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Al-Anbaa Friday 21st January 2011 - No 12518يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 17 من صفر 1432 ـ 21 يناير 2011 الـــعـدد:

 واشنطنـ  يو.بي.آي: كشفت صحيفة «نيويورك تاميز» أمس نقال عن 
األرشـــيف العراقي حلرب اخلليج الثانية ان املقبور صدام حسني طلب 
مساعدة السوفييت ملنع الهجوم البري األميركي واالنسحاب من الكويت 
خالل ٢١ يوما، واتهم الرئيس ميخائيل غورباتشوف باخليانة لعدم متكنه 

من إقناع نظيره األميركي جورج بوش األب بوقفه. 

  بداح العنزي
  أعلن وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر أنه مت الطلب من وزارة العدل تخصيص دائرة قضائية للبلدية، 
مشـــيرا الى ان الوزارة كان لها بعض املالحظات سيتم العمل على 
جتاوزها. وقال د.صفر خالل حفل تكرمي موظفي اإلدارة املالية انه 
مت الطلب ان تكون هناك شرطة خاصة بالبلدية وحتقيقات خاصة 
ضمن إدارة التحقيقات في الداخلية، حيث التزال اللقاءات التنسيقية 
مستمرة في هذا االجتاه لتعديل بعض التشريعات. وأضاف: ركزنا 
خالل اخلطة على معاجلة وتصحيح األوضاع القائمة، وجنحنا الى 
حد كبير في ذلك، كما ان املرحلة املقبلة ستشهد تنفيذ خطة التنمية 

وبرامج كثيرة وبنود في امليزانية لتطوير أداء العمل. 

 أكد النائب سعدون حماد أن شقيقه الذي مت تعيينه مختارا مؤخرا 
لم يعتد على مدير إدارة العالج باخلارج كما أشيع. وأضاف في تصريح 
صحافي: لدينا قياديون ووزراء مت تعيينهم إلرضاء نواب وكتل سياسية 

وبرملانية «فإذا أردمت التوسع في هذا األمر فسوف نتوسع». 

 بيــــروت: بعد اعالن وقف املســــاعي التركيــــة - القطرية حلل األزمة 
  اللبنانية، أكد رئيس حكومة تصريف األعمال ســــعد احلريري عزمه 
«الذهاب إلى استشــــارات رئيس اجلمهورية ملتزما بترشــــيحي لرئاسة 
احلكومة من قبل ١٤ آذار، رغم وجود ضغوط إلقصائي عن املنصب». وجاء 
هذا بعد بروز معلومات من أكثر من مصدر مطلع بينها مصادر من ١٤ آذار 
أن املعارضة حســــمت أمرها جلهة ترشــــيح الرئيس عمر كرامي لتشكيل 
حكومة من لون واحد بعدما أعطاها النائب وليد جنبالط كلمته النهائية 

بأنه سيصوت والنواب الذين ميون عليهم إلى جانبها. 

 عبدالصمـد: المنحـة تذهـب للحاضن
   أو الحاضنة فـي حال وجود أحـكام قضائية

 المويزري: سنطلب التصويت على زيادات 
العسكرييـن فـي جلسـة األسبـوع المقبـل

 صدام عرض االنسحاب من الكويت خالل ٢١ يومًا

 توجه لتخصيص دائرة قضائية
  وشرطة خاصة للبلدية

 حماد: شقيقي المختار لم يعتِد 
  على مدير العالج بالخارج

 الحريري ملتزم بترشيحه لرئاسة الحكومة 
والمعارضة لتكليف كرامي بعد انضمام جنبالط 

 المكرمة األميرية على جدول جلسة الثالثاء
 لجنة الميزانيات أنهت تقريرها بالموافقة على المرسوم باإلجماع.. والخرافي: نأمل إنجازها في القريب العاجل

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافــــي احلرص علــــى إجناز 
قانون املكرمة األميرية وزيادات 
العســــكريني في القريب العاجل، 
موضحا ان إدراجهما على جدول 
أعمال اجللســــة املقبلــــة مرتبط 
بإنهائهما فــــي اللجان املختصة. 
هــــذا، ووجهت جلنــــة امليزانيات 
واحلســــابات اخلتامية البرملانية 
الشكر والتقدير لصاحب السمو 
األمير بعد ان وافقت باإلجماع على 
املكرمة األميرية أمس. وقال رئيس 
اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، 
في تصريــــح للصحافيني، ان أي 
كويتي موجــــود على قيد احلياة 
حتى تاريخ ٢٠١١/٢/١ ستصرف له 
املنحة وسيكون صرفها على حسب 
البطاقة املدنية. وأشار عبدالصمد 
الى ان املنحة النقدية ستكلف الدولة 
مليارا و١٥٥ مليون دينار، الفتا الى 
ان ما يتعلــــق بالتموين املجاني 
الذي سيصرف بالبطاقة التموينية 
سيكلف تقريبا ٢٥٠ مليون دينار 
وان إجمالي املكرمة األميرية سيكون 
مليارا و٤٠٥ ماليني دينار يؤخذ 
من االحتياطي العام للدولة. وأكد 
عبدالصمد ان اللجنة أعدت تقريرها 

عن املكرمة وسيعرض على جدول 
أعمال اجللســــة املقبلة، موضحا 
أنه في حال وجود أحكام قضائية 
للحضانة تذهب املنحة للحاضن 
أو احلاضنة، مؤكدا ان أي مواطن 
أكبر من ٢١ عاما ســــتودع املكرمة 
في حســــابه ومن هو أقل من ذلك 
ستذهب لولي أمره، بحيث ال متس 
املكرمــــة وال يقتطع منها في حال 
وجود أحكام قضائية. رئيس جلنة 
النائب شعيب  الداخلية والدفاع 
املويزري قال ان اللجنة ستطلب 
التصويت على زيادة العسكريني في 
جلسة األسبوع املقبل، موضحا أنها 
مدرجة على جدول األعمال، مطالبا 
بعدم املزايدة على املوضوع. وأمس، 
أظهرت بيانات رسمية ان فائض 
الى ٧٫٠٣  ارتفع  الكويت  ميزانية 
مليــــارات دينار مبا يعادل ٢٥٫٠٩ 
مليار دوالر في األشــــهر التسعة 
األولى من السنة املالية ٢٠١٠ـ  ٢٠١١ 
بفضل إيــــرادات نفطية أعلى من 
املتوقع وتراجع اإلنفاق. وأظهرت 
بيانات علــــى موقع وزارة املالية 
على اإلنترنت ان إيرادات الكويت 
رابع أكبر مصدر للنفط في العالم 
سجلت قفزة بنسبة ١٧٪ لتصل الى 
١٥٫١٣ مليار دينار في نهاية ديسمبر 

مقارنة مبستواها قبل عام. 

 مواد مشروع القانون بصرف المكرمة 
 املـادة األولى:  يصـــرف لكل فرد 
كويتي مبلغ ١٠٠٠ دينار ملرة واحدة، 
وتدرج هذه املبالغ كاعتماد إضافي 
الـــوزارات واإلدارات  في ميزانية 
احلكومية للسنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
بالباب اخلامسـ  املصروفات املختلفة 
واملدفوعات التحويلية في ميزانية 
مجلس الوزراء، ويتم الصرف وفقا 
للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها 
قرار من مجلس الوزراء. وال يجوز 
احلجز على هذه املكرمة او خصم اي 

قدر منها ألي سبب من األسباب.
  املـادة الثانية: يتـــم صرف املواد 
التموينيـــة املدعومـــة للكويتيني 
البطاقة  وغيرهـــم مـــن حاملـــي 
التموينية وذلك اعتبارا من ٢٠١١/٢/١ 
حتـــى ٢٠١٢/٣/٣١ باملجان وتتحمل 

ميزانية وزارة التجارة والصناعة 
تكلفة صرف هذه املواد بفتح اعتماد 
إضافي مبيزانية ٢٠١١/٢٠١٠ وللفترة 
من ٢٠١١/٢/١ الى ٢٠١٢/٣/٣١ بالباب 
اخلامـــس ـ املصروفـــات املختلفة 
التحويلية، وتدرج  واملدفوعـــات 
اعتمادات الفترة املتبقية في ميزانية 
وزارة التجارة والصناعة للســـنة 

املالية ٢٠١٢/٢٠١١.
  املادة الثالثة: تغطى تكلفة صرف 
املكرمة األميرية من املال االحتياطي 

العام للدولة.
  املادة الرابعة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 
تنفيـــذ هذا القانون، وينشـــر في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا 

من األول من(... فبراير ٢٠١١). 

 مؤمن المصري ـ عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة ـ فرج ناصر ـ محمد الدشيش
  أكدت مصادر قانونية وأمنية أن التحقيق مع أي شخص أيا كانت 
تهمته خارج مقار تابعة لوزارة الداخلية يشكل جتاوزا صارخا 
للقانون، مشيرة إلى أن تعذيب املواطن في جاخور خاص بأحد 
املتهمني وهو ضابــــط امر يدعو إلى االعتقاد بأن القضية ترتبط 
بأمر شخصي وأن النيابة العامة مطالبة بالتأكد من حقيقة التهم 
التي مبوجبها احتجــــز املواطن محمد املطيري وعذب حتى لفظ 
أنفاسه األخيرة. على صعيد آخر قام املتورطون في قضية االعتداء 
بالضرب حتى املوت على املواطن املطيري باســــتكمال تفاصيل 
اعتدائهم على املطيري في مباحث األحمدي حيث استكملوا متثيل 
جرميتهــــم في مقر املباحث، كما مت التحفظ على فلقة وشــــواية 
وكرميات استخدمها وافد آسيوي في تدليلك جسد املطيري قبل 
وفاته لطمس آثار التعذيب. وفــــي تطور الفت تقدم مواطن إلى 
النيابة وادعى أن اخلمور التي ذكــــرت املباحث أنها ضبطت في 
حــــوزة املطيري تخصه، مؤكدا أن هذه الزجاجات عليها بصمات 
تخصه وأبدى اســــتعداده ملطابقة بصماته مع بصمات موجودة 
على اخلمور. وفي شــــأن آخر طالب فيصل الطويح النائب علي 
الراشد والذي اقترح ان يطلق اسم محمد غزاي املطيري على مخفر 
األحمدي، بأال يتاجر بدم ابن عمه القتيل، مؤكدا أن األسرة ترفض 
أن يطلق اســــمه على املخفر الذي شهد تعذيبه حتى املوت. هذا 
وقد أصدر وزيــــر الداخلية قرارا بإيقاف مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ علي اليوسف ومساعد مدير اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية لشؤون احملافظات العميد الشيخ مازن 
اجلراح ومدير مباحث األحمدي العقيد عادل احلمدان عن العمل 
وتكليف العميد محمود الطباخ بالقيام مبهام مدير عام املباحث 

اجلنائية بالوكالة.
  كمــــا متكنت األجهزة األمنية من ضبــــط املركبة التي نقل بها 
املواطــــن الضحية إلى «اجلاخور» الذي عذب به حيث عثر هناك 

على بعض أدوات التعذيب.  

 التحفظ على «فلقة» و«شواية» وكريمات
  استخدمت في تعذيب المطيري قبل وفاته

 مواطن يتقدم إلى النيابة ويدعي ملكيته للخمور التي ذكرت المباحث أنها ضبطت بحوزة المجني عليه
 مصادر قانونية وأمنية: التحقيق خارج مقار «الداخلية» تجاوز للقانون ونعتقد وجود دوافع شـخصية بين الطرفين 

 المتهمون مّثلوا الجريمة في مباحث األحمدي .. ووقف اليوسف والجراح والحمدان عن العمل لحين انتهاء التحقيق

 السياراة الڤان التي نقل فيها الضحية محمد املطيري إلى اجلاخور حيث جرى تعذيبه هناك  

 اللواء الشيخ أحمد اخلليفة واللواء الشيخ علي اليوسف يدليان بشهادتيهما أمام جلنة التحقيق 
في وفاة املواطن محمد غزاي املطيري 

 نواب يبحثون التمديد للجنة التحقيق في وفاة المطيري 
 فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  شيئا فشيئا تأخذ قضية وفاة املواطن 
محمد غـــزاي املطيري بعـــدا أكبر جلهة 
التوسع في التحقيقات بعد اكتشاف العديد 
من القضايا املرتبطـــة بصلب املوضوع. 
وفي هذا اإلطار كشف مصدر نيابي مطلع 
لـ «األنباء» عن نية العديد من النواب تقدمي 
طلب الستمرار عمل جلنة التحقيق البرملانية 
في وفاة املطيري لفتـــرة أكبر للنظر في 

شكاوى جديدة تقدم بها بعض املواطنني 
لبعض النواب عن تعرضهم للتعذيب أثناء 

التحقيق معهم في عدة مخافر. 
  وقال املصدر ان عددا من النواب يجرون 
اتصاالتهم لتمديد عمل اللجنة بعد انتهائها 
من التقرير احلالي من خالل تقدمي اقتراح 
بهذا الشأن. وفي السياق ذاته، قال رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ان استجواب 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد لم يقدم 

بعد، مؤكدا التزام أعضاء جلنة التحقيق 
بالالئحة وعدم التصريح بأعمالها «وهو 
ما يدل على اخللـــق الرفيع». وأمس قال 
النائب د.جمعان احلربش ان اســـتجواب 
اخلالد سيقدم االثنني املقبل بعد انتهاء جلنة 
التحقيق من تقريرها وإحالته للمجلس. من 
جانبه، قال النائب سعدون حماد ان جلنة 
التحقيق توصلت إلى اجلاني األساســـي 

وستنهي تقريرها األحد املقبل. 

 بعد تلقيهم شكاوى من عدة مواطنين عن تعذيبهم

 «الكهرباء»: مياه النهضة 
سليمة وملوحة التربة 
المحيطة بالخزانات 
  ال تؤثر على جودتها

 دارين العلي
الكهرباء    أكـــدت وزارة 
واملاء ســـالمة مياه الشرب 
في منطقة النهضة بناء على 
النتائج املخبرية للعينات 
التي ســـبق ان أخذتها من 
القطعتني ٢ و٣ في املنطقة 
بناء على شـــكاوى وردت 
الوزارة بوجود نسبة  الى 
من امللوحة في املياه بتلك 

املنطقة.
  وطمأنت مصادر مطلعة 
في الوزارة جميع القاطنني 
في املنطقة املذكورة أو أي 
البالد بأن مياه  منطقة من 
الشرب سليمة في الشبكة، 
وان الوزارة جتري فحوصات 
وحتاليـــل يوميا على عدة 
نقاط في الشبكة للتأكد من 

سالمتها.
  وأرجعت املصادر نسبة 
الواقعة في  التربة  ملوحة 
محيط خزانات مياه الوزارة 
الـــى عوامل  النهضة  فـــي 
جيولوجيـــة فـــي تركيبة 
التربة، مؤكدة أنه ال تأثير 
ســـلبيا لهذه امللوحة على 

سالمة مياه الشرب. 

ـ أ.ف.پ: أكد   كراكاس 
الڤنزويلي  النفـــط  وزير 
رافاييـــل راميريـــز امس 
اكبر  ان بالده باتت متلك 
احتياطي للنفط اخلام في 
العالم باجمالي ٢٩٧ مليار 
برميـــل مؤكـــد،  متقدمة 
بذلك على اململكة العربية 
السعودية. وقال الوزير امام 
الصحافيني «في نهاية العام 
٢٠١٠ كان لدينا احتياطي 
قـــدره ٢١٧ مليـــار برميل 
نفط واآلن بات مبقدورنا 
مع بداية هذا العام تأكيد 

٢٩٧ مليار برميل».
متلـــك  اآلن    وحتـــى 
السعودية، التي تعد اول 
منتج ومصّدر للنفط اخلام 
اكبر احتياطي  العام،  في 
مؤكد في العالم بـ ٢٦٦ مليار 
برميل بحسب منظمة الدول 
املصدرة للنفط (أوپيك).

  ويقع معظم االحتياطي 
املؤكد في السنوات االخيرة 
لدى هـــذا البلد الواقع في 
اميركا اجلنوبية في حوض 
اورينوك (جنوب شرق) 
وهي منطقة غنية بالنفط 
الثقيل حيث تكثف ڤنزويال 

االستثمارات. 

 ڤنزويال باتت تملك أكبر احتياطي مؤكد 
للخام في العالم متقدمة على السعودية
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توقعات

الطلب العاملي على النفط

الطلب بحسب املناطق

ماليني البراميل يوميا

آالف البراميل يوميا

افريقياآسيا

الشرق االوسط

اوروبا

الواليات
املتحدة

اميركا
الالتينية

دول االحتاد
السوفياتي سابقا

املصدر: وكالة الطاقة الدولية
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 التفاصيل ص٣ 

 «التربية» مجددًا: عطلـة الربيع من ١/٣٠ – ٢/١١ 
وسـتتخـذ إجـراءات الحضــور والغيـاب  ص ٢ 

 أسـماء ١٦٥ طالبًا وطالبة تم قبولهم في جامعة الشرق 
األوسـط األميركيـة وكلية القانـون العالميـة  ص ١٠ 

 (متين غوزال) 

 التفاصيل ص ٤٠ 

 أطباء النسـاء والـوالدة يحذرون  األمهـات الحوامل 
  من «التحريـض» والوضع المبكر قبـل ١ فبراير  ص١١

ين
سم

ليا
رة ا

 ثو

تونـس   حكومــة 
المؤقتـة عقدت أول 
اجتماعاتها ومـزيد 
  من الوزراء يستقيلون

 القرضـاوي يـدعو شبـاب 
للمحافظـة  المسـلميـن 
  على حياتهم: اَألولى بالحرق 
هم الطغــاة   ص ٣٨ و ٣٩

 التفاصيل ص٣ 

مـن  كلـغ   ٤٠ نمتلـك   إيـران: 
ونستطيع   ٪٢٠ بنسبة  اليورانيوم 
مواصلة التخصيب حتى إذا هوجمنا 

 األسبوع األكثر دموية في العراق منذ 
وسلسـلة  المالكي..  حكومـة  إعالن 
هجمات تستهدف زوار كربالء   ص٣٧

 التفاصيل ص٧  التفاصيل ص٩ 


