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حازم مبي�شني

عقول يف الأقدام

�س����اهمت �لف�س����ائحيات �لعربي����ة عل����ى م����دى �أ�س����ابيع, يف 
توت����ر �لأجو�ء بني م�س����ر و�جلز�ئ����ر, على خلفي����ة مبار�ة 
بكرة �لقدم, م�س����تثرة �لتع�س����ب �لوطني يف �لبلدين, حتى 
حتولت لعبة كرة قدم �إىل مبار�ة بني �سعبني, �رت�سيا و�سع 
عقليهما يف �أقد�مهما, بعد �أن جنحت عمليات غ�سيل �لأدمغة 
�لإعالمي����ة يف �لتحك����م بالنفعالت, وحتولت �لق�س����ية �إىل 
مب����ار�ة ب����ني مو�طني �لبلدين �س����احتها �سا�س����ات �لإنرتنت, 
و�نتهت �إىل قذف �لفريق �جلز�ئري باحلجارة عند و�سوله 
للقاه����رة, لتتلق����ف تلك �لف�س����ائيات �لأمر, وت�س����بعه حتلياًل 
ومتحي�س����ًا, م�ستدرجة ت�س����ريحات ر�س����مية من �جلانبني, 
�أهمه����ا �إد�نة وزير �خلارجية �جلز�ئ����ري للحادث, ومطالبة 
نظ����ره �مل�س����ري توف����ر �حلماي����ة لالعب����ني �جلز�ئري����ني, 
بجانب ��س����تدعاء �س����فري �لبلدين �إىل خارجي����ة �لبلد �لذي 

يعمل فيه.
ومل ينت����ه �لأم����ر عن����د وفاة عدد م����ن �جلز�ئري����ني حزنًا على 
نتيج����ة �ملب����ار�ة, رغ����م �أن و�ح����دً� منه����م قات����ل �إىل جان����ب 
�مل�س����ريني يف حرب حزير�ن عام 1967 , فقد �نتقل �ل�سحن 
�إىل �خلرط����وم, حي����ث تعر�س����ت حافل����ة �ملنتخ����ب �مل�س����ري 
للر�س����ق باحلج����ارة من قب����ل م�س����جعي �لفري����ق �جلز�ئري, 
و��ستدعت �لبعثة �مل�سرية �لريا�سية مر�قب �ملبار�ة ملعاينة 
�حلافلة, كما قدمت له وملمثل )�لفيفا( �سكوى حول �حلادثة. 
و��س����تدعى ذل����ك تعزي����ز �ل�س����لطات �ل�س����ود�نية لإجر�ء�تها 
�لأمني����ة فن�س����رت 15 �ألف �س����رطي وهي تتوقع ق����دوم �آلف 

�مل�سجعني من م�سر و�جلز�ئر حل�سور �ملبار�ة. 
�حلكوم����ة �جلز�ئري����ة مل تعتم����د عل����ى �لقدر�ت �ل�س����ود�نية 
فاأر�س����لت 200 طبيب وعنا�س����ر من �لدفاع �ملدين و�ل�سرطة 
�إىل �ل�سود�ن, للتكفل ب�ع�سرة �آلف م�سجع جز�ئري, �أقامت 
خميمًا خا�سًا ل�ستقبالهم يف �خلرطوم, و�أكدت ��ستعد�دها 
ل�س����تعمال طائر�ته����ا �لع�س����كرية لنق����ل �مل�س����جعني, �إذ� لزم 
�لأمر, ومن جهته �أمر وزير �لطر�ن �ملدين �مل�س����ري بزيادة 
�جل�س����ر �جل����وي, لنقل �مل�س����جعني �مل�س����ريني, وتوجه وفد 
دبلوما�س����ي م�س����ري �إىل �خلرطوم, لدعم �ل�سفارة �مل�سرية 

هناك يف جهودها ل�ستقبال �مل�سجعني �مل�سريني.
بالتاأكي����د مل يقف �لإعالم �لإ�س����ر�ئيلي حمايدً�, وقد و�س����ف 
�ملبار�ة بني م�س����ر و�جلز�ئر باحلرب, مركزً� على �خلالفات 
بينهم����ا, ومتن����ى بع�����ض �ملعلق����ني  يف �ملو�ق����ع �للكرتونية 
مبار�ة من هذ� �لنوع بني  فحت  وحما�ض,  وو�س����ف بع�سهم 
�لع����رب باأنه����م متخلف����ون, ومن تل����ك �لتعليق����ات ) �أي عقلية 
حمق����اء هذه؟ بدل �أن تطعمو� �س����عوبكم تقومون باإر�س����الهم 
م����ة �لعربي����ة موحدة  �إىل �ملالع����ب؟  و ) ه����ذ� يو�س����ح ك����م �لأ
(. و�س����ددت بع�ض و�س����ائل �لإعالم على ت�س����ريحات ملعلقني 
جز�ئري����ني تتعل����ق بهزمي����ة �إ�س����ر�ئيل للم�س����ريني يف حرب 
�س����ر�ر  حزير�ن, و�بتهج �أحد �ملعلقني لن �جلز�ئريني هم �لأ
ن يف �ل�س����ارع �مل�سري, فامل�سريون ينظرون �إىل �أنف�سهم  �لآ
�س����ر�ر  عل����ى �أنه����م �لطيب����ون يف ح����ني �أن �جلز�ئريني هم �لأ
�سر�ئيلية حيث  بنظرهم, ونكتفي مبا قالته �لقناة �لثانية �لإ
عنون����ت �ملب����ار�ة يف ن�س����رتها �لرئي�س����ية �أنها ) مب����ار�ة كرة 

�لقدم �لتي ع�سفت بالعامل �لعربي (. 
�ل�س����ود�ن �ملثق����ل بالعدي����د م����ن �لهم����وم, يحمل ه����م مبار�ة 
�ليوم ) �لأخوية بني �لأ�س����قاء �مل�س����ريني و�جلز�ئريني!! (, 
وو�سل �لأمر �إىل حد مطالبة هيئة علماء �ل�سود�ن للجمهور 
�لريا�س����ي �ل�س����ود�ين, بع����دم منا�س����رة ط����رف دون �آخ����ر, 
خذ مببد�أ �حلياد �نطالقًا من مبد�أ �مل�س����او�ة يف معاملة  و�لأ
مر ل يعدو مبار�ة يف كرة �لقدم, فيها �لفائز  �ل�س����يف لأن �لأ
و�ملهزوم, ولعل هذه فقط �لأقو�ل �لتي ت�س����تحق �لحرت�م, 
ولك����ن هل كنا �سن�س����معها لو كان �ل�س����ود�ن طرفًا ولعبًا يف 

�ملبار�ة؟.  

خ���������ارج احل�������دود

بروك�شل/ الوكاالت 
�م����ض  �لوروب���ي  �لحت���اد  �عت���ر 
�لثالثاء "�س���ابقا لو�نه" �لطلب �لذي 
تقدمت به �ليه �ل�س���لطة �لفل�س���طينية 
لدعم م�ساعيها بهدف �عرت�ف جمل�ض 
�لمن �ل���دويل بقيام دولة فل�س���طينية 

م�ستقلة.
و�س���رح وزي���ر �خلارجية �ل�س���ويدي 
رئا�س���ة  حالي���ا  ب���الده  تت���وىل  �ل���ذي 
�لحت���اد �لوروب���ي كارل بيل���دت "ل 
�ظ���ن �نن���ا و�س���لنا لذل���ك. ب���ودي �ن 
نكون قادري���ن على �لع���رت�ف بدولة 
فل�س���طينية لك���ن يج���ب �ول �ن تكون 
تلك �لدولة قائم���ة وبالتايل �عتقد �نه 

�مر �سابق لو�نه".
و�دىل بيلدت بهذه �لت�س���ريحات �مام 
�ل�س���حافيني على هام����ض �جتماع مع 
يف  �لوروب���ي  �لحت���اد  يف  نظر�ئ���ه 
بروك�سل رد� على طلب ر�سمي تقدمت 

به �لثنني �ل�سلطة �لفل�سطينية.

كذل���ك �عت���ر �ملمثل �لعلى لل�سيا�س���ة 
�لحت���اد �لوروبي �خلارجية خافير 
�س���ولنا �ن عملي���ة م���ن ه���ذ� �لقبي���ل 
"يف  تتم  �ن  "�س���تاخذ وقتا" ويج���ب 
هدوء ويف �لوقت �ملنا�س���ب" م�س���يفا 
"ل �ظ���ن �ن يكون �لوقت حان �ليوم 

للتطرق لذلك".
�لوروبي���ة  �ملفو�س���ة  �عت���رت  كم���ا 
لل�س���وؤون �خلارجي���ة بينيت���ا فريرو 
فالدن���ر "م���ن �ل�س���ابق �و�ن���ه قول �ي 
�ملو�س���وع" م�س���ددة  ه���ذ�  �س���يء يف 
على �ن ق�س���ية "حدود 1967" للدولة 

�لفل�سطينية �ملقبلة "�ستكون مهمة".
و�عت���ر وزي���ر �خلارجي���ة �لفنلن���دي 
�لك�سندر �ستوب �خلطوة �لفل�سطينية 
عملي���ة تكتيكي���ة تهدف �ىل ممار�س���ة 
لتحري���ك  ��س���ر�ئيل  عل���ى  �ل�س���غط 

مفاو�سات �ل�سالم.
وق���ال "�ظ���ن �ن���ه يج���ب حق���ا �لتقدم 
خطوة خطوة" معتر� �ن "كافة طرق 

�لتفاو����ض م�س���تخدمة" يف حماول���ة 
�خر�ج عملية �ل�سالم من �ملازق.

�لر��س���ي  مقارن���ة  رف����ض  لكن���ه 
�لفل�س���طينية بكو�سوفو �لتي �عرتفت 
با�س���تقاللها ع���دة دول �وروبي���ة رغم 
�ن �عالن���ه كان �ح���ادي �جلانب ورغم 
معار�س���ة �س���ربيا ورو�س���يا وقال �ن 
فل�س���طني,  ع���ن  تختل���ف  "كو�س���وفو 
فل�سطني تختلف عن �بخازيا و�بخازيا 
تختلف ع���ن �و�س���يتيا �جلنوبية" يف 
��سارة �ىل �جلمهوريتني �جلورجيتني 

�لنف�ساليتني.
�لوروبي���ون  �مل�س���وؤولون  و�دىل 
بهذه �لت�س���ريحات �مام �ل�س���حافيني 
عل���ى هام�ض �جتم���اع وزر�ء خارجية 
يف  �ملجتمع���ني  �لوروب���ي  �لحت���اد 

بروك�سل.
وج���اءت �لت�س���ريحات رد� على طلب 
ر�س���مي رفعته �ل�س���لطة �لفل�س���طينية 
�لثن���ني �ىل �لحت���اد �لوروب���ي دعم 

م�ساعيها �لر�مية �ىل �عرت�ف جمل�ض 
فل�س���طينية  بدول���ة  �ل���دويل  �لم���ن 

م�ستقلة وعا�سمتها �لقد�ض �ل�سرقية.
مم���ول  �ك���ر  �لوروب���ي  و�لحت���اد 
للفل�س���طينيني وعادة ما يتخذ مو�قف 
�كرث تاييد� لهم من �لوليات �ملتحدة.

وق���د جددت و��س���نطن تاكي���د موقفها 
من �عالن �ح���ادي �جلانب لقيام دولة 
فل�سطينية م�س���رة �ىل �ن تلك �لدولة 
يجب �ن تن�ساأ من خالل �لتفاو�ض بني 

��سر�ئيل و�لفل�سطينيني.
من جانبهم هدد �لقادة �ل�س���ر�ئيليون 
�لفل�س���طينيني بتد�ب���ر �نتقامي���ة �ذ� 
طالب���و� بالع���رت�ف بدول���ة م�س���تقلة 
دون مو�فق���ة ��س���ر�ئيل م�س���ككني يف 
�لوق���ت نف�س���ه يف عزمهم عل���ى تنفيذ 

هذ� �مل�سروع.
وتعرق���ل م�س���كلة �ل�س���تيطان عملي���ة 
�ل�س���الم حي���ث يطالب �لفل�س���طينيون 
بوق���ف ت���ام لال�س���تيطان يف �ل�س���فة 

�لغربي���ة �ملحتل���ة و�لقد����ض �ل�س���رقية 
بنيام���ني  حكوم���ة  ترف����ض  بينم���ا 
نتانياه���و ذلك وتقرتح جتميد� جزئيا 

لعمليات �لبناء.
على �س���عيد �خر ذكرت �ذ�عة �جلي�ض 
�ل���وزر�ء  رئي����ض  �ن  �ل�س���ر�ئيلي 
�ل�س���ر�ئيلي بنيامني نتانياهو رف�ض 
طلب���ا �مركي���ا بتجميد بناء ع�س���ر�ت 
�ملنازل يف حي جيلو �ل�ستيطاين يف 

�لقد�ض �ل�سرقية.
لل�س���رق  �لمرك���ي  �ملبع���وث  وكان 
�بل���غ  ميت�س���ل  ج���ورج  �لو�س���ط 
�لثنني م�س���اعدين لنتانياه���و �ن هذ� 
�مل�س���روع ميك���ن �ن ي�س���بب توتر� مع 
�لفل�سطينيني وي�سر بفر�ض ��ستئناف 
مفاو�س���ات �ل�سالم, ح�سبما �و�سحت 

�لذ�عة.
و��س���افت �ن نتانياه���و رف����ض ه���ذ� 
�لطلب على �لفور و�كد �ن م�س���توطنة 
جيل���و "ج���زء ل يتج���ز�أ م���ن �لقد�ض" 

و�ن���ه ل يعت���زم �لبتة �حلد م���ن �لبناء 
فيها.

و��س���ار نتانياه���و �ي�س���ا �ىل �ن ه���ذ� 
�لنوع من �مل�ساريع �خلا�سة ل يحتاج 

�ىل ترخي�ض من �حلكومة.
�لق�س���م  �حتل���ت  ��س���ر�ئيل  وكان���ت 
�ل�س���رقي من �لقد�ض �ل���ذي يعي�ض فيه 
نحو 200 �لف ��س���ر�ئيلي يف ع�س���رة 
�حياء جديدة مع 270 �لف فل�سطيني, 

يف حرب 1967 ثم �سمتها.
ومل يعرتف �ملجتمع �لدويل �بد� ب�سم 

��سر�ئيل �لقد�ض �ل�سرقية.
ورد� على �سوؤ�ل لوكالة فر�ن�ض بر�ض, 
ق���ال م�س���وؤول حكومي ��س���ر�ئيلي �ن 
نتانياهو "م�س���تعد للرهنة عن �سبط 
�لنف����ض �ىل �ق�س���ى حد يف م���ا يتعلق 
بالبناء يف يهود� و�ل�س���امرة )�ل�س���فة 
�لغربية( من �جل ت�س���هيل ��س���تئناف 
ل  �ل�سيا�س���ة  ه���ذه  لك���ن  �ملفاو�س���ات 

تنطبق على �لقد�ض عا�سمتنا".
ورف�ض هذ� �مل�س���وؤول �لذي طلب عدم 
ك�س���ف هويت���ه �ن يوؤك���د ر�س���ميا قيام 
�لولي���ات �ملتحدة بخط���وة يف �ليام 

�لخرة ب�ساأن حي جيلو.
�ملفاو�س���ني  كب���ر  ق���ال  جهت���ه  م���ن 
�لفل�سطينيني �سائب عريقات �لثالثاء 
�ن ق���ر�ر �لتوج���ه �ىل جمل����ض �لم���ن 
�لفل�س���طينية  بالدول���ة  لالع���رت�ف 
�عتبار  على  رد�  �و�نه" وذل���ك  "ه���ذ� 
�لحت���اد �لوروب���ي �ن طلب �ل�س���لطة 
�لفل�سطينية لالعرت�ف بالدولة �سابق 

لو�نه.
وق���ال عريق���ات لوكالة فر�ن����ض بر�ض 
�لقاه���ره  م���ن  هاتف���ي  �ت�س���ال  يف 
�لع���رت�ف  مو�س���وع  �ن  "نق���ول 
بال���دول �لفل�س���طينية �مل�س���تقلة عل���ى 
حدود �لر�ب���ع من حزير�ن عام 1967 
ه���ذ�  �ل�س���ريف  �لقد����ض  وعا�س���متها 

�و�نه".
�لوروب���ي  �لحت���اد  "�ن  و��س���اف 
�ع���رتف بدول���ة كو�س���وفو وحدودها 
�لوروب���ي  و�لحت���اد  قيامه���ا  قب���ل 
�س���احب �ول مب���ادرة ع���ام 1980 يف 
قم���ة �لبندقي���ة للدع���وة لقام���ة دول���ة 

فل�سطينية".
و�س���دد "�ن �عرت�ف �وروب���ا بالدولة 
�لفل�س���طينية �جر�ء قان���وين و�جر�ء 
و�ج���ب �لتب���اع" مو�س���حا"�ن هناك 
�لكث���ر م���ن دول �لحت���اد �لوروب���ي 
و�ل�س���ويد  توجهن���ا  عل���ى  تو�ف���ق 
لي�س���ت وحدها تقرر �سيا�س���ة �لحتاد 
�سيا�س���ة  هن���اك  ولي�س���ت  �لوروب���ي 
�لحت���اد  ل���دول  و�ح���دة  خارجي���ة 

�لوروبي".

نتانياهو يرف�ض جتميد بناء امل�شتوطنات

الحتاد الوروبي يرى من "ال�سابق لوانه" العرتاف بقيام 
الدولة الفل�سطينية

القاهرة/ اف ب 
�م�����ض  �مل�س����رية  �ل�س����حف  �نتق����دت   
"حم����الت  ب�����   و�س����فته  م����ا  �لثالث����اء 
حتري�ض �عالمي����ة" جز�ئرية �دت �ىل 
تعر�ض �مل�سالح �مل�سرية يف �جلز�ئر 
�ملنتخ����ب  م�س����جعي  هجم����ات  �ىل 
�ملنتخ����ب  يالق����ي  �ل����ذي  �جلز�ئ����ري 
يف  �خلرط����وم  يف  �لي����وم  �مل�س����ري 
مبار�ة �س����تحدد �ي �لفريقني �سيتاأهل 

ملونديال 2010.
وقال����ت �س����حيفة �له����ر�م �حلكومي����ة 
"مب����ار�ة  �ن  �فتتاحياته����ا  �ح����دى  يف 
كرة �لقدم بني م�سر و�جلز�ئر للتاأهل 
لنهائيات كاأ�ض �لعامل هي بكل �ملعاير 
و�ملقايي�ض مبار�ة ريا�سية و�يا كانت 
نتيجتها فهي لي�س����ت نهاي����ة �لدنيا ول 
خامت����ة �ملطاف له����ذ� �ملنتخب �لوطني 

�و ذ�ك".
باملب����ار�ة  يق����رتن  "م����ا  �ن  و�عت����رت 

حتري�����ض  �ج����و�ء  م����ن  �لريا�س����ية 
ممجوج����ة و�ط����الق حم����الت �عالمية 
وت�س����ريب �س����ائعات حمقاء ومغلوطة 
مرفو�س����ة  �م����ور  ه����ي  �لفتن����ة  تث����ر 
كل �لرف�����ض" يف ��س����ارة �ىل تقاري����ر 
ن�س����رتها �س����حف جز�ئري����ة ع����ن مقتل 

م�سجعني جز�ئريني يف م�سر.
ودعت �ل�س����حيفة �ىل "و�س����ع �ملبار�ة 
�لريا�س����ية يف �طارها �ل�سحيح وعدم 
�لزج بها يف م�س����تنقعات �لهي�س����تريا 

و�لفتنة".
و��س����افت "علين����ا جميعا �ن نعت�س����م 
بال����ود �لتاريخي �جلمي����ل �لذي يظلل 
دوما عالقات �ل�س����عبني �ل�سقيقني فهي 

�لبقى للم�ستقبل �لعربي".
وكتبت �س����حيفة نه�سة م�سر �مل�ستقلة 
"�ل�س����حف  �لرئي�س����ي  عنو�نه����ا  يف 
�جلز�ئري����ة ت����دق طب����ول �حلرب �س����د 
�مل�س����ريني" و�عادت ن�س����ر مان�سيتات 

�ل�س����حف �جلز�ئرية �م�ض �لثنني عن 
تعر�ض �مل�سجعني �جلز�ئريني "للقتل 
ولعتد�ء�ت وح�س����ية" وع����ن "�نتهاك 

حلرمات �لن�ساء" يف �لقاهرة.
وقالت �س����حيفة �لوفد �لناطقة با�س����م 
حزب �للير�يل �ملعار�ض �ن "�ل�سحف 
)�جلز�ئرية( �ل�س����فر�ء تن�س����ر �خبار� 
كاذب����ة ع����ن مقت����ل جز�ئري����ني وهت����ك 

�عر��ض بناتهم يف �لقاهرة".
وكان م�س����جعون جز�ئريون هاجمو� 
�لحد و�لثنني مقار �س����ركات م�سرية 
يف �جلز�ئ����ر غ����ر �ن����ه مل ي�س����ب �ي 

م�سري باأذي.
و��س����تدعت وز�رة �خلارجية �مل�سرية 
�لثنني �ل�س����فر �جلز�ئري يف م�س����ر 
عب����د �لقادر حج����ار "للتاأكد م����ن �تخاذ 
�لجر�ء�ت �لالزم����ة لتاأمني �ملو�طنني 
باجلز�ئ����ر  �ملوجودي����ن  �مل�س����ريني 

وحماية �مل�سالح �مل�سرية".

يف  �جلز�ئ����ري  �ل�س����فر  و�رج����ع 
�لت�س����عيد  لل�س����حافيني  ت�س����ريحات 
�لعالم����ي  "�ل�س����حن"  �ىل  �لخ����ر 
"�لعالق����ات  �ن  موؤك����د�  �مل�س����ري 
�مل�س����رية-�جلز�ئرية �ك����ر م����ن كل ما 
حدث ولكن لال�س����ف قامت �لف�سائيات 
جت����اوز  مل�س����توى  �جلمه����ور  ب�س����حن 

�حلدود".
�جلز�ئ����ر  لعب����ي  م����ن  ثالث����ة  وكان 
عندم����ا  �خلمي�����ض  م�س����اء  ��س����يبو� 
تعر�س����ت �حلافلة �لتي كانت تقلهم من 
�س����الة �لو�س����ول مبط����ار �لقاهرة �ىل 

فندق جماور لر�سق باحلجارة.
كما وقعت م�س����اجر�ت بني م�س����جعني 
جز�ئريني وم�س����ريني م�س����اء �ل�س����بت 
يف �لقاه����رة ��س����فرت, ح�س����ب وز�رة 
 32 ��س����ابة  ع����ن  �مل�س����رية  �ل�س����حة 
�سخ�س����ا من بينهم 20 جز�ئر�يا و12 

م�سريا.

ال�سحف امل�سرية تنتقد حمالت "التحري�ض العالمية" اجلزائرية
غزة / اف ب

نفذ موظفو وكالة �لمم �ملتحدة لغوث وت�س���غيل �لالجئني 
�لفل�س���طينيني )�لونرو�( يف قطاع غزة و�ل�س���فة �لغربية 
�م�ض �لثالثاء ��س���ر�با �س���امال ليوم و�ح���د �حتجاجا على 
�لالجئ���ني وللمطالبة  "تقلي����ض" �ملنظم���ة خدماتها بحق 

بتح�سني ظروفهم �لوظيفية.
وق���ال ع���ادل عيد رئي�ض �حت���اد �لعامل���ني يف �لونرو� يف 
قط���اع غ���زة لوكال���ة فر�ن����ض بر����ض �ن "16 �ل���ف موظف 

يف �ل�س���فة �لغربية وغزة ��س���ربو� �ليوم ��س���ر�با �سامال 
باغالق كافة مد�ر�ض وموؤ�س�سات �لونرو�".

وتابع �ن هذ� �ل�سرب جاء �حتجاجا على "تقلي�ض خدمات 
�لونرو� بحق �لالجئني يف �ملناطق �لتي قامت بال�سر�ب 
وع���دم جت���اوب �لد�رة مع مطالبنا برف���ع �لرو�تب بعد �ن 
تبنت ق���ر�ر� بتقلي�ض رو�تب موظف���ي �لد�رة بحجة عدم 
وجود �سيولة".وتابع "نحتج كموظفي �لونرو� يف قطاع 
غزة ب���ان كافة �ملناطق ي�س���مل موظفيه���ا وعائالتهم تاأمني 

�س���حي ما عد� قطاع غزة حيث ترف�ض �لونرو� تاأمني 11 
�لف موظف يف �لقطاع".

وطالب عيد "بحماية مكافاأة نهاية �خلدمة ورفعها".
وتقدم �لمم �ملتحدة م�س���اعدة ل830 �لف من �سكان قطاع 

غزة �لبالغ عددهم 5,1 مليون ن�سمة.
وتفر����ض ��س���ر�ئيل ح�س���ار� حمكم���ا على قطاع غ���زة منذ 
�ن �س���يطرت عليه حركة �ملقاومة �ل�س���المية )حما�ض( يف 

حزير�ن 2007.

موظفو )الونروا( ي�سربون عن العمل يف قطاع غزة وال�سفة الغربية

نريوبي/ اف ب
 �ف���اد م�س���در بح���ري �م����ض �ن قر��س���نة 
�س���وماليني خطفو �لثنني �س���فينة �س���حن 
م���و�د كيميائي���ة ق���رب ج���زر �ل�سي�س���ل يف 
معظ���م  ت�س���هد  �لهن���دي  باملحي���ط  منطق���ة 

هجماتهم منذ بد�ية ت�سرين �لول.
وهوجم���ت �ل�س���فينة �لثن���ني �س���مال غرب 

جزيرة �لدبر� يف �ل�سي�سل و�لو�قعة على 
بع���د 1100 كلم جنوب غ���رب ماهي كرى 

م���دن �لرخبي���ل عل���ى بع���د 400 كل���م م���ن 
�سو�حل مدغ�سقر.

و�فاد م�سدر بحري طلب عدم ك�سف هويته 
�ن �س���فينة �س���حن �مل���و�د �لكيميائية كانت 

متوجهة �سباح �لثالثاء �ىل �ل�سومال.
و�و�سح �مل�سدر �ن "لي�ض هناك �لكثر من 
بو�رج �تالنت )�لقوة �لبحرية �لوروبية( 
يف �ملحيط �لهندي يف �لوقت �لر�هن بينما 

كرثت �لهجمات �سمال قناة �ملوزمبيق".

ومل يت�س���ن �س���باح �لثالثاء معرفة جن�سية 
�ل�سفينة و�لبحارة �لذين على متنها.

وتكثفت �عمال �لقر�سنة منذ بد�ية ت�سرين 
�لول عق���ب مو�س���م �لمط���ار ل �س���يما بني 

�ل�سو�حل �ل�سومالية و�رخبيل �ل�سي�سل.
و�مام �نت�س���ار �لبو�رج �حلربية �لجنبية 
�ملكثف يف خليج عدن باتت معظم هجمات 
�لقر��س���نة ت�س���تهدف �ل�س���فن يف �ملحي���ط 

�لهادي.

�سوماليون 
يخطفون 
�سفينة 
�سحن

مدريد / رويرتز
حقوقي���ة  جماع���ة  قال���ت 
�أ�س���بانية �ن د�عية ��ستقالل 
�ل�س���حر�ء �لغربي���ة �لبارزة 
�أمين���ة حي���در �لت���ي طردتها 
م���ن  �ملغربي���ة  �ل�س���لطات 
�لقلي���م �ملتن���ازع عليه تقول 
�نه���ا ممنوع���ة م���ن مغ���ادرة 
�ل�س���بانية  �لكن���اري  ج���زر 

رغما عنها.
وقد و�س���لت د�عية �حلقوق 
�ل�س���حر�وية �أمين���ة حي���در 
�لت���ي فازت بجائزة لل�س���الم 
يف نيويورك �ل�سهر �ملا�سي 
�لغربي���ة  �ل�س���حر�ء  �ىل 
لك���ن  �ملا�س���ي  �ل�س���بوع 

�ل�س���لطات �ملغربي���ة �أوقفتها 
وو�س���عتها على م���ن طائرة 

متجهة �ىل ��سبانيا.
��س���بيلية  ر�بط���ة  وقال���ت 
�ل�س���عب  ل�س���دقاء 
�أمين���ة  �ن  �ل�س���حر�وي 
ب���د�أت ��س���ر�با ع���ن �لطعام 
جزي���رة  يف  هبوطه���ا  بع���د 
لنت�س���اروت �ل�س���بانية لن 
�ل�س���لطات �ملغربي���ة طردتها 
مبغ���ادرة  له���ا  ي�س���مح  ول 

��سبانيا.
"�س���جبت  �لر�بط���ة  وق���ال 
لطرده���ا  �ملغ���رب  �مين���ة 
�لب���الد  م���ن  �مل�س���روع  غ���ر 
�ل�س���بانية  و�ل�س���لطات 

لختطافه���ا و�جباره���ا على 
دخول �لب���الد... ومنعها من 
�ملغ���ادرة و�حلر����ض �مل���دين 
�ل�سباين على �سوء �ملعاملة 

يف �ملطار."
�مين���ة  �ن  �لر�بط���ة  وقال���ت 
�سعفت حالتها و�ن �ل�سر�ب 
عن �لطعام يت�سبب يف تفاقم 

�لقرحة �لتي تعانيها.
وقال���ت حكوم���ة مدري���د �ن 
�أمينة لن ي�سمح لها مبغادرة 
�ر����ض ��س���بانية حتى يكون 

لديها بع�ض وثائق �ل�سفر.
�خلارجي���ة  وز�رة  وقال���ت 
�ل�س���بانية يوم �لح���د "�نه 
ملغادرة ��سبانيا فانها حتتاج 

�ىل جو�ز �سفر ووثائق �سفر 
وهو م���ا ل متلكه لنها تزعم 
�ن ج���و�ز �س���فرها �ملغرب���ي 

�أخذ منها."
�ملغ���رب �ن  ونف���ت حكوم���ة 
�مين���ة �س���ودر منه���ا ج���و�ز 

�سفرها عنوة.
�خلارجي���ة  وزي���ر  وق���ال 
�لفا�س���ي  �لطي���ب  �ملغرب���ي 
�لفه���ري لوكالة �نباء �ملغرب 
�لعربي �ن �فر�د عائلة �مينة 
�لتحدث  ��س���تطاعو�  حي���در 
معها و�ن ي�س���اهدوها توقع 
عل���ى ت�س���ريحات �أدل���ت بها 
بو�س���وح  فيه���ا  ورف�س���ت 

�جلن�سية �ملغربية.

نا�سطة �سحراوية تقول انها منعت من مغادرة ا�سبانيا

الكويت / الوكاالت 
�لكويت����ي  �ل�س����المي  �لنائ����ب  تق����دم 
في�س����ل �مل�س����لم �لح����د بطلب ر�س����مي 
ل�س����تجو�ب رئي�����ض �لوزر�ء �ل�س����يخ 
نا�س����ر حمم����د �ل�س����باح بتهم����ة ه����در 
�ملال �لع����ام ما يفتح �لب����اب �مام �زمة 

�سيا�سية جديدة يف �لبالد.
وذكرت وكالة فر�ن�����ض بر�ض �ن طلب 
�مل�س����لم يت�سمن �تهامات ملكتب رئي�ض 
�ل����وزر�ء بارت����كاب جت����اوز�ت مالي����ة 
وه����در �م����و�ل عام����ة تقدر بع�س����ر�ت 

�حلمل����ة  خ����الل  �ل����دولر�ت  مالي����ني 
�لنتخابي����ة �لت����ي �س����بقت �نتخاب����ات  

�يار 2008.
و�س����بق �ن قدم �لنائب نف�سه يف  �ذ�ر 
رئي�����ض  ل�س����تجو�ب  طلب����ا  �ملا�س����ي 
يف  ح����ل  �لرمل����ان  �ن  �ل  �ل����وزر�ء, 
�ل�سهر نف�سه قبل جل�سة �ل�ستجو�ب, 
ونظم����ت �نتخاب����ات مبك����رة يف مايو 

�ملا�سي.
كما طل����ب �مل�س����لم ��س����تجو�ب رئي�ض 
�ل����وزر�ء ح����ول ق�س����ية �س����يك بقيم����ة 

700 �لف دولر يعتقد �نه قدمه لنائب 
�سابق.

ونفى �ل�سيخ نا�سر, وهو �بن �خ �مر 
�لب����الد, �رتكاب �ي جتاوز, موؤكد� �نه 
قدم هذ� �ل�س����يك من ح�س����ابه �خلا�ض 

ول�سباب �ن�سانية.
وعا�ست �لكويت يف �ل�سنو�ت �ملا�سية 
�سل�س����لة من �لزمات �ل�سيا�س����ية �لتي 
وبتنظي����م  �لرمل����ان  بح����ل  ت�س����ببت 
�نتخابات مبكرة عدة مر�ت ف�سال عن 

�بطاء �مل�ساريع �لمنائية �ملهمة.

نائب كويتي يطلب ر�سميا ا�ستجواب رئي�ض الوزراء


