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الرئيس املوريتاني يؤكد مجدداً استعداده للحوار مع املعارضةعربية وعالمية
نواكشوط ـ أ.ف.پ: أبدى الرئيس املوريتاني محمد ولد عبدالعزيز أمس مجددا »استعداده التام« 
للحوار مع املعارضة بعد اإلعالن مؤخرا عن انتخابات مجلس الشيوخ في مارس في ظل احتمال عدم 
مشاركة املعارضة فيها. وقال خالل افتتاحه الدورة اخلامسة من مهرجان املدن القدمية في شنقيط 
)شمال(: »لقد أعلنا انفتاحنا الدائم للحوار مع جميع مكونات الطيف السياسي، وأجدد في هذه 
املناسبة العظيمة استعدادنا التام حلوار شامل يهدف إلى حتقيق املصلحة العليا للوطن«.
وأشار الى »أهمية مشاركة اجلميع في عملية البناء الوطني«.

عريقات يهدد بحل »السلطة« رداً على جتميد إسرائيل أموال الضرائب

نتنياهو يتوعد »السلطة«: اختاروا املواجهة
ولن نسمح مبالحقة جنودنا أمام »اجلنائية«

االحتالل لالستقالل، وإال فعلى 
إسرائيل حتمل مسؤولياتها، 
في إش���ارة إلى إمكانية حل 
السلطة الفلسطينية وحتمل 
إسرائيل إدارة أمور الشعب 

الفلسطيني.
ودعا عريقات األمني العام 
جلامعة الدول العربية )نبيل 
العربي( إلى العمل على تفعيل 
شبكة األمان العربية ملواجهة 

القرصنة اإلسرائيلية.
العربية  الدول  وتعهدت 
أمان مالية للسلطة  بشبكة 
الفلسطينية تبلغ قيمتها نحو 
100 ملي���ون دوالر أميركي، 
ش���هريا، في حال تعرضت 
إلى  الفلس���طينية  السلطة 

أزمة مالية خانقة.
وكانت صحيفة »هآرتس« 
اإلس���رائيلية نقل���ت ع���ن 
مسؤول إسرائيلي، لم حتدد 
اس���مه، القول إن احلكومة 
اإلس���رائيلية قررت جتميد 
حتوي���ل 125 مليون دوالر 
من املقاصة املستحقة لصالح 
الفلس���طينيني عن الش���هر 

املاضي.
وبرر املسؤول للصحيفة، 
سبب هذا التجميد، بتوقيع 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس على االنضمام لعشرين 
منظمة دولية، بينها محكمة 
الدولي���ة، والتي  اجلنايات 
الفلس���طينيني من  متك���ن 

مقاضاة إسرائيل على اجلرائم 
املرتكب���ة بح���ق املواطنني 

الفلسطينيني.
في سياق اخر استنكرت 
وزارة األوقاف والش���ؤون 
الفلس���طينية منع  الدينية 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
رف���ع األذان ف���ي املس���جد 
اإلبراهيمي الش���ريف ألكثر 
من 52 وقت���ا للصالة خالل 
الشهر املاضي بحجة إزعاج 
املستوطنني وأكدت الوزارة 
في بيان صحافي امس أن هذه 
السياسة تنتهجها سلطات 
االحتالل بش���كل متواصل، 
للتضييق على املس���لمني، 
ومنعهم م���ن أداء صلواتهم 
إل���ى  الش���ريف  باملس���جد 
جانب اإلجراءات العسكرية 
املش���ددة عل���ى املداخ���ل 
والطرق الرئيس���ية املؤدية 
إلي���ه، ومواصلتها تدنيس 
باحات���ه وأركانه واعتبرت 
هذه املمارسات تعديا على 
الديانات السماوية، وحرية 
الت���ي كفلتها كافة  العبادة 
الشرائع والقوانني الدولية، 
مضيف���ة أن قوات االحتالل 
تخضع املصل���ني لعمليات 
ابتزاز وتفتيش على البوابات 
اإللكتروني���ة، واحلواج���ز 
املؤدية للمسجد  العسكرية 
القدمية  اإلبراهيمي والبلدة 

في مدينة اخلليل.

الفلس���طينية  التحري���ر 
صائب عريق���ات إن القيادة 
س���تجتمع  الفلس���طينية 
خالل أيام للرد على جتميد 
إس���رائيل أموال الضرائب، 
إلى حتمل  داعيا إس���رائيل 
مسؤوليتها كدولة احتالل، 
فيما بدا تهديدا بحل السلطة 

الفلسطينية.
وأض���اف عريق���ات، في 
حدي���ث إلذاع���ة »ص���وت 
الرس���مية، إن  فلس���طني« 
القيادة الفلسطينية ستناقش 
تبعات وقف إسرائيل ألموال 
الضرائب خالل األيام القادمة 
)لم يحدد موعدا(، مش���يرا 
الى أن وقف حتويل األموال 
سيدعوننا التخاذ قرار بتحمل 
إسرائيل مسؤولياتها كسلطة 
احتالل«. وأشار عريقات إلى 
أن وقف إسرائيل حتويل أموال 
الضرائب قرصنة وجرمية 
حرب، هذه أموال فلسطينية 
وإس���رائيل تأخذ نسبة %3 
منها كونها جتنيها. وتابع 
الفلسطينية  القيادة  بقوله 
ستجتمع خالل األيام القادمة 
ملناقش���ة هذا األمر، وعلينا 
أن ندع���و االحتالل لتحمل 
مسؤولياته كسلطة احتالل. 
ومضى بقوله ال مجال ألي كان 
البتزاز الشعب الفلسطيني 
في عالجه ولقمة عيش���ه، 
هذه سلطة لنقل الشعب من 

� وكاالت: قال  عواص���م 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
بنيامني نتنياهو إن السلطة 
الفلسطينية اختارت املواجهة 
مع إسرائيل بطلب االنضمام 
للمحكمة اجلنائية الدولية، 
قبل أن يضي���ف »لن نقف 

مكتوفي األيدي«.
وش���دد نتنياه���و، في 
مستهل االجتماع األسبوعي 
حلكومته امس على أنه لن 
يس���مح بجر قادة وجنود 
إلى  اجلي���ش اإلس���رائيلي 
احملكمة اجلنائية الدولية في 
الهاي، وفق ما نقلته اإلذاعة 

اإلسرائيلية العامة.
وهدد نتنياهو املسؤولني 
الفلسطينيني مبحاكمتهم أمام 
الدولية  محكمة اجلناي���ات 
بسبب ما سماه حتالفهم مع 
»مجرمي احلرب من حركة 

حماس«.
ول���وح بتق���دمي رئيس 
الى  السلطة محمود عباس 
الدولية بس���بب  احملكم���ة 
اتفاق املصاحلة مع  توقيع 
حم���اس مضيفا ان جنودنا 
سيس���تمرون بالدفاع عن 
الدولة بقوة وكما هم يدافعون 
عنا فس���ندافع نحن عنهم 
العزمي���ة واإلصرار  بنفس 

وبنفس القوة.
املقابل، قال مسؤول  في 
ملف املفاوضات في منظمة 

طرابلس � وكاالت: بعد 
إع����الن احلكومة  يوم من 
املؤقتة التعبئة الش����املة، 
أصدر مجلس النواب الليبي 
امس قرارا بإعادة 129 ضابطا 
إلى اخلدمة العسكرية على 
رأسهم اللواء خليفة حفتر 

قائد »عملية الكرامة«.
وق����ال النائ����ب يونس 
فن����وش، عب����ر حس����ابه 
الش����خصي عل����ى موقع 
االجتماع����ي  التواص����ل 
»فيس����بوك«، إن مجل����س 
النواب بصفته القائد األعلى 
للقوات املسلحة أصدر قرارا 
بإع����ادة 129 ضابط����ا إلى 
اخلدمة العسكرية، كانوا 
قد أحيلوا الى التقاعد من 

اخلدمة.
أنهم  وأضاف فن����وش 
طالب����وا بهذا الق����رار منذ 
فترة، وهم اليوم يرحبون 
به كون����ه ضروريا لوضع 
األمور في نصابها ومواقعها 

الصحيحة.
وتاب����ع: نحن في أمس 
احلاجة إلى هؤالء الضباط، 
لالس����تفادة من خبراتهم 
في مواصلة بناء اجليش، 
الوطنية  ومواصلة حربنا 

ضد اإلرهاب.
وأش����ار عضو مجلس 
النواب يونس فنوش إلى 
أن هذا الق����رار يضع حدا 
ملهزلة ومحاوالت اإلرهابيني 

ش����خصنة معركتن����ا ضد 
اإلرهاب في شخص اللواء 
خليف����ة حفتر، بإصرارهم 
على تك����رار عبارة القوات 
التابع����ة لل����واء املتقاعد، 
فمنذ اآلن لم يعد حفتر وال 
صقر اجلروشي ضابطني 
متقاعدين، بل هما من قادة 
معركة الشعب الليبي ضد 
اإلرهاب والشعب يدعمهما 
ويقف وراءهما حتى انتهاء 

احلرب بنصر مبني.
إلى ذلك، يعقد مجلس 
العربية  ال����دول  جامع����ة 
اجتماعا طارئا على مستوى 
اليوم  الدائمني  املندوب����ني 
مبقر اجلامعة بناء على طلب 
تقدم به مندوب ليبيا لدى 
اجلامعة الس����فير عاشور 
بوراش����د به����دف تدارس 
التط����ورات اخلطيرة التي 
تش����هدها ليبيا وتصاعد 
العن����ف واألعمال  وتيرة 

اإلرهابية هناك.
وقال نائب األمني العام 
جلامع����ة ال����دول العربية 
السفير أحمد بن حلي في 
تصريح له إن االجتماع يأتي 
في ضوء التطورات األمنية 
في ليبيا، السيما أن األعمال 
اإلرهابي����ة لم تعد تقتصر 
على اس����تهداف املواطنني 
الليبي����ني أو املقيم����ني في 
ليبيا وإمن����ا طالت أيضا 
املرافق االقتصادية احليوية 

التي متثل ثروة الش����عب 
الليبي ومقدراته وخزانات 

النفط.
 في غض����ون ذلك، قال 
ش����هود عيان م����ن مدينة 
مصراتة، غربي ليبيا، إن 
طيرانا حربيا عاود قصف 
املدينة، امس مستهدفا ميناء 

املدينة ومطارها.
وكان طي����ران حرب����ي 
قصف املوقعني ذاتهما صباح 
أمس االول، وعن تبعية هذا 
الطيران، قال مسؤول أمني 
)طلب عدم ذكر اسمه( من 
مديرية أمن املدينة إنه تابع 
لقوات اللواء املتقاعد خليفة 

حفتر.
وبني املصدر أن قصف 
امس األول لم يخلف خسائر 
بش����رية أو أضرارا مادية 

تذكر.
وشهدت مدينة مصراتة، 
أمس األول احتجاجات في 
س����احة املدينة الرئيسية، 
طالب املشاركون فيها بوقف 
قص����ف »مراف����ق املدينة« 
وبضرورة »التفات املجتمع 
الدول����ي إل����ى العملي����ات 
احلربية التي يقودها اللواء 
املدنيني«، على  حفتر ضد 
حد وصفهم في بيان تلي 

خالل املظاهرات.
وأعلنت ق����وات حفتر 
تبنيها القصف اجلوي على 
البحري،  ميناء مصرات����ة 

غرب����ي الب����الد، بدع����وى 
اس����تخدامه في »أغراض 

إرهابية«.
في سياق آخر، طالبت 
احلكوم����ة الليبية املؤقتة 
برئاس����ة عب����داهلل الثني 
املجتمع الدولي بضرورة رفع 
احلظر عن تسليح اجليش 
الليبي، وتوفير الدعم الكامل 
له في احلرب ضد اإلرهاب، 
ودعت احلكومة الليبية في 
بيان، بتفعيل قرارات مجلس 
األمن الصادرة بحق كل من 
يعرقل العملية السياسية 
الدميوقراطي في  واملسار 
ليبيا، ومن ميارس اإلرهاب 
ومن يدعمه ويتستر عليه 

وفق البيان.
وأدان����ت احلكومة في 
بيانها احلادث����ة التي راح 
ضحيتها 14 من منتس����بي 
الكتيبة 168 مشاة ببوابة 
الف����أت مبنطقة س����وكنة، 
متهمة مجموعة من عناصر 
ما يع����رف بتنظيم داعش 
بالوقوف خل����ف العملية، 
البيان. وأش����ار  حس����ب 
البيان إل����ى أنه على دول 
اجل����وار وجامع����ة الدول 
العربية واالحتاد األفريقي 
أن يضغطوا على املجتمع 
الدولي التخاذ موقف عاجل 
وحاس����م يساعد احلكومة 
في اجتث����اث اإلرهاب من 

ليبيا.

طفل فلسطيني يطل من ثقب في منزل عائلته املتضرر جراء القصف اإلسرائيلي على غزة في يوليو وأغسطس املاضيني                                                                              )رويترز(

االحتالل مينع رفع 
األذان في املسجد 
اإلبراهيمي 52 مرة 

خالل ديسمبر

احلكومة تطالب 
املجتمع الدولي 
برفع احلظر عن 

تسليح اجليش

بعد يوم من إعالن احلكومة املؤقتة التعبئة الشاملة

»النواب« الليبي يعيد حفتر إلى اجليش:
ضرورة لوضع األمور في نصابها الصحيح

مصر حتذر رعاياها من السفر إلى ليبيا

السفير الليبي في مصر:
األقباط املخطوفون على قيد احلياة

احلراك اجلنوبي يتوعد صنعاء بتصعيد انفصالي  
واحلوثيون يهددون باجتياح مأرب

األزهر و»اإلفتاء« يضعان خططًا عاجلة
لـ »تصحيح اخلطاب الديني«

القاهرة � وكاالت:  أكد الس���فير الليبي في 
مصر، محمد فايز جبريل، أن املصريني املسيحيني 
املخطوفني بليبيا مازالوا على قيد احلياة، وأن 
السلطات الليبية تبذل قصارى جهدها للعثور 

عليهم، وإعادتهم إلى مصر.
ونقلت »بوابة األهرام« عن املسؤول الليبي 
قوله إن املناطق التي مت اختطاف املس���يحيني 
املصريني فيها تقع خارج س���يطرة حكومته، 
بينم���ا التزال هوية اخلاطفني مجهولة، وكذلك 

ماذا يريدون من تلك العمليات.
وأشار إلى أن حوادث االختطاف حتدث يوميا 
وال تقتصر على األقباط أو املصريني عامة، بل 

هناك عمليات اختطاف للمواطنني الليبيني.
إلى ذلك، ج���ددت اخلارجية املصرية امس 
التحذير للمواطنني بعدم السفر الى ليبيا حتت 
أي ظرف أو مس���مى أو مبرر في الوقت احلالي 
في اعقاب اختطاف عدد من املصريني في منطقة 

سرت الليبية. 
وناشد املتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير 
بدر عبد العاطي في بيان املواطنني املوجودين 
في األراضي الليبية االبتعاد متاما عن مناطق 
االشتباكات التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة 
متطرفة قدر االمكان واللجوء الى مناطق أكثر 

أمانا. 
 وقال إن الوزارة قامت في ظل الوضع االمني 
املتدهور بإجالء أعضاء الس���فارة والقنصلية 
في طرابلس وبنغازي وذلك أس���وة مبا قامت 
به مختلف البعثات الديبلوماس���ية األجنبية 
في ليبيا مبا في ذلك األمم املتحدة التي أغلقت 

مقر بعثتها. 
وأضاف أن الدولة جتري اتصاالت مكثفة مع 
مختلف األطراف الليبية التي ميكن أن تسهم في 
االفراج عن املصريني املختطفني في ظل ظروف 

بالغة التعقيد.

عواصم - وكاالت: توعد احلراك اجلنوبي 
املطالب باالنفصال في جنوب اليمن، باالستمرار 
»في تصعيده الثوري بطرق سلمية في عام 
2015«، معتبرا أنه حقق »الكثير من االنتصارات« 

خالل عام 2014.
وقال ردفان الدبيس، الناطق باسم ساحة 
معتصمي احلراك إن »هناك توجهات لدى احلراك 
لفتح مخيمات اعتصام جديدة خالل عام 2015، 
في مناطق احلدود بني الشمال واجلنوب، وامام 
مواقع ش���ركات النفط العاملة في اجلنوب، 
ملزيد من التصعيد بهدف إس���قاط املؤسسات 

في أيدي اجلنوبيني«.
وتابع أن احلراك سيس���تمر في تصعيده 
الثوري بطرق سلمية، باعتباره اخليار األمثل 
في املرحلة الراهنة، وعدم االجنرار إلى مربع 
العنف والفوضى، مش���يرا إلى وجود جهود 
لتوحيد املكونات املنضوية في احلراك اجلنوبي، 

واالتفاق على قيادة متثل اجلنوب.
وبحسب الدبيس الذي يعد من أبرز نشطاء 
احلراك منذ انطالق���ه في 2007 والذي يرأس 
اللجنة اإلعالمية لالعتصام املفتوح في عدن 
)جنوب( فإن »احلراك حقق في عام 2014 كثيرا 
من االنتصارات، خاصة في ظل املتغيرات التي 
شهدتها اليمن، وسقوط الشمال في يد جماعة 
احلوثي، وسيطرة املليشيات على مؤسسات 

الدولة«. 
وقال إن »سقوط الدولة في يد احلوثيني، 
أوصل اجلنوبيني الذين كانوا يراهنون على 
بناء الدول���ة وفقا لنتائج مؤمتر احلوار، إلى 
االعتقاد بصوابي���ة موقف احلراك اجلنوبي، 
في الدعوة الس���تعادة دولة اجلنوب، )التي 
كانت قائمة قبل الوحدة مع ش���مال اليمن في 

العام 1990(«.
واضاف »ص���اروا مقتنعني اآلن بضرورة 

الع���ودة إلى صفوف إخوانه���م في اجلنوب، 
والوقوف معهم في نضالهم املش���روع، رغم 
أنهم كانوا يظنون أن احلوار س���يصنع لهم 

دولة املؤسسات«.
ورأى الدبيس أن »احلراك اجلنوبي، حقق 
اجن���ازا مهما في 2014، متثل في انضمام عدد 
من منظمات املجتمع املدني، واملوظفني والعمال 
في مختلف الدوائر واملؤسسات احلكومية، إلى 
ساحتي االعتصام في عدن واملكال بحضرموت، 
وتأيي���د مطال���ب املعتصمني والش���ارع في 

اجلنوب«.
ولفت إلى أن »احلراك استطاع أن يكسب 
تعاطف عدد من املثقفني العرب، ودفعهم للوقوف 
أم���ام حقيقة مفادها، أنه ال ميكن إقامة وحدة 

على أشالء اجلنوبيني«، حسب تعبيره.
 ال���ى ذلك، هدد عبداملل���ك احلوثي، زعيم 
جماعة احلوثي املتمردة في اليمن، باجتياح 
محافظ���ة مأرب النفطي���ة، وزعم احلوثي أن 
اجتياح مأرب الغنية بالنفط من أجل حمايتها 
من العبث بأمنها واستقرارها، وذلك أثناء احتفال 
ديني للحوثيني في العاصمة اليمنية صنعاء، 
التي قطع املتمردون شوارعها الرئيسية وسط 
إجراءات أمنية مش���ددة. ولم يكتف احلوثي 
بتهديده باجتياح م���أرب ليطلق حتذيرا إلى 
أهالي محافظة تعز أثناء خطاب موجه ألنصاره، 
وتزامنا مع تهديدات احلوثيني خرج اآلالف من 
أهالي تعز اعتراضا على وجود أي مسلح حوثي 
في محافظاتهم، اضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ 
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني، ورفض أي 
جماعات مسلحة خارجة عن سيادة القانون.

من جانبه، دعا وزير الدفاع اليمني، محمود 
الصبيحي، السلطات احمللية والعسكرية في 
تعز إلى مواجهة التحديات األمنية التي تهدد 

احملافظة.

� األناضول: وضعت مؤسس���ات  القاهرة 
الدولة املصرية الدينية خططا عاجلة، لتنفيذ 
ما طلبه الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 

من تصحيح اخلطاب الديني.
وبحسب ما نش���رته جريدة األهرام، فمن 
املقرر أن يبدأ اليوم أحمد الطيب شيخ األزهر، 
عقد جلسات عمل متواصلة الستكمال عناصر 
»ث���ورة التصحيح« التي دع���ا إليها الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وقال عباس شومان وكيل األزهر إن »الطيب 
وج���ه بتنفيذ ما جاء ف���ي اخلطاب، بإصالح 
مناهج التعليم، واخلطاب الدعوي«، مشيرا إلى 
أن »هذه اخلطوة بدأت منذ عام، وقاربت على 
االنتهاء فيما يتعلق بجميع املقررات الشرعية 
والعربية، الت���ي تضمنت معاجلات للقضايا 

املعاصرة كاإلرهاب واإلحلاد«.
ش���ومان قال أيضا إنه »مت تشكيل جلان 
برئاسته الستكمال عناصر تصحيح اخلطاب 
الديني، مبا يقوي روح االنتماء للوطن، ويعكس 
صورة مشرقة لدى الدول التي شوهت صورة 

اإلسالم في أذهان مواطنيها«.
وأضاف: »س���يتم أيضا تشكيل جلان مع 
الوزارات املختصة، كالشباب والتربية والتعليم 
والثقافة، ومختصني في مجال اإلعالم تبدأ عملها 
على الفور لتنسيق اجلهود في املجاالت التي 
تتوالها كل وزارة ليكون العمل متناغما بني كل 
الوزارات واملؤسسات مبا يحقق املقصود من 

الثورة الدينية التي دعا إليها السيسي«.
وأوضح أن »احملاور الرئيسية خلطة األزهر 
ترتكز حول تفعي����ل التعاون القائم بني األزهر 
الشريف ووزارة اخلارجية سواء على مستوى 
إيفاد الدعاة واألئمة للخارج أو من خالل استقدام 
الطالب للدراس����ة في األزهر، لتصحيح مفاهيم 

الدين، ونشر قيم اإلسالم املعتدل في العالم«.
أما دار اإلفتاء، فأعلنت تبنيها لدعوة السيسي 
لتجديد اخلطاب الديني، حيث قال شوقي عالم، 
مفتى مصر، إن الدار أقرت خطة مكثفة لنشر 
الثقافة اإلفتائية الصحيحة، والتوسع في أعمال 

مرصد »فتاوى التكفير« ومقوالته، ومواجهة 
األفكار املتطرفة، والرد عليها مبنهجية علمية 
رصينة ومنضبطة، والتوس���ع في استخدام 
الفضاء اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي 
واالس���تفادة من التقنيات احلديثة في إطالق 

أول قناة على موقع »يوتيوب«.
وفي تصريحات صحافية أعلن عالم تبني 
دار اإلفتاء »مشروعا قوميا يهدف إلى تصحيح 
صورة اإلسالم باخلارج، ووضع آليات فعالة 
وضوابط علمية ملواجهة من يتصدرون للفتوى 
من غير املتخصصني، باإلضافة إلى إعداد الدورات 
التدريبية للمبعوثني لتدريبهم على مهارات 
اإلفتاء والعلوم اإلفتائية، وإعداد برامج تأهيلية 

ملواجهة التطرف واألفكار املتشددة«.
وقال عالم إن دار اإلفتاء ستبدأ خدمة جديدة 
بتدشني »دار اإلفتاء املتنقلة« التي ستجوب 
محافظات مص���ر )27 محافظ���ة( ومراكزها 
وقراها، لتلقي اس���تفتاءات الناس والرد على 

تساؤالتهم.
في الوقت ذات���ه، عقد مختار جمعة وزير 
األوقاف، بحس���ب ما ذكره ف���ي تصريحات 
صحافية، اجتماع���ا مطوال مع وكالء الوزارة 
وقيادات القطاع الديني، لدراس���ة توجيهات 
السيسي، وأقروا خطة دعوية جديدة تتمثل 
في تفعيل الصالون الثقافي األسبوعي للوزارة، 
وتفعيل جلنة القضاي���ا املعاصرة باملجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية، لتقوم بدورها في 
دراسة القضايا املستجدة مبا يناسب الواقع 

والعصر مع احلفاظ على الثوابت.
وتشمل خطة الوزارة تفعيل مركز السماحة 
والوسطية، وتناول القضايا التي توضح عظمة 
اإلسالم من خالل رسالة األوقاف األسبوعية، 

التي تترجم لتسع لغات أجنبية.
وح���ددت الوزارة 28 فبراي���ر املقبل لعقد 
مؤمتر دولي للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
حتت عنون »عظمة اإلس���الم وأخطاء بعض 
املنتسبني إليه«، وتكوين جبهة عربية قوية 

ملواجهة اإلرهاب.


