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 Arabic Situations

عن البلد اللبنانية

دبي / رويرتز 
مطهر  اليمني  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ق���ال 
امل�سري يف ت�سريحات نقلتها و�سائل 
اإعالم حكومية ام�س االثنني ان اليمن 
�سي�سن مزيدا من الغارات �سد القاعدة 
اجلماعة  قبل  من  م��ه��ددًا  اأمنه  دام  ما 
�سيوخ  اب��رز  احد  قال  فيما  املت�سددة. 
يف  االنت�سار  الوا�سعة  بكيل  قبائل 
املدججني  ال��ق��ب��ائ��ل  رج���ال  ان  ال��ي��م��ن 
عنا�سر  بايوائهم  وامل�ستبه  بال�سالح 
من القاعدة لن يتحولوا ابدا اىل اداة 

بيد ال�سلطة .
اليمنية  الدفاع  وقالت �سحيفة وزارة 
على االنرتنت ان امل�سري يهدد القاعدة 
ب�سن م��زي��د م��ن ال��ه��ج��م��ات ب��ع��د اأي���ام 
مت�سددي  من  �ستة  ان  اليمن  قول  من 
ب�سمال  غارة جوية  قتلوا يف  القاعدة 
اليمن. وقال جناح التنظيم يف اليمن 
�سحيفة  ونقلت  جن���وا.  مقاتليه  ان 
"تلك  قوله  امل�سري  عن  �سبتمرب   26
اأن  طاملا  االخ��رة  تكون  لن  ال�سربات 
وموؤ�س�ساته  وا�ستقراره  الوطن  امن 
العنا�سر  ق��ب��ل  م��ن  م�ستهدفا  م����ازال 

االرهابية.
ام�س  باليمن  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ون��ف��ى 
يف  التنظيم  مقاتلي  م��ن  �ستة  مقتل 
االونة االخرة  غارة جوية جرت يف 
بجروح  اإال  ي�سابوا  مل  مقاتليها  وان 
حتت  يقع  ال��ذي  اليمن  وك��ان  طفيفة. 
�سد  �سارمة  اج��راءات  التخاذ  �سغط 
اأعلن  قد  اأرا�سيه  على  القاعدة  تنظيم 

حربا مفتوحة على اجلماعة املت�سددة 
اال�سبوع املا�سي قبل يوم من االعالن 
عن غارات جوية يف �سمال اليمن قال 
اأ�سفرت عن مقتل �ستة من زعماء  انها 

التنظيم.
التي  اجل��ه��ود  مقدمة  اليمن  واح��ت��ل 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ت��ق��وده��ا 
قال  اأن  بعد  اال�سالميني  املت�سددين 
ج��ن��اح ال��ق��اع��دة يف ال��ي��م��ن ان���ه وراء 
على  قنبلة  لتفجر  فا�سلة  حم��اول��ة 
للواليات  متجهة  رك���اب  ط��ائ��رة  م��ن 

املتحدة.
وق��ال اليمن ال��ذي ي��واج��ه مت���ردًا يف 
ال�سمال ونزعة اإنف�سالية يف اجلنوب  
عن  اأ�سفرت  جوية  غ��ارة  ان  اجلمعة 
يف  القاعدة  مت�سددي  من  �ستة  مقتل 
���س��م��ال ال��ي��م��ن يف ه��ج��وم ق���ال اأح���د 
كبرة  ���س��رب��ة  �سيمثل  ان���ه  املحللني 

جلناح التنظيم يف البالد.
واأف�����ادت ت��ق��اري��ر ب���اأن غ���ارة اجلمعة 
اأ����س���ف���رت ع���ن مقتل  ع��ل��ى ���س��ي��ارت��ني 
يف  القاعدة  جلناح  الع�سكري  القائد 
اليمن قا�سم الرميي ف�سال عن عاي�س 
مت�سددين  ب��اي��واء  املتهم  ال�سبواين 
م��اأرب حيث مت  يف مزرعته مبحافظة 

تدريبهم.
قبائل  �سيوخ  ابرز  احد  قال  جهته  من 
اليمن  يف  االنت�سار  الوا�سعة  بكيل 
بال�سالح  املدججني  القبائل  رجال  ان 
وامل�����س��ت��ب��ه ب��اي��وائ��ه��م ع��ن��ا���س��ر من 
اداة  اىل  اب��دا  يتحولوا  لن  القاعدة، 

التنظيم  على  حربها  يف  ال�سلطة  بيد 
املتطرف.

وقال ال�سيخ عرفج بن حمد بن ه�سبان 
لل�سلم  ب��ك��ي��ل  ق��ب��ائ��ل  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
بني  للتن�سيق  هيئة  وهي  واال�سالح، 
القبائل، "ل�سنا موظفني عند احلكومة 
للقاعدة  بانتمائهم  امل�ستبه  لنالحق 
فالدولة متلك اجهزتها االمنية اخلا�سة 

التي ميكن ان توؤدي هذه املهمة".
قبلية  وه��ي  قبيلته،  ح�سور  ويرتكز 
يف  ب��ك��ي��ل،  ق��ب��ائ��ل  اىل  املنتمية  ده���م 
�سمال اليمن مبا يف ذلك يف حمافظتي 
غارة  اودت  حيث  و���س��ع��دة  اجل���وف 
جوية اجلمعة بح�سب �سنعاء، بحياة 
القائد  القاعدة بينهم  �ستة عنا�سر من 

الع�سكري للتنظيم يف اليمن.
ت�سكل  التي  قبيلته  ب��ان  يتفاخر  واذ 
"حتظى  اجل��وف  يف  ال�سكان  غالبية 
ب�ستى  مدججني  مقاتل  ال��ف  مبئتي 
انواع اال�سلحة الثقيلة ما عد الدبابات 
من  عرفج  ال�سيخ  حذر  والطائرات"، 
اي  ت�سليم  "ترف�س  ده���م  قبيلة  ان 

م�ستبه به مل تتاكد ادانته".
من  اح���ده���م  ان  ث��ب��ت  م���ا  "اذا  وق����ال 
القاعدة �سنحر�س على ان يتم ت�سليمه 
بطريقة �سلمية، واال نقوم بطرده من 
القبيلة الن ق�سية القاعدة دولية وهي 
القبلي".  ال��ع��رف  ن��ط��اق  ع��ن  خ��ارج��ة 
قد  "القبيلة  ان  عرفج  ال�سيخ  واعترب 
ان جرمه ال  ترى  متهم  ت�سليم  ترف�س 

يقت�سي ت�سليمه".

ب����ع���������ض ال�����ق�����ب�����ائ�����ل ت�����رف�����������ض ت���������س����ل����ي����م  ع����ن����ا�����س����ر ل���دي���ه���ا

ال��ي��م��ن ت��ت��ع��ه��د ب�����ش��ن امل���زي���د م���ن ال����غ����ارات ع��ل��ى ال��ق��اع��دة

اإ�شرائيل تعتزم ن�شر 
غوا�شات حديثة يف 
مياه اخلليج العربي

القد�ض / الوكاالت 
اأف����ادت م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة اأمل��ان��ي��ة واإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأن 
بنيامني  االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  حم��ادث��ات 
مركل  اأجنيال  االأملانية  وامل�ست�سارة  نتانياهو 
تزويد  ق�سية  ع��ل��ى  �ستن�سب  ام�����س  ب��رل��ني  يف 
اإ�سرائيل بغوا�سة حديثة اأملانية �ساد�سة وزورقي 
ال�سفقة  قيمة  اأن  امل�سادر  واأ�سافت  �سواريخ. 

تبلغ نحو مليار يورو.
اأملانيا  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  اإع����الم  و���س��ائ��ل  وذك����رت 
التي  الرئي�سية  الدولة  �سنوات   10 منذ  اأ�سبحت 
اأنواع  باأحدث  االإ�سرائيلي  البحرية  �سالح  تزود 
االأ�سلحة حيث ت�ستخدم البحرية االإ�سرائيلية منذ 
عقد   غوا�سات اأملانية ال�سنع من طراز "دولفني". 
وترى م�سادر اأجنبية اأن مبقدور هذه الغوا�سات 
حربية  روؤو�سا  حتمل  بال�ستية  �سواريخ  اإط��الق 

نووية. 
ويجري يف اأملانيا حاليا بناء غوا�ستني حديثتني 
اأخريني من طراز "دولفني" �سيتم تزويد البحرية 
وفقا  القادمني،  العامني  خالل  بهما  االإ�سرائيلية 

الإذاعة "�سوت اإ�سرائيل".
جترى  مفاو�سات  "هاآرت�س" اإن  �سحيفة  وتقول 
بني اإ�سرائيل واأملانيا منذ عدة اأ�سهر حول تزويد 
اإ���س��رائ��ي��ل ب��غ��وا���س��ة ح��دي��ث��ة ���س��اد���س��ة وزورق���ي 
الرادار.  �سا�سات  تر�سدهما  ال  خفيتني  �سواريخ 
و�ستطلب اإ�سرائيل من اأملانيا امل�ساهمة يف متويل 

جزء من ال�سفقة. 
اجلي�س  اأرك����ان  رئي�س  م��ن  ك��ال  اأن  اىل  وي�����س��ار 
واملدير  ا�سكنازي  غابي  اجل���رال  االإ�سرائيلي 
العام ال�سابق لوزارة الدفاع االإ�سرائيلية بنحا�س 
بوخري�س قد زار برلني لبحث مو�سوع عقد �سفقة 

�سراء الغوا�سة وزورقي ال�سواريخ. 
وكانت �سحيفة "تاغ�س�سبيغل" االأملانية قد اأفادت 
اإ�سرائيل  تنوي  االأملانية  التقديرات  بح�سب  اأن��ه 
مياه  يف  ال�سنع  اأملانية  حديثة  غوا�سات  ن�سب 
اخلليج ب�سكل دائم. ويخ�سى يف برلني - بح�سب 
ال�سحيفة االملانية - من اأن اإ�سرائيل تنوي تزويد 
"كروز"  جوالة  ب�سواريخ  االأملانية  الغوا�سات 
كما  نووية.  حربية  روؤو���س  ذات  ب�سواريخ  اأو 
�ست�ستخدم  اإ�سرائيل  اأن  م��ن  برلني  يف  يخ�سى 
النووية  املن�ساآت  مهاجمة  يف  الغوا�سات  ه��ذه 

االإيرانية. 

اخلرطوم / اف ب
اعترب الم اكول، املر�سح اىل االنتخابات الرئا�سية 
الدعوات  ان  كر،  �سالفا  �سد  ال�سودان  جنوب  يف 
اىل انف�سال جنوب ال�سودان هي "انتحار" �سي�سع 
هذه املنطقة ال�سا�سعة والتي ت�سهد تناميا متجددا 
"ال�سوملة" ، فيما ق�ست  للعنف القبلي امام خطر 
حكومة  ح��ق  م��ن  لي�س  ب��اأن��ه  الد�ستورية  املحكمة 
اجلنوب حظر ان�سطة جماعة من�سقة على احلركة 

ال�سعبية.
ال�سحافيني  من  ملجموعة  االحد  م�ساء  اكول  وقال 
الراهن  ال�سعف  اىل  "بالنظر  ان��ه  اخل��رط��وم  يف 
حلكومة اجلنوب فان اي دعوة لالنف�سال �ستكون 

مبثابة انتحار".
وان�سق اكول عن احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان 
)متمردون جنوبيون �سابقون( يف 2009، وا�س�س 

ال�سعبية  "احلركة  ا���س��م  حت��ت  ب��ه  خا�سة  ح��رك��ة 
لتحرير ال�سودان-التغير الدميوقراطي".

اهلية  اواخ��ر 2005 حربا  �سالم يف  اتفاق  وانهى 
ا�ستمرت 21 عاما بني ال�سمال، ذي االكرثية امل�سلمة 
واجلنوب ذي االكرثية امل�سيحية واالرواحية، كما 
وت�سريعية  رئا�سية  انتخابات  اج���راء  على  ن�س 
 ،2011 ني�سان  يف  موعدها  على  اتفق  وحملية، 
كانون  لتحديد م�سر اجلنوب يف  ا�ستفتاء  وعلى 

الثاين 2011.
وا�ساف اكول "يف الوقت الراهن، ويف ظل وجود 
بني  وال��ن��زاع��ات  اجل��ن��وب،  يف  العدائية  االع��م��ال 
الواحدة،  القبيلة  �سمن  حتى  والنزاعات  القبائل، 
ل�سوملة  دع��وة  �ستكون  لالنف�سال  دع��وة  اي  ف��ان 

جنوب ال�سودان".
 350 من  اكرث  �سخ�س ونزح   2500 وقتل حواىل 

جنوب  يف  قبلية  ن��زاع��ات  ج���راء   2009 يف  ال��ف��ا 
تزخر  التي  واملتخلفة  ال�سا�سعة  املنطقة  ال�سودان، 
نفطية  اح��ت��ي��اط��ات  وبينها  الطبيعية  ب��ال��رثوات 

�سخمة.
االح��زاب  م��ن  ع��ددا  ي�سم  ائتالفا  اك��ول  و�سيقود 
مر�سح  كر،  �سالفا  وجه  يف  ال�سغرة،  اجلنوبية 
احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان اىل االنتخابات 
تاأييده  اع��ل��ن  ك��ر  ال��رئ��ا���س��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة. وك���ان 
ا�ستقالل جنوب ال�سودان الذي يتمتع حاليا بحكم 

�سبه ذاتي.
وال��ع��الق��ات ب��ني ح��زب اك��ول وح��زب ك��ر متوترة 
لتحرير  ال�سعبية  احل��رك��ة  منعت  حيث  للغاية، 
�سيا�سي  ن�ساط  اي  ممار�سة  م��ن  اك��ول  ال�����س��ودان 
يف اجلنوب متهمة اياه بقيادة حزب ال يعدو كونه 
ف�سيال م�سلحا مدعوما من اخلرطوم هدفه الوحيد 

زعزعة اال�ستقرار يف اجلنوب.
هيئة  اع��ل��ى  وه��ي  ال��د���س��ت��وري��ة،  املحكمة  ان  غ��ر 
وحلزبه  الك���ول  �سمحت  ال�����س��ودان،  يف  ق�سائية 

االحد مبمار�سة االن�سطة ال�سيا�سية يف اجلنوب.
ال�سودان- لتحرير  ال�سعبية  "احلركة  تر�سح  ولن 
االنتخابات  اىل  اح���دا  الدميوقراطي"  التغير 
اعلنت  وان  لها  �سبق  وق��د  ال�سودانية،  الرئا�سية 
مبوجب  امل��الح��ق  الب�سر،  عمر  للرئي�س  دعمها 
املحكمة  بحقه  ا���س��درت��ه��ا  دول��ي��ة  توقيف  م��ذك��رة 
اجلنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب واخرى 

�سد االن�سانية يف اقليم دارفور )غرب(.
ال�سودان  يف  الد�ستورية  املحكمة  ق�ست  ذلك  اىل 
يوم االحد باأنه لي�س من حق حكومة اجلنوب التي 
جماعة  ان�سطة  حتظر  ان  ذات��ي  �سبه  بحكم  تتمتع 
من�سقة على احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان قبل 

اأول انتخابات متعددة االحزاب ت�سهدها البالد منذ 
24 عاما.

انت�سار  "انه  امل��ح��ك��م��ة  ق����رار  ع���ن  اك����ول  وق����ال 
لتحرير  ال�سعبية  احلركة  وو�سفت  للد�ستورية." 
ب��ان��ه ح��رك��ة م�سلحة تثر  اك���ول  ال�����س��ودان ح��زب 
اال�سطرابات يف اجلنوب. وقال اكول ان احلركة 
ال�سعبية لتحرير ال�سودان غر دميقراطية وفا�سدة. 
وا�ساف ان �سبعة من اع�ساء حزبه ما زالوا رهن 

االعتقال يف اجلنوب.
التي  العامة  االنتخابات  قبل  التوترات  وتزايدت 
املوافقة  ان  من  اك��ول  وح��ذر  ني�سان  يف  �ستجرى 
التا�سع من  ا�ستفتاء يجرى يف  االنف�سال يف  على 
جنوب  �سقوط  اىل  �ستوؤدي   2011 الثاين  كانون 
ال�سودان يف حالة من الفو�سى �سبيهة مبا يحدث 

يف ال�سومال الذي مزقته احلروب.

اأع����ل����ى حم���ك���م���ة ����س���ودان���ي���ة ت���رف�������ض ح���ظ���ر اح�����د االح�������زاب  

م���ع���ار����ض ج���ن���وب���ي ي�����ش��ف ان���ف�������ش���ال اجل����ن����وب ب��االن��ت��ح��ار

نريوبي / رويرتز 
ترحيل  �سد  االحتجاج  ان  من  الرغم  على 
م�سلمون  نظمه  م�سجون  م�سلم  دين  رجل 
الذين  املحتجني  من  كثرين  ف��ان  كينيون 
يف  االمن  قوات  مع  عنيفة  معارك  خا�سوا 
قلب نروبي الكرث من ثماين �ساعات يوم 

اجلمعة كانوا �سوماليني.
وقال النائب ال�سومايل احمد نور اوجا�س 
اي�ستليه  اجتاحت �ساحية  االمن  قوات  ان 
ومن  النا�س  اعتقال  يف  وب��داأت  االحد  ليل 
بينهم 16 ع�سوا يف الربملاين ال�سومايل.

انتقلت  اي�ستليه  يف  ب��رك��ات  ف��ن��دق  ويف 
بتفتي�س  ال�سرطة من غرفة الخرى وقامت 
بفتح  وق���ام���ت  امل���ي���اه  ودورات  امل��ط��اب��خ 
احلقائب و�ساألت النزالء عن �سبب وجودهم 

يف كينيا وعن جن�سياتهم.
مرتبطة  راي���ات  املحتجني  بع�س  وح��م��ل 
املتمردة  ال�����س��وم��ال��ي��ة  ال�����س��ب��اب  ب��ح��رك��ة 
املت�سددة وحتدثت تقارير عن قيام ح�سود 

مبهاجمة �سوماليني.
من  "حذرنا  كوريويل  ح�سن  ال�سيخ  وقال 
الكينية  االمن  قوات  اأن  يبدو  كهذا.  و�سع 

كجماعة  ك��ك��ل  اجل��ال��ي��ة  ت�سنف  بب�ساطة 
هي  لي�ست  "هذه  واأ����س���اف  ارهابية." 
الق�سية. اأغلبية ال�سوماليني اأنا�س يحبون 

ال�سالم."
اللوم  بالقاء  الكينية  احلكومة  و�سارعت 
مقتل  عن  اأ�سفرت  التي  العنف  اأح��داث  يف 
���س��خ�����س واح����د ع��ل��ى االق����ل ع��ل��ى �سباب 
اأجنبية"  "بعنا�سر  �سلة  ع��ل��ى  م��ت��ط��رف 
�سيتم  ب��اأن��ه  كينيا  يف  امل�سلمني  وط��م��اأن��ت 
احرتام حريتهم الدينية وحرياتهم املدنية.

لكن بع�س ال�سوماليني يف كينيا يخ�سون 
نف�سه  امل�سر  اأنهم �سيواجهون جميعا  من 
املتعاطفني  باأن  حتذيراتهم  من  الرغم  على 
املت�سددين  ال��دي��ن  ورج���ال  املتمردين  م��ع 

باتوا مثار قلق متزايد يف كينيا.
يخ�سون  اي�ستليه  �ساحية  يف  االباء  وكان 
لبع�س الوقت من اأن املدار�س الدينية التي 
املتمردة  ال�سومالية  اجل��م��اع��ات  متولها 

جتند ال�سباب وت�ستقطبهم اىل ال�سومال.
وقناة  الدينية  املدار�س  ان  �سكان  ويقول 
اليوم  مدار  على  تعمل  اأ�سولية  تلفزيونية 
للرتبية  ج��دي��دة  �ساحات  ب��ات��ت  كينيا  يف 

والتلقني للجماعات املتمردة يف ال�سومال.
انها  االح���د  ي��وم  ال�سباب  جماعة  وق��ال��ت 
اأ���س��ادت  لكنها  االح��ت��ج��اج  وراء  ت��ق��ف  ال 
الدين  رجل  بق�سية  الهتمامهم  باملحتجني 
وكان  الفي�سل.  الله  عبد  ال�سيخ  املحتجز 
بعد   2007 عام  بريطانيا  من  رحل  الرجل 
م�ساعر  ب��ث  بتهمة  �سجن  ع��ق��وب��ة  ق�����س��اء 

الكراهية.
وقال �سيخ علي حممد راجي املتحدث با�سم 
"هذه  ال�سومال  يف  لل�سحفيني  ال�سباب 
اأينما  امل�سلمني  كل  على  واج��ب  املظاهرة 
ت�سرف  بذلك...هذا  ن�سيد  ونحن  وج��ودا 

امل�سلمني احلق."
وقال كيني من اأ�سول �سومالية �سارك يف 
نروبي  و�سط  يف  مب�سجد  اجلمعة  �سالة 
على  يجب  انه  االحتجاج  عنده  من  اأنطلق 
امل�سلمة  الطائفة  باأن  تعرتف  اأن  احلكومة 
اأه�����داف واأ���س��ال��ي��ب بع�س  ت��وؤي��د  ك��ك��ل ال 

املحتجني.
متجرا يف  ال��ذي ميتلك  اأويل  وق��ال حممد 
يكونوا  اأن  النا�س  على  "يجب  اي�ستليه 
وراء  وال�سبب  يفعلونه  ما  ب�ساأن  حذرين 

كينية  ق�سية  لي�ست  ه��ذه  ب��ذل��ك.  قيامهم 
امل�سلمني  بني  لي�ست  وه��ي  �سومالية.  اأو 

وغرهم."
جدول  "ات�سح  ل��روي��رتز  ق��ائ��ال  واأردف 
يظهر  العنف  م�ستوى  الن  اخلفي  االعمال 
ن��واي��ا خرى  ل��دي��ه��م  اأ���س��خ��ا���س��ا  اأن ه��ن��اك 
ويخبئون اأنف�سهم وراء �ستار انهم ن�سطاء 

م�سلمون."
وقالت اأم ل�ستة اأطفال تعي�س يف واحد من 
ال�سومالية  العا�سمة  خارج  خميمات  عدة 
مقدي�سو ان ظهور راية ال�سباب يف �سوارع 

نروبي اأمر له اأثر مدمر.
بال  ال�سباب  "تركتنا  ح�سني  �سارة  وقالت 
االن  بعد  ميكننا  ل��ن  االط����الق.  على  اأم���ل 

الفرار اىل كينيا ..�سومالنا الثاين."
اىل  اأطفايل  اأخذ  يف  اأفكر  "كنت  واأ�سافت 
خميمات الالجئني يف كينيا. واالن ال�سباب 

حمت االمل االخر."
الكبرة  ال�سومالية  اجلالية  جانب  واىل 
 300 نحو  كينيا  ت�ست�سيف  ن��روب��ي  يف 
مرتامية  خميات  يف  �سومايل  الج��ئ  األ��ف 

االطراف.

ال�����ش��رط��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة ت��ه��اج��م ���ش��اح��ي��ة ���ش��وم��ال��ي��ة

الدار البي�ساء / الوكاالت 
ما زال حزب التجمع الوطني لالأحرار 
)اأحد اأحزاب االئتالف احلاكم باملغرب( 
ا�ستداد  اإث��ر  ع�سًرا،  ا  خما�سً يعي�س 
االأول  ت��ي��اري��ن،  ب��ني  ال���ذراع  يل  لعبة 
"احلركة  نف�سها  على  تطلق  ما  تقوده 
الدين  �سالح  بقيادة  الت�سحيحية"، 
مزوار، والثاين بقيادة رئي�س جمل�س 
النواب، م�سطفى املن�سوري. وتعتزم 
بحث  للحزب  الت�سحيحية  احل��رك��ة 
املن�سوري،  م�سطفى  اإق��ال��ة  م�ساألة 
الوطني  املجل�س  انعقاد  خ��الل  وذل��ك 
الثاين  كانون  للحزب يومي 23 و24 

اجلاري.
اإعادة  التنفيذي  املكتب  اأع�ساء  وقرر 
ب���ن���اء ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي ل���الأح���رار، 
ي�ستجيب  كبر،  مقومات حزب  وبناء 
من  التحديات،  وخلو�س  للتحوالت، 
وتنظيميا،  �سيا�سيا  قوي  حزب  خالل 

قادر على تعبئة وتاأطر املواطنني".
وق���ال���ت ن��ع��ي��م��ة ف����رح، ال��ق��ي��ادي��ة يف 
احلزب، اإن "امل�ساألة داخل بيت االأحرار 
ب�سيطة، اإذ اإّن غالبية منا�سلي احلزب 
غر  �سخ�سي  ت�سير  وجود  لهم  تبني 
اإىل  م�سرة  احلالية"،  للمرحلة  مالئم 
االأخطاء،  من  جمموعة  "ارتكبت  اأن��ه 

م��ا دف��ع اإىل ���س��رورة اإخ���راج احلركة 
على  االأم�����ور  الإع�����ادة  الت�سحيحية 

طريقها ال�سحيح".
وكان �سالح الدين مزوار، الذي يقود 
اأثناء  ق����ال،  الت�سحيحية،  احل��رك��ة 
ان��ع��ق��اد املجل�س  م��وع��د  ع��ن  االإع����الن 
الت�سحيحية  "احلركة  اإن  الوطني، 
تهدف اإىل اأن يكون حزب التجمع اأداة 
امل�سار  من  االنتقال  م�سرة  يف  فاعلة 
ال�سيا�سي،  التطبيع  اإىل  الدميقراطي 
يف  �سيا�سية  قوة  اأكرب  احلزب  وجعل 
وترة  رف���ع  يتطلب  م��ا   ،2012 اأف���ق 

العمل التنظيمي".

"االإقالة  يواجه  قد  املغرب  يف  النواب  جمل�ض  رئي�ض 
احلزبّية"

القاهرة / الوكاالت 
امل�سلمني  م��ب��ارك  ح�سني  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س  دع���ا   
ام�س  ن�سرتها  ت�سريحات  يف  التوحد  اىل  واالقباط 
ايام  اكرث من ع�سرة  بعد  امل�سرية،  ال�سحف  االثنني 
اقباط  �ستة  بحياة  اودى  ال��ذي  امل�سلح  الهجوم  من 

و�سرطي يف جنع حمادي ب�سعيد م�سر.
على  امل�سري  الرئي�س  فيها  يعلق  م��رة  اول  وه��ذه 
هجوم جنع حمادي الذي وقع يف ال�ساد�س من ال�سهر 

اجلاري رغم انه مل ي�سر اليه ب�سكل مبا�سر،
فكلنا  نتع�سب  وال  واح��د  �سعب  "كلنا  مبارك  وق��ال 
م�سلم وم�سيحي  ب��ني  ف��رق  االر����س وال  ه��ذه  اب��ن��اء 
وبهودي م�سري فاجلميع نبت هذا الوطن ولدوا فيه 

وعملوا من اجله.
وم�سيحيني  م�سلمني  امل�����س��ري��ني  "جميع  وط��ال��ب 
من  لكل  ذري��ع��ة  التفكك  يعطي  ال  حتى  بالتما�سك 

يحاول الوقيعة".
ان  اىل  م�سرا  الطائفية"  "النعرات  رف�سه  واك���د 
بني  ال��ه��وة  زي���ادة  ي��ح��اول  اخل���ارج  يف  "البع�س 
ان يو�سح اجلهات  امل�سلمني وامل�سيحيني" من دون 

اخلارجية التي يتحدث عنها.
امل�سريني  اث���ار غ�سب  ح��م��ادي  ه��ج��وم جن��ع  وك���ان 
ويتهمون  بالتهمي�س  ي�����س��ع��رون  ال��ذي��ن  االق���ب���اط 
يف  الطائفية  امل�سكلة  طم�س  على  بالعمل  ال�سلطات 

م�سر.

 بريوت / الوكاالت 
الفل�سطيني  ال�سالح  الغاء  رف�سه  مو�سى  �سعيد  االنتفا�سة  فتح-  حركة  �سر  ام��ني  اعلن 
املوجود خارج املخيمات يف لبنان، معتربا يف ت�سريح نقلته ال�سحف اللبنانية ال�سادرة 
وان  �سهيوين"  عربي  �سراع  معادلة  "�سمن  من  موجود  ال�سالح  هذا  ان  االثنني،  ام�س 

ال�سراع مع ا�سرائيل مل ينته.
وقال م�سوؤول فتح االنتفا�سة املعروف ب"ابو مو�سى" ردا على �سوؤال �سحايف االحد "نحن 

نعرت�س على الغاء وجود ال�سالح الفل�سطيني خارج املخيمات باملطلق".
وا�ساف "ال�سالح الفل�سطيني لي�س �سمن معادلة لبنانية لبنانية، امنا �سمن معادلة �سراع 

عربي �سهيوين. ونحن نرى ان ال�سراع مع العدو مل ينته".
وتابع "كما نرى ان وجود �سالحنا خارج املخيمات مل ي�سكل يف يوم من االيام اي ا�ساءة 

اىل االمن اللبناين".
وتاأتي ت�سريحات ابو مو�سى بعد انتعا�س احلديث خالل اال�سابيع االخرة يف لبنان عن 
�سرورة تنفيذ قرار هيئة احلوار الوطني املتعلق بنزع ال�سالح الفل�سطيني خارج املخيمات.

ومت التو�سل اىل هذا القرار خالل جل�سات حوار جمعت القادة اللبنانيني العام 2006.
وبحث رئي�س احلكومة �سعد احلريري خالل زيارته االخرة اىل دم�سق يف هذا املو�سوع 

مع امل�سوؤولني ال�سوريني.

مبارك يدعو امل�شلمني واالقباط اىل التوحد

)فتح االنتفا�شة( ترف�ض 
الغاء ال�شالح الفل�شطيني خارج 

املخيمات يف لبنان


