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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

الفل�سطينيون 
وحق العودة املقد�س

اأن عدد القادمني اليهود اجلدد  ت�شري تقارير الوكالة اليهودية اإىل 
اإىل الدولة العربية ارتفع خالل العام املا�شي بن�شبة ١٧%، وبزيادة 
مقدارها ٢٥٠٠ قادم عن العام الذي �شبقه، وبلغ عدد القادمني اجلدد 
خري نحو ربع مليون ن�شمة، وتعرتف هذه التقارير اأن  يف العقد ا�أ
عدم  ب�شبب  والفال�شه  اأثيوبيا  يهود  قدوم  ي�شهد  مل    ٢٠٠٩ العام 
العديد منهم  يقيمون يف  اأن  ، رغم  ا�إ�شرائيلية  ال�شلطات  موافقة 
العرب  لليهود  وكان  وغريها،  اأبابا  اأدي�س  يف  ا�نتقال  مع�شكرات 
اإ�شرائيل حوايل املائة يهودي عربي قدموا  ح�شة، فقد و�شل اإىل 
اإليها من اليمن واملغرب وتون�س ولبنان، ولعل من امللفت اأن اأعمار 

٦٠% من القادمني اجلدد هو دون الـ ٣٥ عامًا.
القادمني  ت�شجع  اإ�شرائيل  ان  نكت�شف  لالأرقام  �شريعة  مبراجعة 
التعليم اجلامعي  مقابل  ماً�  فيه  يدفعون  الذي  الغربي  العامل  من 
يف  جمانًا  اخلــدمــات  هــذه  لهم  تقدم  حني  يف  ال�شحي،  والتاأمني 
هو  للهجرة  دافعهم  فــان  الــعــرب  لليهود  بالن�شبة  اأمــا  اإ�شرائيل، 
اليهودية  الوكالة  با�شم  الناطق  يقول  ما  بح�شب  مني  ا�أ الو�شع 
اليمن  القاعدة يف  اإ�شرائيل مايكل يانكيلوفيت�س متهمًا تنظيم  يف 
اأما يف املغرب وتون�س فاإن و�شع اليهود  ولبنان باإفقادهم ا�أمن، 

اأف�شل واحلكم م�شتقر ودوافع قدومهم خمتلفة.
اإ�شرائيل  اأن  �شنكت�شف  اجلدد  القدمني  اأعمار  معدل  اإىل  وبالنظر 
للهجرة  ال�شباب  اختيار  من  ال�شهيونية  احلركة  بداأته  ما  توا�شل 
اإىل الدولة العربية، وكان امل�شنون يلقون ا�إهمال يف الوقت الذي 
الهتلري، وكان  ا�إبادة على يد اجلي�س  كانوا يواجهون فيه خطر 
واملر�شى،  العجزة  اإهمال  مع  ال�شباب  على  يرتكز  اآنــذاك  الرتكيز 
�ن هدف ال�شهيونية الذي مل يتغري اإىل اليوم مل يكن اإنقاذ ال�شعب 

اليهودي بقدر ما يتمثل يف ا�شتقدام مقاتلني قادرين على احلرب.
حكومة نتنياهو اليمينية ترف�س عودة الالجئني الفل�شطينيني اإىل 
بلداتهم التي هجروا منها، بينما ت�شتقدم مواطنني يهودًا مل يعرفوا 
يومًا اأر�س فل�شطني، اإ� من خالل الدعاية ال�شهيونية القائلة باأنها 
كل  رغم  ذلك  يقبل  الغربي  العامل  اأن  لالأ�شى  واملثري  امليعاد،  اأر�س 
ادعائه الدفاع عن حقوق ا�إن�شان، وكاأن هناك حقًا اأقد�س من حق 
ا�إن�شان بوطنه، وكاأن من العدل موا�شلة حل م�شاكل ا�آخرين على 
اأكرث من �شتني عامًا،  الفل�شطيني الذي يعاين منذ  ال�شعب  ح�شاب 
نتيجة وعد اأ�شدره من � ميلك ملن � ي�شتحق – واحلديث هنا عن 
ال�شهيونية  احلركة  لقادة  بلفور  الربيطاين  اخلارجية  وزير  وعد 
مب�شاعدتهم يف اإن�شاء وطن قومي لهم يف فل�شطني التي كانت حتت 

ا�نتداب الربيطاين-.
يجري كل ذلك فيما تتبارى الدول الكربى يف البحث عن وطن بديل 
ميكن  اأيــن  يف  ال�شيا�شة  دهاقنة  ويحار  املهجرين،  للفل�شطينيني 
مفاتيح  حمل  يوا�شلون  الذين  هوؤ�ء  من  واحــدًا  وكاأن  توطينهم، 
وين�شى  وطنه،  عن  بدياًل  وطنًا  يقبل  منها  طــردوا  التي  بيوتهم 
يوؤمنون  الذين  الفل�شطينيني  عند  مقد�س  العودة  حق  اأن  هــوؤ�ء 
ا�شتقدام  عمليات  تكاثرت  مهما  بدياًل  عنه  ويرف�شون  بوطنهم 

اليهود، اإىل الدولة العربية.

خ���������ارج احل�������دود

عن االقت�سادية ال�سعودية

رام اهلل / الوكاالت 
رفــــ�ــــس امــــ�ــــس رئـــيـــ�ـــس الــــــــوزراء 
اتهام  فــيــا�ــس  �ــشــالم  الفل�شطيني 
على  "حر�س"  بــانــه  لــه  ا�ــشــرائــيــل 
معاداتها قائال انها تطلق هذه املزاعم 
ــتــزامــاتــهــا مبوجب  ال مـــن  لــلــتــهــرب 
وكالة  وقعت  فيما  الطريق.  خارطة 
املالية  وزارة  يف  الـــدويل  الــتــعــاون 
الفرن�شية يف رام الله ام�س ا�ربعاء 
ــالدارة  ل معهد  ان�شاء  لدعم  اتفاقية 

املالية يف وزارة املالية الفل�شطينية
وجــــاءت تــ�ــشــريــحــات فــيــا�ــس امــام 
جمموعة من رجال ا�عمال يف اليوم 
نف�شه الذي و�شل فيه م�شت�شار ا�من 

اىل  جونز  جيم  ا�مــريــكــي  القومي 
ا�شرائيل يف اطار حماو�ت وا�شنطن 

��شتئناف حمادثات ال�شالم.
املتحدة  للو�يات  ا�شرائيل  و�شكت 
الطريق"  "خارطة  خطة  ترعي  التي 
لل�شالم لعام ٢٠٠٣ من كل من فيا�س 
حممود  الــفــلــ�ــشــطــيــنــي  والــرئــيــ�ــس 
التزامهما  خالفا  انهما  قائلة  عبا�س 
مبوجب اخلطة بو�شع حد ملثل ذلك 

"التحري�س".
�شابق  اقت�شادي  وهو  فيا�س  وقــال 
وا�شع  بتاأييد  يتمتع  الــدويل  بالبنك 
الفعل  "رد  الغربية  احلكومات  بني 
ا�  تف�شريه  ميكن  ا��ــشــرائــيــلــي..� 

ب�شكل  يهدف  ممنهج  جهد  اطــار  يف 
دولــيــا مبــا ميكن  عزلنا  اىل  وا�ــشــح 
التهرب  يف  ا��شتمرار  من  ا�شرائيل 
 � الــ�ــشــالم  عملية  ا�شتحقاقات  مــن 
على  هــذا  الفعل  رد  يف�شر  ان  ميكن 
هذا اجلهد الوطني ا� يف هذا ا�طار 

وهذا املفهوم."
وتــقــتــ�ــشــي خـــارطـــة الـــطـــريـــق من 
ا�ن�شطة  كـــل  جتــمــيــد  ا�ـــشـــرائـــيـــل 
املحتلة  ا�را�ــشــي  يف  ا��شتيطانية 
التي ي�شعى الفل�شطينيون اىل اقامة 
الطرفان  ووافق  فيها.  م�شتقلة  دولة 
على انهاء "التحري�س" على ا�عمال 

العدائية.

يوم  جمـــددا  الــتــاأكــيــد  عبا�س  واعـــاد 
ا�شتئناف  اي  ان  ــى  عــل الـــثـــالثـــاء 
الكامل  بالوقف  م�شروط  للمحادثات 
ال�شفة  يف  ــتــوطــنــات  املــ�ــش ــاء  ــن ــب ل
الــغــربــيــة والــقــد�ــس الــ�ــشــرقــيــة وهو 
ا�مريكية  ــود  اجلــه احــبــط  مــوقــف 
التي  ال�شالم  حمــادثــات  بــدء  �عـــادة 
تــعــرثت مــنــذ اأكــــرث مــن عــــام. وقــال 
وموؤقتا  جزئيا  جتميدا  ان  عبا�س 
ت�شرين  نوفمرب  ا�شرائيل يف  اعلنته 

الثاين لي�س كافيا.
وتتهم ا�شرائيل ال�شلطة الفل�شطينية 
الهجمات  بت�شجيع  طويلة  فرتة  منذ 
على ا�شرائيل وعدم ادانتها و� �شيما 

عرفات  يا�شر  عبا�س  �شلف  ظــل  يف 
الذي تويف يف عام ٢٠٠4.

التعاون  ان  وفيا�س  عبا�س  ويقول 
اجلديدة  الفل�شطينية  الــقــوات  بــني 
وا�شرائيل  الــغــربــي  الــتــدريــب  ذات 
ا�ن  النقد  ذلــك  من  الكثري  ان  يعني 
يرددها  نظر  وجهة  وهي  له  مكان   �

دبلوما�شيون غربيون.
ان  من  �شكوا  ا��شرائيليني  ان  غري 
عبا�س ايد يف ا�ونة ا�خرية تكرمي 
فل�شطينية قادت عملية خطف حافلة 
يف عام ١٩٧8 قتل فيها اكرث من ٣٠ 

�شخ�شا.
ا�شرائيل عندما  واثار فيا�س غ�شب 
يف  ا��شرائيلية  الــقــوات  قتل  ادان 
ال�شهر املا�شي ثالثة رجال يف ال�شفة 
م�شتوطن  بقتل  �تهامهم  الغربية 
يهودي حيث و�شفهم بانهم "�شهداء" 

وو�شف قتلهم بانه اغتيال.
ودعا بنيامني نتنياهو رئي�س الوزراء 
اىل  ا�حــد  يــوم  عبا�س  ا��شرائيلي 
��شرائيل  املعادي  التحري�س  وقف 

يف و�شائل ا�عالم واملدار�س.
تراجع يف هذا  "لال�شف هناك  وقال 
داخل  ا�خــرية  ا��شهر  خالل  املجال 
جانب  ومــن  الفل�شطينية  ال�شلطة 

قادتها."
اخلطرية  ا�عــمــال  "هذه  ــاف  وا�ــش
�لتزامات  ج�شيما  انــتــهــاكــا  متــثــل 
مبنع  الــــدولــــيــــة  ــطــيــنــيــني  ــ�ــش ــل ــف ال
التحري�س. لي�شت هذه هي الطريقة 

التي يتحقق بها ال�شالم".
من جهة اخرى وقعت وكالة التعاون 
الفرن�شية  املالية  وزارة  يف  الــدويل 
اتفاقية  ا�ربــعــاء  ام�س  الله  رام  يف 
املالية يف  لالدارة  ان�شاء معهد  لدعم 
بقيمة  الفل�شطينية  املــالــيــة  وزارة 
٢،٥ مليون يورو هبة من احلكومة 

الفرن�شية.
قدمت  الفرن�شية  احلكومة  وكــانــت 
يـــورو  ــيــون  مــل  ١،٥ بــقــيــمــة  دعـــمـــا 
الذي  امل�شروع  من  ا�وىل  للمرحلة 
 ،٢٠٠8 العام  منذ  بتنفيذه  التزمت 
بحيث ت�شبح قيمة املبلغ املقدم لغاية 
انفاقها  يتم  ـــورو،  ي مليون   4 ا�ن 

خالل ال�شنوات الثالث املقبلة.
املـــالـــيـــة  وزارة  وكــــيــــل  وقـــــالـــــت 
الفل�شطينية منى امل�شري التي وقعت 
ا�تفاقية عن اجلانب الفل�شطيني ان 
مت  ملا  امتدادا  تاأتي  ا�تفاقية  "هذه 
ا�تفاق عليه بني احلكومة الفرن�شية 
بيت  موؤمتر  يف  الوطنية  وال�شلطة 

حلم ا��شتثماري يف العام ٢٠٠8".
قبيل  لل�شحافيني  امل�شري  وا�شافت 
امل�شروع  "هذا  ان  ا�تفاقية  توقيع 
يهدف اىل ان�شاء معهد لالدارة املالية 
املالية  وزارة  يف  العاملني  وتدريب 
املالية  ال�شوؤون  اي�شا يف  والعاملني 

يف خمتلف الوزارات".
واكدت ان هذا التمويل من احلكومة 
بناء  �ــشــك  بـــال  "يخدم  الــفــرنــ�ــشــيــة 
وتاأ�شي�س ادوات الدولة الفل�شطينية 
ال�شداقة  ا�ــشــا�ــس  ويــعــزز  املــقــبــلــة، 
الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  وال�شراكة 

واحلكومة الفرن�شية".
الفرن�شي  القن�شل  قـــال  جهته  مــن 
دوزينو  فريديريك  القد�س  يف  العام 
تعبري  هــي  "امنا  ا�تفاقية  هــذه  ان 
بني  والطويلة  الدائمة  ال�شداقة  عن 

الفل�شطينيني والفرن�شيني".
العديد  ومعها  "فرن�شا،  ان  وا�شاف 
ا�ش�س  ار�شاء  الدول، ت�شعى اىل  من 
الدولة الفل�شطينية �نها توؤمن بحل 
اليه  ن�شعى  هــدف  وهــذا  الــدولــتــني، 
الدولة  �ن�شاء  جهدنا  و�شنوا�شل 

الفل�شطينية".
التعاون  مــديــر وكــالــة  ــال  ق بــــدوره، 
الفرن�شية  املالية  وزارة  يف  الــدويل 
معهد  ان�شاء  قــرار  ان  �شو�شري  جــان 
املالية  وزارة  يف  املــالــيــة  لـــــالدارة 
م�شرتكا  "قرارا  ــان  ك الفل�شطينية 

فل�شطينيا-فرن�شيا".
وكانت وزارة املالية الفرن�شية اوفدت 
يف اطار املرحلة ا�وىل من امل�شروع 
العاملني  لــتــدريــب  وكــــوادر  طــواقــم 
الفل�شطينية. وقال  املالية  يف وزارة 
ا�شتدعاء  الوكالة ب�شدد  ان  �شو�شري 
خرباء ماليني جدد من وزارة املالية 
عمليات  يف  للم�شاهمة  الفرن�شية 
التدريب التي ن�شت عليها ا�تفاقية.

�سنعاء / رويرتز  
يف  حمــلــيــًا  زعــيــمــًا  اليمنية  ــقــوات  ال قتلت 
نفذتها  اأمنية  عملية  خــالل  القاعدة  تنظيم 
ليل الثالثاء ا�ربعاء يف حمافظة �شبوة كما 

اأعلن حمافظ �شبوة لل�شحافيني.
ام�س  )�شباأ(  اليمنية  ا�نباء  وكالة  وذكرت 
قتل  للقاعدة  مينية  خلية  زعيم  ان  ا�ربعاء 
اليمنية.  ا�مـــن  قـــوات  مــع  ا�شتباكات  يف 
ان  قوله  �شبوة  حمافظ  عن  الوكالة  ونقلت 
املح�شار.  الــلــه  عبد  ا�شمه  ال�شخ�س  هــذا 
وا�شافت ان قوات ا�من طوقت منزله يوم 

الثالثاء وانه مات بعد تبادل �طالق النار.
عــلــي ح�شن ا�حـــمـــدي ان  املــحــافــظ  وقـــال 
حم�شار  الله  عبد  قتلت  ا�منية  "القوات 

القاعدة يف منطقة احلوطة يف  زعيم خلية 
الذي  املنزل  طوقت  �شبوة" بعدما  حمافظة 
اعلن  املــحــافــظ  وكـــان  فــيــه.  متح�شنا  كــان 
اىل  انتمائهم  يف  ي�شتبه  عنا�شر  اربعة  ان 
القوى  القاعدة اعتقلوا خالل عملية نفذتها 
م�شريا  نف�شها،  املنطقة  يف  الثالثاء  ا�منية 
اىل ان اثنني من املوقوفني ا�شيبا بجروح 
خالل تبادل اطالق النار مع القوى ا�منية 
يف حني متكن اآخرون من الفرار اىل اجلبال 

حيث يجري تعقبهم.
قوات  ان  �شابق  وقــت  يف  ا�حــمــدي  واكــد 
م�شاء  العملية حا�شرت  امل�شاركة يف  ا�من 
ارهابية  "جماعة  زعــيــم  مــنــزل  ــاء  ــثــالث ال
"احلملة  يدعى عبد الله حمرب"، م�شيفا ان 

وافراد  الزعيم  هذا  اعتقال  حتى  �شت�شتمر 
املنطقة  يف  قبلي  زعــيــم  وقـــال  جماعته". 
نف�شها الوكالة ا�نباء الفرن�شية، طالبا عدم 
ذكر ا�شمه، ان ١8 �شابا من عنا�شر القاعدة 
ا�منية  احلــمــلــة  مــن  الـــفـــرار  يف  جنــحــوا 

وجلاأوا اىل جبل قريب.
تتعقب  ا�مــــن  قــــوات  ان  املــحــافــظ  واكــــد 
يف  اليمنية  ال�شلطات  وار�شلت  الــفــاريــن. 
ا��شابيع ا�خرية تعزيزات اىل �شرق البالد 
ملطاردة عنا�شر القاعدة املتح�شنني يف هذه 

املنطقة.
باحلكومة  م�شوؤول  �شرح  اخرى  جهة  من   
باأن طائرة ع�شكرية  ا�ربعاء  ام�س  اليمنية 
مينية حتطمت قرب مع�شكر للجي�س بالقرب 

مفقود.  الــطــيــار  ان  وقـــال  عــدن  مدينة  مــن 
واأ�شاف اأن الطائرة كانت ت�شتخدم يف مهام 

تدريبية.
من جهة اخرى او�شح م�شدر م�شوؤول يف 
دعوة  ان  ا�ربعاء  ام�س  اليمنية  اخلارجية 
�شنعاء للحوار مع عنا�شر القاعدة اذا القوا 
اطار  يف  فكري  حلــوار  دعــوة  هي  ال�شالح 
للتائبني  خم�ش�س  التاهيل  �عــادة  برنامج 

من اع�شاء التنظيم املتطرف.
نقلت ت�شريحاته وكالة  الذي  امل�شدر  وقال 
اليمني  اخلارجية  وزير  ان  اليمنية  ا�نباء 
الــقــربــي مل يــوجــه دعـــوة مفتوحة  ابــوبــكــر 
للحوار يف �شياق تو�شيحه لدعوة يف هذا 
ال�شاأن وجهها الرئي�س اليمني علي عبدالله 

�شالح.
وذكر امل�شدر ان الدعوة "كانت تعني اعتماد 
خطر  ملواجهة  متعددة  و�شائل  على  اليمن 
الــفــكــري مع  ا�رهــــاب ومــن بينها احلـــوار 
املغرر بهم من ال�شباب املتطرفني يف اخلاليا 
اإطار  يف  وذلــك  القاعدة  لتنظيم  ا�رهابية 

برامج املنا�شحة مع اأولئك املغرر بهم".
وا�شاف ان هذه الدعوة تاتي "تاكيدا لرغبة 
العنا�شر  تلك  امام  الباب  فتح  احلكومة يف 
يف  وا�نخراط  ال�شواب  جادة  اىل  للعودة 
العنف  ونبذ  �شاحلني  كمواطنني  جمتمعهم 

وا�رهاب".
مــوؤمتــر �شحايف  قـــال يف  الــقــربــي  وكــــان 
ا�ف�شل  ال�شبيل  هو  "احلوار  ان  الثالثاء 

)املتمردين  احلــوثــيــني  مــع  املــ�ــشــاكــل  حلــل 
التخلي  قــرروا  اذا  القاعدة  ومع  الزيديني( 
العنف وا�رهاب"، وذلك  ال�شالح وعن  عن 
�شبق  التي  لفكرة احلوار  �شرحه  �شياق  يف 
الله  عبد  علي  اليمني  الرئي�س  طرحها  ان 

�شالح.
اعمال  بارتكاب  ا�شتمروا  ما  "اذا  وا�شاف 
ما  بكل  �شنقوم  فاننا  وا�رهـــــاب،  العنف 
تهديدا  ي�شكلون  �نهم  ملالحقتهم  بو�شعنا 
تنظيم  وخــا�ــشــة  ــــدويل،  ال ولــالمــن  لليمن 

القاعدة".
ال�شبت ان حكومته  اليمني  الرئي�س  واعلن 
اذا  اليمن  يف  القاعدة  مع  للحوار  م�شتعدة 

وافقت على التخلي عن ال�شالح.

كفرفال / الوكاالت 
ا�شيب ثالثة اطفال بجروح يف انفجار عبوة نا�شفة �شباح 
بلدة  الله يف  حــزب  عن�شر يف  مبنى ميلكه  امــام  ا�ربــعــاء 
كفرفال يف جنوب لبنان، بح�شب ما افادت م�شادر متطابقة.
وقال متحدث ع�شكري لوكالة فران�س بر�س "ان ثالثة او�د 
ا�شغرهم يف ال�شابعة واكربهم يف ال�شاد�شة ع�شرة ا�شيبوا 
�شيدا  �شرق  كلم   ١٥( كفرفال  عبوة" يف  جراء  من  بجروح 

كربى مدن اجلنوب(.
على  بــداأت  التي  التحقيقات  يتابع  امني  م�شدر  واو�شح 
ا�ر�س ان "العبوة انفجرت قرب مبنى ميلكه ح�شني �شعيد 
حمدان الع�شو يف حزب الله"، م�شريا اىل ان � معلومات 
ي�شتهدف  كــان  اذا  وعما  ا�نفجار  "طبيعة  عن  ا�آن  حتى 

حمدان ام �".
على  وجودهم  اثناء  جرحوا  الثالثة  "ا�و�د  ان  وا�شاف 
الطريق قرب املبنى يف انتظار با�س املدر�شة، والتحقيقات 

جارية لتحديد ظروف ا�نفجار".
واو�شح �شهود ملرا�شل فران�س بر�س على ا�ر�س ان املبنى 

ي�شم منز� لعائلة مهدي هزمية واآخر لعائلة حممد زريق.
واجلرحى هم ديانا حممد زريق )١١ �شنة( وح�شن حممد 
زريق )٧ �شنوات( وزينب هزمية )١٦ عاما(، وفق م�شدر 
طبي يف احد م�شت�شفيات بلدة النبطية القريبة والذي نقل 
فيما  لديانا  الي�شرى  ال�شاق  برت  جرى  وقد  اجلرحى.  اليه 
امل�شدر  وفق  متو�شطة،  بجروح  ا�خــران  الطفالن  ا�شيب 

نف�شه.

هرجي�سة / رويرتز
مهاجمني  ان  ا�ربــعــاء  ام�س  ال�شرطة  يف  م�شادر  قالت 
مركز  على  النار  واطلقوا  يدوية  قنابل  األــقــوا  جمهولني 
لل�شرطة يف منطقة اأر�س ال�شومال ال�شاعية لالنف�شال يف 

�شمال ال�شومال مما اأ�شفر عن ا�شابة ثالثة �شباط.
الن�شبي على  اأر�س ال�شومال با�شتقرارها  وتفخر منطقة 
ي�شيطر  حيث  ال�شومال  جنوب  يف  اأخــرى  مناطق  عك�س 
م�شلحون من حركة ال�شباب على اأجزاء كبرية من ا�را�شي 

ويحاربون احلكومة ال�شعيفة املدعومة من الغرب.
يف  بعمليات  تقوم  باأنها  ال�شباب  حركة  وا�شنطن  وتتهم 
ال�شومال نيابة عن تنظيم القاعدة ويقول خرباء اأمنيون 

زعزعة  بهدف  ال�شمال  اىل  �شطوتها  مد  تريد  احلركة  ان 
بنط  بــالد  ومنطقة  الــ�ــشــومــال  اأر�ـــس  منطقة  ا�ــشــتــقــرار 
املجاورة املوالية للحكومة والتي تتمتع بحكم �شبه ذاتي.
ان  لرويرتز  ال�شومال  اأر�ــس  �شرطة  يف  م�شادر  وقالت 
على  يدوية  بقنابل  األقوا  املهاجمني  من  حمدد  غري  عــددا 
بنط  بالد  مع  احلــدود  قرب  انــود  لل�شرطة يف ��س  مركز 
املركز  على  النار  فتح  قبل  الثالثاء  يوم  متاأخر  وقت  يف 

بالبنادق.
ال�شرطة  رجــال  من  ثالثة  ان  م�شت�شفى  يف  عاملون  وقــال 
حالتهما  اثنان  منهم  اأ�شيبوا  هناك  عمل  نوبة  يف  كانوا 

خطرية.

على  فر�س  للتجول  حظر  اأن  ال�شرطة  م�شادر  وذكـــرت 
البلدة يف وقت متاأخر من م�شاء يوم الثالثاء مع ن�شر عدد 
ا�شايف من الدوريات واأن �شباطا وجدوا يف وقت �حق 

�شاحنة بيك اب يعتقد اأن امل�شلحني ا�شتخدموها.
ومل تعلن على الفور اأي جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم.

اأمنية  قوات  قول  من  فقط  اأيــام  ثالثة  بعد  الهجوم  وجاء 
م�شجد  على  هجوما  اأحبطت  انها  ال�شومال  اأر�ـــس  يف 
بالتفجريات  منددا  ا�مــام  فيه  يتحدث  كان  هرجي�شة  يف 

ا�نتحارية التي ينفذها املت�شددون.
وقنبلتي  �شواريخ  �شتة  على  عرث  انــه  م�شوؤولون  وقــال 

مورتر يف امل�شجد.

تنفذها  التي  ا�نتحارية  التفجريات  ينتقد  ا�مــام  وكــان 
ـــال انـــه تلقى  حــركــة الــ�ــشــبــاب يف جــنــوب الــ�ــشــومــال وق

تهديدات بالقتل.
وقالت م�شادر بال�شرطة يوم ا�ربعاء انه مت القاء القب�س 
يتعلق بهجوم م�شجد هرجي�شة وان اخر  فيما  على رجل 

يجري تعقبه. ومل تذكر امل�شادر املزيد من التفا�شيل.
بنط  وبــالد  ال�شومال  اأر�ــس  ال�شباب  حركة  وا�شتهدفت 
بتفجريات انتحارية من�شقة اأ�شفرت عن �شقوط ٢4 قتيال 

على ا�قل يف اأكتوبر ت�شرين ا�ول ٢٠٠8 .
با�عدام  غيابيا  حكما  هرجي�شة  يف  حمكمة  واأ�ــشــدرت 
طالت  الــتــي  الــتــفــجــريات  هـــذه  بخ�شو�س  خم�شة  عــلــى 

لالمم  ومبنى  املحلي  الرئي�س  ومكتب  ا�ثيوبية  ال�شفارة 
املتحدة. وقالت املحكمة انهم هاربون يف اأجزاء اأخرى من 

ال�شومال.
الدويل  املجتمع  تطالب  التي  ال�شومال  اأر�ــس  واأعلنت 
عام  ا�شتقاللها  �شيادة  ذات  م�شتقلة  كدولة  بها  با�عرتاف 

. ١٩٩١
�شيا�شي  خــالف  يــوؤدي  اأن  من  القلق  املحللون  وي�شاور 
املعار�شة  ال�شومال وا�حــزاب  اأر�س  رئي�س  م�شتعر بني 
ميلي�شيات  ت�شليح  اعــادة  اىل  ا�نتخابات  تاأخري  ب�شبب 
التي  ا��شطرابات  من  واملزيد  العنف  وتف�شي  الع�شائر 

ميكن حلركة ال�شباب ا�شتغاللها.

الأ�سد يف الريا�س للت�ساور 
ب�ساأن ق�سايا اإقليمية 

ودولية

 اخلرطوم/ الوكاالت 
اقليم دارفور ام�س ا�ربعاء معارك   �شهد 
واحــدى  الــ�ــشــوداين  اجلي�س  بــني  عنيفة 
حركات التمرد الرئي�شة، بح�شب ما افادت 
املتحدة  لــالمم  امل�شرتكة  الــقــوة  مــ�ــشــادر 
وا�حتاد ا�فريقي يف دارفور )يوناميد( 

واملتمردون.
با�شم جي�س  الناطق  ابراهيم احللو  وقال 
حترير ال�شودان-جناح عبد الواحد، وهو 
من اكرب حركات التمرد يف دارفور، لوكالة 
بلدة  على  �شيطرنا  "لقد  بــر�ــس  فــرانــ�ــس 
غولو" الواقعة يف جبل مره وهي منطقة 

�شهلية خ�شبة يف قلب دارفور.
وكان الطريان ال�شوداين ق�شف يف وقت 
جبل  مناطق  يف  للمتمردين  مواقع  �شابق 
ت�شاد، ويف  بالقرب من احلدود مع  مون، 

الذي  احلــلــو  قــال  مــا  بح�شب  مـــره،  جبل 
�شفوف  يف  �شحايا  �شقوط  عــن  حتــدث 
يوناميد  يف  مــ�ــشــوؤول  املــتــمــرديــن.واكــد 
طلب عدم ذكر ا�شمه ان "ا�شتباكات وقعت 
وحركة  الــ�ــشــوداين  اجلي�س  بــني  اليوم" 

حترير ال�شودان-جناح عبد الواحد.
تاأكيد  امل�شوؤول  هذا  بو�شع  يكن  مل  ولكن 

ا�شتيالء املتمردين على بلدة غولو".
غري  املــنــظــمــات  "بع�س  ان  وا�ــــشــــاف 
احلكومية موجودة يف منطقة ا��شتباكات 
وت�شاعد ال�شكان هناك" من دون ان يو�شح 
ان كان هناك �شحايا بني موظفي ا�غاثة.

الــ�ــشــوداين ق�شف خالل  الــطــريان  وكـــان 
العدل  مـــواقـــع حلــركــة  ا�خـــــرية  ا�يـــــام 
وامل�شاواة )حركة التمرد الكبرية ا�خرى 

يف دارفور( يف منطقة جبل مون.

النزاع يف دارفور ٣٠٠ الف قتيل  واوقع 
بح�شب   ٢٠٠٣ ــعــام  ال يف  انـــد�عـــه  مــنــذ 
اىل  ادى  كــمــا  املــتــحــدة.  ا�مم  تــقــديــرات 

نزوح ٢،٧ مليون �شخ�س من ديارهم.
متمردتني  حركتني  بــني  املــعــارك  وبـــداأت 
ـــــوات احلـــكـــومـــيـــة مـــدعـــومـــة من  ـــــق وال
ومن  للحكومة  موالية  حملية  ميلي�شيات 

ا�شول عرقية عربية.
ولكن النزاع حتول يف ما بعد اذ انق�شمت 
املجموعات  من  العديد  اىل  التمرد  حركتا 
الــ�ــشــغــرية وا�ــشــبــحــت ا��ــشــتــبــكــات بني 
من  اقــل  واملــتــمــرديــن  احلكومية  الــقــوات 
مــازال منعدما يف  ا�مــن  ان  قبل غري  ذي 
عمليات  من  �شل�شلة  وقعت  حيث  دارفــور 
ا�غاثة  جمـــال  يف  للعاملني  ا�خــتــطــاف 

ا�ن�شانية.

ف��رن�����س��ا ت���دع���م اإن�������س���اء م��ع��ه��د ل�������الدارة امل��ال��ي��ة  

بالتحري���س اإ�سرائي��ل  اتهام��ات  يرف���س  فيا���س 

الريا�س / الوكاالت 
بالعاهل  ا�أ�ــشــد،  ب�شار  الــ�ــشــوري   الرئي�س  التقى 
ال�شعودي امللك عبد الله بن عبدالعزيز اآل ال�شعود، 
اإىل  يف الريا�س ام�س ا�أربــعــاء، يف  زيــارة تهدف 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، يف ثاين لقاء 

بني الزعيمني خالل ثالثة اأ�شهر.
عبد  وامللك  ا�أ�شد  "الرئي�س  اإن  رئا�شي  بيان  وقــال 
الله �شيبحثان تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
يف خمتلف املجا�ت اإ�شافة اإىل تطورات ا�أو�شاع 

على ال�شاحتني العربية وا�إقليمية.
يف  مطلعة  م�شادر  عن  "�شرييانيوز"  موقع  ونقل 
وقت �شابق اأن ا�أ�شد �شيجري مباحثات مع العاهل 
ال�شعودي �شترتكز حول العالقات العربية- العربية 
تاأتي  زيـــارة  يف  وذلـــك  الفل�شطينية،  وامل�شاحلة 
ال�شاحة  ت�شهده  الــذي  ال�شيا�شي  احلــراك  اإطــار  يف 
العربي  ال�شمل  للم  ا�أخــــرية  الــفــرتة  يف  العربية 
والتمهيد لبدء مفاو�شات جادة نحو حتقيق ال�شالم 
مواجهة  يف  موحد  عربي  موقف  ت�شكيل  خالل  من 

التعنت ا�إ�شرائيلي.
اإىل  ال�شعودية  ال�شورية   املباحثات  و�شتتطرق 
ويف  وا�إقليمية  العربية  ا�أو�شاع  م�شتجدات  اآخر 
اململكة  جــنــوب  يف  احلــدوديــة  ــاع  ا�أو�ــش طليعتها 
القيادتني  ت�شاور  اإىل  با�إ�شافة  اليمن،  و�شمال 
ال�شعودية وال�شورية يف امللف ا�إيراين وتداعياته 

على امن اخلليج واملنطقة العربية.
وُينظر اإىل اأن الزيارة تنطوي على اأهمية ا�شتثنائية 
تواجه  التي  املنطقة  يف  الراهنة  ا�و�شاع  ظل  يف 
ا�شتحقاقات عربية واإقليمية وخا�شة بعد التهديدات 

ا��شرائيلية ب�شن حرب جديدة على قطاع غزة.

حت���ط���م ط����ائ����رة ع�����س��ك��ري��ة مي��ن��ي��ة ق�����رب ع�����دن وال���ط���ي���ار م��ف��ق��ود
ال�����ي�����م�����ن  يف  ال���������ق���������اع���������دة  زع���������ي���������م  م������ق������ت������ل   : ت��������ق��������اري��������ر 

ال�����س��وم��ال  " اأر�����س   " يف  لل�سرطة  م��رك��زا  ي��ه��اج��م��ون  م�سلحون 

اقليم دارفور ي�سهد معارك بني اجلي�س ال�سوداين واملتمردين

انفجار عبوة قرب مبنى ميلكه عن�سر يف حزب اهلل

ا�سرائيل تهدم بيت فل�سطيني


