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Al-Anbaa Wednesday 19th January 2011 - No 12516يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 15 من صفر 1432 ـ 19 يناير 2011 الـــعـدد:

 لبنـان: «مرحلـة مـا بعد 
انطلقت  الظنـي»  القـرار 
وانتشار غير مسلح لحزب 
اهللا فـي بيـروت  ص٤٩ 

الغنوشـي  حكومة   :  تونس 
تتصـدع.. و ٥ مليـارات 
يورو ثروة  بـن علي وعائلته 
أحرق  ثـان  مصـري  ووفـاة 
نفسـه على غـرار بوعزيزي  

 ص٥٠ و٥١ 

 «التعليمية» تقر إنشـاء محفظة بـ ٥٠ مليون دينار إلقراض الطلبة الدارسـين في الخارج والجامعات الخاصة من دون فوائد 

 استجواب وزير الداخلية خالل ساعات
 يتضمن محوراً واحداً من بندين: «تجاوز قوات األمن للقانون باتخاذ التعذيب سلوكاً للتعامل مع المواطنين.. وتستر الوزير على الواقعة واإلدالء بمعلومات مغلوطة أمام مجلس األمة» 

 مسـودة  إعالن شرم الشـيخ: تأكيد االلتزام باألمن 
الغذائي والمائي وتوفير فرص عمل للشـباب  ص٤٦ 

 محمد الصباح: الحكومات العربية عاجزة عن تخفيف معاناة مواطنيها  
 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى شرم الشيخ وفي استقباله الرئيس املصري حسني مبارك 

«األوقاف»  وكيـل  تكّرم  الفـالح   عائلة 
ص١٣ الدعـوية  لجهـوده  تقديـرًا 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
  ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

  فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  فرغـــت الكتـــل السياســـية من 
املتعلقة باســـتجواب  مشـــاوراتها 
وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد 
علـــى خلفية مقتـــل املواطن محمد 
غزاي املطيري بسبب تعذيبه خالل 
التحقيق معه. مصدر مطلع من كتلة 
«إال الدســـتور» أبلـــغ «األنباء» بأن 
االســـتجواب يأتي من محور واحد 
ويتكون من بندين: األول عن جتاوز 
قوات األمن للقانون باتخاذ التعذيب 
نهجا مع املواطنني، والثاني عن تستر 
الوزير على الواقعة واإلدالء مبعلومات 
مغلوطة أمام مجلس األمة. وأضاف 
املصدر ان املسودة األولية لالستجواب 
أعدت بالكامل وأن املساءلة سيقوم بها 
النواب د.وليد الطبطبائي وشعيب 
النمالن. وتوقع  املويزري وســـالم 

املصدر ان يقدم االســـتجواب نهاية 
دوام اليوم أو غدا اخلميس ليدرج على 
جدول أعمال اجللسة املقبلة، بحيث 
إذا طلبت احلكومة مهلة األسبوعني 
يناقش االســـتجواب في جلســـة ٨ 
فبراير املقبل. وعن وجود تعارض 
بني االستجواب وعمل جلنة التحقيق 
قال املصدر ان اللجنة ستنهي عملها 
االثنني املقبـــل وحتيل تقريرها إلى 
املجلس وبالتالي ال يوجد تعارض بني 
األمرين. وأمس قال النائب د.فيصل 
املسلم ان اســـتجواب اخلالد أصبح 
جاهزا وان إيداعه في األمانة العامة 
متوقع في أي حلظة اعتبارا من اليوم 
(أمس)، مؤكدا ان رفض االســـتقالة 
استفزاز مرفوض وهو ما أكده النائب 
الطبطبائي للصحافيني في مجلس 
األمة. وعقدت كتلة «العمل الوطني» 
اجتماعا لها أمس خرج بعده النائب 
عبدالرحمن العنجري وقال للصحافيني 

ان الكتلة «تؤيد االستجواب مليار في 
املية». وعلى الصعيد احلكومي، أكد 
مصدر وزاري لـ «األنباء» ان مجلس 
الـــوزراء يولي قضية وفاة املطيري 
أهمية بالغة واحلكومة بانتظار تقارير 
جلان التحقيق التخاذ ما تراه مناسبا، 
مشيرا إلى ان «الداخلية» في طريقها 
إلجراء تعديل موّســـع في قياداتها 
وإحالـــة العديد منهم إلـــى التقاعد. 
وعلى صعيـــد اللجـــان البرملانية، 
أقرت اللجنة التعليمية أمس إنشاء 
محفظة مالية بقيمة ٥٠ مليون دينار 
إلقراض الطلبة الدارسني في اخلارج 
واجلامعات اخلاصة «من دون فوائد» 
ممن تنطبق عليهم شروط املنح، كما 
أقرت تعيني املتقاعدين كحراس أمن 
املدارس واملتقاعدات كمشرفات  في 
أمن في مدارس البنات على ان تناقش 
«املرئي واملسموع» في اجتماع موّسع 

مع جميع النواب األسبوع املقبل. 

 الفهد: باشرنا إعداد الخطة 
السنوية الثانية للتنمية

 عمر راشد ـ أحمد مغربي 
  قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد انه متت املباشرة بوضع اخلطة السنوية الثانية للتنمية 
التي ســـيتم طرحها على املجلس األعلـــى للتخطيط العتمادها 

وإحالتها الى وزارة املالية ومن ثم إلى مجلس األمة.
  وأضاف الفهد في كلمته مبناســـبة افتتاح منتدى «مشـــاريع 
التنمية بوابة مستقبل الكويت» أمس ان التنمية ومشاريعها لم 
تعد تتجمد في ظل احلراك السياسي بل أصبحت حقيقة واضحة 
مســـتمرة وملموسة ســـواء للخطط طويلة املدى او املتوسطة 

او السنوية. 

 النائب عبدالرحمن العنجري في حديث خاص لـ «األنباء»: 
تشكيل حكومة جديدة ينهي حالة االحتقان السياسي

 من الخطأ المقارنة بين الكويت دولة الدستور 
وتونـس القمعيـة.. أيـن الثرى مـن الثريا؟!

 ص٣١ 

 وزير الداخلية ُضّلل وتسـرع.. وقتلة 
المطيري البد أن يكونوا عبرة لمن يعتبر
 مواقف البـراك بطولية وشرسـة وفيها 
الدواء وفي بعض المواقف يكون هو الداء

 عبدالرحمن العنجـري 

 «السكنية»: أسـماء ٣٤٥ مواطنًا ُخصصت 
لهم قسائم في مدينة جابر األحمد   ص١٧ 

 التفاصيل ص ٤٥ 
 الشيخ أحمد الفهد ود.محمد البصيري وبدر الشريعان وعبدالعزيز الدخيل وسعاد الهارون 

 (محمد ماهر)خالل افتتاح منتدى «مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت» أمس


