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14 آذار حتتفل 
شبابيًا بذكراها الثامنة 

وحزب اهلل ُيشّيع 
أحد قيادييه سقط 

في سورية

البرودة تصّد موجات اجلراد األفريقي في لبنان

اجليش اللبناني يؤكد استمرار تواجده على احلدود الشرقية
وأجواء طرابلس وعكار ُتثير القلق العام

على هشاشته، فقد دوى انفجار 
في محل����ة التبانة ناجت عن 
قنبلة يدوية وسقوط قذيفة 
انيرغا على ش����ارع سورية 
الفاصل ب����ني التبانة وجبل 
محس����ن، وحتدث����ت تقارير 
عن حركة نزوح كثيفة ألهالي 
املدينة  املناطق املتوترة في 
وسط التخوف من املزيد من 
التصعيد. وكان نقل كل من 
نضال محي الدين ولؤي سراج 
الى املستشفى احلكومي في 
القبة بعد تعرضهما للطعن 
بالسكاكني في جبل محسن.

الى ذل����ك، اصيب الدركي 
ايلي دحدح اثناء مروره في 
منطقة امللولة حيث اعترضه 
مس����لحان على دراجة نارية 

وسلباه مسدسه.
وردا على تعرض اثنني من 
اهالي جبل محسن للضرب في 
باب التبانة وهما عالء امون 
وعلي ابو ليلى، قطع انصار 
رفعت عي����د الطرق في جبل 

محسن وتعرضوا للسيارات 
العابرة، وتدخل اجليش واعاد 
فتح الط����رق في حني ألقيت 
قنبلة يدوية على احدى ناقالت 
اجلند التابعة للجيش في بعل 

الدراويش.
من جهته، اكد مستش����ار 
رئي����س احلكوم����ة خلدون 
ف����ي تصريح له  الش����ريف 
امس ان احلديث عن متويل 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
للمجموع����ات املس����لحة في 
التبانة فيه من املبالغة الكثير، 
وقال ان هناك جهات اقليمية 
ترعى الفريق����ني في التبانة 

وجبل محسن.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
احلشود العسكرية السورية 
قبالة عكار، ق����ال ان النظام 
السوري اعجز عن اقتحام عكار 
ليس بسبب قوته بل بسبب 

موازين القوى العاملية.
امللف االنتخابي، قال  في 
املكلف  النائب احم����د فتفت 
بإعداد مسودة اقتراح قانون 
االنتخاب بالتنسيق مع احلزب 
التقدمي االشتراكي ان العمل 
سيستمر على هذه املسودة 
مع تيار املستقبل على الرغم 
م����ن ان ح����زب اهلل والتيار 
الوطني احل����ر يرفضان اي 
اقتراح لقانون يعتمد النظامني 
النس����بي واالكثري، وهذا ما 
يعرض االستحقاق االنتخابي 

للضياع.
النائب بطرس حرب قال 
لصحيفة »النهار«: وافقنا على 
النظام املختل����ط، وفي رأي 
ان االفضل ه����و 70% اكثري 
و30% نسبي، وهناك مشكلة 
تقسيم الدوائر، ولفت الى ان 
خطة 8 آذار تكمن في اجراء 
االنتخابات وفق قانون يؤمن 
لها االكثري����ة وبالتالي دوام 
امساكها باحلكم او ال انتخابات 

وبقاء احلكومة.
واضاف انه قلق من الفوضى 
االمني����ة وان التصريح����ات 
االخيرة توحي بأن احد عناصر 
تأجيل االنتخابات هو احتمال 

االنفجار االمني.
على صعيد موجة اجلراد، 
توقع مستشار لوزير الزراعة 
حسني احلاج حسن انحسار 
هذه املوجة بس����بب برودة 
الوزارة  ان  الطقس، وكشف 
لم تس����تخدم بع����د املبيدات 
اخلاصة ألن����ه ال داعي لذلك 

حتى اآلن.
واش����ار الى ظهور كثيف 
البرج  ف����ي مخي����م  للجراد 
الشمالي للفلسطينيني )صور( 
وف����ي املنية بالش����مال، وقد 
اغلق االهالي شبابيك بيوتهم 

واالبواب.

بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

منر الشرتوني في بلدة ميس 
اجلب����ل )اجلن����وب( بعد ان 
قتل في املواجهة مع اجليش 
السوري احلر في معارك بلدة 
القصير التابعة حلمص اول 
من امس. وبالتزامن، قتل عماد 
قاسم واصيب موسى اخلضير 
وجمال عواركي بالرصاص في 
مخيم الرشيدية للفلسطينيني 
قرب صور في اش����تباك بني 

اطراف محلية.
في غض����ون ذلك، احيت 
قوى 14 آذار في اخلامسة من 
بعد ظهر امس الذكرى الثامنة 
لالنتفاضة التي حتمل اسمها 
مبهرجان خطابي اقيم في قاعة 

بيال وسط بيروت.
وحتدث ف����ي االحتفال 14 
شبابا وفتاة من مختلف اطياف 
املدن����ي واملنظمات  املجتمع 
الش����بابية املنضوية حتت 

لواء 14 آذار.
من ناحية اخ����رى، بقي 
الوض����ع االمني في طرابلس 

هاجس اجلراد اآلتي من 
موطن����ه االفريقي انضم الى 
الهواجس السياسية واالمنية 
التي تشغل اللبنانيني، وبنسبة 
اقل، ألنه وصل الى لبنان منهكا 
الطويلة،  من سفر املسافات 
ليجد ان ثمة من س����بقه الى 
اكل االخض����ر واليابس في 
البلد، خالف����ا ملا حصل  هذا 
في زيارته التاريخية للبنان 
عام 1915، اي منذ 100 س����نة 
تقريبا، حيث حجب اجلراد 
نور الش����مس ومسح نضرة 

االرض اللبنانية الغنية.
ام����ا الهاجس االكبر الذي 
امامه ملفات سلسلة  انزوت 
رت����ب وروات����ب املوظف����ني 
املعتصمني منذ بضعة اسابيع 
ومشاريع قوانني االنتخابات 
التي باتت على االبواب وال من 
يفت����ح، فهذا الهاجس يتصل 
بالتهديدات العسكرية السورية 
بتحويل احلدود الشمالية مع 

لبنان الى جبهة.
اهالي  وتعاظمت مطالبة 
عكار بنش����ر اجلي����ش على 
احلدود وااللتزام بسياس����ة 
التي تتباهى  النأي بالنفس 

بها احلكومة.
في هذا السياق، قال اللواء 
الس����وري محمد نور خلوف 
الذي اعلن انش����قاقه اول من 
ام����س ان مقاتلي حزب اهلل 
يحارب����ون الى جانب كتائب 
بش����ار االس����د في ع����دد من 
املناطق الس����ورية، في وقت 
سأل اجليش السوري احلر عن 
اسباب اخالء اجليش اللبناني 
املناطق احلدودية بني لبنان 
اذا كان  وحمص، وسأل عما 
هدف هذا االنسحاب االنفساح 
ملجموع����ات من ح����زب اهلل 
الحتالل املنطقة، لكن قيادة 
اجليش اللبناني سارعت الى 
نفي هذا اخلبر جملة وتفصيال، 
واكدت ان قوى اجليش تقوم 
مبهماتها كاملعتاد في ضبط 
االمن واالس����تقرار وحماية 
املواطن����ني وامت����داد حدود 
البلدين، واشارت الى انه مت 

تعزيز هذه القوى مؤخرا.
وزير الداخلية مروان شربل 
اك����د امس انه على الرغم من 
اعالن لبنان االلتزام بسياسة 
النأي بالنفس فإن اللبنانيني 
انغمس����وا متاما باالوضاع 
السورية، ولم يقصر احد من 
كال اجلانبني، سواء بالكالم او 
باجلوانب االنسانية او توريد 

السالح.
مصدر في تيار املستقبل 
دعا قيادة اجليش الى اتخاذ 
اجراءات حاسمة تواجه تورط 
حزب اهلل في الساحة السورية 

وما قد يترتب على ذلك.
وسط هذه االجواء، شيع 
حزب اهلل امس القيادي حسن 

حديث جانبي بني رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ورئيس البرملان نبيه بري والبطريرك الراعي على هامش االحتفال 
)محمود الطويل( بتنصيب البابا اجلديد في روما أمس 

مصدر لبناني مطلع لـ »األنباء«: الثوار السوريون لن يدخلوا لبنان
يقول مصدر لبناني واسع االطالع لـ »األنباء« 
ان تورط حزب اهلل داخل سورية ذاهب حتى 

نهاية املطاف االيراني ـ السوري.
اما الثوار السوريون فلن يأتوا الى لبنان 

ويفتعلوا املشاكل ويقوموا بالعمليات ضد 
حزب اهلل بالتالي لن يسهموا في خلق 

القالقل بني اللبنانيني، بحسب املصدر. اال ان 
هؤالء موجودون على بعض التخوم اللبنانية 
في الشمال والبقاع، ومن هذه البقع يدخلون 
الى سورية او يحتمون من ضربات اجليش 

النظامي او يوجهون له الضربات.
وقد يكون ارتباط بعض املجموعات السلفية 

بالثوار السوريني مع تورط حزب اهلل 
في سورية سببني لوقوع بعض املشاكل 
واالرباكات في لبنان. ويرى املصدر ان 
االخطر من ذلك يكمن في العدد الهائل 

للنازحني السوريني وما قد ينتج عنه من 

سرقات واعمال مخلة باالمن ومن اعباء 
اجتماعية واقتصادية. اال انه ال قرار بهز 
االستقرار غير املستقر كليا في االساس، 
فال حزب اهلل يريد الوصول الى ذلك وال 

السلفيون يذهبون في هذا االجتاه وال الدولة 
ستسمح بأمر كهذا، وفقا ملعطيات املصدر.

واكد ان اجليش يكبح اي جماح ممكن من 
قبل حزب اهلل، اما السلفيون اللبنانيون 

فإنهم ال يخيفون، فهم يحبون اللحى 
الطويلة واعتالء املنابر من دون ان يكونوا 

خطيرين مثل سواهم في دول اخرى.
واعتبر املصدر املطلع ان القرار السني 
اجلامع في لبنان هو بتفادي اي انزالق 
الى فتنة بني اللبنانيني وبإبعاد اي وجه 

متطرف بأي شكل من االشكال.

بيروت ـ ناجي يونس  ٭

فرجنية لـ »األنباء«: ال غالب وال مغلوب بعد سقوط األسد 
وحزب اهلل سيضطر إلى التخلي عن سالحه

قوى 14 آذار تقف اليوم على 
هامش ما يجري في املنطقة 
نتيجة االزم����ة الكبيرة التي 
تس����بب بها قانون االنتخاب 
والتلهي بحقوق املسيحيني، 
علما ان االقتراح االرثوذكسي 
هو اقت����راح غير عادل حتى 
بني املسيحيني انفسهم، بحيث 
يش����عر العنصر الكاثوليكي 
واالرثوذكسي انه ادنى مرتبة 
سواء باملواطنية او باحلقوق 
من العنصر املاروني، اذ يسمح 
لالخي����ر على س����بيل املثال 
انتخاب 34 نائبا فيما ال يسمح 
للكاثوليكي اال بانتخاب خمسة 
نواب فقط، مستدركا ردا على 
سؤال ان اجلهود قائمة لرأب 
الصدع، لكنها لم تصل بعد 

الى املنشود منها.
وأض���اف فرجني���ة ان 
املطلوب اليوم من قوى 14 آذار 
وعمال برسالة السالم خاصتها 
هو التالي: 1 � اخلروج فورا 
من احملاصصة واالعتبارات 
االنتخابية الضيقة والعودة 
الى واقعها ككيان سياس���ي 
عابر للطوائ���ف، 2 � اعطاء 
اولوية مطلقة لوقف احلرب 
السنية � الشيعية في لبنان، 3 
� البدء بصياغة عالقات جيدة 
مع احلكم القادم الى سورية 
تقوم على اسس طبيعية بني 
دولتني جارتني، 4 � السعي 
الى بناء مش���رق عربي من 
نوع جديد يعيد املنطقة الى 
زمن النهضة العربية، مؤكدا 
ردا على سؤال ان حزب اهلل 
غير معني برس���الة السالم 
وهي باالساس غير موجهة 
الرافضة  اليه نظرا ملواقفه 

للدولة شكال ومضمونا، امنا 
لكل املؤمن���ني ومن جميع 
اللبنانية بلبنان  الطوائف 
الس���يد واحلر واملس���تقل، 
والذين تقع عليهم املسؤولية 
نفسها التي تقع على عاتق 
ق���وى 14 آذار، مبعنى آخر 
يعتبر فرجني���ة ان حدود 
رسالة السالم تتخطى الفرز 
الطائفي الضيق واملسيس 
الذي فرض على 8 كما على 14 
آذار لتصل الى فرز اللبنانيني 
الى فريقني سياسيني فقط، 
اي بني من يريد االستمرار 
مبفهوم النظام السوري وبني 
من يرى وجود فرصة لبناء 
سالم دائم في لبنان، اي الى ما 
يشبه مرحلة فرز اللبنانيني 
بني كتلوي ودستوري. وعلى 
هامش حال قوى 14 آذار وعن 
قراءته للمشهد اللبناني بعد 
سقوط االسد، لفت فرجنية 
الى ان حزب اهلل س���يعود 
الدولة  الدولة بشروط  الى 
وليس بشروطه هو، مؤكدا 
ان حزب اهلل سيكون مضطرا 
بعد سقوط االسد الى التخلي 
عن س���الحه، ول���ن يكون 
امامه بعد انتهاء املش���روع 
املنتمي اليه حاليا، س���وى 
خيار االنخراط في مشروع 
الدولة، لذلك يعتبر فرجنية 
ان اهم خطوة حكيمة يجب 
على حزب اهلل القيام بها هي 
اختصار املسافات من خالل 
العودة فورا الى الدولة بدال 
من ترك االمور تصل تدريجيا 

الى حتمياتها.

بيروت ـ زينة طبارة  ٭

احلياة السياسية وغرقها في 
قانون االنتخاب، ناهيك عن 
ان بع����ض اعضائه����ا تبنوا 
القانون االرثوذكس����ي الذي 
يتناق����ض بالصميم مع مبدأ 
ثورة االرز الذي مكن مسلمي 
ومسيحيي الثورة من اخراج 
السوري، مستدركا بالقول ان 
قوى 14 آذار وعلى الرغم من 
اتخاذها سلسلة طويلة من 
القرارات املهمة وعلى رأسها 
قرار دعم الثورة الس����ورية 
اضاعت البوصلة جلهة رسم 
خارطة طريق ملرحلة ما بعد 
االسد وحتديد دور لبنان في 
منطقة ال وجود فيها النظمة 

ديكتاتورية.
ولفت فرجنية، في تصريح 
ل� »األنباء«، الى انه في الوقت 
الذي جمدت فيه قوى 14 آذار 
العمل برسالة السالم خاصتها، 
وحتولت مؤخ����را الى جلنة 
لصياغة قان����ون االنتخاب، 
نش����ط النظام السوري على 
خط تفجير الداخل اللبناني، 
ولم تشكل اعترافات الوزير 
السابق ميشال سماحة رادعا 
له بل استمر في تسعير لعبته 
االمنية والطائفية تارة عبر 
تس����عير الص����راع بني جبل 
محسن وباب التبانة، وطورا 
عبر اشعال احلدود اللبنانية 
معه، ناهيك عن دور احلكومة 
وما ادراك ما دورها، فيما حاول 
الوقت  النظام االيران����ي في 
عينه خلق حالة مش����رقية 
جديدة قائمة على تقدمي نفسه 
كمدافع عن االقليات املذهبية 
في املنطقة في وجه االكثرية 
الس����نية، معتبرا بالتالي ان 

اس����تطاعت قوى 14 آذار 
الس����وري من لبنان  اخراج 
لكنها لم تستطع العبور الى 
الدولة، بهذه الكلمات القليلة 
ميكن اختصار مس����ار ثورة 
االرز وحالها، فالدولة املرجوة 
مازال����ت حلم جمهور حتدى 
الس����احات  قدره وهتف في 
وخلف النعوش »ال للوصاية ال 
للمحاور نعم للدولة«، ثماني 
سنوات والثورة تراوح مكانها، 
فال تقدم وال اجنازات، بل مجرد 
خطابات وتصاريح ومؤمترات 
واحتفاالت ال تغني عن جوع، 
فشتان ما بني حالوة الوعود 

ومرارة الواقع على االرض.
وعليه، يقول عضو االمانة 
النائب  آذار  العامة لقوى 14 
السابق سمير فرجنية ان ازمة 
قوى 14 آذار احلقيقية تكمن 
في عدم التزامها برسالة السالم 
التي اطلقتها في 14 آذار 2012، 
والتي اعلنت فيها عن نواياها 
باستكمال انتفاضة االستقالل 
بانتفاضة ثانية سميت آنذاك 
بانتفاضة السالم في لبنان، 
وذلك استتباعا حلتمية سقوط 
النظام السوري، كونه النظام 
املتناقضات  الذي لعب على 
اللبنانية وعمل طيلة العقود 
املاضية على تفجير لبنان امنيا 
وسياسيا واجتماعيا، وعلى 
تقسيمه الى مجموعات طائفية 
ومذهبية متناحرة، اال ان قوى 
14 آذار لم تس����تطع االلتزام 
به����ذه االنتفاض����ة اجلديدة 
بسبب غياب الرؤية حول اي 
لبنان نريد، في ظل تس����ارع 
االحداث في املنطقة العربية، 
وبسبب انغماسها في تفاصيل 

سمير فرجنية

السجن 15 عامًا لـ 17 بحرينيًا استهدفوا 
رجال شرطة بعبوة ناسفة

وزير العدل التونسي: نرفض تدويل قضية 
بلعيد ألنها متس السيادة الوطنية 

آالف املتظاهرين يطالبون احلكومة باالستقالة

اخلرطوم: ال نستقبل سواح »اخلمر واملراقص« 

منصور هادي يفتتح اليوم »احلوار الوطني« 
و»اجلنوب« يشترط املشاركة كدولة مستقلة

دبي � أ.ف.پ: أعلن مصدر قضائي ان احملكمة 
اجلنائية البحرينية حكمت امس على 17 ناشطا 
ش���يعيا بالسجن 15 عاما بتهمة تفجير عبوة 
ناسفة في قرية العكر الشيعية مستهدفني حياة 

اربعة من رجال شرطة في ابريل املاضي.
واش���ار املصدر ال���ى ان »النياب���ة العامة 
البحرينية وجهت للمتهمني تهمة الشروع في 
قتل اربعة من رجال الشرطة« بعد »ان بيتوا 
النية على ذلك، ووضعوا احلواجز على الطريق 

وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتلهم«.
وبحسب النيابة العامة »خاب أثر جرميتهم 
لس���بب ال دخل لهم فيه، وهو اسعاف املجني 
عليهم«. واتهم الناشطون ال� 17 بالسعي الى 

»تنفيذ غرض ارهابي« و»بتفجير عبوة ناسفة 
بقصد تروي���ع اآلمنني«، فضال عن اتهامهم ب� 
»اشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس 

وأموالهم للخطر«.
وفي سياق آخر، اكد مدير عام مديرية شرطة 
محافظ���ة احملرق في بيان ص���ادر عن وزارة 
الداخلية ان عامال اسيويا اصيب بجروح بالغة 
في »تفجير قنبلة محلية الصنع«، االمر الذي 

وصفه البيان ب� »العمل االرهابي«.
وذكر البيان ان االنفجار وقع صباح االثنني 
املاض���ي مبنطقة الدير مقابل بوابة مدرس���ة 
ابتدائية للبنني وبجوار محل لتصليح دراجات 

األطفال.

اخلرط���وم � أ.ش.أ: نفى وزير الس���ياحة 
السوداني محمد عبد الكرمي الهد استضافة بالده 
من أسماهم بسياح »اخلمر واملراقص« وطالب 
بإزالة الكثير من العقبات على السياحة املتمثلة 
في الضرائب والرس���وم املتراكمة والقوانني 
املتقاطعة بني املركز والواليات، وتوقع ارتفاع 
عدد السياح بالبالد في العام الواحد خلمسة 

ماليني سائح.
ونقلت صحيفة »السوداني« الصادرة امس 
تصريح���ات للوزير عق���ب اجتماع مع جلنة 
االعالم والس���ياحة بالبرملان أمس، عن اجتاه 
لوضع ضوابط مشددة بش���أن رسو السفن 
مبيناء بورسودان، وطالب بإجراء تعديالت 
جديدة على قانون السياحة املوجود إلحداث 

قفزات لألمام لزيادة الدخل القومي، أهمها وضع 
ضوابط لرسو السفن بالبحر األحمر حتى ال 

تدمر الشعب املرجانية بالبحر.
ونفي الهد أن يكون السودان يستضيف من 
سماهم بالسياح العابثني والذين وصفهم بسياح 
العري والبالجات، مؤكدا أن احتاد الس���ياحة 
الدولي يش���دد على ضرورة احترام السائح 

لقيم ومثل البلد التي يود زيارتها.
وأوضح أن السياح »العابثني« غير منفقني 
وال يدرون دخال، وأكد أن السودان ميتاز بأهم 
ميزة للسائح وهي األمن، وأشار إلى أن السياحة 
درت على الدولة 600 مليون دوالر خالل عام 
2012، موكدا أن متوس���ط صرف السائح ألف 

دوالر في األسبوع الواحد.

عواصم � وكاالت: يفتت����ح الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي صباح اليوم أنشطة مؤمتر 
احلوار الوطني الشامل بدار الرئاسة بصنعاء، 
جتسيدا لالمتنان اليمني لدور املجتمع الدولي 
في إحالل السالم والتوصل إلى الوفاق الوطني 
بحضور أمني عام جامعة الدول العربية د.نبيل 
العرب����ي وأمني عام مجل����س التعاون اخلليجي 
د.عبداللطيف الزياني، وشخصيات رفيعة املستوى 
في االحتاد األوروبي واألمم املتحدة والبنك الدولي 
وعدد من الوزراء في ال����دول الراعية للمبادرة 

اخلليجية.
ويقام هذا احلدث وسط إجراءات أمنية تشارك 
فيها وحدات وعناصر من قوات األمن واجليش، 
وعقب اجللسة االفتتاحية سيتم تشكيل جلان 
ملناقشة القضايا التي تضمنها جدول أعمال املؤمتر 

وتستمر ملدة ستة أشهر.
ويش����ارك في املؤمتر 565 شخصية مينية 
ميثلون مكونات سياسية واجتماعية مختلفة، 
ويناق����ش عددا م����ن القضايا الكب����رى، أبرزها 
قضية اجلنوب، في ظل ارتفاع الدعوات املطالبة 
باالنفصال، عالوة على قضية صعدة، املصاحلة 
الوطنية، العدالة االنتقالية، بناء الدولة واحلكم 
الرش����يد، أس����س بناء اجليش والقوى األمنية، 
تشكيل جلنة صياغة الدستور، احلقوق واحلريات، 
والتنمية االقتصادية، واالجتماعية بهدف إيجاد 
حلول توافقية لها واخلروج بعقد اجتماعي جديد 

لكل اليمنيني.
في هذا الوقت، أكد علي س����الم البيض آخر 
رئيس جلنوب اليمن أن احلوار الوطني لن يقدم 

جديدا ال للقضية اجلنوبية وال لليمن ككل.
ورأى البي����ض في تصريح����ات عبر الهاتف 
لوكالة األنباء األملاني����ة )د.ب.أ( في القاهرة أن 
»الهدف من هذا املؤمتر هو إبقاء اليمن في دائرة 
الضوء واس����تغالل الدعم الدولي الكبير خاصة 
في جانبه املالي.. فضال عن محاولة التوافق بني 
القوى صاحبة النفوذ باليمن على تقسيم املصالح 
واملكاسب فيما بينها، وإذا لم يستطيعوا التوصل 

لتفاهمات فقد يعرقل هذا احلوار«.
وتابع: »نحن مستعدون للحوار ولكن على 
أسس، أولها أن نتحاور كدولة جنوب اليمن مع 
أشقائنا بالشمال لفك االرتباط واستعادة دولة 
اجلنوب«، كما اشترط »وجود سلطة في صنعاء 
تستطيع أن تتخذ القرار«، وقال: »ال يوجد من 
يتخذ القرار اآلن باليمن، فالبلد كله واقع حتت 
الوصاية الدولية وحتديدا الواليات املتحدة والدول 

الراعية للمبادرة اخلليجية«.
وأردف: »أما الرئيس عبد ربه منصور هادي 
فهو رئيس مؤقت.. أتوا به ملهمة مؤقتة، ال يستطيع 
أن يفعل ش����يئا وال نفوذ ل����ه ال في صنعاء وال 
غيرها.. ال يحظى بنفوذ عسكري وال نفوذ قبلي 
وال هو مدعوم من اإلس����الميني.. ال توجد لديه 

قوى اجتماعية يستند إليها«.
كما أوضح أن من ضمن أسباب رفض قوى 
احلراك اجلنوبي املشاركة في احلوار الوطني أن 
جزءا رئيسيا من املشاركني به من بني الشخصيات 
التي قامت باالستيالء على ثروات اجلنوب، وقال: 
»هم نهبوا اجلنوب.. أخذوه وال يكمن أن يتخلوا 

عنه لوجود مصالح كبرى لديهم«.

في هذا الوقت، أفادت تقارير 
اخبارية بأن آالفا من التونسيني 
العاصمة  إلى ش����وارع  نزلوا 
تونس امس األول باس����تقالة 

احلكومة.
وذكرت شبكة »يورو نيوز« 
االخبارية االوروبية التي اوردت 
النبأ مساء أمس األول أن هذه 
أكبر  املظاهرة توص����ف بأنها 
مظاهرة تش����هدها تونس منذ 
اغتيال السياسي البارز شكري 

بلعيد منذ 30 يوما.
ب����أن  التقاري����ر  وتفي����د 
املتظاهرين ألقوا على احلكومة 
مبس����ؤولية اغتي����ال بلعيد، 

وطالبوا بإنهاء هذه احلكومة. 
ومما يذكر أن املتظاهرين رددوا 
هتافات طالب����وا فيها برحيل 
حرك����ة النهض����ة االس����المية 
احلاكمة في تونس، وقالوا إن 
الشعب يريد ثورة جديدة ويريد 

اسقاط النظام.

عواصم � وكاالت: أكد وزير 
العدل التونس����ي ن����ور الدين 
البحيري أن مسألة تدويل قضية 
اغتيال عضو سابق في الهيئة 
الثورة  العليا لتحقيق أهداف 
واإلصالح السياسي واالنتقال 
الدميوقراطي شكري بلعيد هي 
مساس بسيادة تونس وعدم 
الثق����ة ف����ي قضائ����ه وأن هذا 
احلديث هو مزايدة سياس����ية 

وإعالمية.
� ف����ي  البحي����ري  وق����ال 
تصريحات لصحيفة )الرياض( 
الس����عودية الص����ادرة امس � 
»إن بعض اإلسالميني لم يعوا 
بع����د معنى أن تك����ون تونس 
ل����كل التونس����يني وأن الدين 
اإلس����المي لم ي����أت ليفرق بل 

جاء ليوحد«.
امللفات  أكث����ر  وأوضح أن 
األمنية إحلاحا في تونس ناجت 
عن حالة االنفالت التي شهدتها 
بالده بعد الثورة، مشيرا إلى أنه 
ال خ����الف على أن كل احلقوق 
مكفول����ة وأن هن����اك خطوطا 
حم����راء ال ميكن جتاوزها بأي 

حال من األحوال.
وأشار إلى أنه من الطبيعي 
في كل الثورات أن يحدث انفالت 
وجتاوز وذلك لضعف الدولة في 
اإلمساك باألمور، كما أن تونس 
تعيش أوضاعا عاش����تها دول 
أخرى، وتونس باعتبارها جزءا 
من هذا العالم تعيش تداعيات 
أخرى مثل األزمة االقتصادية في 
أوروبا وبعض الدول األفريقية، 
كون تونس منطقة عبور بني 

)أ.ف.پ(أفريقيا وشمال املتوسط. زوجة بلعيد خالل اعتصام بذكرى االربعني الغتياله 


