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 من الماضي

 مؤنـس العنـزي: 
كنـا نسـكن بيوت 
ونعيـب  الشـعـر 
يعيشـون  من  على 
بالخيـام وأخــي 
مقابل  نعجـة  بـاع 
طلقات  ٣ مسدس 

 ص ١٠ و١١ 

 (محمود الطويل)  اجتماع كتلة «اللقاء الدميوقراطي» برئاسة وليد جنبالط قبيل املؤمتر الصحافي أمس  

القوى السياسية االساسية في تونس
حزب الرئيس املخلوع بن علي

التجمع الدستوري الدميوقراطي
كان يدعي ان عدد املنتسبني اليه يبلغ مليونني من اصل ١٠ ماليني تونسي

قبل الثورة الشعبية ضد نظام زين العابدين بن علي
املعارضة املعترف بها في عهد بن علي

احلزب الدميقراطي
التقدمي
مؤسسه
جنيب شيبي

حزب التجديد
(الشيوعي
سابقا)
بزعامة

بزعامة

احمد ابراهيم

التكتل الدميقراطي
للعمل واحلريات

مصطفى بن جعفر
حركة الدميقراطيني االشتراكيني

حزب الوحدة الشعبية
حزب االحتاد الوحدوي الدميقراطي

احلزب االجتماعي الليبرالي
حزب اخلضر للتقدم

املعارضة احملظورة في عهد بن علي
حزب املؤمتر من اجل اجلمهورية
(علماني يساري معتدل)
بزعامة منصف مرزوقي،
الذي عاد من املنفى

حركة
النهضة
(االسالمية)
بزعامة
راشد غنوشي
(في املنفى)

حزب تونس اخلضراء
بزعامة عبد القادر زيتوني

احلزب االشتراكي اليساري
بزعامة محمد الكيالني

احلزب الشيوعي
العمالي التونسي
بزعامة
حمة همامي

 «األنباء» تكشف سّر بيان «الداخلية» المغلوط عن «التعذيب»
 الميمونـي أبلـغ المتهمين أنه يعانـي من مرض القلـب بالوراثة ولـم يكترثوا لذلك
 توقيـف ضابط و٣ آسـيويين بحوزتهم ديتـول لتنظيف آثار التعذيـب في الجاخور
 مصادر أمنية لـ «األنباء»: عبارة «مسوي نفسك ريال ليش تصارخ؟» تؤكد وجود سّر غامض بالقضية

 المحرر األمني ـ عبداهللا قنيص ـ فرج ناصر ـ هاني الظفيري
  قبل انتهاء اللجنة البرملانية التي شكلها مجلس 
األمة للبحث في قضية مقتل املواطن محمد غزاي 
املطيري في مباحث األحمدي من إعداد تقريرها 
بساعات، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «األنباء» 
عن السر وراء إصدار وزارة الداخلية بيانها الذي 
كان موضع اســــتنكار من قبل عــــدد من النواب 
لتضمنه معلومات مغلوطة، مشيرة الى أن وزارة 
الداخلية استندت في اعتبارها أن وفاة املواطن 
املطيري «طبيعية» إلــــى تصنيف وكيل النائب 
العام الذي أمر بتســــجيل قضية مقتل املطيري 
التــــي حتمل الرقم ٢٠١١/٩ كوفــــاة طبيعية، بعد 
عدة اتصاالت، دون أن يعاين اجلثة في مستشفى 
شــــركة النفط، وهو إجراء كان البد من اتباعه، 
خاصة بعد أن أبلغ من قبل ضابط يدعى (ع.ش) 
برفض احملقق تســــلم ملــــف القضية باعتبارها 
وفاة طبيعية. وأكدت املصادر أن وزارة الداخلية 
ما كان يجــــب أن تتعجل في إصدار بيانها وكان 
حريا بها أن تنتظر تقرير إدارة األدلة اجلنائية 

وهي إدارة تتبع وزير الداخلية. وكشفت املصادر 
عن معلومات جديدة في القضية، مشيرة إلى أن 
املواطن املطيري أبلغ الضباط واألفراد املتهمني 
بقتلــــه أنه يعاني من مــــرض القلب بالوراثة إال 
أنهم لم يكترثوا لذلك. وقالت املصادر ان توقيف 
العقيــــد عادل احلمدان عن العمل أحبط خطة له 
كان يهدف من ورائها الى كشــــف السر الغامض 
في القضية وهي الســــيارة «اليوكن» التي تكرر 
ذكرها في أكثر من موضع في القضية. وجددت 
املصادر التأكيد على ما سبق ان نشرته «األنباء» 
عن وجود سر في القضية يتعلق بفتاة، مستندة 
إلى شــــهود عيان قالوا إن اجلناة كانوا يرددون 
أثناء تعذيب املطيري «مسوي نفسك ريال ليش 
تصارخ». وأشارت املصادر الى أن رجال املباحث 
ألقوا القبض على ٣ آسيويني وضابط في املرور 
كانوا بصدد تنظيف آثار تعذيب في جاخور بكبد، 
وهو الذي شهد جانبا من مراحل التعذيب، وحرز 
رجال املباحث أدوات تنظيف وديتول أحضرها 

الضابط واآلسيويون لطمس اآلثار.

 وكيل النيابة والمحقق لم يعاينا جثة القتيل في مستشفى «النفط» واكتفيا بتلقي المعلومات هاتفيًا وتسجيل القضية على أنها «وفاة طبيعية»

 جنبالط غادر «الوسطية»: أنضم إلى سورية والمقاومة
انهارت  أما وقــــد   بيــــروت: 
  املبــــادرات وتوقفت حركة 
الالعبون  الوساطات وســــحب 
أياديهــــم، دخلت  اإلقليميــــون 
األزمة اللبنانية مرحلة احلسم 
والقرارات املصيرية، مع إعالن 
رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبــــالط علنا وبصراحة 
مطلقة أمــــس مغادرته املنطقة 
الى  «الوســــطية» وانضمامــــه 

سورية واملقاومة.
  وفي مؤمتر صحافي انتظره 
جميع اللبنانيني فسر جنبالط 
موقفه بعد اجتماع دام لساعات 
مع كتلته قائال: «ُأعلن للتاريخ 
فــــوق طاقتي،  وكــــي ال أحمل 
التقاليد  ومن منطلق احتــــرام 
واألعراف اللبنانية أن إجهاض 
املبــــادرة العربية هو الذي أدى 
الى اتخاذي هــــذا اخليار، الذي 
رغم حساسيته، آمل أن يشكل 
فرصة ومتنفسا الستعادة الهدوء 

واالستقرار».
الســــياق نفسه، تابع    وفي 
جنبالط: أرفض كالم احلريري 
انه معرض الغتيال سياسي، رغم 
تفهمي لبعض اجلوانب العاطفية، 
كما أرفض مقولة املعارضة ان 
ما قبل القرار شــــيء وما بعده 

شيء آخر».
  وشدد جنبالط على «أن أمن 
لبنان من أمن سورية»، وآمل «أن 
تأخذ اللعبة الدميوقراطية مداها 
وأن تصمد بالرغم من الشــــرخ 

الذي حدث في لبنان».
  وتوجــــه جنبالط بالشــــكر 
امللك  خلادم احلرمني الشريفني 

عبداهللا بن عبدالعزيز وللرئيس 
السوري بشار األســــد ولرئيس 
احلكومــــة التركيــــة رجب طيب 
أردوغان وألمير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني جلهودهم ملعاجلة 

األزمة السياسية في لبنان.
  وبهــــذا، ومع اتضــــاح موقف 
جنبــــالط امس أصبح من شــــبه 
املؤكــــد ان طريق قوى الثامن من 
آذار الدســــتوري ســــالك إليصال 
مرشحها رئيس احلكومة األسبق 

عمر كرامي الى السراي احلكومي، 
فبعــــد ان كانت األكثرية النيابية 
آذار املتحالــــف معه  لفريــــق ١٤ 
جنبالط بـ ٧١ مقعــــدا، مقابل ٥٧ 
مقعدا للمعارضة، انقلبت األوضاع. 
ورغم إعالن عدد من كتلة جنبالط 
مرارا أنهم سيصوتون الى جانب 
١٤ آذار مهمــــا كان موقــــف زعيم 
املختارة وهم «فؤاد السعد، عالء 
الدين ترو، نعمة طعمة ومروان 
حمادة» ، إال أن احلديث عن انتقال 

النائب نقوال فتوش الى املعارضة 
باالضافة الى تصويت النائبني محمد 
الصفدي وجنيب ميقاتي بورقتني 
بيضاوين كي ال يحرجا في طرابلس 
ترجح فوز املعارضة باحلكومة، 
حيث يكـــون لهم في احملصلة ٦٥ 
صوتـــا مقابل ٦١ لـ ١٤ آذار. وفيما 
ازدادت مخـــاوف اللبنانيـــني من 
أعمال عنف وفوضى أمنية تزامنا 
النيابية يومي  مع االستشـــارات 
االثنـــني والثالثاء املقبلني، أعلنت 

مديرية التوجيه في قيادة اجليش 
في بيان، أنه «في إطار مهمة احلفاظ 
على األمن واالســــتقرار، وسعيا 
لطمأنة املواطنني في ظل ما يتداوله 
البعض من شائعات غير صحيحة، 
اتخذت وحدات اجليش املنتشرة في 
املناطق اللبنانية كافة تدابير امنية 
استثنائية شــــملت إقامة حواجز 
ثابتة ومتحركة وتسيير دوريات 
مؤللة وراجلة، إضافة الى تركيز 

نقاط رصد ومراقبة». 

 تونــــس ـ وكاالت: فيمــــا غاب 
الدعاء للرئيس التونسي الفار زين 
العابدين بن علي عن صالة اجلمعة 
أمس للمــــرة األولى منذ ٢٣ عاما، 
عاشت تونس أمس  أجواء احلداد 
على ضحايا االحتجاجات الشعبية 
مبواصلة اذاعة آيات القرآن الكرمي 
واملوسيقى اجلنائزية منذ منتصف 
الليلة قبل املاضية، مبوازاة ذلك 
تواصلت امس لليوم الرابع على 
التوالي املظاهرات السلمية وسط 
تونس العاصمة وعدة مدن أخرى 
مطالبة برحيل احلكومة التي شكلت 

االثنني املاضي.
  وجتمع املئات أمام مقر وزارة 
الداخلية رافعني شــــعارات منها 
«الشعب يريد إسقاط احلكومة» 
يــــا عصابة  الرحيل  و«الرحيــــل 

إسرائيل».
  وفي الســــياق نفســــه، أعرب 
املعــــارض التونســــي املعــــروف 
مصطفى بن جعفر عن تشككه في 

احلكومة االنتقالية في بالده.
  وعن رأيه في السبب وراء أعمال 
إن  العنف والسلب والنهب، قال: 
التي تقــــوم بترهيب  العصابات 
الشــــعب منذ هروب بن علي لها 
هــــدف واحد يتمثل فــــي زعزعة 
اســــتقرار البالد مــــن أجل تبرير 

عودة بن علي.
  الــــى ذلك، افتــــى املفتي العام 
آل  للسعودية الشيخ عبدالعزيز 
الشيخ بتحرمي قتل النفس حرقا 

لالحتجاج. 

 موسى أبوطفرة
  وّجه ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد قرارا بتكليف جميع 
الوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية 
بتخصيـــص مكاتب خاصة الســـتقبال 
معامالت مواطني دول مجلس التعاون 
وإجناز خدماتهم والعمل على تسهيلها.

  وقالـــت مصـــادر وزاريـــة مطلعـــة 
لـ «األنباء» إن تعميما عاجال صدر جلميع 
الوزارات واملؤسسات احلكومية بضرورة 
العمل على فتح مكاتب او حتديد إدارات 
مختصة لهذا الغرض على أن يتم وضع 
الفتات توضح مهام وطبيعة عمل املكاتب 
وانتـــداب موظفني للعمل على تســـهيل 
واستقبال مواطني دول مجلس التعاون، 
وأوضحت املصادر أن ذلك يأتي جتسيدا 
ألهداف مجلس التعـــاون لدول اخلليج 
العربي، وحرصا من رئيس احلكومة على 
توطيد العالقـــات األخوية بني مواطني 

مجلس التعاون. 

 في خطوة تعزز فرص حصول المعارضة على األغلبية لصالح مرشحها لرئاسة الوزراء في لبنان 

 تونس: الدعاء لـ«بن علي» يغيب 
  عن خطب الجمعة ألول مرة منذ ٢٣ عاماً 

 المحمد يوّجه بتخصيص مكاتب بالوزارات 
والمؤسسات لتسهيل معامالت مواطني «التعاون»

 أجواء الحداد سادت البالد.. والتظاهرات تتواصل إلسقاط الحكومة

 «األنباء الرياضية»  (٢٠ ـ ٢٥)

 «الديوان»: عطلة األعياد الوطنية ٥ أيام
  وترحيل إجازة المولد النبوي إلى ١٧ فبراير

 مسنّ دور الرعاية يسافر للعالج في لندن  

 «إال الدستور» متماسكة.. ومتمسكة باالستجواب

 رّحل ديوان اخلدمة املدنية إجازة عطلة املولد النبوي من يوم الثالثاء 
١٥ فبراير الى اخلميس ١٧ فبراير املقبل، كما قدم الديوان اقتراحا ملجلس 
الوزراء بشأن حتديد عطلة العيد الوطني وعيد التحرير على ان تكون 
مــــن اخلميس املوافق ٢٤ فبراير الى االثنني ٢٨ منه. وكانت «األنباء» قد 
ذكرت في عدد اخلميس ان لوائح الديوان تقتضي اعتبار ٢٧ و٢٨ فبراير 
عطلة رســــمية بديلة لتصادف ٢٥ و٢٦ يومي جمعة وسبت، وأكدت ان 
ترحيل إجازة الثالثاء ١٥ فبرايــــر عطلة املولد النبوي إلى اخلميس ١٧ 

منه سيكون مضمون تعميم للديوان. 

 بشرى شعبان
  كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي وافق على الكتاب املرفوع اليه من قبل وكيل الشؤون محمد 
الكندري بشأن إيفاد املسن املريض للمعاجلة باخلارج. وبني ان الكندري 
كان قد رفع الكتاب الى وزارة الصحة يطلب فيه املوافقة على سفر املسن 
للعالج باخلارج على ان تتحمل الشــــؤون مخصصات املريض واملرافق 
وتكاليف العالج وتذاكر السفر للمريض واملرافق، واضاف املصدر ان املسن 
سيغادر االسبوع املقبل الى اململكة املتحدة للعالج في احد املستشفيات، 

فور االنتهاء من اجراءات احلصول على التأشيرات. 

 من ٢٤ إلى ٢٨ فبراير المقبل

 الطبطبائي إلنشاء مركز «الميموني لحقوق اإلنسان» لرصد مخالفات المخافر

 صورة زنكوغرافية لكتاب سمو الشيخ ناصر احملمد 

 فواز الحساوي لـ «األنباء»: 
سأرشح نفسي النتخابات 

مجلس األمـة 
  عن الدائرة الثالثة

الفهـد   ضــاري 
  يفتتـــح دوري 
البيسـبول بحضور 
األميركية  السفيرة 

يـوّقـع   «ميــدو» 
للزمالك.. ومحمد 
حفال  يحيـي  منير 
لمئويـة األبيـض 

 هـل ينتهـي شـهـر العـسـل  بيـن 
مـورينيـو؟  ومـدربـه  مـدريـد  ريال 

 الشيخ جابر اخلالد خالل جولته البحرية املفاجئة مع عدد من قيادات الداخلية 

 الخالد في جولة بحرية مفاجئة: 
  أمن الوطن وسالمة مواطنيه أولوية   ص٣

 حسين الرمضان ـ رشيد الفعم
  على وقع اجنالء احلقائق وانكشاف املستور في قضية وفاة املواطن محمد غزاي 
امليموني املطيري، تواصل الكتل البرملانية مشـــاوراتها التنســـيقية لتفعيل الشق 
السياســـي في مساءلة وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بعد إعالن جلنة التحقيق 
البرملانية تقريرها غدا. وفي هذا السياق، نفت مصادر نيابية حدوث انشقاق بني نواب 
«إال الدستور»، مشددة على ان الكتلة التزال متمسكة بتأييد استجواب الوزير، وهو 
ما أكدته النائبة د.أســـيل العوضي في موقع «تويتر»، حيث قالت انه ال صحة على 
اإلطـــالق عن أي صفقة بني احلكومة وكتلة «العمل الوطني» لتبرئة اخلالد برملانيا. 
وفي هذا اإلطار، قال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «األنباء» ان وزير الداخلية كان 
شـــجاعا وقّدم اســـتقالته «وكان يجب أن ُتقبل». وأضاف: كان من الضروري قبول 
استقالة الوزير فورا وإحالة كل من له يد بالقضية إلى النيابة وتنظيف «الداخلية» 
من الفســـاد، خصوصا ان بها رجاال صادقني ولديهم رغبة في املصلحة العامة. وفي 
السياق ذاته، أعلن النائب د.وليد الطبطبائي انه سيؤسس مرصدا باسم «امليموني 

حلقوق اإلنسان» لرصد أي تعذيب أو انتهاك في املخافر ومراكز االحتجاز. 
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