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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

دعاية قافلة غاالوي

واأخريًا دخلت قافلة �سريان احلياة احلما�سية، التي يقودها النائب 
ب��واب��ة رف��ح احل��دودي��ة متهيدا  الريطاين ج��ورج غ���االوي، ع��ر 
لدخول قطاع غزة. واأ�ساد غاالوي باملقاومة الفل�سطينية وقال اإنه 
الفل�سطينية،  للأرا�سي  بو�سوله  وال�سعادة  العارم  ال�سعور  يلفه 
موؤكدًا اأنه قدم ليكون مع اأبطال املقاومة وحكومة فل�سطني، وكاأنه 
ي�سعى ملنح حكومة اإ�سماعيل هنية املقالة ال�سرعية التي تفتقدها، 
وحاول االنتقا�ص من الدور امل�سري، باإعلنه اأن اجلانب امل�سري 
نقاط  عر  امل�ساعدات  من  قليل  عدد  باإدخال  املوافقة  على  اأرغمهم 
التفتي�ص االإ�سرائيلية، وكاأن احلكومة امل�سرية متلك �سلطة الإجبار 

االإ�سرائيليني على اإدخال ال�سيارات دون تفتي�سها.
قافلة غاالوي – والعراقيون يعرفونه جيدًا ويتذكرون علقاته مع 
نظام �سدام ح�سني - ت�سم  120 �ساحنة انطلقت من بريطانيا، ثم 
ان�سمت اليها 80 �ساحنة يف ليبيا، وحظيت با�ستقبال ر�سمي من 
امل�سوؤولني الفل�سطينيني يف حكومة  غزة وا�سطفت فرقة للك�سافة 
االأجنبية  اجلن�سيات  حلملة  و�سمح  مو�سيقية،  مقطوعات  تعزف 
اجلن�سيات  الأ�سحاب  ي�سمح  ومل  القطاع،  بدخول  غريهم   دون 
العربية ممن ان�سموا اإىل القافلة اأثناء رحلتها، وهي لي�ست االأوىل 
فقد متكنت �ستون نا�سطة �سلم اأمريكية واأوروبية من عبور معر 
رفح باجتاه غزة للتعبري عن ت�سامنهن مع ن�سائها واملطالبة برفع 

احل�سار.
بغ�ص النظر عن ما قيل عن اأهداف اإن�سانية للقافلة، فان الوا�سح 
امل�سرية  املواقف  على  الت�سوي�ص  هو  االول  ال�سيا�سي  هدفها  اأن 
فعليًا  �سيادتها  م�سر  مار�ست  اأن  بعد  خ�سو�سًا  االإ�سرائيلية،  قبل 
االإنفاق،  خ��لل  م��ن  التهريب  مينع  ف���والذي  ج���دار  ببناء  ف��ب��داأت 
هنية،  حكومة  ا�ستغلتها  الزمن  من  فرتة  ذلك  عن  تغا�ست  اأن  بعد 
تدفع  ر�سوم  مقابل  باإن�سائها  للراغبني  الرتاخي�ص  مبنح  فبداأت 
ل�سركة  االأوام��ر  الرتاخي�ص وت�سدر  كانت متنح  التي  لبلدية غزة 
الكهرباء لتزويد تلك االإنفاق باالإنارة، ومبعنى اأن االإنفاق حتولت 
اإىل جتارة رابحة، تدر املال على حكومة هنية من جيوب الغزيني 
الذين يزعم الدفاع عنهم، ومعروف اأن غاالوي ال يقوم بذلك لوجه 
الله، واأن ن�سب عينيه ما ي�ستفيده �سخ�سيًا من حركته هذه، متاما 
كما ا�ستفاد من نظام �سدام حني كان يقوم بزياراته املكوكية لبغداد 
متحدثًا عن قوافل الإغاثتها يف حني كانت تلك الزيارات ت�ستهدف 
القب�ص من اأموال برنامج النفط الذي اأقره املجتمع الدويل للتقليل 

على العراقيني من اأثر احل�سار املفرو�ص على نظام البعث. 
احلما�سية،  وقافلته  غاالوي  مع  املو�سوع  اإدارة  القاهرة  اأح�سنت 
ولي�ص  ه��ي،  حت��دده  ال��ذي  الطريق  من  دخولها  على  اأ�سرت  حني 
عر  لعبورها  يخطط   الريطاين  النائب  ك��ان  التي  ال��ط��رق  م��ن 
حدث  كما  االإ�سلمية  اجلماعات  تاأييد  عن  باحثًا  امل�سرية  امل��دن 
امل�سلمني  االأخ���وان  جماعة  اأع���لم  حت��ت  عرها  ح��ني  االأردن،  يف 
اخل�سراء وهتافات اأع�ساء تلك اجلماعة لتاأييد فرعها االنقلبي يف 
ع�سية  اأنها  وغالويه  حما�ص  اأفهمت  حني  القاهرة  واأح�سنت  غزة، 
قابلة  غري  اأرا�سيها  على  �سيادتها  واأن  اليد،  لوي  حم��اوالت  على 
االإعلم  اأجهزة  اأ�سوات بع�ص  علو  للم�ساومة وال االخرتاق، رغم 

التي اأتقنت التباكي على معاناة اأهل القطاع املنكوب بحكامه. 

خ���������ارج احل�������دود

عن اخباراجلزيرة ال�سعودية

�سرم ال�سيخ / الوكاالت 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�ص  اعلن 
امل�سري  الرئي�ص  لقائه  اث��ر  عبا�ص 
ح�����س��ن��ي م���ب���ارك ام�����ص االث���ن���ني يف 
ا�ستئناف  يريد  ال  ان��ه  ال�سيخ  �سرم 
ا�س�ص  على  ا�سرائيل  مع  املفاو�سات 
"تفاهما  هناك  ان  موؤكدا  "�سبابية"، 
ا�س�ص  القاهرة على  تاما" بينه وبني 
املفاو�سات.فيما  ه���ذه  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
و�سعت  الواليات املتحدة خطة �سلم 
اال�سرائيلي-  النزاع  حل  اىل  تهدف 
وت�ستمل  �سنتني  خ��لل  الفل�سطيني 

على �سمانات لتاأمني جناحها.
ثلثة  اال�س�ص  ه��ذه  ان  عبا�ص  واك��د 

القد�ص م�سمولة يف  "تكون  ان  وهي 
وقف  و���س��رورة  املفاو�سات  عملية 
اال�ستيطان وو�سع املرجعية الدولية 

لهذه العملية".
واو�سح عبا�ص انه "ال اعرتا�ص على 
ال��ع��ودة اىل ط��اول��ة امل��ف��او���س��ات او 
عقد لقاءات ايا كانت من حيث املبداأ، 

ونحن ال ن�سع اية �سروط".
زلنا  وما  قلنا  "نحن  ا�ساف  انه  غري 
ن��ق��ول ان��ه يف ال��وق��ت ال���ذي يتم فيه 
وق���ف اال���س��ت��ي��ط��ان وي��ت��م االع���رتاف 
جاهزين  �سنكون  الدولية  باملرجعية 
ادنى  دون  امل��ف��او���س��ات  ال�ستئناف 

نقا�ص".

حول  متاما  متفاهمون  " اننا  وتابع 
هذا املوقف مع ا�سقائنا يف م�سر".

اال�سبوع  ا�ستقبل  ق��د  م��ب��ارك  وك���ان 
اال�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�ص  املا�سي 
يف  معه  وب��ح��ث  نتانياهو  بنيامني 
ا�سا�سها  ع��ل��ى  مي��ك��ن  ال��ت��ي  اال���س�����ص 
الفل�سطينية-  املفاو�سات  ا�ستئناف 

اال�سرائيلية.
قبيل  امل�سرية  امل�ساورات  هذه  تاأتي 
املقبل  اال���س��ب��وع  بها  �سيقوم  زي���ارة 
امل�سري  اخلارجية  وزي��ر  لوا�سنطن 
املخابرات  ومدير  الغيط  اب��و  احمد 
اللواء عمر �سليمان الجراء حمادثات 

حول ا�ستئناف عملية ال�سلم.

من جهة اخرى بحث العاهل االردين 
الثاين يف مدينة �سرم  الله  امللك عبد 
مع  االث��ن��ني  ام�����ص  امل�سرية  ال�سيخ 
الرئي�ص امل�سري ح�سني مبارك عملية 

ال�سلم يف ال�سرق االو�سط.
الزعيمني  ان  اردين  ب���ي���ان  وق�����ال 
يف  االو���س��اع  "تطورات  �سيبحثان 
امل��ن��ط��ق��ة، خ�����س��و���س��ا ج��ه��ود اط��لق 
مفاو�سات فل�سطينية ا�سرائيلية جادة 

وفاعلة ا�ستنادا اىل حل الدولتني".
بني  "العلقات  الزعيمان  يبحث  كما 
البلدين و�سبل تطويرها يف خمتلف 

املجاالت".
حممود  الفل�سطيني  الرئي�ص  وك��ان 

ال�سيخ  �سرم  اىل  االحد  توجه  عبا�ص 
موقف  بلورة  اج��ل  من  مبارك  للقاء 

م�سرتك حيال عملية ال�سلم.
معاريف  �سحيفة  ذك����رت  ذل���ك  اىل 
اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة ام�������ص االث����ن����ني ان 
الواليات املتحدة و�سعت خطة �سلم 
اال�سرائيلي- النزاع  حل  اىل  تهدف 

وت�ستمل  �سنتني  خ��لل  الفل�سطيني 
على �سمانات لتاأمني جناحها.

مفاو�سات  ب��دء  على  اخلطة  وتن�ص 
يف ا�سرع وقت ممكن على ان ت�ستمر 

�سنتني كحد اق�سى.
املفاو�سات،  هذه  جناح  من  وللتثبت 
بتوجيه  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ت��ق��وم 

تتعهد  للفل�سطينيني  �سمان  ر�سائل 
اق�ساها  مبهلة  االلتزام  بفر�ص  فيها 

�سنتني.
التي  املهل  من  باي  االلتزام  يتم  ومل 
اال�سرائيلية  ال�سلم  عملية  ت�سمنتها 

الفل�سطينية منذ مطلع 1993.
وا�سنطن  م��ن  ا���س��رائ��ي��ل  و�ستطلب 
االمريكي  ال��رئ��ي�����ص  ال���ت���زام  ت��اأك��ي��د 
مبداأ  باعتماد  بو�ص  ج��ورج  ال�سابق 
التفاق  ك��اأ���س��ا���ص  االرا����س���ي  ت��ب��ادل 
ال�سرائيل  �سي�سمح  ما  نهائي،  �سلم 
اال�ستيطانية  ب��ال��ك��ت��ل  ب��االح��ت��ف��اظ 

الكرى يف ال�سفة الغربية.
االمريكية،  اخل��ط��ة  ه���ذه  ومب��وج��ب 
اول مو�سوع يطرح على طاولة  فان 
املفاو�سات �سيكون مو�سوع احلدود 
الفل�سطينية  وال��دول��ة  ا�سرائيل  بني 
امل��ق��ب��ل��ة، ع��ل��ى ان ي��ت��م ال��ت��و���س��ل اىل 
ت�سويته يف مهلة ت�سعة ا�سهر، بحيث 
اجلزئي  ال��ت��ج��م��ي��د  م��ه��ل��ة  ي��ت��ع��دى  ال 
احلكومة  اع��ل��ن��ت��ه  ال����ذي  وامل���وؤق���ت 
اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة الع���م���ال ال���ب���ن���اء يف 
الفل�سطينية  االرا���س��ي  م�ستوطنات 

املحتلة.
معاريف  ب��ح�����س��ب  ب��ع��ده��ا  ومي���ك���ن 
املناطق  يف  البناء  اعمال  ا�ستئناف 

التي �ست�سمها ا�سرائيل.
وت��ن�����ص اخل���ط���ة ع��ل��ى ق���ي���ام دول���ة 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
الهدنة  خط  ا�سا�ص  على  غزة  وقطاع 
ب�سرط  و1967   1949 ب��ني  املعتمد 
تبادل  ا�سا�ص  على  تعوي�سات  تقدمي 

االرا�سي.
االول،  امللف  هذا  على  االتفاق  وبعد 
ق�سايا  امل��ف��او���س��ات  ت��ت��ن��اول  ���س��وف 
الو�سع النهائي االخرى وهي القد�ص 

وم�سري الجئي 1948.
وع��ل��ق��ت م���ف���او����س���ات ال�������س���لم بني 
اعقاب  امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام  ال��ط��رف��ني 
غزة  قطاع  على  اال�سرائيلي  الهجوم 
و18   2008 االول  ك��ان��ون   27 ب��ني 
تتعرث  وه��ي   ،2009 ال��ث��اين  ك��ان��ون 
االرا�سي  يف  اال�ستيطان  م�ساألة  عند 
الفل�سطينيون  ويطالب  الفل�سطينية. 
العودة  قبل  لل�ستيطان  تام  بتجميد 
ترف�ص  فيما  املفاو�سات،  طاولة  اىل 

ا�سرائيل هذا الطلب حتى االن.

�����س����ن����ت����ني خ�������������������الل   ل�������ل���������������س�������الم  خ��������ط��������ة   

عبا�س: ال نريد ا�ضتئناف املفاو�ضات على ا�ض�س "�ضبابية"

  الرباط/ اف ب
الق�سائي يف  للنظام  اقرار ا�سلح مهم  املغرب نحو  يتجه 
كانون الثاين احلايل لكن دون امل�ص بتبعيته للملك ب�سفته 
االعلى  املجل�ص  ورئي�ص  ال��دول��ة  ورئي�ص  املوؤمنني  ام��ري 

للق�ساء.
العدل  وزي��ر  او�سح  بر�ص  فران�ص  وكالة  مع  مقابلة  ويف 
املغربي عبد الواحد را�سي ان اي ا�سلح للنظام الق�سائي 
يف املغرب يجب ان ياخذ بعني االعتبار انه يتم "يف اطار 
بلد ملكه هو امري املوؤمنني، والنظام الق�سائي فيه مرتبط 

به ب�سكل مبا�سر".
داخله  نعمل  ال��ذي  "االطار  ان  املغربي  ال��وزي��ر  وا���س��اف 
االعلى  املجل�ص  ورئي�ص  الدولة  رئي�ص  هو  فامللك  وا�سح، 

للق�ساء" واالحكام ت�سدر با�سمه.
را�سي  الواحد  عبد  قدمه  ال��ذي  اال�سلح  م�سروع  ويركز 
على الطابع البنيوي واالداري لل�سلطة الق�سائية وقد �سبق 

ان وافق عليه امللك قبل �سنة.
امللك  ا�ستقبلني   2008 االول  ك��ان��ون  "يف  ال��وزي��ر  وق��ال 
" ال بد من  الرباط( وقال يل:  ايفران )200 كلم �سرق  يف 

الذهاب اىل ابعد من اال�سلحات ال�سغرية " ".
عامي  بني  العدل  وزارة  ميزانية  ترتفع  ان  املتوقع  وم��ن 
درهم  مليون   670 اىل  لت�سل   %70 بنحو  و2010   2008
قال  م��ا  بح�سب  احل���ايل،  للعام  ي���ورو(  مليون   60 )نحو 
"اتاحت  امليزانية  يف  ال��زي��ادة  ه��ذه  ان  ال��وزي��ر.وا���س��اف 
جديدة  حمكمة   22 بناء  عميقة:  بنيوية  با�سلحات  البدء 

وتو�سيع 40 اخرى ومكننة االدارة... الخ".
يزاالن  ال  والف�ساد  التنفيذ  يف  البطء  ان  على  �سدد  انه  اال 

ي�سكلن عائقا امام حت�سن م�سار الق�ساء.
م�ستويني:  على  يظهر  البطء  "ان  املغربي  الوزير  وتابع 

االري��اف  ففي  للملفات.  ال�سخم  ال��ع��دد  ويف  االب���لغ،  يف 
املحكمة،  اىل  باحل�سور  ابلغ" املعنيني  جدا  ال�سعب  من 
م�سيفا مع ذلك ان "املكننة يف االدارة وا�ستخدام الهواتف 

النقالة" قد ي�ساعدان جزئيا يف حل هذه امل�سكلة.
"ان  را�سي  ال��وزي��ر  يقول  الق�سايا  ع��دد  �سخامة  وح��ول 
القا�سي يت�سلم ما معدله الف ملف ونريد خف�ص هذا العدد 
الذي  الرقم  وهو   2017 عام  و500   2012 عام   700 اىل 

يتنا�سب مع املعايري الدولية".
املوؤ�س�سات  من  اكان  التنديد  تلقى  م�ساألة  فهو  الف�ساد  اما 
املغربية  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن  او  ال��ر���س��م��ي��ة 

واالجنبية.
هذا  ع��ل��ى  امل��ب��ال��غ��ة  بع�ص  "هناك  را���س��ي  ال��وزي��ر  وق���ال 
امل�ستوى، وبالطبع هناك خراف �سالة كما يف كل املهن"، 
تتعلق   2009 ع��ام  حتقيقا   131 اج��ري��ن��ا  "لقد  مو�سحا 
ب�سكاوى �سد ق�ساة ولن يقدم منهم �سوى 26 امام املجل�ص 

االعلى للق�ساء".
تعليمات  اي  يوما  يعط  "مل  ان��ه  را���س��ي  ال��وزي��ر  وي��وؤك��د 
اكان  م�سوؤول  من  تعليمات  قا�ص  تلقى  حال  ويف  لقا�ص، 
ا�ستقللية  عنه الن  يبلغ  ان  عليه  �سيا�سي  او غري  �سيا�سيا 

الق�ساء مرتبطة با�ستقللية القا�سي".
اي�سا  هناك  بال�سحافة  املتعلقة  الق�سايا  "حول  وت��اب��ع 
ملفا  ا�سل 45  العامني 2008 و2009 من  مبالغة، وخلل 
النيابة  طلب  على  ب��ن��اء  حتريكها  مت  فقط  خم�سة  ه��ن��اك 
العامة".و�سدرت خلل اال�سهر القليلة املا�سية احكام عدة 
بحق �سحافيني ق�سى بع�سها بفر�ص غرامات باهظة جدا، 
كما ق�سى بع�سها بال�سجن اثر ن�سر "معلومات كاذبة" حول 
حول  مقاالت  او  كاريكاتورية  ر�سوم  ن�سر  او  امللك  �سحة 

تهريب املخدرات.

املغرب  يف  الق�ضائي  للنظام  منتظر  ا�ضالح 
دون امل�س بتبعيته للملك

ال�ضجن 18 �ضهرًا  الردنيني اأدينا 
بـ "احل�س على االرهاب" 

عمان/ اف ب
ا�سدرت حمكمة امن الدولة االردنية ام�ص االثنني حكما بال�سجن ملدة 
ال�سلفي  التيار  منظري  "من  انهما  قالت  اردنيني  بحق  ون�سف  عام 
التكفريي اجلهادي" ادانتهما ب"احل�ص على االرهاب"، على ما افاد 

م�سدر ق�سائي اردين.
وقال امل�سدر لوكالة فران�ص بر�ص ان "املحكمة ا�سدرت حكما بال�سجن 
لعام ون�سف بحق عبد �سحادة الطحاوي )55 عاما( وعماد عبيدات 
)47 عاما( بعد ادانتهما بالقاء خطب ينتج عنها اثارة نعرات مذهبية 
وعنا�سر  الطوائف  بني  والنزاع  االره��اب  على  وحت�ص  وعن�سرية 

االمة".
من  يوما   30 القانون خلل  بحكم  للتمييز  قابل  "القرار  ان  وا�ساف 

تاريخ �سدوره".
وبح�سب اللئحة االتهامية فان "الطحاوي ينتمي اىل التيار ال�سلفي 
االفكار  عن  واملدافعني  فيه  البارزين  من  وه��و  التكفريي  اجل��ه��ادي 
التكفريية لذلك التيار من خلل خطب اعتاد القاءها على عامة النا�ص 

يف املنا�سبات العامة واالعرا�ص".
 2008 عام  البنه  زف��اف  حفل  اق��ام  "الطحاوي  ان  اللئحة  وا�سافت 
العنا�سر  لبع�ص  �سمال عمان( ووجه دعوة  كلم  اربد )89  يف مدينة 
التكفريية الذين ح�سروا، وحتول احلفل اىل موؤمتر للخطابات التي 
عنا�سر  خمتلف  بني  والنزاع  النعرات  واث��ارة  االره��اب  على  حت�ص 

االمة".
حني  يف  الدين  يف  فقيها  ب�سفته  حت��دث  "الطحاوي  ان  واو�سحت 
م�سعب  اب��و  ام��ث��ال  االره��اب��ي��ني  متجد  انا�سيد  يلقي  ع��ب��ي��دات  ك��ان 

الزرقاوي".
وقتل االردين ابو م�سعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة ال�سابق يف 
بلد الرافدين، مع خم�سة م�سلحني اخرين يف غارة امريكية ا�ستهدفت 
حزيران  يف  بغداد(  �سرق  �سمال  كلم   60( بعقوبة  مدينة  يف  خمباأه 

.2006

  �سنعاء/ الوكاالت 
ق��ال احل��وث��ي��ون ام�ص االث��ن��ني ان 16 
الغارات  مينيا قتلوا خلل �سل�سلة من 
احلربية  ال��ط��ائ��رات  �سنتها  اجل��وي��ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني على 
منطقة احلدود بني ال�سعودية واليمن. 
املتحدة  الواليات  �سفارتا  اغلقت  فيما 
ام�����ص االثنني  اب��واب��ه��م��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ال���ت���وايل ب�سبب  ال��ث��اين ع��ل��ى  ل��ل��ي��وم 
بح�سب  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  ت��ه��دي��دات 

م�سادر غربية.
موقعهم  ع���ل���ى  احل����وث����ي����ون  وذك������ر 
قتلوا  اأ�سخا�ص  �ستة  اأن  االل��ك��رتوين 
ال�سربات  �ستة اخرون جراء  واأ�سيب 
اجل���وي���ة ال���ت���ي دم�����رت م��ن��زل��ني يوم 

االحد.
املوقع  على  منف�سل  بيان  يف  وق��ال��وا 
 13 واأ�سابت  ع�سرة  قتلت  غ��ارات  ان 
يوم  اأخ��رى  مبنطقة  �سوق  يف  بجراح 

ال�سبت.
ومل يت�سن احل�سول على تعليق فوري 
من م�سوؤويل وزارة الدفاع ال�سعودية.
ينتمون  ال��ذي��ن  امل��ت��م��ردون  وي��ح��ارب 
�سمال  يف  ال�سيعية  الزيدية  للطائفة 
ال��ي��م��ن ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة م��ن��ذ عام 
التهمي�ص  م����ن  وي�������س���ك���ون   2004

االجتماعي واالقت�سادي والديني.
وان�سمت ال�سعودية اىل ال�سراع الذي 
اأ�سفر عن مقتل املئات وت�سريد ع�سرات 

االالف يف نوفمر ت�سرين الثاين بعد 
اأن ت�سلل متمردون اليها عر احلدود.

اأي�سا  ي��واج��ه  ال���ذي  اليمن  واج��ت��ذب 
ن�ساطا انف�ساليا يف اجلنوب االهتمام 
انه  القاعدة  تنظيم  قال  عندما  ال��دويل 
كان وراء حماولة لتفجري طائرة ركاب 

اأمريكية يف يوم عيد امليلد.
نفذها  التي  التفجري  حماولة  وج��اءت 
التدريب  تلقى  انه  قال  نيجريي  رجل 
باليمن  القاعدة  تنظيم  من  وامل��ع��دات 
املتحدة  ال���والي���ات  مب��خ��اوف  ل��ت��ذك��ر 
تنظيم  ي�ستغل  اأن  م��ن  وال�����س��ع��ودي��ة 
لتحويل  اال�ستقرار  عدم  حالة  القاعدة 
من  امل��زي��د  الط���لق  ق��اع��دة  اىل  اليمن 

الهجمات.
وقال املتمردون ان الطائرات احلربية 
اليمنية اأي�سا �سربت اأهدافا يف منطقة 
وقذائف  ب�سواريخ  االحد  يوم  �سعدة 
مركبة  عطلوا  اأنهم  واأ�سافوا  مورتر. 

مدرعة وقلبوا دبابة يف اأحد االودية.
من جهة اخرى اغلقت �سفارتا الواليات 
االثنني  ابوابهما  وبريطانيا  املتحدة 
ال���ت���وايل ب�سبب  ال��ث��اين ع��ل��ى  ل��ل��ي��وم 
بح�سب  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  ت��ه��دي��دات 

م�سادر غربية.
ال�سفارة  ام����ن  يف  م�������س���وؤول  وق�����ال 
عر  بر�ص  فران�ص  لوكالة  االمريكية 
الهاتف ان ال�سفارة مغلقة اليوم االثنني 
دون ان يحدد موعد اعادة فتحها امام 

العامة.
اىل ذلك، ذكر م�سدر دبلوما�سي غربي 

ان �سفارة بريطانيا مغلقة اي�سا.
حول  االث��ن��ني  مكثف  انت�سار  و�سجل 
�سفارتي البلدين، وكذلك امام �سفارتي 
افاد  م��ا  بح�سب  وال�سعودية،  املانيا 

مرا�سل وكالة فران�ص بر�ص.
اعلنت  االم��ريك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  وك��ان��ت 
اب��واب��ه��ا ب�سبب  اغ��ل��ق��ت  ان��ه��ا  االح����د 
القاعدة،  لتنظيم  امل�ستمرة  التهديدات 
اخلارجية  با�سم  متحدثة  اك��دت  فيما 
ال��ري��ط��ان��ي��ة اغ����لق ال�����س��ف��ارة االح��د 

امنية". "ال�سباب 
االمريكي  الرئي�ص  م�ست�سار  و�سرح 
االحد  االره��اب  ملكافحة  اوباما  ب��اراك 
اعتداء  ت��ع��د الرت���ك���اب  ال��ق��اع��دة  ب���ان 
ال�سفارة  ت�ستهدف  وق��د  �سنعاء  يف 

االمريكية.
وك������ان ت��ن��ظ��ي��م ق����اع����دة اجل����ه����اد يف 
ج��زي��رة ال��ع��رب ت��وع��د يف ب��ي��ان تبنى 
الطائرة  ع��ل��ى  ال��ف��ا���س��ل  ال��ه��ج��وم  ف��ي��ه 
مبوا�سلة  امليلد،  عيد  يوم  االمريكية 
�سليبي"  "كل  وبا�ستهداف  الهجمات 

يف اجلزيرة العربية.
امل�سركني  "اخراج  اىل  التنظيم  ودع��ا 
ال���ع���رب، وذل���ك بقتل كل  م��ن ج��زي��رة 
ال�������س���ف���ارات او  ي��ع��م��ل يف  ���س��ل��ي��ب��ي 
ال�ساملة  "احلرب  اعلن  كما  غريها"، 
اجلزيرة  �سبه  يف  �سليبي"  ك��ل  على 

العربية "يف الر والبحر واجلو".
الفاروق  عمر  النيجريي  ال�ساب  وكان 
ع��ب��د امل��ط��ل��ب ح���اول ي���وم ع��ي��د امليلد 

"نورث  ل�سركة  تابعة  ط��ائ��رة  تفجري 
قبيل  االم���ريك���ي���ة  ايرالينز"  و���س��ت 
)�سمال  دي��رتوي��ت  مدينة  يف  هبوطها 

الواليات املتحدة( اآتية من ام�سرتدام.
القاعدة  تنظيم  ان  توقيفه  اثر  واعلن 

دربه وجهزه يف اليمن.

���س��ف��ارت��ا ام���رك���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا م��غ��ل��ق��ت��ان ل��ل��ي��وم ال��ث��اين
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