق الطوارئ في بلديات احملافظات.
  من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة أن حركة تدوير وجتميد 
تشهدها البلدية قريبا حيث يتوقع ان يتم جتميد نائب مدير عام 
لشـــؤون إحدى احملافظات، وكذلك جتميد مديرين ألفرع بلديات 
محافظتني، كما سيتم تدوير عدد من رؤساء القطاعات واملديرين 
كما سوف تتبعها حركة تدوير الحقة تشمل رؤساء أقسام ومفتشني 

من جميع مراكز بلديات احملافظات. 

 إجراء تدوير بين رؤساء القطاعات والمديرين

 الشيخ جابر اخلالد 

 صور زنكوغرافية للمراسيم واملشاريع بقوانني للزيادات املقترحة للعسكريني بكافة القطاعات 

 (متين غوزال)  سعدون حماد وخالد العدوة ود. علي العمير ومرزوق الغامن وصالح املال أثناء اجتماع جلنة التحقيق البرملانية أمس بحادث وفاة املواطن محمد غزاي املطيري  

 مريم بندق - حسين الرمضان 
   موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري

   سامح عبدالحفيظ  - فليح العازمي 
   هادي  العجمي ـ رشيد الفعم

  هيمنت االســـتقالة التي قدمها 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
امس على خلفية وفاة املواطن محمد 
املطيري خالل احتجازه لدى مباحث 
األحمدي على األجواء السياســـية 

في البالد.
  وبعد ساعات من االستقالة نفى 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ما تردد عن القبول 
الفوري لالستقالة موضحا انه قد 
طلب من الوزير اخلالد االستمرار 
في عمله واستكمال كافة التحقيقات 
واإلجراءات املتعلقة مبلف املتهمني 
فـــي قضية املواطـــن محمد غزاي 
امليموني وتكليفه مبتابعة اإلجراءات 
القانونية بحق كل من قام بالتضليل 
وإعطاء معلومات مغلوطة والتستر 
على إظهار احلقيقة في إشارة إلى 
املخالفات التي وردت في البيانات 
األولية التي أصدرتها الوزارة يوم 
املواطن ونفت فيها تعرضه  وفاة 
للتعذيـــب. وكانت مصادر مطلعة 
نقلت عن الوزير قوله بعد تقدميه 
البقاء في  االستقالة: «ال يشرفني 
وزارة تعذب املواطنني، لذا وضعت 
اســـتقالتي حتت تصـــرف رئيس 
الوزراء وسأخدم القيادة السياسية 
في أي موقع». فـــي غضون ذلك، 
توقعت مصادر سياسية معارضة 
أن يتم في النهاية قبول اســـتقالة 
الوزير وإجراء تعديل وزاري يساهم 
في تخفيف االحتقان السياســـي 
احلاصل.  في غضون ذلك، وبينما 
ذهب عدد من النواب  إلى التأكيد 
على ان اخلالد من الكفاءات الوطنية، 
داعني ســـمو رئيس الـــوزراء إلى 
النائبان  رفض اســـتقالته حـــذر 
د. جمعان احلربش ومحمد هايف 
من أن رفض االستقالة سيؤدي إلى 
الوزير». «أزمة سياسية تتجاوز 
إلى ذلك، أكد كل من عضوي جلنة 
التحقيق البرملانية في وفاة املواطن 
امليموني خالد العدوة وســـعدون 
حماد عن تقديرهما الستقالة اخلالد 
مؤكدين أن اللجنة ستســـتمر في 
عملهـــا وصوال لكشـــف احلقائق 
واملتورطني. هذا، وقد قام ســـمو 
رئيس الوزراء أمس بتقدمي واجب 
العزاء شـــخصيا لعائلة املواطن 

املتوفى محمد امليموني.
 

   

 ص١٨ -٢١ 

 صالح عاشور يقترح هدية لجميع
  المواطنين ابتهاجًا باألعياد الوطنية

 عاشور يقترح تسمية شارع رئيسي باسم 
العم خالد يوسف المرزوق.. والخنفور 

إلطالق اسمه على شارع الصحافة

 قدم النائب صالح عاشور اقتراحا لصرف مكافأة وهدية جلميع 
املواطنني ابتهاجا باألعياد الوطنية العزيزة على الكويت وتقديرا 
لدور املواطنني في رفعة شـــأن الكويـــت بعد مرور ٥٠ عاما على 

االستقالل واالحتفال باليوبيل الذهبي و٢٠ عاما على التحرير. 

 قدم النائب صالح عاشـــور اقتراحا بإطالق اســـم الفقيد العم 
خالد يوســـف املرزوق، رحمه اهللا، على أحد الشوارع الرئيسية 
أو أحد املرافق العامـــة في البالد نظرا للدور الكبير الذي قام به 
في إبراز اســـم الكويت محليا وخارجيا وقيامه بتأسيس العديد 

من املؤسسات االقتصادية واخليرية.
  من جانبه، قدم النائب ســـعد اخلنفور اقتراحا مماثال بتغيير 
اسم شارع الصحافة وتسميته باسم العم خالد يوسف املرزوق 

رحمه اهللا.
  وقال اخلنفور في اقتراحه: تقديرا لدوره الكبير في مجال االعالم 
وجميع املجاالت االقتصادية واالجتماعية واالجنازات التي حققها 
طوال مسيرته احلافلة باالجنازات التي ستظل نبراسا يهتدي به 

 التفاصيل ص ١٤ اجلميع قدمنا هذا االقتراح. 

 التفاصيل ص ٨ 

 التفاصيل ص ٣٨ 

 التفاصيل ص١٢
 

 صفحات في الذكرى 
الخامسة لرحيل 

أمير الخير واإلنسانية 
الشيخ جابر األحمد: 
أسس مكانة مرموقة 
للكويت  وقاد باقتدار 

معركة تحريـر 
الوطـن

 التفاصيل ص٣٩ 

 هيالري كلينتون: دول الشرق األوسط 
بحاجة إلنعاش نظامها السياسي الراكد 
لمواجهة خطر التشـدد اإلسالمي   

 هيالري كلينتون  ص٣ 

 مزيد: «الداخلية» شهدت تجاوزات تستوجب تحمل المسؤولية من قبل الوزير 

 التفاصيل ص ٦ - ٨ 


