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القاهـــرة ـ أ.ش.أ: قال الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك انه شعر بأسف شديد 
وغضب لالحداث التي اعقبت مباراة مصر 
واجلزائر في السودان وانه ظل يتابع عودة 
املواطنني املصريني حلظة بلحظة حتى فجر 
اليوم التالي وكلف كل املسؤولني مبتابعة 

املوقف.

وشـــدد الرئيـــس املصري خـــالل لقاء 
جماهيري امس مبحافظة املنيا انه على الرغم 
من غضبه وغضب املواطنني املصريني مما 
حدث، اال انه حرص على عدم تصعيد االمور 
حفاظا على العالقات التاريخية مع اجلزائر، 
مؤكدا مطالبته وسائل االعالم بالتوقف عن 

االثارة ووضع االمور في نصابها.

مبارك: لم نصّعد ضد الجزائر حفاظًا على عالقاتنا التاريخية

نتنياهو يتصل بنظرائه األوروبيين لمنع المشروع

»السلطة«: ننسق مع الدول العربية إلقناع »األوروبي« بإقرار تقسيم القدس
الســــلطة  ـ أ.ش.أ: أكدت  غزة 
الفلســــطينية أنها تبــــذل جهودا 
حثيثة بالتنسيق مع الدول العربية 
إلقنــــاع دول االحتــــاد األوروبي 
باملوافقة على املسودة السويدية 
األخيرة اخلاصة بتقسيم القدس 
واعتبار القدس الشرقية عاصمة 
الفلسطينية املستقبلية.  للدولة 
متمنيــــة أن يتوصل األوروبيون 
إلى موقف إيجابي جتاه القضية 

الفلسطينية.
وقال د.غسان اخلطيب رئيس 
مكتب اإلعالم احلكومي في رام اهلل 
في تصريح صحافي امس »نبذل 
جهودا مكثفة للوصول إلى موقف 
أوروبي بنــــاء وإيجابي من خالل 
العمل على إقناع األوروبيني بقبول 

املسودة السويدية«.
وأضاف »نحن بانتظار نتائج 
املشاورات األوروبية التي ستبدأ 
غدا )اليوم( خالل اجتماع وزراء 
خارجية دول االحتاد االوروبى في 
بروكسيل« وستظهر غدا. واضاف 
»نظرا حلساسية املوضوع فإننا 
نقوم مبا نستطيع لتحقيق املطلوب. 
والنقاش األوروبي يجري حاليا 
حول الصيغة واللغة املستخدمة 

في الوثيقة السويدية«.
وأوضح أن هنــــاك تباينا في 
املواقــــف األوروبيــــة وجدال بني 
دول االحتــــاد حول هذه الوثيقة. 
إلى أن األوروبيني أحيانا  مشيرا 
يخضعون للضغوط اإلسرائيلية إال 

وأنه يؤسس الحقا ملوقف أوروبي 
مشترك وموحد ليس فقط باجتاه 
قضية القدس، وإمنا باجتاه موقف 
القيادة الفلســــطينية من التوجه 
ملجلس األمن الدولي إلقرار حدود 
الدولة الفســــلطينية املســــتقلة، 

وعاصمتها القدس.
في املقابل، شــــهدت احلكومة 
االســــرائيلية حالة من االستنفار 
قبيل اجتماع وزراء خارجية االحتاد 

األوروبي امس.
وذكرت صحيفة »هآرتس« في 
عددهــــا الصادر أمس أن نتنياهو 
أجرى سلســــلة اتصاالت هاتفية 
مع عدد من القادة األوروبيني خالل 
األيام املاضية بغية إقناعهم بعدم 
التصويت لصالح مشروع القرار 
الذي تقدمه الســــويد التي ترأس 

حاليا االحتاد في هذا الشأن.
وقالت »هآرتس« إن نتنياهو 
طالب املستشارة األملانية اجنيال 
ميركل ورئيس الوزراء االسباني 
خوســــيه ســــباتيرو مبمارســــة 
الضغوط على السلطة الفلسطينية 
برئاســــة محمود عباس من اجل 

العودة إلى طاولة املفاوضات.
وذكرت أن عوزى آراد مستشار 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي لشؤون 
األمن القومي أجرى اتصاال هاتفيا 
بنظيره الفرنسي جان دافيد لوي 
بغية إقناعه بعدم قبول العرض 
السويدي الذي يدعو الى التصويت 

لصالح تقسيم القدس.

أن عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير د.أحمد مجدالني ذكر أن 
عددا من الدول االوروبية تقدمت 
بتعديالت على مشــــروع املقترح 
السويدي الرئيس احلالي لالحتاد 
االوروبــــي والذي يقضي باعتبار 
القدس الشــــرقية عاصمة الدولة 

الفلسطينية املستقلة.
وقــــال مجدالني ـ في تصريح 
أمس ـ إن بعض الدول االوروبية 
ومنها فرنسا حتفظت على املقترح 

السويدي وأخرى قدمت تعديالت، 
حتت ضغط اسرائيلي بالتعاون 

الوثيق مع االدارة األميركية.
وأضاف ان القيادة الفلسطينية 
لم تتفاجأ من موقف بعض الدول 
االوربية، وإمنا من املوقف الفرنسي 
الذي ال يعكس حقيقة الدور الذي 
تنشــــده أو تعبر عنه الرئاســــة 
الفرنسية. واعتبر مجدالني املقترح 
السويدي باملهم، مشيرا إلى أنه من 
املمكن البناء عليه كثيرا سياسيا، 

فريق طبي فرنسي فحص شاليط
بعد حصول حماس على ضمانات

القاهرة � د.ب.أ: كش��فت مصادر فلسطينية أن فريقا طبيا فرنسيا 
أجرى فحوصا طبية للجندي االسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط، 
في وقت هدد فيه الوسيط األملاني بسحب وساطته بسبب تعنت املوقف 
االسرائيلي من صفقة تبادل األسرى. ونقلت صحيفة »احلياة« اللندنية في 
عددها أمس عن املصادر التي وصفتها بأنها »موثوق بها« القول إن أربعة 
أطباء فرنسيني في تخصصات مختلفة وصلوا الى قطاع غزة األحد قبل 
املاضي برفقة الوسيط األملاني آرنست أورالو عبر معبر رفح احلدودي 
قادمني من القاهرة. وأضافت أن الفريق الطبي الفرنسي أجرى فحوصا 
طبية لش��اليط في قطاع غزة حيث يحتجز في مكان سري لدى مقاتلني 
من حركة حماس وجلان املقاومة الشعبية اللتني أسرتاه قبل أكثر من ثالث 
س��نوات. وزادت أن الفريق الطب��ي وأورالو وصلوا الى القطاع في ظل 
اجراءات أمنية غير مسبوقة من جانب حماس التي تسيطر على القطاع 
وفي ظل حتليق مكثف لطائرات االستطالع االسرائيلية التي يطلق عليها 
الفلسطينيون »الزنانة« في سماء القطاع، وتابعت أن حماس التي لم يغب 
عن بالها تعقب طائرات االحتالل للفريق من اجلو حصلت على ضمانات 

قافلة املساعدات »حتيا فلسطني« املكونة من سيارات إسعاف حلظة مغادرتها وستمنستر باجتاه غزة أمس يقودها السياسي البريطاني جورج غاالوي    )أ.ف.پ(من أورالو بعدم مهاجمة اسرائيل املكان أو محاولة حترير شاليط.

صحيفة يمنية تحذّر من امتداد الخطر الذي يهدد اليمن إلى الوطن العربي بأسره

الجيش اليمني يسيطر على الجبل األبيض في صعدة
ـ أ.ش.أ: يو.بـــي.آي: أعلن  عواصم 
مصدر عسكري ميني أمس أن اجليش 
سيطر مساء أمس االول على كل املناطق 
احملاذية جلبل »الرميح« والتي كانت تتخذ 
كمنطلق للتسلل إلى األراضي السعودية 
فيما أعلن املتمردون احلوثيون استمرار 
القصف اجلوي السعودي على الشريط 

احلدودي الفاصل بني البلدين.
وقال املصدر العســـكري اليمني في 
بيان صحافي »واصلت وحدات اجليش 
الشـــعاب واملناطق  واألمن متشـــيط 
املجاورة جلبـــل الرميح« وانها زحفت 

باجتاه منطقة العمشية.
وأفاد املصدر بأن »احد اخطر عناصر 
التمرد« عبداهلل طوق لقي مصرعه أمس 
االول في حرف سفيان ومت نقل جثته إلى 
منطقة »الكارب« في مديرية »ساقني«.

وقال ان وحدات اجليش واألمن جنحت 
في بسط سيطرتها الكاملة على اجلبل 
األبيض في محـــور صعدة فيما نفذت 
وحدة عســـكرية أخرى عملية قتالية 
قامت خاللها بتدمير مخزن أسلحة كبير 
مبنطقة »آل الهطفي« مبديرية »حيدان« 
حيث سمع دوي انفجارات متتالية في 

املنطقة وظلت ألسنة اللهب ترتفع من 
املخزن لعدة ساعات.

وبحسب املصدر فقد قامت وحدات 
اجليـــش بتدمير وكريـــن للمتمردين 
في مناطق »طنفان« شـــرق »املهاذر« 
و»محضة« وأحلقوا بصفوف عناصر 
احلوثي خسائر فادحة في األرواح. كما 
دمرت ســـيارة حتمل أسلحة وعناصر 
إرهابية في منطقـــة »قرهد« مبديرية 
»ساقني« وأخرى في »بني معاذ« باإلضافة 
إلـــى تدمير مخزن أســـلحة في منطقة 

»بيت احلمزي«.
وفي السياق نفسه أشارت املصادر 
الى أن قوات عسكرية بالتعاون مع عدد 
من املواطنني في محافظة »اجلوف« شرق 
محافظة صعدة تواصل حصارها منذ 
اجلمعة للعشرات من العناصر اإلرهابية 
في شـــعب »الســـمع« مبديرية »خب 
والشـــغف« بعد أن رصدهم املواطنون 
فـــي املنطقة وأحلقوا بتلـــك العناصر 

خسائر كبيرة.
من جهتها، أكدت صحيفة »اجلمهورية« 
اليمنية أن اخلطر الـــذي يتهدد اليمن 
في بعض مديريات محافظة »صعدة« 

و»حــــــرف ســـفيان« ال يســـتهدف 
اليمن فحســــــب بــل الوطــن العربي 

بأســره.
وقالت الصحيفـــة في مقال بعددها 
الصادر أمس حتت عنوان »األمن القومي 
العربي« إن وسائل اإلعالم اإليرانية التي 
تبنت حملة إعالمية مسعورة ضد اليمن 
قد أفصحت عن ذلك اخلطر، كما أفصحت 
عنه تصريحات وزير اخلارجية اإليراني 
الذي أكد على املذهبية اإلثنى عشرية، 
وكذلك النواب اإليرانيون باإلضافة إلى 
األفعال التي جتاوزت حدود الديبلوماسية 
ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للغير في العالقات الدولية.
وأضافـــت الصحيفـــة: ولئن كانت 
األهـــداف احلقيقية قـــد أفصحت عنها 
إيران بشـــكل فاضح فإن املطلوب من 
جميع العرب في املنطقة أن يدركوا أن 
اخلطر بات واضحا، وال نكتفي بإغالق 
الفضائيـــات اإليرانيـــة املثيرة للفتنة 
فحســـب، بل البد من إيجاد آلية عملية 
ملساندة اليمن في تصديها لهذا اخلطر 

بكل الوسائل املتاحة.
في ســـياق آخر، أفاد مصدر رسمي 

ميني امس بأن املواجهات التي حصلت 
هذا العـــام في محافظة الضالع جنوب 
اليمن بني الداعني النفصال جنوب اليمن 
عن شماله والقوات النظامية أدت إلى 
مقتل 11 مدنيـــا وجرح 38 آخرين فيما 

قتل وأصيب نحو 40 جنديا.
وقال املجلس احمللي مبديرية الضالع 
في تقريره السنوي الذي نشره موقع 
احلزب احلاكم االلكتروني »إن األعمال 
التخريبيـــة للعناصـــر اخلارجة عن 
القانـــون أودت بحياة 11 مواطنا خالل 
العام احلالي واستشـــهد وأصيب أكثر 
مـــن 40 جنديا« وأنهـــا أدت أيضا إلى 
»إصابـــة 38 مواطنا«، مشـــيرا إلى ان 
»جرائم التفجيـــرات واالعتداءات على 

املسافرين وابتزازهم« أيضا.
يشـــار إلى أن احملافظات اجلنوبية 
تشهد بشـــكل شـــبه يومي تظاهرات 
احتجاجية تدعـــو إلى انفصال جنوب 
اليمن عن شـــماله بعد وحدة دامت 19 

عاما.
وأسفرت تلك املواجهات عن اعتقاالت 
طالـــت اآلالف فـــي عمـــوم محافظات 

اجلنوب.

رفسنجاني ينتقد انعدام أجواء التسامح

السامرائي يؤكد التوصل الى حل توافقيحاكم بلوشستان: ال يمكننا معارضة الغارات األميركية

خامنئي: الغرب سيفشل في عزل إيران

 العراق: اتفاق في اللحظة األخيرةغيتس: ال معلومات لدينا عن بن الدن منذ سنوات
 على نسخة جديدة لقانون االنتخابات 

بغـــداد ـ أ.ف.پ: أعلن نائب 
رئيس مجلـــس النواب العراقي 
التوصل  العطية  الشـــيخ خالد 
في اللحظة االخيرة مساء امس 
الى اتفاق بـــني الكتل البرملانية 
على النســـخة اجلديدة لقانون 

االنتخابات.
وقال العطية لوكالة »فرانس 
الكتل  االتفـــاق بني  برس«: »مت 
السياسية على النسخة اجلديدة 
وهناك جلسة طارئة للتصويت 
على اقتراح يتضمن حتديد عدد 
املقاعد بـ 325 بينها 310 للمحافظات 

و15 للمقاعد التعويضية«.
بـــدوره أكد رئيـــس مجلس 
النواب العراقي د.إياد السامرائي 
الى حل توافقي بشأن  التوصل 

قانون االنتخابات.
وقال عمر املشهداني املستشار 
اإلعالمي للسامرائي للصحافيني 
امـــس ان رئيس مجلس النواب 
دعا النواب الى احلضور وحتقيق 

النصاب ملناقشة هذا احلل«.
وعلى صعيـــد متصل وافق 
التحالف الكردستاني على اضافة 
3 مقاعد الى حصة محافظات اقليم 
كردستان وهو املقترح الذي رفضه 

سابقا.
وقال فرياد راوندوزي املتحدث 
باســـم التحالـــف »ان موافقـــة 

التحالف الكردستاني جاءت بعد 
ضغوط تعرض لها من السفارة 
األميركية وممثلية األمم املتحدة 

بالعراق«.
واشـــار راونـــدوزي الى أن 
التحالـــف الكردســـتاني حصل 
على ضمانات أميركية، موضحا 
أن إجمالـــي املقاعـــد التـــي مت 
تخصيصهـــا إلقليم كردســـتان 

تبلغ 43 مقعدا.
النائب عن  قـــال  من جهته، 
الربيعي  التيار الصدري نصار 
لـ »فرانس برس«: »حسم األمر ومت 
االتفاق، سيتم إرجاع املقاعد التي 
انتزعت بالتعديالت السابقة على 

ان تضاف 3 مقاعد لألكراد«.
وفي وقت سابق من امس اعلن 
اياد السامرائي ان تأجيل انعقاد 
اجللسة الطارئة الصباحية كان 
بسبب عدم وصول ردود جميع 
الكتل السياسية على مقترحات 
للخروج من ازمة قانون االنتخابات 

وللحيلولة دون نقضه مجددا.
وقال الســـامرائي ان مجلس 
النواب العراقـــي ناقش صيغة 
مطابقـــة تقريبا ملـــا كان عليه 
قانـــون االنتخابات قبل النقض 
العراقي  الرئيـــس  االول لنائب 

طارق الهاشمي.
وذكر السامرائي في بيان انه 

ضمن سلسلة من االتصاالت التي 
جتريها رئاســـة املجلس فقد مت 
حصول اتفاق مبدئي حول قانون 
االنتخابات بانتظار املوقف النهائي 

لبعض الكتل األخرى.
واشـــار الى ان الصيغة التي 
نوقشـــت مطابقـــة تقريبـــا ملا 
كان عليـــه القانون قبل النقض 

األول.
وكان الهاشمي أعرب قبل ذلك 
عن أمله في اال يضطر الى االعالن 
مجددا عن نقض قانون االنتخابات 

العامة التشريعية.
وقـــال حملطـــة تلفزيـــون 
»العراقيـــة« احلكوميـــة »نحن 
اآلن في الساعات االخيرة حلسم 
القانون ولم حتسم كل اخلالفات، 
وآمل أال يضطرني املوقف املتشدد 
الى ان نذهب ثانية الى النقض 
وهو خيار املضطر وانا ال انقض 

من اجل النقض«.
وأمل الهاشـــمي »ان تتوصل 
الكتل السياســـية الى حل« من 
اجل مصلحة العراق ألن القانون 
القصور  الكثير من  احلالي فيه 
و»اعتقد انه متت معاجلة الكثير 
ولم يبق ســـوى جزئيات قليلة 
ممكن حسمها وعلى اجلميع ابداء 
قدر من املرونة من اجل العراق 

وسأدعـــم اي حــل توافقــي«.

طهرانـ  ا.ف.پ: اكد املرشد األعلى للجمهورية 
االسالمية آية اهلل علي خامنئي أمس ان الدول 
الغربية ستفشل في عزل ايران بسبب برنامجها 
النووي، موجها االنتقادات خصوصا إلى الواليات 

املتحدة وبريطانيا.
وقال خامنئي امام االالف من الذين اجتمعوا 
لالحتفال بعيد »الغدير« ان »زعماء الغرب الذين 
يتصرف بعضهم بتأثير من الصهاينة ال يفعلون 

غير الكذب« بشأن امللف النووي االيراني.
واضاف ان »اميركا تقف على رأس اعدائنا 

وبريطانيا هي االشنع بينهم«.
وتابع خامنئي كما نقل عنه التلفزيون الرسمي 
»حاول االميركان والصهاينة وغيرهم من قوى 
االســـتكبار على مدى ثالثني عامـــا ان يعزلوا 
ايران لكنهم فشلوا، وسيفشل مسعاهم بعون 

اهلل تعالى«.
من جانب آخر، انتقد الرئيس االيراني السابق 
اكبر هاشمي رفســـنجاني أمس اجواء انعدام 
التســـامح التي قال انها سائدة في ايران ودعا 

الى »توفير اجواء من احلرية« في البالد.
وافادت وكالة ايلنا القريبة من االصالحيني 
بأن رفســـنجاني اعرب خالل لقاءات مع طلبة 
اصالحيني في مشـــهد )شمال شرق( عن اسفه 
»للوضـــع الســـائد في البالد حتـــى اصبحت 

االنتقادات البناءة ال حتتمل«.

ودعا الرئيس الســـابق الذي مازال يتولى 
رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس 
اخلبـــراء الى »توفير اجواء مـــن احلرية« في 

ايران.
وقال مستندا الى ايات من القران ان »املجتمع 
اآلمن هو مجتمع مؤمن ال ينخره الظلم« مذكرا 
بان تلك كانت »اكبر اهداف الثورة« االسالمية 

سنة 1979.
ودعا الى »خلق اجـــواء من احلرية القناع 

اغلبية الشعب«.
كما دعا ايضا الى »االعتدال« مذكرا بانه حتدث 
عـــن ذلك في خطبة ألقاها في يوليو وادت الى 

عزله نسبيا في السلطة احلالية.
وقال »كنت دائما اقول انني ضد التطرف واذا 
ســـاد املجتمع االعتدال فستحل مشاكل كثيرة 

حالية«.
كذلك دعا رفسنجاني املعارضني الى »التعبير 
عن رأيهم في اطار الشرعية« وذلك عشية يوم 
احتجاجي جديد دعت اليه مجموعات معارضة 
اليوم. اال انه اضاف ان »القادة ايضا يجب ان 

يحترموا الشرعية«.
بيد أن السلطات حذرت مجددا املعارضة من 
اي تظاهرة »غير شرعية« االثنني مبناسبة »يوم 
الطالب« في ذكرى قمع شرطة الشاه تظاهرة 

طالبية سنة 1953.

أسامة بن الدن

عواصم ـ وكاالت: صرح وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس لشـــبكة تلفزيون ABC امس بأن 
الواليات املتحدة ال تعلم مكان وجود زعيم تنظيم 
القاعدة أســـامة بن الدن، كما أنها لم حتصل منذ 
سنوات على معلومات جديرة بالثقة ملعرفة مكان 

وجوده.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت باكستان تقوم 
مبا هو ضروري إللقاء القبض على بن الدن، قال 
غيتس »ال نعلم أين يتواجد أسامة. ولو كنا نعلم 

لكنا ذهبنا للبحث عنه«.
ويشير معظم اخلبراء إلى أن بن الدن يختبئ 
فـــي املناطق القبلية الباكســـتانية حتى وان كان 
البعض يعتقد أن أي مدينة باكستانية كبرى ميكن 

أن تكون أفضل ملجأ.
لكن األمر الوحيد املؤكد هو أنه فر أواخر عام 
2001 من أفغانستان ودخل إلى باكستان عبر والية 
وزيرســـتان الشمالية إحدى املناطق القبلية التي 
تتمتع بحكم ذاتي والتي تسكنها قبائل البشتون 
املعارضة تقليديا للسلطة املركزية في باكستان.

وكان احد مسلحي حركة طالبان القي القبض 
عليه في باكســـتان في االســـبوع املاضي قد قال 
إن لديه معلومات تشـــير الى ان بن الدن كان في 
افغانســـتان هذه الســـنة. اال ان غيتس قال إنه ال 

يستطيع تأكيد هذه املعلومات.
وقال املســـؤول األميركي ردا على سؤال حول 
آخـــر مرة كان لالجهزة األميركية علم اكيد مبكان 
وجود زعيم »تنظيم القاعدة«: »منذ سنوات عديدة 

خلت«.
ولم يستطع غيتس تأكيد املعلومات التي ادلى 
بها مقاتل طالبـــان املذكور، اذ ادعى انه التقى بن 
الدن مرات عديدة قبل احلادي عشـــر من سبتمبر 

.2001
من جهة أخرى، أقر ذو الفقار ماجسي حاكم اقليم 

بلوشستان أن باكستان ليس بإمكانها االعتراض على 
قيام طائرات االستطالع األميركية بشن غارات على 
بلوشستان، وقال »إن واشنطن تستطيع أن تفعل 

كل ما يحلو لها ألنها تدفع امواال لباكستان«.
وأضاف ماجســـي في تصريحات للصحافيني 
نقلتها صحيفة »ديلي تاميز« الباكســـتانية امس 
أن »باكســـتان ليس أمامها خيار في هذه املسألة. 
فاملرء ال ميكن أن يعترض على شـــخص يدفع له 
ماال« والواليات املتحدة تدفع لباكســـتان، لذا فإن 
الواليات املتحدة ميكن أن تفعل ما تريد وال تستطيع 

باكستان معارضتها«.

السودان: تحالف »جوبا« يدعو لتظاهرة
ما لم تقّر مجموعة قوانين قبل االنتخابات المقبلة

عواصمـ  العربية.نت: في موكب ســـيكون هو األول من نوعه، 
دعت قوى وأحزاب سياســـية وعدد مـــن منظمات املجتمع املدني 
وشخصيات سودانية مستقلة جماهيرها الى اخلروج في تظاهرات 
اليـــوم االثنني أمام البرملان الســـوداني للمطالبة بإجازة أكثر من 
ثمانية قوانني من ضمنها قانون األمن الوطني وقانون االستفتاء 

لسكان جنوب السودان قبل االنتخابات املقبلة.
وهدد حتالف إعالن جوبا لألحزاب الســـودانية حزب املؤمتر 
الوطني في ندوة حتضيرية للتظاهرة بإخراج الشعب إلى الشارع 

إذا لم جتاز تلك القوانني.
وقال باقان أموم األمني العام للحركة الشعبية إن االثنني سيكون 

يوما تاريخيا لبداية احلركة اجلماهيرية من أجل احلرية.
وقال كمال عمر األمني السياسي حلزب املؤمتر الشعبي املعارض 
بزعامة د.حسن الترابي في تصريحات صحافية إن القوى السياسية 
التي ستشارك في »املسيرة« أكملت الترتيبات القانونية خلروج 
املسيرة. وأضاف: لقد أخطرنا اجلهات الرسمية في مدينة أم درمان 
أن املسيرة ستتجمع أمام البرملان صباح االثنني )اليوم(، ومضى 
»قلنا لهم لدينا حشـــد جماهيري«. وقال »كما أبلغنا قواعدنا إن 
احلشد سلمي للتعبير عن موقف سياسي محدد«، مضيفا »جماهيرنا 

واعية وستلتزم بتلك البالغات من قياداتها«.
وشدد »نحن من جانبنا ملتزمون بأن املسيرة ستكون سلمية 
ولكن يخشى أن تندس فيها عناصر معادية لها وألهدافها وتستغل 
اجلمهرة ألشياء أخرى«، غير أنه اشار إلى أن »هناك ترتيبات من 

جانبهم متنع حدوث أي إخالل بأهداف املسيرة«.
من جهتـــه، قال قيادي في حزب معارض لصحيفة »الشـــرق 
األوســـط« اللندنية إن »الترتيبات القانونية« خلروج املظاهرة، 
قد اكتملت، وتوقع أن تكون ســـلمية »ما لم يندس فيها املناوئون 

ألهدافها«.
في املقابل، واصل حزب املؤمتر الوطني احلاكم بزعامة الرئيس 
عمر حســـن البشير حتفظه حيال املظاهرة، وقال إبراهيم غندور 
أمني التعبئة السياســـية بحزب املؤمتـــر الوطني في تصريحات 
صحافية، إن أي تعبير يتفق مع القوانني السارية في البلد ميكن 
للقوى السياسية أن تقوم به للتعبير عن رأيها، ونبه إلى أن »على 
كل من يبادر بأي تعبير أن يتحســـب مسبقا ألي نتائج قد تؤثر 
على ســـير حياة املواطنني، وأي تأثيرات سالبة أخرى رمبا تقع 

على أرواحهم أو ممتلكاتهم«.


