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عن �شحيفة االحتاد  االماراتية

حازم مبي�شني

حزب �هلل �إذ ينفي

التي  بال�سفينة  �سلته  الله  ح��زب  ينفي  اأن  م�ستغربًا  يبدو 
املتو�سط،  البحر  يف  الإ�سرائيلي  البحرية  �سالح  اعرت�سها 
ونفيه اأي�سًا اأن تكون حمملة بال�سالح املهدى اإليه من ايران، 
فاذا قبلنا اأن ل�سلة له بال�سفينة، فكيف له اأن يوؤكد خلوها من 
ال�سالح؟ وكان منتظرًا من احلزب املقاتل واملقاوم اأن يفخر 
بانه يراكم تر�سانته احلربية ملواجهة اأي عدوان اإ�سرائيلي 

حمتمل كما يقول ل اأن يترباأ من ال�سفينة وما حتمله.
املوؤ�سف اأنه يبدو وا�سحًا اأن اإنكار عالقة احلزب بال�سفينة 
له  ولعالقة  ال�سرائيلية،  بالقر�سنة  ليتعلق  حتمله  وم��ا 
تت�سكل  الذي  الوقت  يف  النكار،  يف  احلزب  هذا  مب�سلحة 
حكومة  وه��ي  فيها،  �سي�سارك  جديدة  لبنانية  حكومة  فيه 
�ستبحث جديًا مو�سوع ما ي�سمى �سالح املقاومة، اأو بتعبري 
ويف  احل��زب  ه��ذا  عنا�سر  اأي���دي  ب��ن  املتوفر  ال�سالح  اأدق 
لرتهيب  قريب،  ما  ي��وم  يف  ا�ستعمل  وال��ذي  م�ستودعاته، 
تتعار�ض  اإقليمية  اأجندة  بدل حمايتهم، ولفر�ض  اللبنانين 
نتائج  يف  وا���س��ح��ة  ب��دت  ال��ت��ي  اللبنانين،  ت��وج��ه��ات  م��ع 
ومن  احلزب  هذا  اأبقت  التي  الخرية،  النيابية  النتخابات 
اأكرثية  املعار�سة، ومل متنحه  معه من احللفاء يف �سفوف 

يحكم بها لبنان.
لل�سالح  ال�سفينة  حمل  اإن��ك��ار  يف  احل��ق  ل�سورية  اأن  نفهم 
ع�سكرية  م��واد  حتوي  ل  اأنها  وتاأكيدها  لدم�سق،  الإي��راين 
مدنية  ب�ساعة  حتمل  واأن��ه��ا  ���س��وري��ة  يف  اأ�سلحة  ل�سنع 
قرا�سنة  وج��ود  على  اأ�سفها  ونتفهم   ، اإي��ران  من  م�ستوردة 
بن  القائمة  التجارة  حركة  يعرت�سون  البحار  يف  ر�سمين 
با�سم  وم��رة  بحري  اأ�سطول  با�سم  م��رة  واإي���ران  �سورية  
املواد  طبيعة  تعرف  بانها  القول  ت�ستطيع  فدم�سق  تفتي�ض، 
التي ا�ستوردتها من ايران، لكنها بالتاأكيد ل ت�ستطيع اجلزم 
ان كانت ال�سفينة حتمل اىل جانب الب�ساعة امل�ستوردة لها 
ا�سلحة موردة حلزب الله. فالعالقة بن دم�سق وهذا احلزب 
لي�ست هذه اليام على م�ستوى ك�سف اوراق كل منهما لالآخر 

ب�سكل كامل.
هذه  ف��ان  عالقته،  اإن��ك��ار  يف  م�سلحة  الله  حل��زب  ك��ان  واإذا 
يف  و)النعمة(  الفقيه  ويل  عن  الدفاع  لتتجاوز  امل�سلحة 
العالقة  بتلك  اأقر احلزب  لو  طهران، وكان مفهومًا ومقبوًل 
باعتبار اأنه قائد حركة مقاومة حتتاج ل�سترياد ال�سالح من 
اأي م�سدر متوفر، لكن الو�سع الداخلي اللبناين �ساهم يف 
اأدخل  اأن �سالح احلزب  اإنكاره، لن املواطن اللبناين يدرك 
معتمدا  واق��ام  تركيبته،  مع  تن�سجم  ل  حتالفات  يف  البالد 
راف�سا  ال�سيا�سية،  احلياة  فعطل  الدولة،  داخل  دولة  عليه 
بحث الإ�سرتاتيجية الدفاعية ومعتربا ان حرب متوز كانت 
واملوؤ�سف  للبنانين.  امانا  اكرث  مب�ستقبل  يب�سر  انت�سارا 
قائمة  ذي��ل  يف  لبنان  م�سلحة  ي�سع  ال���س��ويل  احل��زب  اأن 
مب�ساحله  ومتر  اليرانية  بامل�سلحة  تبداأ  التي  اهتماماته 

التنظيمية وتنتهي مبا يحتاجه وطن الرز.
اإيران  اأن ا�سرائيل وجدت يف ال�سفينة ذريعة لتهام  واملهم 
بخرق القرار الدويل رقم 1747، الذي يحظر عليها ت�سدير 
زعزعة  اإىل  ي�سعى  عن�سر  وباأنها  الأ�سلحة،  ا�سترياد  اأو 
الدولية  ال�سرعية  مقررات  وي�ستفز  املنطقة  يف  ال�ستقرار 
مرارًا وتكرارًا، وقد يكون ذلك مقدمة من نوع ما لعملية �سد 
من�ساآت ايران النووية، ولن يكون جمديًا عندها نفي حزب 

الله لوجود ا�سلحة على ال�سفينة.

خ���������ارج احل�������دود

�شنعاء/ اف ب
اكد املتمردون احلوثيون ان اجلي�ض ال�سعودي 
على  الث��ن��ن  ام�ض  اجل��وي��ة  غ��ارات��ه  ا�ستانف 
املناطق  يف  اليمنية  ال��ت��م��رد  ح��رك��ة  م��واق��ع 
كما  اليمن،  داخ��ل  اهدافا  و�سملت  احل��دودي��ة 
الدخان  جبل  على  ال�سعودين  �سيطرة  نفوا 

احلدودي.
وقال املتحدث با�سم املتمردين الزيدين حممد 
عبدال�سالم يف ات�سال مع وكالة فران�ض بر�ض 
ا�ستوؤنف  ال�����س��ع��ودي  "الق�سف  ان  دب��ي  يف 
علما  �سباحا،  الثامنة  ال�ساعة  بعد  الث��ن��ن 

وقد  الح��د،  يوم  خالل  كثيفا  كان  الق�سف  ان 
ا�ستخدم ال�سعوديون قنابل فو�سفورية حرقت 

مناطق جبلية".
ال�سعودين  احل���وث���ي���ون  ات��ه��م  ان  و���س��ب��ق 
مل  انه  ال  القنابل،  من  النوع  هذا  با�ستخدام 

يت�سن التاكد من ذلك من م�سادر م�ستقلة.
وا�سار اىل ان الق�سف ال�سعودي �سمل اهدافا 
يعلنه  م��ا  ان  معتربا  اليمن"  ت��راب  "داخل 
ال�سعوديون عن حماربة مت�سللن حوثين اىل 
الرا�سي ال�سعودية واقت�سار العمليات �سمن 
نطاق ار�ض اململكة، ما هو �سوى "جمرد ذرائع 

لهجوم منظم".
مكثفة  �سعودية  "غارات  ان  عبدال�سالم  وافاد 
�سنت منذ ليل الحد واملناطق امل�ستهدفة �سملت 
وقرى  اليمن(  داخ��ل  كلم   7( املالحيظ  مدينة 
وقرى  �سدا  مديرية  وق��رى  احل�سامة  �سوق 

مينية اخرى املتاخمة للحدود ال�سعودية".
القوات  ت��ك��ون  ان  احل��وث��ي��ون  نفى  ذل���ك،  اىل 
ال�سعودية �سيطرت على جبل الدخان احلدودي 

موؤكدين ا�ستمرار تواجدهم فيه.
موقعهم  ع��ل��ى  ن�سر  للمتمردين  ب��ي��ان  وق���ال 
حول  ال�سعودية  اعلنته  م��ا  ان  الل��ك��رتوين 

اىل  ت�سلل  ال��ذي  الدخان  جبل  على  ال�سيطرة 
ال�سبوع  م��ت��م��ردون  م��ن��ه  ال�����س��ع��ودي  اجل���زء 
انت�سارات  وت��ق��دمي  اك��اذي��ب  "جمرد  املا�سي 

وهمية ل ا�سا�ض لها".
"لن  ال�سعودية  ان  عبدال�سالم  اكد  جانبه،  من 
املتمردين  وان  اهدافها"  حتقيق  م��ن  تتمكن 
الهجوم  "ينتظرون  ال��زي��دي��ن  احل��وث��ي��ن 
حرب  با�سلوب  ليواجهوه  ال�سعودي  الربي" 

الع�سابات.
و"لي�ض  الدخان"  جبل  يف  زلنا  "ما  وا�ساف 

لدينا مواقع ثابتة ومعروفة".

�سيعر�سون  املتمردين  ان  عبدال�سالم  وذك��ر 
لديهم  ا�سري  �سعودي  جلندي  م�سورا  �سريطا 
اجلنود  من  عددا  ا�سروا  بانهم  التاكيد  جمددا 
مركبات  على  ال�سيطرة  عن  ف�سال  ال�سعودين 

تابعة لقوات اململكة.
ينقل  الذي  نيوز  ج��ازان  قال موقع  من جهته، 
احلدود  على  ال�سعودية  ج��ازان  منطقة  اخبار 
معاقل  ع��ل��ى  اجل���وي  الق�سف  ان  ال��ي��م��ن  م��ع 
احلوثين ا�ستوؤنف ع�سر الحد بعد فرتة من 

الهدوء.
الو�سط  ال�����س��رق  �سحيفة  اف����ادت  ذل���ك،  اىل 
عملية  ان  ال�سعودي  التمويل  ذات  اللندنية 
املناطق  م��ن  ال�����س��ع��ودي��ن  امل��واط��ن��ن  اج���الء 

احلدودية ت�سمل حواىل خم�سن الف ن�سمة.
قبلية  م�����س��ادر  ع��ن  ن��ق��ال  ال�سحيفة  وذك����رت 
القوات  اعلنتها  التي  الع�سكرية  املنطقة  ان 
كيلومرتا  اربعن  طول  على  متتد  ال�سعودية 
ال��ي��م��ن وب��ع��م��ق ع�سرة  م���ن  ع��ل��ى احل������دود 
من  العظم  ال�سواد  متثل  وه��ي  كيلومرتات، 

قرى حمافظة احلرث يف منطقة جازان.
ال�سرق  ح�����س��ب  الج�����الء  ع��م��ل��ي��ات  وت�����س��م��ل 

الو�سط 240 قرية.
وكانت م�سادر ر�سمية اكدت لفران�ض بر�ض يف 
ا�سكان  باعادة  ال�سلطات تقوم  ان  �سابق  وقت 
مناطق  اق��ام��ت��ه��ا يف  ال��ن��ازح��ن يف خم��ي��م��ات 

بعيدة عن القتال.
يف  ال�سعودي  العاهل  اك��د  اخ��رى،  جهة  وم��ن 
ان  املحلية  الع��الم  و�سائل  نقلتها  ت�سريحات 

اململكة قادرة على "ردع كل معتد".
وقال امللك عبدالله بن عبدالعزيز مبنا�سبة تلقيه 
ر�سالة من امري الكويت ال�سيخ �سباح الحمد 
ال�سباح واجرائه ات�سال مع الرئي�ض امل�سري 
ال�سعودية  العربية  "اململكة  م��ب��ارك  ح�سني 
ردع  على  وقادرة  �سبحانه وتعاىل  بالله  قوية 

كل معتد ودحره ورد كيده يف نحره".
املواجهات  خ��ط  دخ��ل��ت  ال�����س��ع��ودي��ة  وك��ان��ت 
الربعاء  احلوثين  املتمردين  مع  الع�سكرية 
بنريان  ع�سكرييها  اح��د  مقتل  غ��داة  املا�سي 
الرا�سي  اىل  ت�سللوا  ان��ه��م  ق��ال��ت  متمردين 

ال�سعودية.
المري  ال�سعودي  الدفاع  وزي��ر  م�ساعد  واك��د 
ال�سعودية  ال���ق���وات  ان  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  خ��ال��د 
عليها  �سيطر  ال��ت��ي  امل���واق���ع  ك��ل  ا���س��ت��ع��ادت 
احلوثيون يف الرا�سي ال�سعودية ل�سيما يف 
جبل الدخان، م�سريا اىل ان القوات ال�سعودية 

اليمن". حدود  يف  تتدخل  ولن  تتدخل  "مل 
من  امل��واج��ه��ات  �سحايا  ح�سيلة  بلغت  كما 
ثالثة  بينهم  قتلى  �سبعة  ال�سعودي  اجل��ان��ب 

ع�سكرين.
فقدان  عن  �سلطان  بن  خالد  الم��ري  ك�سف  كما 
احلوثيون  اعلن  فيما  �سعودين  جنود  اربعة 

انهم ا�سروا عددا من اجلنود ال�سعودين.

�حلوثيون: �لق�سف �ل�سعودي م�ستمر وي�ستهدف مناطق د�خل �ليمن

وا�شنطن/ اف ب
اأجرى الرئي�ض باراك اوباما حمادثات 
ام�����ض الثنن  م��ن  م��ت��اأخ��ر  يف وق���ت 
يف وا���س��ن��ط��ن م���ع رئ��ي�����ض ال�����وزراء 
يف  نتانياهو  بنيامن  ال���س��رائ��ي��ل��ي 
المريكية  اجل��ه��ود  فيه  ت��واج��ه  وق��ت 
ال�سرق  يف  ال�����س��الم  عملية  لح��ي��اء 

الو�سط ازمة عميقة.
البي�ض  البيت  يف  م�����س��وؤول  واع��ل��ن 
عن الجتماع، بعيد و�سول نتانياهو 
اىل وا�سنطن حيث �سيلقي كلمة امام 
موؤمتر للمنظمات اليهودية يف امريكا 

ال�سمالية.
وك�����ان ال��ب��ي��ت الب���ي�������ض رف�������ض يف 
ال��ل��ق��اء، مم��ا دفع  ت��اأك��ي��د  وق��ت �سابق 
امل�سوؤولن ال�سرائيلين اىل القول ان 
عدم وج��ود دع��وة ل يعني ان اوباما 

يدير ظهره لنتانياهو.
ا�سرائيل  ب���ن  ال��ع��الق��ات  وت���وت���رت 
رف�ض  ب�سبب  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
المريكي  ال��ط��ل��ب  ال��ع��ربي��ة  ال���دول���ة 
ال�سفة  يف  ال���س��ت��ي��ط��ان  ب��ت��ج��م��ي��د 
الغربية متهيدا ل�ستئناف مفاو�سات 

ال�سالم مع الفل�سطينين.
ال ان نتانياهو اكد لل�سحافين الذين 
وا�سنطن  اىل  الطائرة  يف  يرافقونه 

مبفاو�سات  ف��ورا  "البدء  يف  رغبته 
اي  ب���دون  الفل�سطينين  م��ع  ���س��الم 

�سروط م�سبقة".
وواجهت حماولت الوليات املتحدة 
م�سارها  اىل  ال�����س��الم  عملية  لع���ادة 
بعد تعليقها يف كانون الول املا�سي 

نك�سات كبرية.
ا�سادت  عندما  الوىل  الزمة  وحدثت 
كلينتون  هيالري  اخلارجية  وزي��رة 
الن�ساط  وق����ف  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ع��ر���ض 
"غري  انه  ال�ستيطاين جزئيا معتربة 
املنطقة  اىل  زي���ارة  خ��الل  م�سبوق" 
ا�ستياء  اث��ار  مما  املا�سي،  ال�سبوع 

العرب والفل�سطينين خ�سو�سا.
عن  ت��راج��ع��ا  الت�سريح  ه���ذا  و���س��ك��ل 
ال��دع��م الم���ريك���ي م��ن��ذ ا���س��ه��ر لطلب 
ال�ستيطان  جت��م��ي��د  الفل�سطينين 
ال���ي���ه���ودي ب�����س��ك��ل ك���ام���ل ق��ب��ل ب��دء 

مفاو�سات ال�سالم.
تغري  ان��ه  على  الت�سريح  ه��ذا  وف�سر 
مار�ست  التي  وا�سنطن  �سيا�سة  يف 
ب�ساأن  ا�سرائيل  على  �سغوطا  ل�سهر 
على  لت�سغط  ع���ادت  ث��م  ال�ستيطان 
ا�ستئناف  اج���ل  م��ن  الفل�سطينين 

املفاو�سات بدون �سروط م�سبقة.
وق���ال حم��ل��ل��ون ان اج����راء ل��ق��اء بن 

من  ا�سبوع  بعد  ونتانياهو  اوب��ام��ا 
ت�سريح كلينتون �سيعزز هذا التف�سري 

لدى العرب والفل�سطينين.
كلينتون،  زي������ارة  م���ن  اي�����ام  وب���ع���د 
تعر�ست جهود ال�سالم ل�سربة اخرى 
الفل�سطيني  الرئي�ض  باعالن  متثلت 
امل��ع��ت��دل حم��م��ود ع��ب��ا���ض ال����ذي قاد 
يف  ا�سرائيل  مع  ال�سالم  مفاو�سات 
لالنتخابات  يرت�سح  لن  انه  املا�سي، 
كانون  يف  ج��دي��دة  ل��ولي��ة  الرئا�سية 

الثاين املقبل.
وقال م�سوؤولون فل�سطينيون ان هذه 
اخلطوة جاءت ب�سبب خيبة امله من 
امل�ستوطنات  حيال  المريكي  املوقف 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
املحتلة التي تعتربها ال�سرة الدولية 

غري �سرعية.
الن�ساط  جتميد  الفل�سطينيون  ويريد 
ا�ستئناف  قبل  بالكامل  ال�ستيطاين 
حم���ادث���ات ال�����س��الم ال��ت��ي ع��ل��ق��ت اثر 
ال�ستاء  غزة  على  ال�سرائيلية  احلرب 

املا�سي.
كلمة  اوباما  يلقي  ان  يفرت�ض  وك��ان 
لكنه  اليهودية،  املنظمات  احتاد  امام 
من  ليتمكن  خ��ط��اب��ه  لل��غ��اء  ا���س��ط��ر 
امل�ساركة يف احتفال تكرميي ل�سحايا 

اط��الق ال��ن��ار يف ق��اع��دة ف��ورت هود، 
ح�سبما ذكر الحتاد على موقعه على 

النرتنت.

البيت  موظفي  كبري  عنه  و�سينوب 
البي�ض رام اميانويل.

وك����ان اوب���ام���ا اك���د جم����ددا يف كلمة 

مبنا�سبة  املا�سي  ال�سبوع  م�سجلة 
الذكرى الرابعة ع�سرة لغتيال رئي�ض 
ا�سحق  ال�سبق  ال�سرائيلي  ال��وزراء 
رابن، تاأييده حلل الدولتن كما جدد 

تاأكيده للدعم المريكي ل�سرائيل.
وردت  التي  ر�سالته  يف  اوباما  وقال 
امريكا  "عالقات  ان  فيديو  ب�سريط 
قابلة  غري  ال�سرائيلين  حلفائنا  مع 
لن  "ا�سرائيل  ان  اك��د  لكنه  للقطع"، 
الفل�سطينيون  بقي  طاملا  الم��ن  جتد 

يف حالة ياأ�ض".
زيارة  م��ع  نتانياهو  جم��ئ  ويتزامن 
ال�سرائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  بها  يقوم 
ايهود باراك اىل وا�سنطن منذ الحد 
نظريه  يلتقى  ان  امل��ق��رر  م��ن  ح��ي��ث 
واملبعوث  غيت�ض  روب��رت  الم��ريك��ي 
ال�����س��رق  اىل  اخل����ا�����ض  الم����ريك����ي 
ح�سبما  م��ي��ت�����س��ل،  ج����ورج  الو����س���ط 
لوكالة  باراك  مكتب  يف  م�سوؤول  ذكر 

فران�ض بر�ض.
وا�سنطن  يف  نتانياهو  و���س��ي��ج��ري 
حم���ادث���ات يف ال��ك��ون��غ��ر���ض ق��ب��ل ان 
الرئي�ض  للقاء  ب��اري�����ض  اىل  يتوجه 
الفرن�سي نيكول �ساركوزي الربعاء، 

ح�سبما قال م�سوؤولون ا�سرائيليون.
ومل توؤكد فرن�سا الجتماع بعد.

�الو����س���ط �ل�������س���رق  يف  �زم�����ة  ظ���ل  يف  ن��ت��ان��ي��اه��و  ي��ل��ت��ق��ي  �وب����ام����ا 

بريوت/ اف ب
ينتظر العالن عن احلكومة اللبنانية 
"و�سع  اجل��دي��دة ب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن 
الت�سكيلة  على  الخرية"  اللم�سات 
التفاق  اجن��از  بعد  ال��وزراء  وا�سماء 
احلقائب  ت���وزي���ع  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال�سبت.
مي�سال  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  وج����دد 
اىل  الح���د  ل��ه  زي���ارة  خ��الل  �سليمان 
مبنى جامعي جديد يف م�سقط را�سه 
ان  التاأكيد  ب���ريوت،  �سمال  عم�سيت 
"تاأليف احلكومة بات قريبا جدا جدا 

جدا".
من  مقربة  �سحفية  ت��ق��اري��ر  وذك���رت 
الق��ل��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ام�����ض الث��ن��ن ان 
املنجزة  بحكم  ا�سبحت  "احلكومة 
ال�سيا�سي"،  ال��ق��رار  م�ستوى  ع��ل��ى 
الخ��رية  "اللم�سات  ان  اىل  م�سرية 
اآذار   14 م�����س��ي��ح��ي��ي  ح�����س��ة  ع���ل���ى 
)اكرثية( ظلت حتى �ساعة متاأخرة من 
ليل ام�ض غري مكتملة نتيجة ا�ستمرار 

التجاذب حول بع�ض احلقائب".
ت��ق��اري��ر �سحفية  ذك���رت  امل��ق��اب��ل،  يف 
مقربة من الكرثية النيابية ان النائب 
القلية  ارك����ان  اح���د  ع����ون،  م��ي�����س��ال 
لت�سليم  ج��اه��زا  "�سيكون  النيابية، 
ا�سماء مر�سحيه" اىل رئي�ض احلكومة 

املكلف.
وكانت القلية ابلغت ال�سبت احلريري 

وحدة  حكومة  �سيغة  على  موافقتها 
وطنية عر�سها عليها، ما مهد الطريق 
اربعة  من  اكرث  بعد  احلكومة  ل��ولدة 
حولها.  ال�ساقة  املفاو�سات  من  ا�سهر 
ات�سالته  الثر  على  وكثف احلريري 
كل  من  ال��وزراء  با�سماء  نهائيا  للبت 

الطراف.
ال�سيا�سين  ت���وق���ع���ات  ت������زال  ول 
احلكومة  ان  توؤكد  الع��الم  وو�سائل 
�ستنجز خالل �ساعات، ورمبا يوم او 

يومن ا�سافين.
لوكالة  الك��رثي��ة  م�����س��وؤول يف  وق���ال 
"البحث يف مطالب  ان  بر�ض  فران�ض 
ا�ستغرق  والتفاو�ض مع عون  القلية 
ا�سهرا، ال منلك هام�سا من ب�سعة ايام 

لجناز مطالبنا؟".
 15 من  املنتظرة  احلكومة  و�ستتاألف 
وزيرا لالكرثية وع�سرة وزراء لالقلية 
ويكون خم�سة وزراء حم�سوبن على 
�سليمان  مي�سال  اجلمهورية  رئي�ض 

التوافقي.
ول تعطي �سيغة "15-10-5" القلية 
الكرثية  ت�سميه  املعطل" كما  "الثلث 
زائدا  ال��وزراء  ثلث عدد  اي  النيابية، 
واحدا الذي ي�سمح بالتحكم بالقرارات 
الكربى يف جمل�ض الوزراء، ول متلك 
ال�سرورين  الثلثن  الك��رثي��ة  فيها 
حل�سم القرارات الرئي�سية. وبالتايل، 
املح�سوبن  الوزراء  ا�سوات  �ستكون 
ع���ل���ى رئ���ي�������ض اجل����م����ه����وري����ة هي 

�شرم ال�شيخ / اف ب
 اعلن وزير التجارة ال�سيني ت�سن دميينغ الثنن ان ال�سن �ست�ستمر يف اعتبار 

الزراعة والبنى التحتية اولوية يف ا�ستثماراتها وم�ساعداتها لفريقيا.
وقال الوزير ال�سيني امام وفود نحو خم�سن دولة افريقية ت�سارك يف منتدى 
ال�سن-افريقيا يف �سرم ال�سيخ يف م�سر "ان احلكومة ال�سينية تتعهد بالقيام 
بكل ما يف و�سعها مل�ساعدة الدول الفريقية يف حت�سن انتاجها الزراعي وبناها 

التحتية".
ال�سيني  التعاون  يف  اولوية  التحتية  البنى  اعتبار  ال�سن  "توا�سل  وا�ساف 
املدار�ض  بناء  يف  افريقيا  مع  تعاونها  �ستكثف  ب��الده  ان  مو�سحا  الفريقي"، 
جمال  يف  وم�ساريع  واملطارات  احلديد  ال�سكك  وكذلك  واملالعب  وامل�ست�سفيات 
الطاقة. وقال ت�سن ان بالده �سرت�سل 250 خبريا وحمرتفا زراعيا اىل افريقيا 
وتدريب  الزراعية"  التكنولوجيا  "لنقل  املقبلة  الثالث  ال�سنوات  خالل  �سنويا 

الفي حمرتف افريقي.
اىل  واخلربة"  التكنولوجيا  "نقل  على  م�سممة  ال�سن  ان  القول  اىل  وخل�ض 

افريقيا.
با�ستغالل  متهمة  الفريقية،  القارة  يف  املطلوب  ح�سورها  ي��زداد  التي  وبكن 

املوارد الطبيعية الفريقية من دون نقل مهارتها اليها.
واعلن رئي�ض الوزراء ال�سيني وين جياباو الحد تقدمي قرو�ض مي�سرة بقيمة 
ع�سرة مليارات دولر اىل افريقيا، راف�سا التهامات املوجهة اىل ال�سن بانتهاج 

�سيا�سة "ا�ستعمار جديد" جتاه القارة.

�لزر�عة و�لبنى �لتحتية
 يف �فريقيا �ولوية بالن�سبة 

�ىل �ل�سني

والدة �حلكومة �للبنانية يف �نتظار �النتهاء 
من "�للم�سات �الخرية"

حوثيون مهاجرون اىل االرا�سي ال�سعودية

اوباما

احلريري و�سليمان


