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 كشف ضابط تونسي رفيع من حرس الرئاسة 
التونسية عن دور كبير لعبه الرئيس املخلوع 
زين العابدين بن علي في اغتيال قادة فلسطينيني 

في منطقة قرطاج التونسية عام ١٩٩١.
  وأشار احلارس في تسجيل ڤيديو الى تورط 
زين العابدين في اغتيال الشهداء: صالح خلف 
واسمه احلركي «أبوإياد»، وهايل عبداحلميد 

العمري  املعروف بلقب «أبوالهول»، وفخري 
«أبومحمد» في تونس.

  وأوضح احلارس ان حادث االغتيال مت في 
منطقة قرطاج التونســــية عــــن طريق حمزة 
أبوزيد وقد مت قتل هذا األخير بأمر من الرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين بن علي لكي 
ال يفضح أمره إذ كانت له يد مع االستخبارات 

اإلسرائيلية.
  وصالح خلف اســــمه احلركي أبوإياد، هو 
سياسي فلســــطيني بارز من مؤسسي حركة 
حترير فلســــطني «فتح»، وهو قائد األجهزة 
األمنية اخلاصة ملنظمة التحرير وحركة فتح 
لفترة طويلة، أشــــيع انه زعيم منظمة أيلول 

األسود. 

 «بن علي» تورط في اغتيال قادة فلسطينيين في تونس

 الحكومة البحرينية تعد بإصالحات إدارية «علمية» تمهد إلصالحات شاملة 
 سفيرنا في البحرين: األوضاع في المنامة طبيعية وأحوال الكويتيين مطمئنة

(أ.پ)   بحرينيون يشيعون فاضل سلمان املتروك الذي سقط خالل أحداث أمس األول 

 صورة عن التلفزيون ملسيرة مؤيدة للزعيم الليبي معمر القذافي 

 املنامةـ  وكاالت: أكد سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
مبارك الصباح ان األوضاع في 
البحرين طبيعية ومســـتقرة 
وان أحـــوال الكويتيـــني فيها 

مطمئنة.
الســـفير عـــزام في    وقال 
تصريح لـ «كونا» ان البحرين 
ستبقى واحة أمن وأمان داعيا 
الى حتري الدقة واملوضوعية 
في ما يتم تداوله وعدم االلتفات 

الى اإلشاعات.
  وأوضح ان أحوال الكويتيني 
في البحرين مطمئنة واألوضاع 
مستقرة وطبيعية وأن السفارة 
تتابع أوضاع الرعايا الكويتيني 
فيها مضيفا انه ميكن االتصال 
بالســـفارة واجلهات الرسمية 

لالستفسار.
  مـــن جهته أكـــد محمد بن 
إبراهيم املطـــوع وزير الدولة 
لشؤون املتابعة البحريني أن 
اإلصالحات التي أقرها املشروع 
الوطني الشامل للملك حمد بن 
البالد  عيسى آل خليفة عاهل 
وأقرهـــا ميثاق العمل الوطني 
والدستور ال ميكن أن تتحقق 
بشكل مستمر إال بإصالح إداري 
قائم على أسس علمية تضمن 
للقطاعني العام واخلاص إدارة 
عصرية، وهذا ما يهدف مركز 
البحرين للتميز إلى تطبيقه من 

خالل مناهجه وأدواته.

ـ وكاالت: في حترك   طرابلس 
جديد رمبا لــــن يكون األخير في 
ليبيا، وعشية يوم الغضب الذي 
أعلن عنه ناشطون ليبيون اليوم، 
اندلعت مظاهرات في ليبيا مؤيدة 
للزعيــــم معمر القذافــــي وأخرى 
معارضة لها اشــــتبكت مع قوات 
الشــــرطة وعــــدد مــــن مناصري 

احلكومة.
  وفي هذا السياق، أفادت صحيفة 
قورينا الليبية أمس بأن ١٤ شخصا 
أصيبوا بجروح خالل اشتباكات 
مساء امس االول بني متظاهرين 
الليبيــــة في مدينة  وقوى األمن 
بنغازي، ونقلت الصحيفة املقربة 
من ســــيف االســــالم جنل العقيد 
القذافي عن مدير مستشفى اجلالء 
ـ بنغازي ان االشــــتباكات أوقعت 
أربعة عشر جريحا «تبني ان ثالثة 
منهم من املخربني، وعشــــرة من 
رجال االمن»، وقال مدير ملستشفى 
اجلالء انه «لم تســــجل أي حالة 
الذين مت إسعافهم»  خطيرة لدى 
وأكــــدت الصحيفة ان «الفعاليات 
الشبابية» املوالية للزعيم الليبي 
معمــــر القذافي مبدينــــة بنغازي 
«أنهت ليلة البارحة (أمس االول) 
مواجهات قصيــــرة مع مجموعة 
من املخربني قاموا بحرق وتهشيم 
سيارات للمواطنني وحاولوا إتالف 
ممتلكات عامــــة وقطعوا الطريق 
املارة»، ودارت اشــــتباكات  على 
بني الطرفــــني تدخلت قوات االمن 

لتفريقها، بحسب الصحيفة.
  واندلعت املواجهات في املدينة 
على خلفية اعتقال منسق مجموعة 

  ونقلت وكالة أنباء البحرين 
«بنا» عن املطوع قوله إن مركز 
البحرين للتميز جاء جتسيدا 
للفكر الثاقب لألمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
وتوجيهاتـــه الهادفة لالرتقاء 
بالعمل احلكومي، وحتقيق نقلة 
نوعية في مستويات الشراكة،  
والتكامل بني جميع املؤسسات 

أهالي أحداث سجن بوسليم فتحي 
تربــــل «لبثه إشــــاعة مفادها بأن 
سجن بوسليم يحترق وحثه من 
خالل مكاملــــات هاتفية املواطنني 
على اقتحام الســــجن»، حســــب 

الصحيفة.
  وأفرجت الســــلطات عن تربل 
بعد ســــاعات مــــن توقيفه «بعد 
اعترافه بتلك املكاملة أمامهم، على 
ان يســــتكمل معــــه التحقيق في 
وقت الحق» وذلك بعد قيام أهالي 
احداث سجن بوسليم حيث قتل 
عدد كبير من السجناء في ١٩٩٦، 

واألجهزة احلكومية.
  وأكـــد أن من بـــني البرامج 
اجليدة ملركز البحرين للتميز 
أنه أوجد مؤسسة خاصة اسمها 
«نادي التميز» الذي يضم فرق 
التميـــز في جميـــع الوزارات 
واملؤسسات، كما أن لدى املركز 
التميز  برنامجا لتطوير فرق 
ليكونوا مستشارين في التميز 

بالتجمهر امام مبنى مديرية األمن 
في بنغازي ثاني مدن ليبيا، بحسب 

الصحيفة.
  وقالت «قورينا» انه بعد االفراج 
عن تربل توجه املتظاهرون الذين 
كانوا يطالبون بإطالق ســــراحه 
اليهم  وأشخاص آخرون انضموا 
يحمل بعضهم «أســــلحة بيضاء 
من نوع واحــــد ويحملون قنابل 
مولوتــــوف مجهزة» الــــى ميدان 
الشجرة في بنغازي. وقد «قاموا 
بسد الطريق أمام املارة كما قاموا 
برمي احلجارة على الطريق العام»، 

ثم يتحولوا إلى خبراء في التميز 
ليشـــكلوا بذلك ثروة حقيقية 
للبحرين تســـهم فـــي عملية 
التنميـــة وقيادة البحرين إلى 

التميز في جميع القطاعات.
  الى ذلك، اكد الشـــيخ علي 
سلمان زعيم جمعية الوفاق التي 
متثل التيار الشيعي الرئيسي 
في البحرين ان نواب اجلمعية 

حسب الصحيفة.
  وفي مواجهة هؤالء املتظاهرين 
نظمت «فعاليات الشباب مبدينة 
الثورية  القــــوى  بنغــــازي مــــن 
واملنظمــــات الشــــبابية والطالب 
ومشــــجعي األنديــــة والروابــــط 
الشــــبابية االجتماعية» مسيرة 
سلمية نحو ميدان الشجرة «وهم 
يحملــــون صورا للقائــــد» معمر 
القذافي، حسب الصحيفة، وأضافت 
«اال ان ثلة من املخربني الذين هدفوا 
الى إثارة الفتنــــة وزعزعة األمن 
واالســــتقرار الذي تنعم به البالد 

قـــرار تعليق  لن يعودوا عن 
عضويتهم في مجلس النواب 
قبل حتـــول البالد الى «ملكية 
دستورية» يكون فيها «حكومة 

منتخبة» من قبل الشعب.
  ونأى بنفســـه عن مطالب 
الـنـظـام» ككل،  «إســــــقــاط 
أعلن عن تظاهرة تشارك فيها 
جمعية الوفاق بعد غد السبت 

في دوار اللؤلؤة.
  وقال ســـلمان فـــي مؤمتر 
صحافي ان «الوفاق لن تعود عن 
قرارها تعليق عضوية نوابها 
في مجلس النواب اال بتحقيق 
املطلب الرئيسي وهو التحول 

الى امللكية الدستورية».
  واضاف ان هـــذه «امللكية 
الدستورية يكون فيها الشعب 
مصـــدر الســـلطات وتكـــون 
فيهـــا احلكومـــة منتخبة من 
الشعب ويكون للشعب احلق 
في محاســـبتها اذا فشلت في 
حتقيق اهدافها وانتخاب حكومة 
غيرها»، وقال في هذا السياق 
ان «ســـبع جمعيات سياسية 
تدعم مطالـــب املعتصمني في 

دوار اللؤلؤة».
  واضاف ان هذه اجلمعيات 
«ستقوم مبسيرة السبت املقبل 
الى دوار اللؤلؤة للتعبير عن 
تضامنها مع احملتجني»، وعن 
مبادرة العاهل البحريني حمد 
بن عيسى آل خليفة الى تشكيل 
جلنة حتقيق في مقتل متظاهرين 
، قال سلمان ان «مبادرة عاهل 
البالد ايجابية وقدر لعاهل البالد 
هذه االطاللة السريعة». اال انه 
اضـــاف ان املبادرة «خلت من 
الذي ينتظره  السياسي  االفق 
الشعب عن االصالح السياسي 
(امللكية الدستورية) والتداول 

السلمي للسلطة». 

قاموا برشقهم باحلجارة».
  وقالت قورينا ان «شخصيات 
ليبية معارضة تتمتع بجنسيات 
أميركية واجنليزية وتقيم في كل 
من اميركا وبريطانيا بدأت شــــن 
حملة حتريضية منذ عدة ايام عبر 
قناة احلــــرة االميركية من بينها 
محمود شمام وآخرون بهدف زعزعة 

األمن واالستقرار في ليبيا».
  وتشير الصحيفة بذلك الى نداء 
وقعته قوى سياسية وشخصيات 
ليبية في املنفى االثنني للمطالبة 
بتنحي القذافي الذي يحكم ليبيا 
منذ ١٩٦٩، وبانتقال سلمي في ليبيا 

نحو مجتمع تعددي.
  وفي تواصل للمظاهرات املؤيدة 
للزعيم الليبي، شهدت مدن طرابلس 
الليبية  وبنغازي وسرت وسبها 
أمس مســــيرات مؤيــــدة وعرض 
التلفزيــــون الليبــــي لقطات عن 
املســــيرات املؤيدة للقذافي والتي 
أكد املشاركون فيها على أن «سلطة 
الشعب خيار تاريخي استراتيجي 
ال بديل عنه «و» أنهم درع للثورة 
وحصنها املنيع ضد أي متربص أو 

خائن أو عميل ومأجور».
الفضائية  القنـــوات    ودعوا 
وما أطلقوا عليه «قنوات العار 
والعمالء» أن يصوروا ويشاهدوا 
حقيقة اجلماهير تؤكد «التالحم» 
مع قائدها «القذافي» في إشارة 
إلى اللقطات التي عرضتها بعض 
القنوات الفضائية وتظهر إقدام 
الشـــرطة الليبيـــة على تفريق 
مظاهرة عائالت سجن أبوسليم 

بالقوة.  

 ليبيا: اشتباكات وجرحى عشية «يوم الغضب» 

 طهران تتوعد قادة المظاهرات بالمحاكمة  وتنظم مسيرات مضادة غداً 
 عواصم ـ وكاالت: أعلن املتحدث باســــم 
السلطة القضائية غالم حسني محسني ايجئي 
أمس انه ستتم محاكمة قادة التظاهرات التي 
انطلقت يوم االثنني املاضي في طهران وعدة 
مدن إيرانيــــة تضامنا مع الثورة املصرية. 
ونســــبت وكالة مهر لألنباء شبه الرسمية 
الى ايجئي قوله «ان قادة الفتنة سيحاكمون 
بالتأكيد». وأضاف انه مت اإلفراج عن الكثير 
من معتقلي ما أســــماه بـ «أحداث الشغب» 
يوم االثنني املاضي في الساعات األولى من 

اعتقالهم.
  وقال «انه ســــيتم بالتأكيد تقدمي الئحة 
اتهام ضد مثيري الفتنة والعناصر الرئيسية 
املتسببة في احداث الشغب يوم االثنني ألنهم 
دعــــوا الناس مجددا الى إثارة االضطرابات 
واإلخــــالل باألمن وإضرام النار في األموال 
العامــــة». وأضاف «ال ميكن التســــامح مع 

األعمال األخيرة لقادة الفتنة».
  وقال «بعد أن قدمت لهم النصيحة من قبل 
جميع احلريصني وحتذير املقربني اليزالون 
يصرون على ارتكاب أعمالهم اإلجرامية وغير 
القانونية ولــــذا عليهم ان ينتظروا صدور 

الئحة االتهام بحقهم».
  وأشــــار الى ان «قادة الفتنة» في الوقت 
احلاضر «هم مدانون لدى الرأي العام اإليراني 

والشعب مستاء منهم جدا حتى انه طالب 
اجلهاز القضائي بالتصدي لقادة الفتنة».

  وعن عــــدد املعتقلني قال «من الطبيعي 
ان يتم اعتقال أفراد في مثا هذه األحداث إال 
أنه وبعد إجراء حتقيق اولي مت اإلفراج عن 
بعضهــــم كما مت في وقت الحق اإلفراج عن 
الكثير من املعتقلــــني في حني أن املجرمني 

اليزالون معتقلني».
  ورغم حديث ايجئي عن محاكمة «مثيري 
الفتنة»، أفاد التلفزيون اإليراني على موقعه 
االلكتروني بأن مواجهات وقعت أمس بني 
مؤيدين للحكومة شاركوا في تشييع شخص 
قتل خــــالل التظاهرات املناهضة للحكومة 
االثنني «وعدد صغير من االشخاص يبدو 

انهم مرتبطون» باملعارضة.
  وقال التلفزيون ان «طالبا واشــــخاصا 
مشاركني في جنازة الشــــهيد صانع جاله 
في جامعة طهران للفنون اجلميلة اشتبكوا 
مع عدد صغير من االشخاص يبدو انهم من 

حركة مثيري الفتنة».
  واضاف ان مؤيدي النظام متكنوا وهم 
«يرددون هتافات «املــــوت للمنافقني» من 
ابعادهم عن املكان». وتشــــير الســــلطات 
اإليرانيــــة بتعبير «املنافقــــني» الى حركة 
مجاهدي خلق، ابرز حركة مسلحة معارضة 

للنظام االيراني. كما أوردت وسائل االعالم 
الرسمية ان االشــــتباكات وقعت فيما كان 
مؤيدون للنظام بينهم نواب وعناصر من 
احلرس الثوري يتظاهرون خالل تشــــييع 
صانع جاله هاتفــــني «املوت ألميركا املوت 
السرائيل املوت لبريطانيا املوت للمنافقني 
املوت ملوســــوي وكروبي» في اشــــارة الى 
مير حسني موسوي ومهدي كروبي زعيمي 
املعارضة. وقتل صانــــع جاله وهو كردي 
سني خالل تظاهرات معادية للحكومة نظمها 
انصار زعيمي املعارضة االثنني. لكن انتماء 
جاله كان موضع خالف أمس اذ يؤكد انصار 
النظام انه من متطوعي الباسيج فيما تقول 

املعارضة انه من صفوفها.
  واوردت وكالة االنباء الرسمية (ايرنا) ان 
«هذا الطالب اجلامعي قتل في جوار ساحة 
االنقالب بطلقات نارية وكان طالبا في الفنون 

اجلميلة ومدافعا عن النظام».
  غير ان موقع راهسبز.نت املعارض قال 
ان جاله كان «مؤيدا ملوســــوي وعضو في 
احلركة اخلضراء» بزعامة موســــوي التي 
انطلقت احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي جناد. وأورد املوقع ان «عائلته 
خضعت لضغوط للقول انه من الباســــيج 

ومن انصار احلكومة».

  من جهتهما، أدان زعيما املعارضة اإليرانية 
أمس قمع املظاهــــرات املناهضة للحكومة 

ورفضا أي ارتباط لها بدول أجنبية.
  وقال رئيس الوزراء السابق مير حسني 
موسوي في موقعه االلكتروني «تريد املوجة 
اخلضراء فحسب حتقيق قيم الثورة (١٩٧٩) 
واحلرية وتنفيذ الدستور وتعتمد تلك احلركة 
على قوة الشــــعب اإليراني ال على أطراف 

خارجية».
  وقال رجل الدين املعتدل «لكن بدال من 
التهديدات يتعني أن تطلقوا (احلكومة) سراح 
جميع الســــجناء السياسيني وتوقفوا قمع 
الشعب وتسمحوا بحرية الصحافة وااللتزام 
بدســــتوركم». إال أن السلطات اإليرانية ال 
يبدو أنها ستقف عند هذا احلد حيث دعت 
الى تظاهرة للتنديد بحركة املعارضة غدا 
اجلمعة كما أفاد التلفزيون الرســــمي على 

موقعه اإللكتروني.
  وأعلن مجلس تنســــيق نشــــر الدعوة 
اإلسالمية ان «شعب طهران النبيل سينزل الى 

ساحة انقالب بعد صالة اجلمعة بقوة».
  وقال ان املشاركني في التجمع «سيعبرون 
عن حقدهم وغضبهم للجرائم الوحشــــية 
والتحركات املســــيئة لقادة مثيري الفتنة 

وحلفائهم املنافقني وامللكيني». 

 اإلمارات تضاعف عدد الهيئة الناخبة 
ألعضاء المجلس الوطني االتحادي 

 تجدد االشتباكات واتهام مؤيدي الرئيس بـ «البلطجة» و«الوحشية»

 اليمن: المعارضة تدعو لتغيير النظام بالحوار 
وتهدد باالنضمام للمتظاهرين 

 دبيـ  أ.ف.پ: قرر رئيس دولــة اإلمـــارات الشــــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان مضــاعفة عدد أعضاء الهيئة الناخبة التي تختار نصف 

اعضاء الـمجلس الوطني االحتادي الهيئة التمثيلية االستشارية.
ــكيل هيئة ناخبة في كل امارة تتألف  ــب القرار، سيتم تش   وبحس
ــي املجلس الوطني  ــن ٣٠٠ ضعف عدد ممثلي االمارة ف ــد أدنى م كح
ــي اول انتخابات عرفتها  ــادي، اي ضعف ما كانت عليه احلال ف االحت

البالد قبل ٤ سنوات.
ــن األمني العام للمجلس الوطني    ونقلت صحيفة اإلمارات اليوم ع
ــدد الناخبني وفقا للقرار  ــالم املزروعي قوله ان «ع االحتادي محمد س

اجلديد سيكون على مستوى الدولة ١٢ الف ناخب حدا أدنى».
  واضاف «على مستوى كل امارة سيكون على النحو اآلتي: أبوظبي 
ــارقة ١٨٠٠ ناخب ولها  ٢٤٠٠ ناخب وعدد املقاعد ٨، ومثلها دبي، والش

٦ مقاعد، ومثلها رأس اخليمة.
  أما عجمان وأم القيوين والفجيرة فلكل منها ١٢٠٠ ناخب و٤ اعضاء 

في املجلس لكل إمارة».
ــاء املجلس عن كل امارة،  ــتختار الهيئات الناخبة نصف اعض   وس
ــارقة وراس  ــي ٤ اعضاء لكل من ابوظبي ودبي و٣ اعضاء للش وبالتال

اخليمة، وعضوان لكل من ام القيوين والفجيرة وعجمان.
  ولم يتم بعد حتديد موعد لالنتخابات املقبلة بالرغم من انتهاء والية 

املجلس املنتخب في ٢٠٠٧.
ــاك تقدم تدريجي  ــادة االماراتية وعدت بأن يكون هن ــت القي   وكان

باجتاه مزيد من املشاركة السياسية.
ــت هيئات ناخبة معينة انتخبت للمرة االولى في ٢٠٠٧ نصف    وكان
ــوا من أصل ٤٠، بينما  ــاء املجلس الوطني االحتادي اي ٢٠ عض اعض

عني حكام اإلمارات النصف اآلخر. 

  صنعاءـ  وكاالت: اشتبك مؤيدو الرئيس اليمني 
علي عبداهللا صالح أمس لليوم الرابع على التوالي 
مع متظاهرين من الطالب املعارضني له ما أسفر 
عن إصابة أربعة أشـــخاص علـــى األقل بجروح، 
وإضافة إلـــى اجلرحى، مت االعتداء بالضرب على 
ثالثة صحافيني خالل املواجهات التي اندلعت أمام 
مبنى جامعة صنعاء الذي بات يشكل معقل احلركة 

االحتجاجية املطالبة برحيل صالح.
  واتهم متظاهرون معارضون «بلطجية» تابعني 
للحزب احلاكم باالعتداء «بشكل وحشي» عليهم كما 
أكدوا وجود شرطيني بثياب مدنية بني املعتدين، 
وقال رئيس احتاد طالب جامعة صنعاء رضوان 
مسعود لوكالة «فرانس برس» ان «بالطجة وأنصار 
احلزب احلاكم يريدون من طالب اجلامعة اخلروج 
إلى أمام اجلامعة لكي حتصل مجزرة، لكن الطالب لن 
يثنيهم أي عمل يقوم به احلزب احلاكم عن مواصلة 
ثورتهم»، وتسلح بعض املوالني للنظام بالعصي 

واحلجارة واجلنبيات (اخلناجر التقليدية).
  وانطلق املتظاهرون من اجلامعة باجتاه ميدان 
الســـبعني حيث قصر الرئاســـة، إال ان املئات من 
مناصري صالح صدوهم على الفور، وجتددت في 
وقت الحق املواجهات داخل مبنى اجلامعة فأطلقت 
الشـــرطة عيارات حتذيرية في الهواء، إلى ذلك، 
نفذ مئات القضاة اليمنيـــني اعتصاما أمام مبنى 
وزارة العدل للمطالبة بتعزيز استقاللية القضاء 
وبإقالة مجلس القضاء األعلـــى، وبدأ االعتصام 
منذ الثالثاء إال ان أعداد املعتصمني ازدادت بشكل 
كبير أمس، فيما قدم بعـــض القضاة من مناطق 

أخرى في اليمن.
  وأكد املعتصمون انهم يطالبون «بإقالة مجلس 
القضاء األعلى بجميـــع أعضائه مبن فيهم وزير 

العدل»، من جانبهـــم أكد عدد من قيادات ائتالف 
أحـــزاب املعارضة اليمنية «اللقاء املشـــترك» أن 
املعارضة لم تتهرب من املشـــاركة في املظاهرات 
املطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمنى على عبداهللا 
صالـــح، لكنها تفضل في الوقـــت الراهن اللجوء 
للحوار لتغيير منهج النظام ال إسقاطه، مشددين 
على أنهم إذا فشلوا في هدفهم، أو إذا استمر النظام 
في سياساته القمعية «فسينضمون للمظاهرات 

املطالبة بإسقاطه».
  وقال محمد عبد امللك املتوكل الرئيس الدوري 
ألحزاب اللقاء املشـــترك (اكبـــر تكتالت أحزاب 
املعارضة) «إن خروج (اللقاء) املشترك بقياداته 
الكبيرة بتلك املظاهرات معناه وجود هيمنة على 
حركة الشباب» وهو ما يرفضه، حيث شدد على 
ضرورة «اضطالع الشباب مبسؤوليتهم باعتبارهم 

صناع املستقبل ومالكه».
  وأضـــاف: «لكن العمل السياســـي يحتاج إلى 
احلوار، فإذا ثبتت جدية النظام في احلوار معنا 
كأحزاب معارضة، فسنمضي، في احلوار لم ال، نحن 
نتحرك عبر العمل املؤسسي والشباب يخرجون 
بطريقة عفوية غير مؤسسية لكن حركتهم مهمة 
جدا». من جهته، أكد سلطان العتواني األمني العام 
حلزب، «التنظيم الوحدوي الناصري» أن أحزاب 
«اللقاء املشترك» ليست بعيدة عما يجرى بالشارع 
«لكنهـــا حتاول أن تفتح صفحـــة جديدة للحوار 
مع احلزب احلاكم لعل وعسى أن يؤدى ذلك إلى 
جتنب ما ال يحمد عقبـــاه، كما هو حاصل اليوم 
في بعض الســـاحات، لكن إذا لم جند اســـتجابة 
حقيقية من قبل الســـلطة احلاكمة على من خالل 
إحداث إصالحات وتغيير حقيقي فإننا ســـنكون 

مع جماهير شعبنا».  

ــقط في مواجهات االثنني     (أ.ف.پ) ــييع صانع جاله الذي س  إيرانيون يحملون صورا والفتات تتهم كروبي بالعمالة ألميركا خالل تش


