
عربية وعالمية
السبت 3 نوفمبر 2012

 26
ميقاتي يربط التغيير احلكومي بالبديل.. وجونز حلكومة تعكس التطلعات

اتصال توضيحي من احلريري أعاد املياه إلى مجاريها مع جنبالط
واملشنوق يكشف عن صورة لعنصر من حزب اهلل في مسرح اغتيال احلسن!

قضائ���ي ل� »األنب���اء« ان الكثير 
مما تنش���ره بعض الصحف عن 
هذه اجلرمية من نس���ج اخليال 
خصوص���ا ما يتناول منه بعض 
الشهود واملشاهدات لكن املصدر 

توقع معطيات جديدة.
إلى قاضي  وقد احيل االدعاء 
التحقيق العدلي نبيل وهبي الجراء 
املذكرات  التحقيقات واصدار كل 
التحقيق محليا  التي يتطلبه���ا 

ودوليا.
في هذا الوقت، حتدث النائب 
نهاد املش���نوق )كتلة املستقبل( 
عن وجود احد عناصر حزب اهلل 
في مسرح جرمية اغتيال اللواء 
وس���ام احلسن، وانه مت التعرف 

عليه من خالل صورته.
وقال ان هذا الش���خص واحد 
من ثالث���ة كانوا في املكان، ودعا 
قاضي التحقيق العسكري رياض 
ابوغي���دا الى اتخ���اذ االجراءات 
السابق  الوزير  الالزمة في ملف 

ميشال سماحة.
وتساءل النائب املشنوق عما 
اذا كان اهالي طرابلس يتقبلون 
رئاسة ابن مدينتهم حلكومة بني 
اعضائها وزراء من حزب يواجه 
اربعة من اعضائه قرار اتهام بجرم 
الرئيس رفي���ق احلريري؟  قتل 
هل يتقبلون رئيس حكومة من 
مدينته���م ال وقت لديه للرد على 
قوى االمن ف���ي محاولة اغتيال 

النائب بطرس حرب؟
ورد النائب حسن فضل اهلل 
)حزب اهلل( على ما وصفه باالتهام 
الذي اطلقه النائب املشنوق جتاه 
ح���زب اهلل، خصوصا ما يتعلق 
بوجود صورة في مسرح اجلرمية 
لعنصر من حزب اهلل بالقول ان 
هذا االتهام خطير، لكنه مفبرك، 
كما تعودنا على االتهامات مبا فيها 

اتهامات احملكمة الدولية.
النائب املشنوق نفى ان يكون 
مرشحا لرئاسة احلكومة، وقال ردا 
على سؤال: اعوذ باهلل، املطلوب 
رئيس حكومة حيادي، انا لست 

حياديا، انا مع 14 آذار.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

تغيي����ر يحتاج ال����ى حوار جدي 
صريح ومسؤول.

الراعي وجه دع����وة للرئيس 
سليمان للمشاركة في احتفال يقام 
في حاضرة الڤاتيكان مبناس����بة 
ترقيته والكرادل����ة اجلدد في 24 

اجلاري.
في السياق احلكومي، يبدو ان 
موجة املطالبة باسقاط احلكومة 
س����تهدأ بع����د اتص����ال احلريري 
الرئيس  ان  بجنبالط، ولوح����ظ 
ميقاتي قال نعم الستقالة احلكومة 
ثم يتبعها بكلمة ولكن بعد التفاهم 

على البديل.
هذه »الالزمة« كررها ميقاتي 
امس امام مساعدة وزيرة اخلارجية 
االميركية اليزابيث جونز عندما 
ابلغته حاج���ة البلد الى حكومة 
جديدة، واضاف على موقع تويتر 
امس يقول: ال يجوز في اي صراع 
سياس���ي ان جند انفس���نا امام 
الطائفية السياس���ية واملذهبية، 
وقال: انا ال اريد شهادة من احد، 
ألن ال احد اكثر مني حرصا على 
الطائفة الس���نية، وال احد ميكن 
ان يلغي احدا في لبنان، النسيج 
اللبناني املختلط نعمة يجب ان 

نعمل الجلها ونحافظ عليها.
ووزعت السفارة االميركية في 
بيروت بيانا عن محادثات جونز مع 
كبار املسؤولني رسميني وحزبيني 
النائ���ب وليد جنبالط  وآخرهم 
ود.س���مير جعجع والعماد جان 
قهوجي قائد اجليش، اوضح ان 
الشعب اللبناني يستحق حكومة 
تعكس تطلعاته، كما عبرت عن 
دعمها جلهود رئيس اجلمهورية 
وللجهود املس���ؤولة التي يبذلها 
قادة آخرون للتش���اور بش���أن 
االنتقال الى حكومة جديدة. واثنت 
جونز على عمل االمم املتحدة في 
توفير املساعدة لالجئني السوريني 
والعراقيني والفلس���طينيني في 

لبنان واملنطقة.
في هذه االثناء، ادعى النائب 
العام التمييزي حامت ماضي على 
مجهول���ني بجرم اغتي���ال اللواء 
وس���ام احلس���ن، وق���ال مصدر 

اكدت مصادر رئاسة اجلمهورية 
ان الرئي����س س����ليمان اكد خالل 
الكاردينال  البطريرك  اس����تقباله 
بشارة الراعي ان ما يهمه هو سالمة 
احلياة السياسية وسلوك طريق 

احلوار.
في املقابل، نقل عن الكاردينال 
الرئيس  الراعي تقديره لدع����وة 
للحوار بهدف العبور الى مرحلة 
سياس����ية افضل، مالحظا ان كل 

بقتل اللواء وسام احلسن كان كافيا 
وان ما قاله الرئيس احلريري في 

جنبالط لم يكن مالئما.
وأوفد جنب����الط عضو كتلته 
الوزير وائل ابوفاعور الى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ش����اكرا 
له تأجيل اجللسة النيابية العامة، 
مشددا على حماية لبنان من االخطار 

احمليطة، كما قال ابوفاعور.
بالعودة الى املوضوع احلكومي، 

جنحت مساعي الرئيس ميشال 
سليمان في اعادة املياه الى مجاريها 
بني رئيس احلكومة السابق سعد 
احلريري وبني رئيس جبهة النضال 
الوطني ولي����د جنبالط، واجرى 
احلريري اتصاال هاتفيا توضيحيا 
بالنائب جنبالط ليل اول من امس 
مؤكدا على العالقة التحالفية بني 

املختارة وبيت الوسط.
مفوض االع���الم في احلزب 
التقدمي االشتراكي رامي الريس 
اذاع بيان���ا باس���م احلزب جاء 
فيه قوله: انه متاشيا مع رغبة 
بإبقاء  الرئيس ميشال سليمان 
قناة احلوار مفتوحة بني الفرقاء 
اللبنانيني، اج���رى رئيس تيار 
املستقبل الرئيس سعد احلريري 
اتصاال هاتفي���ا برئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، 
واشار البيان الى ان احلديث كان 
وديا وتناول التطورات السياسية 
الراهنة، وأكد جنبالط للحريري 
ان طلبه الوحيد هو دعم رئيس 
اجلمهورية في جهوده املستمرة 
حلفظ االستقرار وحماية السلم 

االهلي.
العام  من جهت����ه، رأى االمني 
لتيار املس����تقبل احمد احلريري 
ان جمهور احلزب االش����تراكي لم 
يفاجأ بكالم زعيمه ألنه مدرك حلجم 
التهديدات التي يتعرض لها والتي 
يعرفها اجلميع، وسببها السالح 
غير الشرعي، مش����يرا الى ان ما 
يجمع تيار املستقبل مع التقدمي 
االش����تراكي كفي����ل مبعاجلة كل 

اخلالفات التي تظهر الى العلن.
وكان احلريري اجرى مداخلة 
»تويترية« اثناء مقابلة تلفزيونية 
جلنبالط كرر فيها رفضه استقالة 
وزراء حزبه قب����ل تأمني التفاهم 
على حكوم����ة بديلة، معتبرا � اي 
احلريري � ان جنبالط موجود في 

احملور السوري � االيراني.
ورأى النائب اكرم شهيب عضو 
كتلة جنبالط النيابية ان في قول 

احلريري »ظالمة« جلنبالط.
وقال مص����در متابع في بعبدا 
ان اتهام جنبالط للنظام السوري 

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال عائلة اللواء الشهيد وسام احلسن  

هوالند في بيروت غداً ببرنامج يقتصر على القصر اجلمهوري 
أكد مصدر رسمي لبناني لـ »األنباء« ان 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند سيقوم 
بزيارة عمل لثالث ساعات الى لبنان يوم 

االحد املقبل، ويقتصر برنامجها على القصر 
اجلمهوري، حيث يصل والوفد املرافق له 

الى مطار رفيق احلريري الدولي عند الساعة 
الثامنة صباحا ويكون في استقباله نائب 

رئيس احلكومة سمير مقبل، ينتقل بعدها الى 

القصر اجلمهوري حيث تقام مراسم االستقبال 
الرسمية تعقبها قمة ثنائية بينه وبني الرئيس 
اللبناني العماد ميشال سليمان تعقبها ترويقة 
عمل تستكمل خاللها احملادثات املوسعة، ومن 

ثم يعقد هوالند وسليمان مؤمترا صحافيا 
مشتركا يغادر بعدها الرئيس الفرنسي عند 

الساعة احلادية عشرة ظهرا.
بيروت ـ داود رمال  ٭

أكد أن مسلسل االغتياالت عاد ليطول قيادات 14 آذار

الهبر لـ »األنباء«: حكومة ميقاتي صدى مطيع للنظام السوري

أطراف في 14 آذار تتجه ملقاطعة احتفال االستقالل تفاديًا للقاء ميقاتي
وفق مصادر متابعة، فإن لبنان 
دخل مرحلة مفتوحة من الشلل 
السياس���ي نتيجة انسداد أفق 
احللول املتعلقة باألزمة احلكومية 
الراهنة نتيجة اصرار املعارضة 
على تش���كيل حكوم���ة انقاذية 
حيادية ودعوة احلكومة امليقاتية 
الى االستقالة مقابل رفض القوة 
الرئيسية في االكثرية، اي حزب 
اهلل، س���لوك هذا اخليار ومعه 

النائب وليد جنبالط.
املصادر لم تس���تبعد ارتفاع 
الداخل���ي  الص���راع  منس���وب 
وارتداداته على الش���ارع، اال ان 
االم���ور ال توحي بخروجها عن 
السيطرة وذهاب الوضع في لبنان 
نح���و الفلتان الكامل والفوضى 
القرار  الش���املة، ألن  االهلي���ة 
االقليم���ي والدولي مازال يعمل 

إلبقاء الوضع ممسوكا.

املص���ادر قالت ان اخلطوات 
املتأني���ة الت���ي يتخذها رئيس 
الى  اجلمهورية توحي احلاجة 
عب���ور املرحلة بأقل اخلس���ائر 
املمكنة وبهدوء ورصانة للتأسيس 
ملرحلة مقبلة وحكومة تدير ملف 
االنتخاب���ات النيابية في افضل 

الظروف.
وحتدث���ت املص���ادر ع���ن 
خطوات متس���ارعة قد تظهر 

بدءا من االسبوع املقبل وسط 
استعدادات لتهيئة الظروف من 
اجل حل يس���بق احتفال عيد 
االستقالل، ألن هناك اطرافا عدة 
م���ن قوى 14 آذار قد تتجه الى 
مقاطعة عيد االستقالل لتتفادى 
لقاء ميقاتي واالعتراف به رئيسا 
للحكومة، ما يشوه احلضور 
اللبناني اجلامع في هذه املناسبة 

الكبيرة.

املصادر شددت على اهمية 
اعطاء هام���ش كبير للرئيس 
ميشال سليمان الجناز تسوية 
حتت اعالن سقف بعبدا، على 
ان تضمن هذه التسوية تسمية 
ش���خصية حيادية لرئاس���ة 
احلكومة اجلدي���دة، وتضمني 
البيان ال���وزاري اجلديد فقرة 
واحدة تتمثل في تبني اعالن 
بعبدا، وان تأخذ احلكومة على 

انتخابي  عاتقها وضع قانون 
جديد وقيادة املرحلة االنتقالية 
حتى اجناز االنتخابات النيابية 
نهاية الربيع املقبل، اال ان املصادر 
استبعدت التوصل الى حلحلة 
قريب���ة للمأزق احلالي نتيجة 
اتساع رقعة اخلالف والتباعد 
بني االطراف الداخلية وتصاعد 

االستقطاب السياسي.
بيروت ـ محمد حرفوش  ٭

األخيرة وس����يطرة دويلة حزب 
اهلل عل����ى الدولة، مظل����ة إلفقار 
لبنان على املس����توى االقتصادي 
واالجتماعي وأصبح اجلميع مهددا 
بعد انكشاف الوضع األمني عبر 
اغتيال اعلى مرج����ع امني، الذي 
كان يش����كل احلماي����ة والضمانة 
والطمأنين����ة للبالد. ان احلكومة 
فش����لت في توفير مقومات بقاء 
الدولة واملؤسسات، لقد كانت هناك 
فرصة جدية امام الرئيس جنيب 
ميقاتي على املستوى الوطني بعد 
اغتيال اللواء احلسن، عبر تشكيل 
حكومة شراكة برئاسة ميقاتي او 
غيره، لتمتص النقمة وعدم استيراد 
املشاكل واألحداث من سورية، ولكن 

ميقاتي لم يتجرأ ويفعل ذلك. 
 ٭ بيروت ـ أحمد منصور

لذلك فإن ف����ي املخابرات وقضايا 
االغتياالت هن����اك تعدد مصادر، 
فرمبا يكون املسؤول محورا واحدا 
او محورين، لكن هناك تعدد في 
اجهزة التنفيذ م����ن خالل القدرة 
املؤسساتية احلاضرة في لبنان 
والتي ه����ي اكثر ق����وة وتنظيما 
وتنفي����ذا، وهي ام����ن حزب اهلل 
اللبناني  القضاء  وسالحه، داعيا 
الى حتديد اجلهات املسؤولة عن 
عملي����ات االغتيال وفق املقاييس 
املتوافرة لديه، السيما بخصوص 

جرمية اللواء احلسن.
وتطرق الهب����ر الى احلكومة، 
فرأى انها صدى ومطيعة للنظام 
السوري، معتبرا ان بقاءها خدمة 
حلزب اهلل وللنظام السوري، وقال: 
لقد باتت احلكومة بعد التطورات 

الفرقاء السياسيني، من 8 و14 آذار، 
وخصوصا املهددين وعلى رأسهم 
النائب وليد جنبالط ود.س����مير 
جعجع والنائب س����امي اجلميل 
وحتى رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، محمال مسؤولية اغتيال اللواء 
احلس����ن لألجهزة التابعة للنظام 
السوري وعمالئه في لبنان. وتابع 
الهبر: على صعيد القضاء، وبعد 
اغتي����ال الرئيس الش����هيد رفيق 
احلري����ري، اتهم القض����اء اربعة 
اشخاص من حزب اهلل واستكمل 
االته����ام ألش����خاص آخرين، وان 
محاولة اغتيال النائب اجلميل التي 
نبه إليها اللواء احلسن كانت تؤشر 
لعدة امور، باإلضافة الى ضلوع 
عناصر من حزب اهلل في محاولة 
النائب بط����رس حرب،  اغتي����ال 

ولف����ت الهبر ف����ي تصريح ل� 
»األنباء« الى ان مسلسل االغتياالت 
عاد مجددا يضرب قيادات 14 آذار، 
والذي كان ب����دأ باغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، مؤكدا ان 
اللواء الشهيد وسام احلسن كان 
ميثل مظلة امنية للبالد، مش����يرا 
الى ان عملية اغتياله شكلت إشارة 
لقيادات 14 آذار، ان احلماية األمنية 
يشوبها نوع من التفلت، معتبرا 
انها حرب مخابراتية على لبنان 
ومؤسساته األمنية من قبل دويلة 
حزب اهلل وحلفاء النظام السوري 
واحملور الس����وري االيراني الفتا 
الى ان اغتيال اللواء احلسن يؤكد 
االنكش����اف االمني لدى االجهزة 
الهبر  اللبنانية. وأضاف  االمنية 
ان شعبة املعلومات حتمي جميع 

نبه عضو كتلة حزب الكتائب 
النائب فادي الهب����ر من خطورة 
الذي يعيشه  السياسي  االنقسام 
السلبية على  لبنان وانعكاساته 
مجمل األوضاع والقضايا، مشيرا 
الى انه ميكن بعود كبريت إشعال 
لبنان كله، معتبرا انه يجب إسقاط 
احلكومة بأي طريقة كانت، عبر 
االط����ر الس����لمية وحت����ى لو في 
الش����ارع، الفتا الى ان قيادات 14 
آذار يتعرضون مجددا لالغتيال، 
داعيا الى حمايتهم حيث يذبحون 
على مذبح الوطن منذ العام 1975، 
من كمال جنبالط الى بشير اجلميل 
واملفتي حس����ن خال����د والرئيس 
احلريري وصوال حتى يومنا هذا، 
معتبرا ان اجلالد والقاتل واحد، ذلك 

الذي يذبح شعبه في سورية.

فادي الهبر

تقرير إخباري

بعد حلظة اإلعالن عن استشهاد اللواء وسام احلسن في 2012/10/19 
ظهر تطابق في املواقف بني الرئيس سعد احلريري ورئيس جبهة 

النضال الوطني وليد جنبالط خصوصا في توجيه االتهام الى النظام 
السوري بعملية التفجير. انقلبت األمور فجأة بعد ساعات وبدأ 

التصويب على احلكومة، وباجتاه الرئيس جنيب ميقاتي شخصيا، 
فانطلقت عربة التباين بني الرجلني، ولكن حتت سقف الصداقة 

الراسخة، والتي تعززت في لقاء باريس الشهر املاضي.
أوفد جنبالط الوزير غازي العريضي الى الرئيس فؤاد السنيورة في 
محاولة لتصويب األمور وللتفاهم على مواجهة املرحلة بتشارك يكفل 

تطويق مخطط القتلة الذين أرادوا من اغتيال اللواء احلسن اشعال 
فتنة مذهبية بل وحرب أهلية يصنع بداياتها التوتر الهائل لكن ال أحد 

يعرف كيف تنتهي.
فوجئ العريضي مبدى التشدد الذي أبداه السنيورة في تصويب 
أولوياتهم على اسقاط الرئيس ميقاتي دون غيرها من األولويات 

املهمة األخرى.

من حق قوى 14 آذار والرئيس سعد احلريري حتديدا االستفادة 
من اي حلظة سياسية للرد على اإلساءة التي تعرض لها أثناء لقائه 

الرئيس أوباما في ديسمبر من العام 2010، حيث مت اسقاط حكومته 
باستقالة ثلث أعضائها قبل ان ينتهي اجتماعه في البيت األبيض، 

وكان ذلك خطأ غير مقبول من قوى 8 آذار ومن ورائهم دمشق التي 
أرادت في حينها إعالن وفاة الـ )س ـ س(.

ومن حق الرئيس سعد احلريري العتب على الرئيس ميقاتي لقبوله 
ترؤس احلكومة في تلك اللحظة، بالرغم من ان اعادة تكليف 

احلريري في ذلك الوقت كان مسألة مستحيلة، وهذه االستحالة 
ليست عادلة ـ صحيح ـ ولكن البلد كاد يغرق في توتر وفراغ ال 
ينتهي، وكانت مخالب املخابرات السورية مازالت تتحكم مبفاصل 

احلياة السياسية اللبنانية، بعد ان أخلي لها اجلو بعيد أحداث 7 مايو 
2008، حيث كانت قوى 14 آذار مكشوفة الظهر دوليا وعربيا، ومهددة 

بالسالح املتفلت داخليا.
عتب قوى 14 آذار على جنبالط لعدم استقالة وزرائه من احلكومة 

امليقاتية قد يكون مشروعا من وجهة نظرها، ألن لهذه القوى 
مونة، او لنقل أمال عند جنبالط في االستجابة ملطلبها، نظرا لبعض 

التفاهمات التي حصلت في الفترة األخيرة، وقبل طرح مشاريع 
قوانني االنتخاب، خصوصا اقتراح القوات اللبنانية.

لكن عتب جنبالط على هذه القوى أكبر، وله ما يبرره، وهو شعر ان 
أصدقاءه ال يريدون مفاوضته، بل يطلبون منه فقط، هكذا حصل 

في طلبهم االستقالة من احلكومة، وهكذا حصل فيما يتعلق بقانون 
االنتخاب، وتوضحت لديه صورة لم يكن يتوقعها وهي ان هؤالء 

األصدقاء يساومونه على الورقة التي تهمه، وهي عالقته مع اململكة 
العربية السعودية احلريص عليها حتى في أصعب الظروف، رغم 
ان جنبالط بدأ في اطاللته التلفزيونية مساء اخلميس املاضي، انه 
ليس في وارد االشتباك مع احد، وال يرغب بالرد على التهجمات 

التي استهدفته، وما استنفر مشاعر البعض، فهم منه خطأ، ولم تكن 
مقاصده حتميل فئة مذهبية تبعات التعصب، وتبرئة الفئة األخرى، 

وهو لم يقل الكالم الذي أشار اليه عن محاوالت تبني استشهدا اللواء 

احلسن على لسان الرئيس احلريري شخصيا كما فهم األخير.
أوساط جنبالط تعتبر ان اللحظة السياسية حساسة جدا، وال 

حتتمل اي شكل من أشكال الفراغ الذي قد حتدثه استقالة احلكومة، 
واحلرب األهلية التي يريدها بشار األسد في لبنان قد بدأت بالفعل 

ومت اخمادها بحكمة رئيس اجلمهورية وغيره، وبالتدخل احلاسم 
للجيش وباالتصاالت الدولية.

ويرى جنبالط ايضا ان األحداث في سورية طويلة، ولم يعد لدى اي 
من األطراف اللبنانيني او االقليميني قدرة في التأثير عليها وأصبحت 

لعبة دولية كبرى، فيها شيء من التآمر على الثورة، وليس صحيحا 
ان التوتر املذهبي الذي ظهر في لبنان بسبب حزب اهلل ومواقفه 
فقط، بل ان األمر يتعدى ذلك الى صراع اقليمي يغذيه التطرف 

من اجلهتني وتعمل له إسرائيل وإال كيف ميكن تفسير استهداف 
مسجد للشيعة في شمال أفغانستان او حتى احلصار السياسي الذي 

يتعرض له العرب السنة في العراق.
بيروت ـ د.ناصر زيدان  ٭

جنبالط عاتب أم معتوب عليه؟

القنصلية األميركية في بنغازي كانت 
تضم بعثة سرية لـ »السي آي أيه«

تونس: قوات األمن حتبط
خطة الختطاف يهود

السودان: نقود حملة واسعة 
لفضح العدوان اإلسرائيلي

املعارضة في موريتانيا تطلب
من اجليش االبتعاد عن السياسة

واشنطن � أ.ف.ب: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال 
امس ان القنصلية األميركية في بنغازي بليبيا، حيث قتل 4 
أميركيني بينهم السفير في هجوم في 11 سبتمبر كانت تضم 

بشكل أساسي بعثة من ال� »سي اي ايه« في مهمة سرية.
وبحسب الصحيفة فإن 7 فقط من املسؤولني األميركيني 
ال� 30 الذين مت إجالؤهم من بنغازي على اثر الهجوم يعملون 

حلساب وزارة اخلارجية.
وأضافت الصحيف���ة ان العنصرين األمنيني اللذين قتال 
في 11 س���بتمبر كانا تابعني لل� »سي اي ايه« وليس لوزارة 

اخلارجية.
وبحس���ب الصحيفة، فإن الهدف من هذه املهمة السرية 
التي بدأت بعيد انطالق الثورة ضد نظام معمر القذافي في 
فبراير 2011 كان التصدي لإلرهاب والس���يطرة على أسلحة 

النظام الثقيلة.
وتابعت الصحيفة ان مشكالت في التواصل بني ال� »سي 
اي اي���ه« ووزارة اخلارجية قد تكون خلف الثغرات األمنية 

التي كشفت خالل الهجوم.

تونس � سي.ان.ان: كشفت السلطات التونسية انها متكنت 
قبل ايام من إحباط خطة تهدف الى اختطاف يهود في البالد 
بهدف احلصول على فدية مالية، وذلك في إعالن يأتي بالتزامن 
م���ع التوتر األمني في البالد بني احلكومة وقوى إس���المية 
متشددة ويعقب عدة رسائل إيجابية من السلطات التونسية 

باجتاه األقلية اليهودية في البالد.
ونقلت وكالة األنباء التونسية عن خالد طروش، الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية، قوله ان إحباط املخطط جاء 
في مطل���ع أكتوبر املاضي، على يد وحدات احلرس الوطني 

باجلنوب التونسي.
وذكر طروش ان العملية كانت تهدف »الختطاف ش���اب 
او ش���ابني تونس���يني من أصل يهودي بغية احلصول على 

فدية مالية«.
ولم يقدم الناطق باس���م الداخلية التونس���ية املزيد من 
املعلوم���ات حول اخلطة، كما لم يش���ر الى هوية املخططني 
او دوافعه���م، ولم يوف���ر معلومات حول م���ا اذا كانوا قيد 

االعتقال«.

اخلرطوم � أ.ش.أ: أكد علي كرتي وزير اخلارجية السوداني، 
أن الديبلوماسية السودانية تقود حملة واسعة لفضح العدوان 
اإلسرائيلي على بالده مؤخرا، موضحا ان وزارته ظلت تتلقي 
يوميا دعما ومساندة من الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية 

حيال هذا العدوان.
وقال على كرتي ف����ي حديثه لبرنامج »مؤمتر إذاعي« الذي 
بثته اإلذاعة الس����ودانية امس، إنه خالل الساعات األولى عقب 
الهجوم تلقت اخلرطوم مواق����ف منددة بالعدوان من اجلامعة 
العربية واالحتاد األفريقي ومنظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة 

عدم االنحياز وعشرات الدول التي أدانت هذا العمل.
وأوضح كرتي، أن املس����اندة التي تلقاها السودان ستساعد 
في أي إجراءات ميكن أن تقوم بها حكومته، مؤكدا: »هذه احلملة 

لم تنته بعد ونعمل على تصعيدها إلى منتهاها«.
واعتبر كرتي ما صدر من مواقف ضد العدوان اإلس����رائيلي 
على الس����ودان ميثل مؤازرة حقيقية، كاشفا عن خطة طويلة 

املدى تهدف لتصعيد اإلدانة على إسرائيل.
وأش����ار كرتي الى أنه ال يستبعد الدور األميركي في تنفيذ 

الهجوم على مصنع »اليرموك« باخلرطوم مؤخرا.
م����ن جهة أخرى، ق����ال كرتي، إن جتدي����د اإلدارة األميركية 
لعقوباتها على الس����ودان عاما آخر يعبر عن التناقض املألوف 
من واشنطن التي أشادت في أوقات سابقة مببادرات السودان 
والرئيس عمر البشير حيال العديد من املواقف والقرارات التي 

اتخذت لدعم السالم في السودان.
ووصف كرتي، الواليات املتحدة األميركية بالضعيفة القابعة 
في فكر وأموال اليهود الذين يسيرون األمور في الواليات املتحدة 
كما يريدون، معبرا عن أسفه لعدم قدرة واشنطن على استغالل 

إمكانياتها وقدراتها في دعم السالم العاملي.

نواكشوط � رويترز: دعا زعماء املعارضة في موريتانيا اجليش 
امس األول إلى االبتعاد عن معترك السياسة وطالبوا بالكشف 

عن مزيد من املعلومات عن صحة الرئيس الغائب للبالد.
وجتمع بضعة آالف من أنصار املعارضة في العاصمة نواكشوط 
امس للمطالبة مبزيد من الشفافية من السلطات فيما يتصل بحالة 

الرئيس وكذلك بتقرير يوضح ظروف إطالق النار عليه.
وقالت كادياتا مالك ديال����و نائبة رئيس حزب احتاد قوى 
التقدم املعارض »لقد س����يطر اجلنود على السلطة أكثر من 40 
عاما واليوم ليس مصادف����ة إذ اعتقد اجلميع ان رئيس أركان 

اجليش هو الذي ميلك السلطة«.
وأضافت قولها »ال نريد ان يتدخل اجلنود في السياسة بعد 

اآلن ال سرا وال عالنية«.


