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Al-Anbaa Sunday 16th January 2011 - No 12513يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 12 من صفر 1432 ـ 16 يناير 2011 الـــعـدد:

 اتفاق على التعديل الوزاري.. واختالف على التوقيت
 يشمل خروج ما ال يقل عن ٥ إلى ٦ وزراء بسبب الحالة الصحية وضعف األداء والسعي لتحقيق المواءمة

 مريم بندق
  كشـــفت مصادر سياســـية موثوقة عن اتفاق على 
التعديل الوزاري الذي سيشمل من ٥ إلى ٦ وزراء لعدة 
أسباب منها احلالة الصحية وضعف األداء والسعي إلى 
حتقيق املواءمة بني املجلس واحلكومة. وأفادت املصادر 
بأن املناقشـــات تدور حاليا حـــول توقيت اإلعالن عن 
هذا التعديل، وهل يتم قبل احتفاالت الكويت باألعياد 
الوطنيـــة أم بعد االنتهاء منها؟ وأكدت املصادر أنه في 
حال االتفاق علـــى إعالن التعديل قبل األعياد الوطنية 

فسيتم مباشـــرة عقب اتخاذ وزير الداخلية اإلجراءات 
الكفيلة املطلوبـــة إزاء «جناية» تعذيب املواطن محمد 

امليموني حتى املوت. 
  وأعلنت املصادر أنه طلب من الوزير االستمرار في 
منصبه لسببني رئيســـيني األول أنه مسؤول سياسيا 
وعليه اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعقاب الذين تسببوا في 
هذه اجلرمية، وأيضا الذين أخفوا عن الوزير املعلومات 
الصحيحة وقدموا له تقريـــرا ال يتضمن احلقيقة مما 

عرضه واحلكومة ملوقف ال يحسدان عليه. 

 مريم بندق
املالية  اللجنـــة    كشـــف رئيس 
البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة 
عن ان اللجنـــة طلبت من املجلس 
اســـتعجال التصويـــت على زيادة 

الـ ٥٠ دينارا.  
  وقـــال د.الزلزلة في تصريحات 
خاصة لـ «األنبـــاء»: طلبت اللجنة 
التي وافقت باإلجماع على إقرار هذه 
الزيادة ان تدرج على جدول أعمال 

املجلس بصفة االســـتعجال للتصويت عليها.  واستطرد 
قائال: طلبنا ان يتزامن التصويت على الزيادة مع موضوع 
التأمـــني التكميلي الذي ينص على رفع الســـقف األقصى 

ملعاشات املتقاعدين الى ١٥٠٠ دينار. 
  على صعيد آخر، قال رئيـــس اللجنة املالية د.الزلزلة 
ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية واإلســـكان 
الشـــيخ أحمد الفهد سيحضر اجتماع اللجنة املالية اليوم 
لطرح وجهة نظر احلكومة فيما يتعلق مبشـــروع قانون 

املشروعات الصغيرة.  
  وشدد د.الزلزلة على اهمية هذا القانون ودوره األساسي 
في ترجمة مضامني اخلطة التنموية االستراتيجية للدولة 

جلهة االعتماد على القطاع اخلاص. 
   واوضح ان اقرار القانون ســـيعمل على فتح مجاالت 
العمل للشـــباب في مجال املشروعات الصغيرة وتخفيف 

الضغط تدريجيا على القطاع العام. 

 الزلزلة لـ «األنباء»: «المالية» طلبت 
استعجال التصويت على زيادة الـ ٥٠

 الجيش يهّرب بن علي وينقذه من مصير تشاوشيسـكو

 ليلـى الطرابلسـي «الكوافيـرة» التي حكمـت قرطاج
 المبزع يؤدي اليمين كثالث رئيس تونسـي خالل ٢٤ ساعة 

 اسـتياء نيابي وسياسي من تصريحات شبهت األوضاع في تونس بأوضاع الكويت  وحملت مضامين تحريضية    ص١١و٤٦ و٤٧

 بوعزيزي.. بائع متجول أنهى حكم بن علـي ولم ير ثمار  انتفاضته
 أعمدة الدخان تتصاعد من أحد مراكز تونس التجارية بعد تعرضه للنهب أمس وفي اإلطار رئيس البرملان فؤاد املبزع يؤدي اليمني رئيسا مؤقتا لتونس                       (أ.پ ـ أ.ف.پ) 

 تـونسـيـون فـي الكويـت: بـاي بـاي بـن علـي   
 بن علي إلى جانب تشاوشيسكو والشاه على قائمة الرؤساء الفارين

ضة 
تفا

 ان
ن  

مي
س

ليا
  ا

 العم يوسف المطوع
  في ذمة اهللا

 غيب املوت أمس 
العم يوسف يعقوب 
يوسف املطوع عن 
عمر يناهز ٩٥ عاما 
بعد مسيرة طويلة من 
النجاحات االقتصادية 

واالجتماعية.
الراحــــل    العــــم 

مــــن مواليد ١٩١٦ وهو مـــن جيل الرواد 
األوائل الذين بنوا مســـيرتهم بشجاعة 
وعصامية. امتلك العم يوســـف سفينة 
أيـــام البحر والســـفر والغوص وجاب 
البحـــار مـــن صغره متنقال بـــني الهند  
وســـواحل أفريقيا واإلمـــارات والعديد 
من الدول بانيا لنفسه سمعة طيبة في 
أماكن كثيرة وفي الكويت، وكان يتكلم 
٣ لغات هي اإلجنليزية والهندية واألملانية 
إلى جانـــب العربية، وعرف بنشـــاطه 

االجتماعي وحبه للناس وعمل اخلير.
  بهذه املناسبة احلزينة تتقدم «األنباء» 
الى أسرة الفقيد بأحر التعازي، داعني اهللا 
تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته، 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 د.يوسف الزلزلة 


