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سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

الــــذي كشــــف فيه  الوقت  فــــي 
فيصــــل الطويــــح ابن عــــم القتيل 
محمــــد غــــزاي املطيــــري واحملامي 
فـــيصل الرشــيدي املــوكل بالـدفاع 
عن الشــــاهد الرئيســــي في القضية 
لـ «األنباء» عن تفاصيل جديدة حول 
احلادثة ، اســــتمعت جلنة التحقيق 
البرملانية إلفادة النواب محمد هايف 
ومبارك الوعالن وسالم النمالن ومسلم 
البــــراك. وقال مقــــرر اللجنة النائب 
مرزوق الغامن ان اللجنة استدعت كل 
األطراف املعنية ولن تتوقف عن عملها 
حتى تنهيه في الوقت احملدد، الفتا إلى 
ان استقالة وزير الداخلية أو استجوابه 

«أمر ال يعنينا في اللجنة».
الطويح وشــــقيق  هــــذا، وروى 
املتوفى ان اللجنة استدعت ايضا طبيبا 
ومسعفني من مستشفى شركة نفط 
الكويت ومسعفني من «الصحة»، حيث 
استمعت ألقوالهم ودور كل منهم في 
التعامل مع املطيري قبل وفاته. من 
جانب آخر، أفاد احملامي الرشــــيدي 
بأنه سيطالب بتوصيف القضية على 
انها شروع في قتل موكله، الفتا إلى 
ان موكله كشــــف عن مفاجآت خالل 
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صورة زنكوغرافية من طلب وكيل نيابة العاصمة 
سالم العسعوسي الستدعاء صياح الرشيدي 

من السجن لالستماع إلفادته عن القضية 

صورة للشاب اجلزائري محسن قبل وفاته متأثرا بجروحه                    (العربية.نت)

مكرمة صاحب السمو بمناسبة األعياد الوطنية: ١٠٠٠ دينار لكل مواطن
صرف مواد غذائية مجانًا لكل حاملي البطاقة التموينية من ١ فبراير  المقبل حتى ٢٠١٢/٣/٣١

القذافي: ال يوجد أحسن من «الزين» وكان يجب أن يبقى مدى الحياة !
٥ جزائريين يحرقون أنفسهم على غرار بوعزيزي مشعل ثورة «الياسمين»

طائرة سعودية تجلي ٨ كويتيين من تونس إلى جدة.. واشتباكات عنيفة حول القصر الرئاسي

(محمد ماهر)ألسنة اللهب والدخان الكثيف في الصليبية مساء أمس 

قمة سورية ـ تركية ـ قطرية تواكب استشارات تكليف 
رئيس الحكومة اللبنانية ووصول السفير األميركي إلى دمشق

بشارة: البرنامج النووي الكويتي 
يستهدف توليد الكهرباء والماء

الكويت تستهلك من ٥ إلى ٦ مليارات دوالر سنويًا

بيــــروت: االنتظــــار هو قــــدر األزمــــة اللبنانيــــة وغالبا مــــا يكون 
للتطورات اخلارجية مفاعيلها التي تترجم في الداخل. فبعد خطاب األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن نصر اهللا األول منذ إسقاط حكومة احلريري، 
ينتظر اللبنانيون ما ستؤول إليه مشاورات الرئيس ميشال سليمان لتكليف 
رئيس احلكومة اللبنانية املقبلة اليوم وغدا. وهم ينتظرون أيضا نتائج 
القمة السوريةـ  التركيةـ  القطرية التي تعقد اليوم في دمشق ومحور بحثها 
األهم األزمة اللبنانية، وهنا يذكر أن السفير األميركي األول منذ استشهاد 
رفيق احلريري روبرت فورد وصل إلى دمشق أمس. ويضاف إلى هذا كله 
االنتظار األطول منذ شهور للقرار االتهامي، الذي يتوقع أن يسلمه مدعي 

عام احملكمة الدولية دانيال بلمار لقاضي التحقيق اليوم.

 دارين العلي
أكد األمني العام للجنة الوطنية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض 
الســــلمية د.أحمد بشــــارة ان البرنامج النووي الكويتي يعد مشروعا 

اقتصاديا وتقنيا، مبينا ان الهدف منه هو توليد الكهرباء واملاء.
وقال فــــي تصريح للصحافيني على هامش الندوة اإلقليمية ملنطقة 
غرب آســــيا بعنوان «حقائق الطاقة النوويــــة»، والتي نظمتها اللجنة 
الوطنية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية بالتعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبقر معهد الكويت لألبحاث العلمية: ان 
الكهرباء في الكويت تســــتهلك من ٥ إلى ٦ مليارات دوالر سنويا، الفتا 
إلى ان الكويت تســــتنزف كهرباء بشكل كبير، حيث ان محطات الطاقة 
بالكويت تستنزف من ١٠ إلى ١١ ميغاواط وهذا الرقم سيتضاعف مرتني 
إلى مرتني ونصف املرة خالل الـ ١٥ عاما املقبلة، وان الكويت تستنزف 
من ١٢ إلى ١٣٪ من إنتاجها النفطي على محطات القوى الكهربائية وهذه 
النسب ســــترتفع إلى ٢٠٪ في العام ٢٠٢٥، مؤكدا ان أي توفير لبرميل 

النفط معناه توفير هذا النفط للتصدير.

عواصــــم ـ وكاالت: بعــــد يومني على 
إسدال الســــتار على حقبة الرئيس الفار 
زيــــن العابدين بن علي، عــــاد التوتر الى 
املشــــهد التونســــي مع احتدام املواجهات 
بني اجليش وقوات األمن الرئاســــي حول 
القصر اجلمهوري في العاصمة، فيما أعلنت 
ســــفارتنا لدى تونس ان طائرة سعودية 
قامت بإجالء ٨ كويتيني كانوا موجودين في 
تونس الى جدة، متهيدا إلعادتهم الى البالد. 
ومبوازاة ذلك، شهد املوقف السياسي عدة 
اعتقاالت لعدد من الرموز األمنيني للنظام 
السابق السيما وزير الداخلية الذي أقيل 
قبل أيام، وكذلك اجلنرال علي السرياطي 
املدير السابق ألمن الرئيس التونسي الفار 
وعدد من مســــاعديه بتهمة «التآمر على 

األمن الداخلي».
هذا داخليا، أما خارجيا فتواصلت ردود 
الفعل الشعبية على شكل مظاهرات مؤيدة 
للتونســــيني، في حني برز خطاب الزعيم 

الليبي معمر القذافي أقرب جيران تونس، 
الذي تألم جدا ملا حدث، ووجه لوما شديدا 
للتونسيني لعدم انتظارهم ثالث سنوات 
حتى انتهاء والية بن علي ورحيله بنفسه. 
معتبرا «ال يوجد أحسن من الزين أبدا في 
هذه الفترة بل أمتناه ان يبقى ليس إلى الـ 

٢٠١٤ بل ان يبقى إلى مدى احلياة».
أما اجلزائر فقد شهدت ٥ محاوالت انتحار 
تيمنا بإحراق التونسي محمد بوعزيزي 
الياسمني، وجميعها  نفسه ليشعل ثورة 
حتتج على عدم توافر الســــكن والبطالة. 
وقد توفي أحد هؤالء أمس، بعد ان أحرق 
نفسه أمام مقر بلدية بوخضرة. وقد قالت 
مصادر صحافية ان الشــــاب قال لرئيس 
البلدة «سأحرق نفسي إن لم أستفد من عقد 
عمل باملنجم»، وبكل سخرية دعا رئيس 
البلدة هذا الشاب إلى حرق نفسه إذا كانت 

لديه شجاعة بوعزيزي التونسي.

األمير أجرى مباحثات رسمية مع رئيسة األرجنتين
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل تبادل األوسمة مع رئيسة األرجنتني د. كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر

الكشف عن تفاصيل جديدة 
في قضية التعذيب

اللجنة البرلمانية استهلت عملها 

(متين غوزال)محمد هايف وسالم النمالن وخالد العدوة ود.علي العمير ومرزوق الغامن خالل اجتماع اللجنة أمس

أسـماء ضباط وضبـاط صف في األمـن العام 
شـملتـهـم التنقـالت بـ«الداخليـة»  ص١٣

مجلـس الوزراء المصـري يوافق علـى تعديل 
قانـون تنظـيـم االنتخابات الرئاسـية ص٤٤

مريم بندق ـ حسين الرمضان
أمر صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمــــد بصرف مكرمة أميرية 
بقيمة ١٠٠٠ دينار لــــكل مواطن حتى 
مواليــــد ٢٠١١/٢/١، وذلــــك مبناســــبة 
الذكرى الـ ٥٠ الســــتقالل الكويت والـ 
٢٠ للتحريــــر ومرور ٥ ســــنوات على 
تولي ســــموه مسند اإلمارة. وبحسب 
ما أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان فإن املكرمة 
تتضمــــن ايضا صرف مــــواد غذائية 
باملجان لكل حاملي البطاقة التموينية 
من ٢٠١١/٢/١ حتى ٢٠١٢/٣/٣١. هذا وقد 
عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر 
واالمتنان ملكرمة صاحب السمو األمير 
التي تعكس حرص سموه على تلمس 
هموم املواطنني ومساعدتهم على مواجهة 
األعباء املعيشــــية، وقد كلف املجلس 
وزارتي املالية والتجارة بالتعاون مع 
اجلهات األخرى املعنية باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلمتام صرف املكرمة. من جهة 
أخرى، أعلنت مصادر وزارية أن مجلس 
الوزراء أجل قرار تعيني مدير جامعة 
الكويت وجمد استقالة وزير الداخلية 
إلى حني انتهاء التحقيقات في قضية 
تعذيب املواطن محمــــد امليمون أثناء 
التحقيق معه في مباحث األحمدي. إلى 
ذلك، وفي ظل استعداد بعض النشطاء 

والتجمعات السياسية لعقد ندوات حول 
التطورات السياسية األخيرة، جددت 
وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس 
دعوتها املواطنــــني لاللتزام بالقوانني 
جلهة عدم التجمع في الساحات العامة 
والتجمهر والتظاهر، وذلك حفاظا على 
أمنهم وسالمتهم، ومتكينا للوزارة من 
أداء مهامها في حماية األرواح واألعراض 
واألموال.  وأكدت «الداخلية»، أنها لن 
تتوانى في القيام بواجبها حلفظ األمن 
والنظام.  إلى ذلــــك جدد النائب علي 
الراشد دعوته إلى «السلطة العليا»، لدعم 
الوزير اخلالد الستكمال إصالحاته، في 
حني طالب النائب مبارك اخلرينج سمو 
الوزراء بإجراء تعديل وزاري  رئيس 
منعا للتأزمي السياسي «فالبلد ال يحتمل 
االحتقــــان».  من جهة أخرى، أصدرت 
كتلة العمل الوطني أمس بيانا رفضت 
فيه جملة وتفصيال التصريحات التي 
صدرت متضمنة إســــقاطات بشأن ما 
يحدث في تونس على الكويت، في حني 
الدميوقراطي  الوطني  التحالف  اعتبر 
أن اســــتقالة وزيــــر الداخلية خطوة 
تصحيحية. ومــــن جانبه، قال النائب 
د. فيصل املسلم أنه لم يقصد بتصريحه 
عن األوضاع في تونس التحريض أو 
التهديد متهما «اإلعالم الفاسد» باستغالل 

تصريحه.

مريم بندق
علمت «األنباء» أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
خاطبت ديوان اخلدمة املدنية لصرف الزيادات املالية للمهندسني غير الكويتيني 
بأثر رجعي اعتبارا من ٢٨ يناير ٢٠١٠. وقالت مصادر في «الديوان» ان الوزيرة 
طلبت منح املهندسني زيادة ٢٥ دينارا عن سنة اخلبرة الواحدة بحيث ال تزيد 

املكافأة الشهرية على ١٠٠٠ دينار.

فرج ناصر
نفى الناشــــط السياســــي محمد اجلويهل صحة ما مت تداوله عن استدعائه 
من قبل جهاز امن الدولة على خلفية قضايا مرفوعة عليه، مضيفا انه ســــمع 
بذلك حاله كحال اي مواطن آخر عبر الرسائل االخبارية. ومضى اجلويهل قائال: 
ارحب بالتحقيــــق معي وفق االطر القانونية، الفتا الــــى ان امتثال اي مواطن 
للتحقيق هو ســــلوك حضاري، حيث اننا حتت االمر وليس فوقه، ونحن اول 
من يطيع وآخر من يعصي. وكان موقع «اآلن» اإللكتروني قد نشر أمس بعض 
تفاصيل مذكرة أمن الدولة بشــــأن اجلويهل والتي رفعــــت الى النيابة العامة 
وتضمنت توجيه تهمتي اإلضرار بالنســــيج االجتماعي للدولة، وشق الوحدة 
الوطنية الى اجلويهــــل على خلفية أول حلقة قام اجلويهل بإعدادها وتقدميها 

في برنامج «السراية».

«العمل الوطني»: نرفض إسقاط أوضاع تونس على الكويت 

المسلم: لم أقصد التحريض و«اإلعالم الفاسد» استغل تصريحي

«التربية»: زيادات المهندسين 
غير الكويتيين بأثر رجعي من يناير ٢٠١٠

الجويهل لـ «األنباء» تعليقًا على استدعائه 
بتهمة شق الوحدة: المثول للتحقيق أمر حضاري

الروبيان «المفقود»  
تبخر من حراج  «شرق»  
وفنادق   ساعة..  في 
نالت   نجـوم   ٥ الـ 
حصة األسد  ص١٨

د. اسماعيل هنية ود. أحمد بحر في لقطة تذكارية مع وفد جمعية الصحافيني  

هنيـة  إسـماعيل 
«الصحافيين»:  لوفـد 
سنبدأ قريبًا المرحلة 
األولـى إلعمار غزة 
بمساندة الجمعيات 
الخيريـة الكويتيـة 

(سامي الخليفي)ص١١

التفاصيل ص٢٣

التفاصيل ص ٤٥

التفاصيل ص٤٦ و٤٧

التفاصيل ص٩

التفاصيل ص١٢

التفاصيل ص٦و٧

التحقيق معه تتمثل في أنه واملتوفى 
املطيري ال عالقة لهما باملخدرات وامنا 
مت توقيفهمــــا خالل تســــكعهما أمام 
مدرسة للبنات، وان من أوقفهما ظل 
يسخر منهما حتى اضطر الى «رفسه» 
والهرب منه، حتــــى فوجئا بعد أيام 
باستدعائهما وتعذيبهما، إضافة إلى 
أخذ زميل ثالث لهما ال عالقة له بأي 
شيء. وأوضح ان الرشيدي قال انه 
شاهد التعذيب الشديد حملمد املطيري 
عندما حاول نزع الغطاء عن عينيه 

بحك وجهه في احلائط.
التفاصيل ص٧ و١٣

ص٣

«اإلطفاء» تطلب دعمًا 
من الجيش والحرس 

للتعامل مع حريق كبير 
في «المخازن العمومية»

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أعلن مديـــر إدارة العالقات 
العامة في اإلطفاء املقدم خليل 
األمير ان اإلدارة العامة لإلطفاء 
طلبت مســـاء أمـــس دعما من 
الوطني  اجليـــش واحلـــرس 
للتعامل مـــع حريق كبير في 
شـــركة املخازن العمومية في 
منطقة الصليبية. وقال املقدم 
خليـــل األميـــر فـــي تصريح 
لـ «األنباء» ان املعلومات األولية 
أشارت إلى ان احلريق امتد إلى 
مساحة تصل إلى ٢٠ ألف  متر 
مربع من مستودعات األغذية 

التفاصيل ص٥٤واملفروشات.


