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Al-Anbaa Saturday 15th January 2011 - No 12512يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 11 من صفر 1432 ـ 15 يناير 2011 الـــعـدد:

استجواب الخالد.. قبل األربعاء
»إال الدستور« تجتمع االثنين لحسم أسماء مقدميه ولجنة التحقيق تستمع إلى شهادات النواب غدًا

3 متهمين ينكرون االعتداء على محمد المطيري
وابن عم القتيل يلّوح بشريط »يفضح االعتداءات«

سرقة أموال مخصصة لزيارة رئيسة األرجنتين للكويت والمنطقة
بوينس أيرسـ  رويترز: سرق لصوص 
حوالي 86 ألف دوالر كانت مخصصة لنفقات 
مســــؤولني يرافقون رئيســــة األرجنتني 
كريستينا كيرشنر في جولة خارجية تقوم 
بها الى كل من تركيا وقطر والكويت. وقالت 
وسائل إعالم ارجنتينية ان لصوصا مسلحني 

سرقوا مسؤوال رئاسيا كان ميشي في شارع 
ومعه األموال فــــي حقيبة ظهر وأجبروه 
على تسليم احلقيبة قبل أن يلوذوا بالفرار 
على منت دراجة نارية. وقال املتحدث باسم 
احلكومة األرجنتينية الفريدو اسكوكيمارو: 

وقعت السرقة وأبلغت الشرطة بها.

مؤمن المصري ـ فرج ناصر
فيما مثل 3 متهمني من رجال الشرطة أمام النيابة في 
قضيــــة االعتداء على املواطن محمد املطيري على مدى 
ساعات طويلة الليلة قبل املاضية وأنكروا ما أسند إليهم 
من تهم، صرح محاميهم جنيب الوقيان لـ »األنباء« بأنه 
يجب علينا جميعا ان نسكت عن احلديث في القضية 
حتى يقول القضاء كلمته. على الطرف اآلخر، شدد فريق 
احملامني املوكل عن ذوي القتيل على أنهم ســــيطاردون 
اجلنــــاة حتى يرتدع كل من تســــول له نفســــه العبث 

بحريات الناس، وقال احملامي محمد منور انه سيالحق 
املعتدين واحــــدا تلو اآلخر، بينما طالب احملامي نواف 

ساري بتوصيف القضية على أنها قتل عمد.
في هذه األثناء، كشف فيصل الطويح ابن عم القتيل 
أنه ســــيعقد مؤمترا صحافيا خالل الـ 48 ساعة املقبلة 
مضيفا أنه سيعرض خالله شريط ڤيديو يظهر إصابات 
القتيــــل وطريقة االعتداء عليه مــــن رجال األمن، الفتا 
الى أنه ينسق مع عدد من جمعيات حقوق اإلنسان في 

خطوات سير القضية.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

 فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
بعــــد تكليفه مــــن قبل رئيس 
احلكومــــة باالســــتمرار في عمله 
رغم تقدميه استقالته، يبقى وزير 
الداخلية الشــــيخ جابر اخلالد في 
مرمى املساءلة السياسية من قبل 
النواب لعدة اعتبارات أبرزها الشق 
السياسي في القضية. مصادر مطلعة 
أبلغت »األنباء« ان الرأي املطروح من 
قبل األكثرية النيابية باجتاه تقدمي 
استجواب الوزير اخلالد قبل يوم 
االربعاء املقبل. ومن املتوقع ان يقدمه 
كل من النواب د.وليد الطبطبائي 
وسالم النمالن وشعيب املويزري. 
وأوضحت املصادر ذاتها ان هذا هو 
الرأي الغالب لدى النواب اآلن ما لم 
تطرأ أحداث جديدة قد تغير املعادلة 
السياسية أو تدعو للتريث في هذا 
القرار ومنها مــــا يتعلق مبواقف 
الكتل. وشــــددت املصادر بقولها 
»إمــــا قبول اســــتقالة الوزير وإما 
استجوابه« خصوصا بعد اعترافه 
باخلطأ املوجود في وزارته، مشيدة 

في الوقت ذاته باملبادرة التي قام بها 
اخلالد وتقدميه استقالته وتأكيده 
انه ال يشرفه قيادة وزارة تعتدي 
علــــى املواطنني. وقالــــت املصادر 
البرملانية  التحقيق  ان عمل جلنة 
سيســــتمر ولن يتوقف وستكون 
مهمتهــــا بحث تفاصيــــل القضية 
ومحاسبة املتجاوزين واملقصرين 
اآلخرين من عســــكريني وقيادات 
أمنية. رئيس اللجنة النائب د.علي 
العمير قال لـ »األنباء« ان اجتماع 
اللجنة الذي ستعقده في العاشرة 
من صباح الغد سيكون مخصصا 
لسماع شهادات جميع النواب في 
القضية، متهيدا ملباشرة عملها في 
باقي ملف القضية. وبالنسبة لكتلة 
»إال الدستور« قالت مصادر نيابية 
الكتلة ســــتجتمع  ان  لـ »األنباء« 
االثنــــني املقبل لبحــــث آلية تقدمي 
االستجواب واالتفاق النهائي على 
النواب الذين سيتبنون املساءلة، 
باإلضافة الى بحث استقالة وزير 
الداخلية وأبعادهــــا وما اذا كانت 
االستقالة فعلية أم تكتيكا سياسيا 

من احلكومة.

ساري يطالب بتوصيف القضية »قتل عمد«.. والوقيان النتظار كلمة القضاء

الرئيسة كريستينا كيرشنر

»حقوق اإلنسان« تزور السجناء
في »المركزي« لتفّقد أحوالهم

علمت »األنباء« من مصدر نيابي ان جلنة حقوق اإلنسان في مجلس 
األمة ســــتقوم الثالثاء املقبل بزيارة تفقدية للسجن املركزي وسجن 

اإلبعاد، وذلك لاللتقاء بالسجناء واالطالع على أوضاعهم املختلفة.
وأوضح املصدر ان الزيارة تأتي بعد األحداث األخيرة التي صاحبت 
وفــــاة املواطن محمد غزاي املطيري، وفــــي الوقت ذاته جتيء ضمن  

سلسلة من اللقاءات الدورية التي تقوم بها اللجنة كل فترة.

الحكومة ال تحبذ مواجهة االستجواب الرابع للوزير 
مريم بندق

يعقــــد مجلس الوزراء جلســــته األســــبوعية 
االعتيادية مساء غد أو صباح االثنني برئاسة سمو 

رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
يتضمن جدول األعمال عــــددا من القضايا الى 
جانب تقرير عن »جناية« وزارة الداخلية املتمثلة 

بتعذيب املواطن محمد امليموني حتى املوت.
وعما إذا كان تعليق قبول استقالة وزير الداخلية 
مؤشرا على استعداد احلكومة ملواجهة االستجواب 
املقدم له قالت مصــــادر مطلعة: احلكومة ال حتبذ 
مواجهة االستجواب الرابع للوزير املستقيل الشيخ 

جابر اخلالد.

بن علي تنحى عن السلطة و تونس تستعيد 
قول الشابي:  إذا الشعب يومًا أراد الحياة..

تونس ـ وكاالت: تنحى الرئيس التونسي زين 
الــعابدين بن عـــلي عن السلطة أمس وغادر بالده 
متوجها إلى فرنسا بعد منع طائرته من الهبوط في 
مالطا، حيث لم تنفع محاوالته بإعالن عدم ترشحه 
في 2014 لوالية جديــــدة ثم إعالنه إقالة  احلكومة 
والدعوة إلى انتخابات مبكرة في نزع فتيل »الثورة 
الشعبية« في تونس. وقد واصل  آالف التونسيني 
امـــس تظاهراتهم التي أدت في النهاية إلى تنحي 
الرئيس وتسلم الوزير األول محمد الغنوشي زمام 
األمور طبقا ألحكام املادة 56 من الدستور بانتظار 

ما ســــتؤول إليه األمور. وأفادت املعلومات األولية 
بأن اجليش الذي يتولى تنفيذ حالة الطوارئ التي 
اعلنــــت أمس قد أوقف في املطار عــــددا من أقرباء 
زوجة الرئيس املتهمني بقضايا فساد قبيل جناحهم 
بالهــــروب.  هذا وردد املتظاهرون أمس شــــعارات 
منها: »االعتصام، االعتصام حتى ســــقوط النظام« 
و»منوت منوت ويحيا الوطن« مســــتعيدين بذلك 
»صوت احلرية« الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي 
حني قال: إذا الشــــعب يومــــا أراد احلياة.. فالبد أن 

التفاصيل ص37يستجيب القدر.
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