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 Arabic Situations

حازم مبي�شني

لي�س �سوى حل الدولتني

مل يك���ن �أمام �لرئي�س �لفل�سطين���ي حممود عبا�س مفر من �أن 
يعل���ن تاأجيل �النتخابات �لرئا�سية و�لت�سريعية �لفل�سطينية 
�لت���ي كان مق���ررً� �أن جترى يف كانون �لث���اين �ملقبل، بعد �أن 
رف�ست حما����س �لتقيد بذلك �ال�ستحق���اق �لد�ستوري ولي�س 
هن���اك �سك �أن عبا�س �تخذ �الحتياط���ات �لالزمة ملنع �لوقوع 
يف ف���خ ف���ر�غ د�ست���وري عندما تنته���ي فرتة والي���ة �ملجل�س 
�لت�سريع���ي وف���رتة واليته كرئي����س لل�سلط���ة يف ٢٥  كانون 
�لث���اين �ملقبل،و�إن كان مل يك�سف عن تلك �الحتياطات،وبات 
و��سح���ًا يف ظل من���اور�ت حما�س �أن �النتخاب���ات �ستتاأخر 
عام���ًا �أو �أق���ل. وبانتظ���ار مو�فق���ة حما����س ف���ان عل���ى قيادة 
�لفل�سطينيني �أن تتخ���ذ �الإجر�ء �ملنا�سب ال�ستمر�ر �ل�سرعية 

�لفل�سطينية بالطرق �ل�سليمة و�ملقبولة �سعبيًا ودوليًا. 
ال يعن���ي تاأجيل �النتخاب���ات وعدم تر�سح عبا����س �أن �لرجل 
�سيتقاعد،�أو �أنه �سيتنازل عن قناعاته ب�سرورة �لتو�سل �إىل 
حل �سلمي،من خالل بناء دولة فل�سطينية على �ملناطق �ملحتلة 
ع���ام 67 ،فقيادة منظمة �لتحري���ر �لفل�سطينية لن تتخلى عن 
�لقائ���د �ل���ذي يوؤم���ن برب�جمها،وم���ن �ملتوق���ع �أن يتم متديد 
ف���رتة واليته،كما �أن ع���دم تر�سحه لرئا�س���ة �ل�سلطة ال يعني 
�أن���ه مل يعد قائد حركة فتح �لتي �ساه���م  بتاأ�سي�سها،و�نتخبه 
موؤمترها �لعام قبل فرتة وجيزة على �أ�سا�س بر�جمه �ملعلنة 
�لت���ي جتنح لل�سلم،وهو يف موقعيه هذين قادر على �أن يدير 
�ل�س���ر�ع م���ع �الإ�سر�ئيليني بنف����س �جلد�رة �لتي ق���اده فيها 

حتى �ليوم. 
و�إذ� �سلمن���ا باأن �أبو مازن لن يعود رئي�سًا لل�سلطة،�إذ� ما ظل 
م�س���رً� على ع���دم �لرت�سح،فان رئي�س �ل�سلط���ة �جلديد كائنًا 
من يكون،�سيكون تابعًا لرئي�س �للجنة �لتنفيذية يف �ملنظمة 
�أي حمم���ود عبا�س،وبن���اء عل���ى ذل���ك ف���ان عل���ى �ملبتهج���ني 
بقر�ره عدم �لرت�سح �أن يعيدو� ح�ساباتهم،و�أن يتوقفو� عن 
�أالعي���ب �ل�سيا�سات �لتنظيمية �ل�سيق���ة �الأفق كرف�س توقيع 
ورق���ة �مل�ساحل���ة �مل�سري���ة ورف����س �إج���ر�ء �النتخابات يف 
موعدها،فالرج���ل �سيظ���ل قائدً� لن�س���االت �سعبه حتى يحقق 
طموح���ه يف بن���اء �لدول���ة �لفل�سطينية �مل�ستقل���ة وعا�سمتها 

�لقد�س.
��ستئن���اف �ملفاو�سات مطلب فل�سطين���ي لكنه لي�س ��ستئنافا 
جمانيًا،فوق���ف �ال�ستيط���ان �ل���ذي يرف�س���ه نتنياه���و �س���رط 
لذلك،و�لفل�سطيني���ون لن يحلو� �سلطته���م �لتي بذلو� �لكثري 
لي�سل���و� �إليها،لكن وظائفه���ا �ستتغ���ري �إن مل ت�ستاأنف عملية 
�نتفا�س���ة  �ن���دالع  توق���ع  �الإ�سر�ئيلي���ني  �لتفاو�س،وعل���ى 
جدي���دة ل���ن يكون مبق���دور �أح���د �ل�سيطرة عل���ى �متد�د�تها، 
بق���در م���ا �سيكون عل���ى حكوم���ة نتنياهو حتم���ل نتائجها،ما 
د�م���ت ال توؤم���ن بال�سالم،وعل���ى تل���ك �حلكومة �أن ت���درك �أن 
تهديد�ته���ا �لفارغ���ة باع���ادة �حت���الل �مل���دن �لفل�سطيني���ة ال 
تخي���ف �أحدً�،فاجلميع يدركون �أن �الحتالل باق ب�سورة من 
�ل�سور حتى لو �سحب بع�س جي�سه منها،حمتفظًا بقدرة ذلك 

�جلي�س على �لعودة متى �أر�د ذلك.
و�ذ� كان���ت حكوم���ة نتنياه���و ال توؤم���ن بال�سالم،فاننا ندرك 
�أن هن���اك ق���وى يف ��سر�ئي���ل توؤمن به، وال نتح���دث هنا عن 
�لي�سار �الإ�سر�ئيلي،�لذي �أعلن منذ فرتة طويلة �إميانه بحق 
�لفل�سطيني���ني يف بن���اء دولته���م ،لكنن���ا نتحدث ع���ن رئي�سة 
حزب كادميا �الإ�سر�ئيلي �ملعار�س ت�سيبي ليفني،�لتي �أكدت 
موؤخرً� �أنها ما ز�لت موؤمنة باإمكانية و�سع حد لل�سر�ع على 
قاع���دة حل �لدولت���ني، م�سددة على �أهمي���ة ��ستئناف �حلو�ر 
�ل�س���ر�ع  �أن  و�أك���دت  و�الإ�سر�ئيلي���ني.  �لفل�سطيني���ني  ب���ني 
�لفل�سطين���ي �الإ�سر�ئيل���ي لي����س قائم���ًا عل���ى �أ�سا����س �لدي���ن 
ح�سبما تري���د حما�س �إظهاره، بل �إنه قائم على قاعدة �لكفاح 
�لوطني،ول�سنا بحاجة لتذكري �أقطاب �ليمني �الإ�سر�ئيلي �أن 
ليفني قد تعود لتحتل موقع نتنياهو وتعمل على تنفيذ روؤية 

حل �لدولتني �لذي لي�س من حل �سو�ه. 

ـــــــدود خـــــــــارج احل

اجلزائر / الوكاالت 
ح���ذر �لرئي�س �مل�س���ري ح�سني مبارك 
�م����س �ل�سبت من �ن بالده "لن تتهاون 
م���ع م���ن ي�س���يء لكر�م���ة �بنائه���ا" يف 
��سارة عل���ى ما يبدو لتعر�س م�سريني 
لهجم���ات يف �جلز�ئر و�ل�س���ود�ن �ثر 
مبار�ة كرة قدم بني �ملنتخبني �مل�سري 

و�جلز�ئري.
و�و�س���ح �لرئي����س �مل�س���ري يف كلمة 
يف جمل�س �ل�سعب �مل�سري �ن "رعاية 
مو�طنينا باخل���ارج م�سوؤولية �لدولة، 
نرع���ى حقوقهم وال نقب���ل �مل�سا�س بهم 

�و �لتطاول عليهم".
و��س���اف �ن "م�سر ل���ن تتهاون مع من 

ي�سيء لكر�مة �بنائها".
�ىل ذلك ذكرت و�سائل �العالم �لر�سمية 
�جلز�ئ���ري  �خلارجي���ة  وزي���ر  �ن 
�مل�س���ري �جلمع���ة  �ل�سف���ري  ��ستدع���ى 
لالعرت�����س على �تهامات بان حكومته 
مل تتمك���ن م���ن حماي���ة �مل�سري���ني م���ن 
عن���ف جماهري ك���رة �لق���دم �جلز�ئرية 
خ���الل مب���ار�ة فا�سل���ة �سابه���ا �لتوتر 
للتاأهل لنهائيات كاأ�س �لعامل. وت�ساعد 
حا�سمت���ني  مبار�ت���ني  ح���ول  �لتوت���ر 
يف �لت�سفي���ات �الوىل يف م�س���ر ي���وم 
�ل�سب���ت و�لثاني���ة يف �ل�س���ود�ن ي���وم 
�الربع���اء �ىل مو�جه���ات حمدودة بني 
�مل�سجع���ني وحرب كلم���ات يف و�سائل 
�الع���الم �مل�سرية و�جلز�ئرية مما وتر 

�لعالقات بني �لبلدين.
وق���ال موق���ع �يج���ي ني���وز �حلكومي 
يف م�س���ر �خلمي����س �ن �لقاهرة قررت 
�جلز�ئ���ر  ل���دى  �سفريه���ا  ��ستدع���اء 
للت�س���اور ب�ساأن �لعن���ف �سد �مل�سريني 

بعد مبار�ة �الربعاء يف �ل�سود�ن.

وذك���رت وكال���ة �النب���اء �جلز�ئرية �ن 
م���ر�د  �جلز�ئ���ري  �خلارجي���ة  وزي���ر 
مدل�س���ي �بل���غ �ل�سفري �مل�س���ري "عدم 
فه���م )حكومت���ه( و�ن�سغاله���ا �لعميق" 
�م���ام "ت�ساعد �حلمل���ة �العالمية" يف 

م�سر.
ونقل���ت وكال���ة �النب���اء �جلز�ئرية عن 
�ل���وز�رة قولها "عرب �لوزير )مدل�سي( 
ع���ن �أمله يف �ن يو�س���ع على �لفور حد 

له���ذه �حلملة �لتي ال تخدم �لبلدين وال 
�ل�سعبني."

كل  �تخ���ذت  �جلز�ئ���ر  �ن  و��ساف���ت 
�الج���ر�ء�ت �ل�سروري���ة لتهدئ���ة عنف 
حلماي���ة  �الم���ن  وع���ززت  �مل�سجع���ني 
يف  وممتلكاته���م  �مل�سري���ني  �لرعاي���ا 

�جلز�ئر.
وفازت م�سر يف مبار�ة �ل�سبت ٢-�سفر 
يف �لقاهرة مما جعل �لفريقني يتعادالن 

على قم���ة جمموعتهم���ا يف �لت�سفيات 
�ملب���ار�ة  يف  ف���ازت  �جلز�ئ���ر  لك���ن 
�لفا�سل���ة يف �خلرطوم لتحج���ز مكانا 
يف �لنهائي���ات �لت���ي �ستقام يف جنوب 
�فريقي���ا �لعام �لقادم يف �ول ظهور لها 
يف كاأ�س �لع���امل منذ عام 1986. وقبل 
�ملب���ارة �لفا�سل���ة يف �ل�س���ود�ن �سكت 
م�سر عندما قام م�سجعون جز�ئريون 
�سرك���ة  مق���ر  يف  تخري���ب  باعم���ال 

�ور��سكوم تليكوم �مل�سرية باجلز�ئر. 
ويف �عقاب �ل�سك���وى �مل�سرية طالبت 
�سلط���ات �ل�سر�ئ���ب �جلز�ئري���ة �سركة 
�ور��سك���وم مببل���غ ٥97 مليون دوالر 

ك�سر�ئب م�ستحقة.
وقب���ل ذلك ر�سق م�سجع���ون م�سريون 
حافل���ة �لفري���ق �جلز�ئ���ري باحلجارة 
م���ن  ع���دد  ��ساب���ة  ع���ن  ��سف���ر  مم���ا 
�لالعبني كما ��سي���ب بع�س �مل�سجعني 

�جلز�ئري���ني خالل ��ستب���اكات يف يوم 
مبار�ة �لقاهرة.

وجتم���ع متظاهرون لليوم �لثاين قرب 
�ل�سف���ارة �جلز�ئري���ة يف �لقاهرة يوم 
�جلمع���ة لالحتج���اج على م���ا قالو� �نه 

عنف �سد �مل�سريني.
�ىل ذل���ك لق���ي 18 �سخ�س���ا م�سرعه���م 
يف  بج���روح  �آخري���ن   31٢ و�أ�سي���ب 
حو�دث خالل �الحتفاالت �لتي �سهدتها 
�جلز�ئ���ر مبنا�سبة �لتاأهل �إىل نهائيات 
كا�س �لعامل ٢010 يف جنوب �فريقيا.

وكان �ملنتخ���ب �جلز�ئ���ري قد فاز على 
نظريه �مل�س���ري يف �ملب���ار�ة �لفا�سلة 
�خلرط���وم  يف  �أقيم���ت  �لت���ي  بينهم���ا 

�الأربعاء �ملا�سي.
�أن  �مل���دين  �لدف���اع  م�س���ادر  وذك���رت 
�أك���رب �حل���و�دث وقع يف والي���ة ورقلة 
جن���وب �جلز�ئر حيث لقي ٥ �أ�سخا�س 

م�سرعهم.
وخرج �سائقو �ل�سيار�ت باأعد�د كبرية 
�إىل �س���و�رع �ملدن و�لق���رى �جلز�ئرية 
للتعبري عن فرحتهم، كما �عتلى �لعديد 
من �ملتظاهرين �أ�سقف �ل�سيار�ت �لتي 

كانت تنطلق م�سرعة.
يف  �مل���دين  �لدف���اع  م�س���ادر  وقال���ت 
�أن 14٥ �سخ�س���ا تعر�س���و�  �جلز�ئ���ر 
لوع���كات �سحي���ة و�أزم���ات قلبي���ة �ثر 

�مل�ساركة يف �الحتفاالت.
يذك���ر �أن مباري���ات م�س���ر و�جلز�ئ���ر 
�لثالث���ة �ملوؤهل���ة �إىل كا����س �لعامل )يف 
�جلز�ئ���ر وم�س���ر و�ملب���ار�ة �لفا�سل���ة 
يف �خلرط���وم(، كان���ت ق���د �ساحبته���ا 
�لعدي���د م���ن �ملو�جهات ب���ني م�سجعي 
�لطرفني وتبادل �التهامات يف �سحافة 

�لبلدين.

اجلزائر ت�شتدعي ال�شفري امل�شري .. وم�شرع 18 �شخ�شا خالل احتفاالتها بالفوز

مب��ارك :  ل��ن نتهاون مع م��ن ي�سيء لكرام��ة امل�سريني

رام اهلل /  رويرتز
ق���ال �لرئي����س �لفل�سطين���ي حمم���ود عبا����س �ن �النتخاب���ات 
�لرئا�سية و�لت�سريعية �لفل�سطينية �لتي كان مقرر� �أن جترى 
يف كان���ون �لث���اين �لق���ادم �ستوؤجل موؤك���د� �أنه قب���ل م�سورة 

�قرتحت عليه بعدم �جر�ء �النتخابات.
وق���ال عبا�س يف مقابلة مع تلفزيون هيئة �الذ�عة �لربيطانية 
�ن �لقي���ادة �لفل�سطينية �ستتخذ ترتيبات لتجنب حدوث فر�غ 
د�ستوري عندما تنتهي فرتة والية �ملجل�س �لت�سريعي �حلايل 
وف���رتة واليت���ه كرئي����س لل�سلط���ة �لفل�سطيني���ة يف ٢٥ يناير 

كانون �لثاين �لقادم.
ومل يك�سف عبا�س عن تلك �الجر�ء�ت.

وقال عبا����س �أي�سا �نه لن ي�سعى لرت�سيح نف�سه لفرتة رئا�سة 
ثاني���ة. وكان �أعل���ن يف وق���ت �سابق �أنه ال يرغ���ب يف تر�سيح 
نف�س���ه يف �النتخاب���ات �لتي كان من �ملق���رر �أن جترى يف ٢4 

كانون �لثاين.
وعك����س �عالن���ه ع���دم �لرت�سح عن حال���ة �الحباط م���ن عملية 
�ل�سالم �ملتعرثة وما يرى �لفل�سطينيون �أنه تقاع�س �لواليات 
�ملتحدة عن �ل�سغط على ��سر�ئيل لوقف �لن�ساط �ال�ستيطاين 

يف �الر��سي �لتي �حتلتها عام 1967 .
و�أك���د عبا�س من جدي���د طلبه وق���ف �ال�ستيط���ان �ال�سر�ئيلي 
قب���ل ��ستئن���اف �أي حمادث���ات. وق���ال "�أنا قل���ت �ن �حلكومة 

�ال�سر�ئيلي���ة ال تري���د �ل�سالم. و�حلكوم���ة �المريكية مل تعمل 
كفاية من �أجل �ل�سالم."

و�أعلنت جلن���ة �النتخابات �ملركزية يف �ال�سبوع �ملا�سي �أنها 
ن�سحت عبا�س بارجاء �القرت�ع الن حركة �ملقاومة �ال�سالمية 
)حما����س( �لت���ي ت�سيطر عل���ى قطاع غ���زة حي���ث يعي�س ٥.1 

مليون فل�سطيني حذرت من �أنها لن ت�سمح لهم بالت�سويت.
و�سيطرت حما�س على �لقطاع عام ٢007 وت�سكك يف �سرعية 

عبا�س.
وقال عبا�س يف �ملقابل���ة "�الن ول�سبب و�قعي ب�سبب ظروف 
معين���ة ب�سب���ب رف����س حما����س وتهديده���ا باأن���ه �سيمنع���و� 
)�لت�سويت( بالق���وة طبعا �ستتاأخر �النتخابات �أو ياأتي وقت 

�النتخابات يف وقت الحق."
باج���ر�ء  حما����س  تقب���ل  �أن  و�الح�س���ن  "�الف�س���ل  و�أ�س���اف 
�النتخابات ولك���ن �ذ� ما ح�سل فال بد للقيادة �لفل�سطينية �أن 

تاأخذ �جر�ء."
وق���ال م�سوؤولون كبار يف منظمة �لتحري���ر �لفل�سطينية �لتي 
ير�أ�سه���ا عبا����س لروي���رتز يف وق���ت �سابق من ه���ذ� �ال�سبوع 
�نه���م يتوقعون �أن متدد �ملنظمة فرتة والي���ة عبا�س فعليا يف 

�جتماع تعقده يف دي�سمرب كانون �الول.
وطالبت كل من منظمة �لتحرير �لفل�سطينية وحركة فتح �لتي 

تهيمن عليها ببقاء عبا�س كزعيم. وير�أ�س عبا�س �الثنتني.

وحتا�س���ى عبا����س �لرد عل���ى �س���وؤ�ل عم���ا �ذ� كان �سيبقى يف 
�ن  وق���ال  �جلدي���دة.  �النتخاب���ات  جت���رى  �أن  �ىل  من�سب���ه 
�النتخاب���ات "رمبا تتاأخر عاما �أو �أقل من عام... ال �أدري �الن 

�أنا �أقول لن �أر�سح نف�سي يف �النتخابات."
ورد� عل���ى �س���وؤ�ل عم���ا �ذ� كان ق���د �تخذ ق���ر�ر� نهائي���ا بعدم 
تر�سي���ح نف�س���ه لف���رتة ثانية قال عبا����س "ع���دم �لرت�سح قر�ر 
نهائ���ي." وتاب���ع قائال �ن ه���ذ� �أ�سبح ق���ر�ر� نهائي���ا حتى لو 
تغ���ريت �لظ���روف و�أ�س���اف " بالن�سب���ة يل �خ���ذت ق���ر�ر ال 

تر�سح."
وكان عبا����س دعا �ىل �ج���ر�ء �نتخاب���ات يف ٢4 يناير كانون 
�لث���اين عندما رف�ست حما����س �لتوقيع على �ق���رت�ح م�سري 

حدد يونيو حزير�ن موعد� الجر�ء �النتخابات.
وتقول حما�س �ن لديها حتفظات على �القرت�ح �مل�سري �لذي 

ي�ستهدف حتقيق م�ساحلة بني فتح وحما�س.
وق���ال عبا����س "حتم���ا الزم تيجي )تاأت���ي( �النتخاب���ات طبعا 
ال �أق���ول �نتخاب���ات يف �ل�سف���ة )�لغربي���ة( دون غ���زة �أو دون 

�لقد�س. ال."
وي�س���ري عبا����س هن���ا �ىل �لقد����س �ل�سرقي���ة �لت���ي �حتلته���ا 
��سر�ئي���ل يف ح���رب ع���ام 1967 . وي�سعى عبا����س �ىل �قامة 
دولة فل�سطيني���ة يف �ل�سفة �لغربية وغ���زة عا�سمتها �لقد�س 

�ل�سرقية.

عبا�س يوؤكد تاأجيل االنتخابات الفل�سطينية

ا�شطنبول / رويرتز
ق����ال تقرير �سحفي �م�����س �ن جهود 
تركي����ا حل����ل �مل�س����اكل �القليمية مثل 
�ل�س����ر�ع �ال�سر�ئيل����ي �لفل�سطين����ي 
�و �لنز�ع ب�س����اأن �لربنامج �لنووي 
�الير�ين عزز� مكانتها لدى جري�نها 

�لعرب.
و�ف����ادت در��س����ة �جرته����ا موؤ�س�س����ة 
�لدر��سات �الجتماعية و�القت�سادية 
�ن  ��سطنب����ول  ومقره����ا  �لرتكي����ة 
حو�يل ثالثة �رباع �لعرب يعتقدون 
�ن تركيا يجب �ن تكون �كرث ن�ساطا 

يف معاجلة م�ساكل �ملنطقة.
و��ساف����ت �ن 61 يف �ملئة يعتقدون 
�ن تركي����ا ذ�ت �لد�ست����ور �لعلم����اين 
لك����ن �غلبية �سكانه����ا م�سلمون متثل 

منوذجا ناجحا للعامل �ال�سالمي.
وق����ال �لتقري����ر �لذي يحم����ل عنو�ن 
�ل�س����رق  يف  تركي����ا  ع����ن  "�ملفاهي����م 
رئي�����س  حكوم����ة  �ن  �الو�س����ط" 
�ردوغ����ان  طي����ب  رج����ب  �ل����وزر�ء 
قطع����ت  �ال�سالمي����ة  �جل����ذور  ذ�ت 
�سلته����ا بال�سيا�س����ة �خلارجية للعهد 
�ملا�س����ي و�لت����ي كان����ت متباعدة �ىل 

ح����د كبري ع����ن �ل�س����رق �الو�سط كما 
عززت �حلكوم����ة �لوجود �ل�سيا�سي 
و�لثق����ايف و�القت�س����ادي لرتكيا يف 

�ملنطقة.
و�أ�سافت �ن "تويل حزب ذي جذور 
��سالمية �ل�سلطة بطريقة دميقر�طية 
وعمله لتعزي����ز �لدميقر�طية ز�د من 
�الهتمام يف �ل�سرق �الو�سط برتكيا 

بدرجة ملمو�سة."
وقالت �لدر��سة �لتي ��ستطلعت �ر�ء 
٢006 ��سخا�س يف �لعر�ق و�سوريا 
وم�سر و�الردن ولبنان و�ل�سعودية 

و�الر��س����ي �لفل�سطيني����ة �ن 7٥ يف 
�ملئ����ة مم����ن �سملتهم �لدر��س����ة لديهم 
نظرة "�يجابية جد�" �و "�يجابية" 
لرتكيا مما يجعلها ثاين �كرث �لبالد 

�سعبية يف �ملنطقة بعد �ل�سعودية.
وقال من�سور �كجون رئي�س برنامج 
�ل�سيا�س����ة �خلارجي����ة يف موؤ�س�س����ة 
�لدر��سات �الجتماعية و�القت�سادية 
�لرتكي����ة وه����و �ح����د �مل�سارك����ني يف 
كتابة �لدر��سة "حتبذ تركيا �سيا�سة 
حل �ل�سر�ع و�لتي لقيت دعما كبري� 

من �لنا�س يف �ملنطقة."

جهود الو�ساطة تعزز مكانة تركيا لدى العرب

الريا�ض / الوكاالت 
قالت منظم���ة �الأمم �ملتح���دة للطفول���ة )�ليوني�سف( 
�إن �حلكوم���ة �ل�سعودية قد �خلت ٢40 قرية حدودية 
م���ن �سكانها ب�سبب �لقتال �لد�ئ���ر يف منطقة �حلدود 
و  جه���ة  م���ن  �ل�سعودي���ة  �لق���و�ت  ب���ني  �جلنوبي���ة 

�حلوثيني �ليمنيني من جهة ثانية.
وج���اء يف بي���ان ��سدرت���ه �ليوني�سي���ف �ن �كرث من 
خم�س���ني م���ن �ملد�ر����س يف �ملنطق���ة ق���د �غلق���ت منذ 
�نت�س���ار �لقت���ال �لد�ئ���ر يف �سم���ال �ليم���ن �ىل د�خل 

�الر��سي �ل�سعودية يف �ال�سبوع �ملا�سي.

وع���ربت �ليوني�سي���ف ع���ن "قلقه���ا �لعمي���ق ب�سب���ب 
�لت�سعيد �لر�هن يف �ملوقف".

وكان �حلوثي���ون ق���د ت�سلل���و� �ىل د�خ���ل �الر��س���ي 
�ل�سعودي���ة عق���ب �سل�سلة من �لهجم���ات �سنوها على 

قو�ت حر�س �حلدود �ل�سعودية.
�لق���و�ت  �إن  حكوم���ي  �سع���ودي  م�س���وؤول  وق���ال 
�ل�سعودي���ة ت�ستخ���دم �لط���ري�ن �حلرب���ي و�ملدفعية 
م���ن �ج���ل ��ستح���د�ث منطق���ة عازل���ة بعم���ق ع�س���رة 
كيلومرت�ت د�خل �الر��سي �ليمنية البعاد �حلوثيني 

عن �الر��سي �ل�سعودية.

وكانت �لريا�س ت�سر �ىل وقت قريب على �ن قو�تها 
ال تهاجم �ال �ولئك �حلوثيني �لذين ت�سللو� �ىل د�خل 

�ر��سيها.
�ال �ن ناطق���ا حوثي���ا �ك���د ب���اأن مو�ق���ع حوثي���ة يف 
حمافظ���ة �سع���دة �ليمني���ة �ل�سمالي���ة ق���د تعر�س���ت 

للق�سف من جانب �لقو�ت �ل�سعودية.
وق���ال �لناط���ق: "و��سل���ت �ملدفعي���ة �ل�سعودية يوم 
�جلمع���ة دك مو�قعن���ا، وق���د �سقط���ت ع���دة قذ�ئ���ف 

و�سو�ريخ د�خل �الر��سي �ليمنية."
وقال���ت م�سادر قبلية يف �جلانب �ليمني من �حلدود 

م���ع �ل�سعودي���ة لبي بي �س���ي �ن �لق�س���ف �ل�سعودي 
و�ن  �للي���ل  ط���و�ل  ��ستم���ر  �حلوثي���ة  للتجمع���ات 
�حلوثي���ني يعي���دون �نت�ساره���م باجت���اه �الأر��س���ي 

�ليمنية.
�ن  لل�سحفي���ني  �سع���ودي  ع�سك���ري  م�س���در  وزع���م 
�جلي����س متكن م���ن قطع �إم���د�د�ت �ل�س���الح و�لغذ�ء 
عل���ى �حلوثي���ني، ف���ى ح���ني �ك���د �حلوثي���ون وجود 
�أ�س���رى �سعوديني لديهم وقالو� �إنه���م لن يقبلو� باأي 

و�ساطة لت�سليمهم �ىل �ل�سعودية.
يذك���ر �ن � �حلوثي���ني ينتم���ون �ىل �القلي���ة �لزيدية 

�ل�سيعية يف �ليمن �لتي ت�سكل �غلبية �سكان �ملناطق 
�ل�سمالية من �لبالد.

و�عل���ن �حلوثي���ون متردهم على �حلكوم���ة �ملركزية 
يف �سنع���اء للم���رة �الوىل يف ع���ام ٢004 للمطالب���ة 
بق���در �ك���رب م���ن �حلك���م �لذ�ت���ي ملناطقه���م وبحرية 
ممار�س���ة �سعائرهم �لديني���ة. وي�سكو �حلوثيون من 
�لتميي���ز �ل���ذي يقول���ون �إن �حلكوم���ة متار�سه بحق 

طائفتهم.
وكان���ت �حلكوم���ة �ليمنية ق���د �سنت هجوم���ا و��سع 
�لنطاق على مو�قع �حلوثيني �سمايل �لبالد يف �سهر 

�آب �ملا�س���ي، مم���ا �دى �ىل �ندالع موج���ة جديدة من 
�لقتال �ل�ساري.

ويتهم �حلوثيون �ململكة �لعربية �ل�سعودية منذ �مد 
بعيد بدعم �لقو�ت �ليمنية يف هجماتها عليهم، وهو 

�دعاء د�أبت كل من �لريا�س و�سنعاء على نفيه.
و�عرتفت �حلكوم���ة �ل�سعودية باأنه���ا تخو�س قتاال 
مبا�س���ر� م���ع �حلوثي���ني عندما قت���ل ه���وؤالء �سرطيا 
�سعودي���ا يف هج���وم �سن���وه عل���ى نقط���ة حدودي���ة 

�سعودية �و�ئل �ل�سهر �جلاري.
وينف���ي �حلوثي���ون �لته���م �ملوجه���ة �ليه���م و�لقائلة 

�إنه���م يتمتعون بدعم م���ن �ير�ن، كما نف���و� �ن تكون 
حلركتهم �ية دو�فع طائفية.

م���ن جهته �ته���م رجل �لدين �الير�ين �لب���ارز �آية �لله 
�حم���د جنت���ي  �ل�سعودي���ة مبحاول���ة �لق�س���اء عل���ى 
�ملذه���ب �ل�سيعي بهجومها عل���ى �حلوثيني. كما �تهم 
جنتي يف خطبة �سالة �م�س �الول بطهر�ن �ل�سلطات 
�ل�سعودية باغالق �حل�سيني���ات يف �ململكة. يذكر �ن 
طهر�ن و�لريا�س ما لبثتا تتبادالن �لتحذير�ت حول 
ت�سرفات �حلجاج �الير�نيني من جهة و�ملعاملة �لتي 

توليها �ياهم �ل�سلطات �ل�سعودية من جهة �خرى.

ل��ل��ي��م��ن   امل�����ت�����اخ�����م  ج����ن����وب����ه����ا  يف  ق�����ري�����ة   240 ت����خ����ل����ي  ال���������س����ع����ودي����ة 

مدريد / رويرتز
عر�ست ��سبانيا منح و�س���ع �للجوء لنا�سطة من 
�ل�سح���ر�ء �لغربية �أ�سربت ع���ن �لطعام يف جزر 
�خلال���د�ت م���ن �أج���ل �ل�سم���اح له���ا بالع���ودة �ىل 

�ملغرب و�نهاء موقف دبلوما�سي حمرج.
و�أ�سرب���ت �أمينة حيدر ع���ن �لطعام هذ� �ال�سبوع 
بع���د �أن رف����س �ملغرب دخولها �أر��سي���ه و�أعادها 
عل���ى طائ���رة �ىل ج���زر �خلالد�ت يف ح���ني كانت 
حتاول �لعودة �ىل �ل�سحر�ء �لغربية وهو �قليم 
ي�سعى منذ ف���رتة طويلة لال�ستقالل عن �ل�سيطرة 

�ملغربية.
وقالت حيدر �ن �ل�سلطات �ملغربية �سادرت جو�ز 

�سفره���ا وهو ما نفاه �ملغرب. وق���ال �ملغاربة �نها 
رف�س���ت �الق���ر�ر بجن�سيته���ا �ملغربي���ة يف �سيغة 

ر�سمية.
بي���ان  وقال���ت وز�رة �خلارجي���ة �ال�سباني���ة يف 
عق���ب حمادثات بني وزي���ر �خلارجي���ة �ال�سباين 
ميجيل �أنخي���ل مور�تينو�س وم�سوؤولني مغاربة 
يف �لرب���اط �ن مدري���د �ستمن���ح حي���در �الور�ق 
�لت���ي تفيد باأنها الجئ���ة �ىل ��سبانيا وهي وثائق 
�ستعم���ل مبثابة ج���و�ز �سفر وت�سمح له���ا بال�سفر 

عائدة �ىل �ملغرب.
ومل ي�س���در تعلي���ق فوري عن حي���در وهي د�عية 

بارزة ال�ستقالل �ل�سحر�ء عن �ملغرب.

ا�سبانيا تعر�س منح اللجوء للنا�سطة ال�سحراوية القاعدة تخطف الرهينة 
الياباين من قبائل اليمن

�شنعاء/ اف ب
�عل���ن و�سيط���ان قبلي���ان �م����س �ن �لرهين���ة �لياباين �ل���ذي خطف �الح���د من قبل 
قبائ���ل قرب �سنع���اء، ��سبح باي���دي م�سلحني تابع���ني لتنظيم �لقاع���دة نقلوه �ىل 
وجه���ة جمهولة.وق���ال �ح���د �لو�سيطني طالب���ا عدم ك�س���ف هويته لوكال���ة فر�ن�س 
بر����س "�لرهين���ة خطف من قبل عنا�سر من �لقاعدة نقل���وه �ىل وجهة غري معلومة 
يف منطق���ة م���اأرب" �سرقي �سنعاء.وق���ال �ن عملية �خلطف مت���ت ليل �جلمعة �ىل 
�ل�سبت.و��س���اف �ن "�ل�سلط���ات تقوم حاليا بعمليات توقيف ب���ني �ع�ساء قبيلتي 
�حلن���ك و�لغ���وب �مل�سوؤولني ع���ن خطف" �ملهند����س �لياباين وه���و متعاون خطف 

ملقاي�سته باحد �قارب هاتني �لقبيلتني معتقل منذ عامني من دون حماكمة.

وزارة الزراعة
�سركة ما بني النهرين العامة للبذور

م/ اإعادة اعالن مناق�سة تنظيف مقر ال�سركة رقم )3(
تعلن �سركة ما بني �لنهرين �لعامة للبذور �حدى �سركات وز�رة �لزر�عة عن �جر�ء مناق�سة تنظيف مقر �ل�سركة للمرة �لثانية، فعلى �ل�سركات و�ملكاتب �لر�غبني 
�ال�س���رت�ك باملناق�س���ة مر�جعة �لق�سم �لتج���اري يف �ل�سركة يف موقعها �لكائن يف �لكر�دة � �ساحة �لو�ثق �سارع �سلمان فائ���ق مقابل م�ست�سفى د�ر �لنجاة �الهلي 
ل�سر�ء �سروط �ملناق�سة لقاء مبلغ قدره )٢٥000( دينار )خم�سة وع�سرون �ألف دينار( غري قابل للرد على �ن تقدم �لعطاء�ت يف ظرف مغلق خمتوم مذكور عليه 

��سم �ملناق�سة ورقمها يف موعد �ق�ساه �ل�ساعة �لثانية ع�سرة من ظهر يوم �الحد �ملو�فق 1٢/6 /٢009 على �ن يت�سمن �لعطاء:
1� بر�ءة ذمة �سادرة من �لهيئة �لعامة لل�سر�ئب معنونة �ىل �ل�سركة.

٢� ك�سف باالعمال �ملماثلة م�سدقة.
3� تاأمينات �ولية بن�سبة 1% �سمان حل�سن �لتنفيذ.

4� و�سل �سر�ء �سروط �ملناق�سة.
٥� �مل�ستم�سكات �ل�سخ�سية للمقاول �أو �ملدير �ملفو�س )هوية �الحو�ل �ملدنية � �سهادة �جلن�سية �لعر�قية � �لبطاقة �لتموينية � بطاقة �ل�سكن(.

و�سوف يهمل �أي عطاء ال يحتوي على �ل�سروط �ملطلوبة �و يرد بعد هذ� �لتاريخ علما �ن �ل�سركة غري ملزمة بقبول �أوطاأ �لعطاء�ت و�سيتم عقد �جتماع لالجابة 
ع���ن �أي ��ستف�س���ار قب���ل �سبع���ة �يام من تاريخ �ملناق�سة ويتحمل م���ن تر�سو عليه �ملناق�سة �جور ن�س���ر �العالن �لبالغة ٢% ويخ�سع هذ� �الع���الن لتعليمات تنفيذ 

�لعقود رقم 1 ل�سنة ٢008.
مع �لتقدير

meso-nahrin@yahoo.com :لربيد �اللكرتوين�
ال�سلكي: 7403٢31

املدير العام/ وكالة
وكيل الوزارة االقدم 

جمل�ض الق�شاء االأعلى
حمكمة بداءة الرميثة

اىل / املطلوب االإطفاء �شدهم
1-  عبد خاجي حممد ح�شني / ي�شكن الرميثة �شابقا وجمهول حمل االإقامة حاليا

م/ تبليغ

�أقام طالب �الإطفاء )وزير �ل�سحة �إ�سافة لوظيفته( دعوى �أمام هذه �ملحكمة بالعدد 189/�إطفاء 
٢009 تت�سمن �إطفاء حق �لت�سرف جلزء من �لقطعة �ملرقمة ٢٢/م30�ل�سويحة يف �لرميثة 

وبالنظر ملجهولية حمل �إقامتك ح�سب �سرح �لقائم بالتبليغ وح�سب �إ�سعار خمتار �ملنطقة �ملوؤيد 
من قبل �ملجل�س �ملحلي يف �لرميثة تقرر تبليغك �إعالنًا وعليك �حل�سور �أمام هذه �ملحكمة 

�سباح يوم �ملر�فعة ٢009/11/٢٥وبعك�سه �سوف جترى �ملر�فعة بحقك غيابيا وعلنا .
�لقا�سي
ح�سني هادي �سعالن �جلبوري
٢009/11/16

طاقم �سفينة االكرانا يعود 
اىل مدريد

مدريد/ الوكاالت 
 ع���اد �الف���ر�د �ال�سب���ان �ل���� 16 من طاق���م �سفين���ة �ل�سي���د �ال�سبانية 
"�الكر�ن���ا" �لذي���ن �ف���رج عنهم قر��سن���ة �سومالي���ون �لثالثاء بعد 
�حتجازه���م �سه���ر� ون�س���ف، �ىل مدريد �ل�سبت يف طائ���رة ع�سكرية 
خا�س���ة، على ما �ف���ادت متحدثة با�سم وز�رة �لدف���اع لوكالة فر�ن�س 

بر�س.
وو�س���ل �لطاق���م قر�بة �ل�ساع���ة �ل�سابعة ت غ بعي���د� عن �العالم �ىل 
قاعدة ع�سكرية قريبة من �لعا�سمة ومل يكن �ي من �ع�ساء �حلكومة 

�و من �ل�سحافيني حا�سر�، بطلب من عائالت �لبحارة.
ومت �الف���ر�ج ع���ن �ل�سفين���ة وطاقمها �ملوؤل���ف من 36 بح���ار� هم 16 
��سباني���ا و�ربعة غانيني وثمانية �ندوني�سي���ني وبحار�ن من �ساحل 
�لع���اج و�ثن���ان م���ن مدغ�سق���ر وثالث���ة �سنغالي���ني وبح���ار م���ن جزر 
�ل�سي�سي���ل، �لثالث���اء لقاء فدي���ة قدرها �ربعة مالي���ني دوالر، بح�سب 
�لقر��سن���ة �ل�سومالي���ني �لذين كان���و� يحتجزونهم من���ذ �لثاين من 
ت�سري���ن �الول.وق���ال قبط���ان �ل�سفينة ري���كاردو ب���الك لل�سحافيني 
�ال�سب���ان يف ج���زر �ل�سي�سيل حي���ث قو�عد �سفن �ل�سي���د �لعاملة يف 

عر�س �ل�سومال، �ن ظروف �الحتجاز كانت يف غاية �ل�سعوبة.


