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Al-Anbaa Friday 28th January 2011 - No 12525يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 24 من صفر 1432 ـ 28 يناير 2011 الـــعـدد:

 خفض المؤبد إلى ١٠ سنوات وإطالق سراح المحكومين في قضايا الشيكات وخيانة األمانة والنصب وجنح السرقة إذا أمضوا ربع المدة

 قواعد جديدة لـ «العفو» عن السجناء 
 عبداهللا قنيص

  تزامنا مـــع االحتفاالت الوطنية 
ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مسند اإلمارة، حصلت «األنباء» على 
مقترحات اللجنة املشكلة من وزارة 
الداخلية والنيابة العامة بخصوص 
قواعد وشروط العفو األميري والتي 
من شأنها تخفيض أعداد نزالء السجن 
املركزي مبعدالت كبيرة. مصدر أمني 
مطلع أكد انه في حـــال اعتماد تلك 
املقترحـــات، فإن نســـبة النزالء في 
السجن املركزي ستنخفض بنسبة 
تزيد على ٤٥٪، وأوضح املصدر انه 
من أبرز ما اقترحته اللجنة اإلفراج عن 
جميع السجناء الذين أمضوا نصف 
املدة للرجال وربع املدة للنساء وثمن 
املدة لألحداث على ان تخفض عقوبة 
احملكوم عليهم باحلبس املؤبد إلى ١٠ 
سنوات اذا صدر بحقهم حكم بات ومت 

التصالح فيها مع ذوي املجني عليهم 
أو مع من ميثلهم قانونا. وزاد املصدر: 
مبوجب تلك املقترحات سيتم اإلفراج 
عن جميع املسجونني احملكوم عليهم 
في قضايا الشيكات بال رصيد أو في 
جرائم خيانـــة األمانة أو النصب أو 
جنح الســـرقة اذا أمضوا ربع املدة 
احملكـــوم بها وفي حالة الســـداد أو 
التصالح يتم اإلفـــراج فورا. وتابع 
املصدر: يفرج عن املسجونني احملكوم 
عليهم نهائيا أو ابتدائيا اذا مت التصالح 
بينهم وبني املجني عليهم أو من ميثلهم 
قانونا، وتشـــمل املقترحات االفراج 
عن احملبوســـني في قضايا تعاطي 
املخدرات واإلبعـــاد القضائي، لكنها 
ال تشـــمل جرائم املفرقعات وجرائم 
أمن الدولة وجلب واستيراد املخدرات 
القوة واالستيالء على  واســـتغالل 
الســـفن وســـالمة الطائرات والقتل 

اخلطأ وكذلك العمد.

 حنان عبدالمعبود
  أعلن وزير الصحة د.هالل الساير امس عن دراسة مشروع زراعة البنكرياس 
في معهد دسمان للسكر بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد. من جهة اخرى اعلن مدير ادارة الشـــؤون القانونية 
د.محمـــود عبدالهادي عن توقيع «الصحـــة» اتفاقية تعاون اول من امس مع 
مستشفيي املواساة اجلديد والسالم األهليني الستقبال مرضى العالج الطبيعي 

بدال من ابتعاثهم للعالج في اخلارج. 

 رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي متوسطا أعضاء اللجنة اخلماسية الزمالء عدنان الراشد وعبداحلميد الدعاس وأحمد بهبهاني ووليد اجلاسم ود. زهير العباد  

 الساير: سندرس زراعة البنكرياس
  في معهد دسمان لمرضى السكر

 بناء على توجيهات صاحب السمو

 الخرافي: أتفق مع اإلعالميين على عدم التوسع 
في العقوبات المقيدة للحريات

 «البلدية» تطلب إلغاء تراخيص السيارات
  المتنقلة لبيع المأكوالت الخفيفة والمرطبات

 بداح العنزي
  طلبت البلدية إلغاء تراخيص السيارات املتنقلة 

لبيع املأكوالت اخلفيفة واملرطبات.
  وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه 
الـــى املجلس البلدي انه بنـــاء على طلب اجلهات 
األمنية، نطلب إلغاء تراخيص السيارات املتنقلة 

نظرا الستنفاد الغرض منها ووجود البدائل.
  من جانب آخر، طلب م.الصبيح بصفة االستعجال 

أيضا من املجلس البلدي تفويضه بصفته رئيس 
اجلهاز التنفيذي في البلدية باملوافقة على االستغالل 
املؤقت خالل فترة إقامة أنشطة االحتفاالت الوطنية 
لبعـــض املواقع فـــي مختلف احملافظـــات وكذلك 
أنشـــطة اجلهات احلكومية والقطـــاع اخلاص أو 
األفراد بهدف اإلسراع في إصدار املوافقات الالزمة 
واملساهمة في إجناح تلك االحتفاالت العزيزة على 

كل املواطنني. 

 فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي اتفاقه مع 
اإلعالميني على ضرورة عدم التوســــع في العقوبات 
املقيدة للحريات. كان ذلك خالل لقاء الرئيس اخلرافي 
أمس مع اللجنة اخلماسية املشّكلة من رؤساء التحرير 
ملتابعــــة التعديالت احلكومية املبالــــغ في تغليظها 
وقسوتها على قانوني املطبوعات واملرئي واملسموع. 
ورحب اخلرافي بالتعاون مع رؤساء التحرير، وتلقى 
مالحظاتهم على التعديالت املقترحة واستعداده لتلقي 
كتاب في وقت الحق منهم يشــــمل دراســــة مقارنة 
توضح بدقة متناهية املثالب واألخطاء التي يرونها 
مــــع االقتراحات البديلة. وقال اخلرافي، في تصريح 

أدلى به للصحافيني قبيل خروجه من املجلس أمس: 
ال أشــــكك في نوايا من دعا الى الندوات بالتزامن مع 
وصول ضيوف الكويــــت لالحتفال بالعيد الوطني، 
لكن آملني ما ســــمعت من ان هناك نية لعقد ندوات 
ســــتكون أكبرها مع وصول ضيوف صاحب السمو 
األمير، وهذا الكالم «عيب» ويجب أال يحصل، فضيوف 
صاحب السمو األمير هم ضيوف الكويت، واحترام 
ضيوف صاحب السمو األمير واجب وآمل ان يكون 
ذلك تصريحا عابرا. وشدد الرئيس اخلرافي على ان 
املناسبات الوطنية ليست لالحتفاالت فقط، بل للتذكير 
بالنعم التي نحن فيها وان هناك واجبا علينا ودينا 

يجب ان نسدده للكويت وأهلها. 

 التقى اللجنة الخماسية المشّكلة من رؤساء التحرير لمتابعة تعديالت «المرئي والمسموع»

 لجنـة التحقيق تهيـب بأصحـاب ٤٦ منزًال 
في األحمـدي إلخالئهـا.. والمنصوري يؤكد: 
إغالق ١٩ أنبوباً للحماية بعمق ٨٠ متراً    ص١٣ 

 لبنـان: واشـنطن أعطـت ميقاتـي الضوء 
األخضر.. و«المستقبل» تطالبه بـ ٣ التزامات 
وبورصـة الحقائب الوزاريـة افتتحت  ص٤٠ 

 عواصمـ  وكاالت: دعا عاهل البحرين امللك 
حمد بن عيسى الى عقد اجتماع عربي لتدارس 
أوضاع األمة العربية ووضع إستراتيجية 
ملســـتقبلها وتقدمها مبـــا يحقق مصلحة 
الشعوب العربية. هذه التصريحات جاءت 
في ظل استمرار التظاهرات في كل من تونس 
واليمن ومصر. وفـــي مصر أمس، وبينما 
استمرت التظاهرات، نفى صفوت الشريف، 
أمني عام احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم 
ورئيس مجلس الشورى املصري، هروب 

أي من املسؤولني للخارج.
  وقال الشريف، في مؤمتر صحافي عقده 
أمس مبقر احلزب، ان «هذه الشـــائعات ال 
أساس لها من الصحة ألن احلزب الوطني 
ال يعـــرف الهروب ونحـــن نحمي الوطن 
بإميان راسخ وســـنقف شامخني من أجل 
الوطن ونؤكد مجددا ان مطالب الناس فوق 

رؤوسنا». 
  وأضاف أن مثل هذه الشائعات املغرضة 
التي يروجها بعض املغرضني تســـتهدف 
التأثير علـــى البورصة واالقتصاد ومناخ 

االســـتثمار في مصر، مؤكدا أن مســـيرة 
اإلصالح االقتصادي والسياسي التي يقودها 
الرئيس حســـني مبارك مستمرة من أجل 

صالح املواطنني.
  وإذ أكد الشريف أن احلزب يؤمن بحرية 
الرأي والتعبير وحق الشباب في التعبير 
عن وجهة نظره وآرائه وتطلعاته، وأشار 
إلى أن احلزب يقدر احترام الشباب والتزامه 
بالتعبير الســـلمي طـــوال الفترة املاضية 
ويرفض أي محاوالت للمساس بأمن الوطن 

ومكتسباته.
  وأكد الشريف استمرار مسيرة اإلصالحات 
االقتصادية حلل مشـــاكل اجلماهير، وفي 
مقدمتها مشكلة البطالة وارتفاع األسعار، وأن 

الدعم مستمر بالنسبة للسلع األساسية.
  وحول دعوة البعض لوقفات احتجاجية 
اليوم بعد صالة اجلمعة، أعرب الشريف عن 
أمله في أن تتم شعائر صــالة اجلمعة بشكل 
هادئ وأال يتالعب أحد بأمن املواطنني حتت 
أي دعاوى، مؤكدا أن مصر دولة مؤسســات 
ولها تاريخها وواجهت دائما أي محاوالت 

للنيل مـــن وحدتها الوطنيـــة وأمنها وأن 
أصحاب املصالح اخلاصة ودعاة الفوضى 
لن يســـتطيعوا التأثير على شباب مصر 
واملواطنـــني في أنحاء البالد للخروج على 

الشرعية. وعما إذا كان هناك تعديل وزاري، 
قال صفوت الشريف: «نحن دولة مؤسسات 
واحلزب يضع يده علـــى نبض املواطنني 
ولدينا إصالح نريد أن نكمله منحازين في 
ذلك للجماهير». وذكر التلفزيون املصري أن 
الشريف اختتم مؤمتره الصحافي بالتأكيد 
على اهتمام احلزب احلاكم بالشباب، قائال: «إن 
الشباب في قلب االهتمام، نسعى ملشاركته 
وتواجـــده ومســـاهمته وأن قضاياه محل 

االهتمام الشديد من احلزب الوطني».
  وفـــي تونـــس التـــي اطلقت شـــرارة 
التعديالت  االحتجاجات، تعســـرت والدة 
الوزارية حتت ضغط الشارع الذي يطالب 
بإقصاء رموز النظام املخلوع عن وزارات 
احلكومة املؤقتـــة. وأعلن وزير اخلارجية 
كمال مرجان استقالته أمس. اما في اليمن 
فقد خرج عشرات اآلالف في عدة مدن مينية 
بدعوة من املعارضة للمطالبة برحيل الرئيس 
اليمني علي عبداهللا صالح، وردد املتظاهرون 
هتافات بينها «يكفي حكم الثالثني، تونس 

راحت في العشرين».

 ملك البحرين يدعو إلى اجتماع عربي لبحث أوضاع األمة

 الشريف: الحديث عن هروب قيادات «الوطني» شائعات
  ومسيرة اإلصالح في مصر مستمرة بقيادة مبارك

 أكد أن الحزب يؤمن بحق الشباب في التعبير عن آرائه وبمطالب الناس وألمح إلى تعديل وزاري وشيك 

 روسيا تحّذر: مفاعل 
بوشهر اإليراني 

  خرج عن السيطرة
بعــــد  ـ وكاالت:   عواصــــم 
معلومات صحافية غربية حذرت 
من خطر كارثة نووية في مفاعل 
بوشــــهر من وزن «تشرنوبل»، 
أكدت روسيا عبر سفيرها لدى 
حلف شمال االطلسي دميتري 
روغوزين ان الڤيروس ستاكسنت 
الكمبيوتر  الذي أصاب نظــــام 
في مفاعل بوشــــهر تسبب في 
خروج أجهزة الطرد املركزي عن 
السيطرة. وقال «الڤيروس.. وهو 
سام للغاية وخطير.. كان ميكن 
انعكاســــات خطيرة  ان يحدث 
للغاية» واصفا تأثير الڤيروس 

بأنه مثل األلغام املتفجرة.
  وحذر من أن «هذه األلغام كان 
من املمكن ان تؤدي الى تشرنوبل 

جديدة». 

 تعديل وزاري.. بعد األعياد الوطنية

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا الشيخ د. محمد الصباح واملستشار راشد احلماد لدى ترؤسه 
اجللسة املشتركة ملجلس الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط أمس  

 الحكومة أقرت الميزانية العامة.. واالجتماع المشترك بين «الوزراء والتخطيط» وافق على الخطة السنوية الثانية

 الغانم: ردي على «االفتراءات» سيكون في القضاء     
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 

  ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  تبقى قضية االحتقان السياسي 
والتوتر بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية على خلفية االستجواب 
الشــــيخ  الداخلية  املقدم لوزير 
جابر اخلالــــد حول قضية مقتل 
املواطن محمــــد غزاي امليموني، 
حبيسة األدراج أمال بانفراج محدد 
أو نتيجة  تعول عليه احلكومة 
مرجوة يصبو إليها النواب مؤيدو 

املساءلة.
  وفي هذا السياق أكدت مصادر 
مطلعة لـ «األنباء» ان احلكومة 
تتجه إلجراء تعديل وزاري بعد 
فترة األعياد الوطنية بحيث يتم 
اســــتغالل فترة ترحيل جلسات 
مجلس األمة خالل شهر فبراير 
إلى مارس إلجراء املشاورات التي 
من شأنها معاجلة «الوضع القائم» 
املتوقع  وتفادي االســــتجوابات 
تقدميها من غير نائب الحقا. وأمس 

اعتمد مجلس الوزراء مشــــروع 
امليزانية العامة للدولة عن السنة 
املالية ٢٠١٢/٢٠١١ متهيدا إلحالتها 
ملجلس األمة، كما وافق املجلس 
في اجتماع مشترك مع املجلس 
األعلى للتخطيط على مشــــروع 
اخلطة السنوية الثانية ٢٠١٢/٢٠١١. 
النائب د.وليد الطبطبائي توقع في 
تصريح لـ «األنباء» ان استجواب 
وزير الداخلية سيناقش في شهر 
مارس املقبل. وأوضح ان احلكومة 
ال تريد ان يناقش االستجواب في 
موعده وشيء طبيعي أال حتضر 
أي جلســــة في حال طلبنا عقد 
جلســــة خاصة. إلى ذلك، أصدر 
النائب مرزوق الغامن بيانا أمس 
أكد فيه ان موقفــــه جتاه «مهلة 
التي  االفتــــراءات واألكاذيــــب» 
يتعرض لها مكانه محراب القضاء 
العادل، مشددا على صالبة مواقفه 
مع احلق وأهله ومتسكه بالدستور 

والوحدة الوطنية. 

 سنوات على تولي 
  صاحب السمو  

مسند اإلمارة

 قياديون: األمير «نوخذة» 
الكويت وصمام أمانها

 سفراء لـ «األنباء»: 
  لسمو األمير الدور البارز 
  في إرساء الوفاق العربي

 ص١٦و١٧ 

 التفاصيل ص١٤ 

 التفاصيل ص٧ 

 (متين غوزال) 

 السيول تُغرق جدة 
  جــــدةـ  وكاالت: بعــــد مرور عام على كارثة ســــيول 
«األربعاء األسود»، وأمر العاهل السعودي امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز بتشكيل جلنة تقص للحقائق في الكارثة 
التــــي ذهب ضحيتها اكثر من ١٣٠ شــــخصا، يعود امللك 
عبداهللا ضاربا موعدا جديدا في خطاب شــــديد اللهجة 
للمسؤولني الســــعوديني بعد األمطار التي شلت احلياة 

متاما في املدينة.
  وتوعد العاهل الســــعودي في األمــــر امللكي اجلهات 
املقصرة بالعقاب الشــــديد، وقــــال «على جميع اجلهات 
املختصة العمل ليال ونهارا إلنهاء هذا األمر ومن يتهاون 
في هذا األمر اخلطير فسيحاسب بشدة، ويرفع لنا أوال 
بأول» مطالبا وزير املالية باعتماد صرف املبالغ الالزمة 

لتوفير كل اإلمكانات والتعزيزات بشكل فوري. 

 العاهل السعودي يتوعد الجهات المقّصرة بالعقاب الشديد

 التفاصيل ص٣٨  التفاصيل ص ٤٦ 

 التفاصيل ص١٢ 

 التفاصيل ص٣٩ 

 صفوت الشريف 

 اللجنة المشّكلة من «الداخلية» و«العدل» وضعتها وتتضمن اإلفراج عن المسجونين بنصف المدة للرجال وربع المدة للنساء وُثمن المدة لألحداث وقد تؤدي لخفض  النزالء  بـ «المركزي» أكثر من  ٤٥ ٪
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