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Al-Anbaa Sunday 23rd January 2011 - No 12520يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ األحد 19 من صفر 1432 ـ 23 يناير 2011 الـــعـدد:

 «المباحث»: هل يجوز تحويل حادثة الميموني إلى حملة تشهير شاملة؟!
 استياء واسع في أوساط ضباط وعناصر الجهاز.. ومعلومات عن طلبات استقالة من مختلف الرتب

 لجنة المناقصات ترفض اقتراحًا  بإبالغ  مجلس 
األمـة بأي زيادة في العقـود الحكومية   ص٣٥

 أمير زكي ـ ماضي الهاجري
  قالت مصادر سياسية وأمنية أمس انه رغم فظاعة 
جرمية تعذيب املواطن محمد امليموني التي أثارت تفاعال 
شعبيا وإعالميا كبيرا وتعاطفا مع أسرته، فإنه ال يجوز 
أن تتحول إلى حملة تشـــهير شاملة بجهاز «املباحث» 
تصّور هذا اجلهاز بكامـــل العاملني فيه على انه بؤرة 

فساد.
  وذكرت مصادر أمنية لـ «األنباء» ان حالة اســـتياء 
وإحباط واســـعة أصابت العاملني باجلهاز وصلت إلى 
حد تقدمي طلبات اســـتقالة من مختلف الرتب مبا فيها 
رتبة «مالزم أول» ممن لم يقضوا سوى سنوات قليلة 

في هذا اجلهاز.
  وتابعت املصادر: ان اإلدارة العامة للمباحث تضم أناسا 
ملتزمني بأداء واجباتهم بأمانة وضمير ووفق القانون 
حلماية الناس ومصاحلهم، وقد مررنا باختبارات كثيرة 
أكدنـــا فيها ذلك، فهل يجوز أن يتم حتميل خطأ ٤ أو ٥ 

أشخاص لنا جميعا والتشهير بنا بهذه الطريقة؟!
  وفي اإلطار نفسه، رأت مصادر سياسية انه من الواضح 
ان اجلانب السياسي دخل في املوضوع، مستدركة: ولكن 
علينا جميعا انتظـــار نتائج حتقيق اللجنة البرملانية 
للوقوف على حقيقة ما حدث في القضية ومالبساتها.

  ورأت املصادر انه من الواجب عدم استغالل مثل هذه 
احلوادث والتي تعد نهجا فرديا غير مألوف في الكويت 
في ضرب أجهزة أمنية تقوم مبهام حيوية، مشيرة إلى 
ان الضجة التي أثارتها القضية هي دليل على انها أمر 

غير مألوف بالنسبة للكويتيني.
  وتابعت املصادر: من الواضح ان هناك صراعا سياسيا 
يالمس تطورات القضية إلى حد التشـــابك معها، وإذا 
كان من حق املعنيني اســـتخدام األوراق السياسية فإن 
واجبهم الوطني يقتضـــي أن ينتبهوا الى خطورة ان 
يؤدي ذلك إلى اســـتهداف املؤسسات األمنية ووضعها 
في قفص االتهام بشـــكل شمولي، خاصة عندما يتعلق 
األمر بجهاز مثل اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية التي 

تشكّل العمود الفقري لوزارة الداخلية. 

 منى العياف في «األنباء»
   «العود أحمد»

 بعد نحو ٢٠ عاما 
تعود منى العياف 
الى «أنبائها».. الى 
التي  «عزيزتهـــا» 
احتضنـــت ميالد 
قلمها وعاشت في 
فؤادها منذ اغسطس 
١٩٩٠ احلزين. منى 
العياف تعود من 

نافذة «طوفة عروق» كل أحد وأربعاء جارة 
لكتاب «األنباء» على الصفحة األخيرة.. 

ولها نقول: «العود أحمد». 
  «طوفة عروق»  ص ٥٤ 

 احتماالت ضرب إيران تتصاعد بعد فشل مفاوضاتها مع الغرب 
 عواصــم ـ وكــاالت: 
عادت احتماالت استخدام 
العســـكري ضد  اخليار 
إيران إلـــى الواجهة بعد 
فشـــل مفاوضاتهـــا مع 
الكبرى في  الدول الست 
اســـطنبول أمس. وفيما 
جددت  طهران متســـكها 
بحقها في الذهاب قدما في 
تخصيب اليورانيوم، نعت 
املمثل األعلى للشـــؤون 
اخلارجيـــة والسياســـة 
األمنية لالحتاد األوروبي 
كاترين اشتون مفاوضات 
اســـطنبول النووية مع 

إيران. 

 الغانم والعمير التقيا الشاهدين الرشيدي والشمري في قضية التعذيب 
ووالدة الضحية لـ «األنباء»: حسبي اهللا على كل من ظلم ابني 

 قام عضوا جلنة التحقيـــق البرملانية في 
قضيـــة مقتل املواطن محمـــد امليموني جراء 
التعذيـــب، النائبان مرزوق الغـــامن ود.علي 
العميـــر امس بزيارة الســـجن املركزي حيث 
التقيا الشاهدين في القضية صياح الرشيدي 
وأحمد الشمري. واستمعا منهما مجددا عن مسار 
األحداث واستفسرا حول بعض النقاط الغامضة 
والتفاصيل. جاء ذلك فيما أعلن النائب د.حسن 
جوهر أن الكشف عن صاحب السيارة السوداء 
(اليوكن) والتي ُيتوقع أن تكون الشرارة التي 
أدت إلى القضية قد اندلعت في حادثة بني املجني 
عليه وصاحبها، سيقود إلى حتديد املسؤولني 
عن اجلرمية. وأضاف د.جوهر ان املعلومات 

تشـــير إلى أن املركبة تخص ابن قيادي كبير 
بالداخلية. 

  ومن ناحيته، اعتبر النائب حســـني مزيد 
أن مقتل املطيري قضية رأي عام ويجب نشر 
تقرير جلنة التحقيق البرملانية. ومن جهته، أكد 
النائب محمد هايف أن بعض القيادات األمنية 

الفاسدة شوهت سمعة الكويت.
  هذا وهاتفت «األنباء» امس والدة املواطن 
محمد غزاي امليموني التي قالت بصعوبة بالغة: 
«أقول لكل من عذب ابني وحبيبي ونزعه من 
أحضاني حســـبي اهللا ونعـــم الوكيل فاهللا 

ال يرضى بالظلم الذي وقع على ابني».
  التفاصيل ص ١٠و١٣ 

 جوهر للكشف عن صاحب «اليوكن» السوداء.. ومزيد لنشر تقرير اللجنة البرلمانية

 «إال الدستور» تعتمد مادة استجواب الخالد غدًا 
و«السلفي»: استقالة وزير الداخلية أصبحت مستحقة

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  تنهي جلنة التحقيق البرملانية في حادث وفاة املواطن 
محمد غـــزاي امليموني املطيري اليوم أعمالها بصياغة 
التقرير النهائي عن نتائـــج التحقيق الذي أجرته مع 
جميع األطراف ذات الصلة بالقضية خالل الفترة املاضية 
وحتيله إلى املجلس. ويعقد اليوم نواب كتلتي العمل 

الشعبي والتنمية واإلصالح اجتماعا في مجلس األمة 
يحضره بعض النواب املستقلني لبحث مادة استجواب 
وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد الـــذي من املقرر 
تقدميه غدا بعد انتهاء جلنة التحقيق من أعمالها ومن 
املنتظر أن تعقد كتلة «إال الدستور» غدا اجتماعا موسعا 
لكافة أعضائها مبن فيهم «العمل الوطني» العتماد مادة 
االستجواب وإعالن مقدميها الثالثة الذين مت اختيارهم 

ســـابقا وهم النواب د.وليد الطبطبائي وسالم النمالن 
وشعيب املويزري، على أن يقدم االستجواب ظهرا.

  من جهته، التجمع اإلســـالمي السلفي أصدر أمس 
بيانا أكد فيه أن إجراءات تصحيح األوضاع في وزارة 
الداخليـــة أصبحت ضرورية وواجبة دون التقليل من 
أهمية املساءلة السياسية، موضحا أن استقالة الوزير 

أصبحت مستحقة.

 التفاصيل ص٤٤
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 الزميلة منى العياف 

 صاحلي مترئسا الوفد اإليراني في اليوم الثاني من احملادثات أمس          (أ.ف.پ)


