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 Arabic Situations

عن االحتاد االماراتية

 �سنعاء / اف ب
قواتها  ان  ام�س  اليمنية  الدفاع  وزارة  قالت 
بعد  حم�ضة  باجتاه  �ضعدة  منطقة  يف  تتقدم 
حمطة  مدمرة  املنطقة  م��زارع  على  �ضيطرتها 
للحوثيني  موؤن  و�ضيارات  واوك��ار  ات�ضاالت 
من  مقرب  �ضحايف  االربعاء  ام�س  اف��اد  فيما 
اليمن  يف  املطلوب  العولقي  ان��ور  املت�ضدد 
متاما  يرف�س  االخ��ر  ان  املتحدة  وال��والي��ات 

ت�ضليم نف�ضه 
وقالت تقارير مينية ان خالفات ن�ضبت و�ضط 
اثر  اجلماعة  امور  زمام  تويل  حول  قيادتهم 
باأ�ضابات  احلوثي  امللك  عبد  قائدها  ا�ضابة 

بالغة يف عملية ع�ضكرية �ضابقة .
وا�ضارت اىل ان وحدات ع�ضكرية اأخرى قامت 
اماكن تواجدهم املح�ضنة  يف وادي  بتدمر 
دماج وتبة اجلميمة واف�ضلت القوات بح�ضب 
الدفاع على موقعها االلكرتوين  بيان لوزارة 
حماوالت ت�ضلل للعنا�ضر امل�ضلحة قرب القفل 
خ�ضائر  وكبدتها  وه��ب��ان  وج��ب��ل  وال�����ض��ن��ارة 

فادحة.  
ومن جهتها زعمت م�ضادر حملية باأن خالفات 
احلوثية  العنا�ضر  �ضفوف  يف  ت��دب  ب���داأت 
ح���ول م��ن ي��ت��وىل م�����ض��وؤول��ي��ة ال��ق��ي��ادة خلفا 
لزعيمها عبدامللك احلوثي والذي مازال غائبا 
مت�ضل  ق��رار  اأي  اتخاذ  يف  م�ضاركة  اأي  عن 
اإعطاء  دون  من  امل�ضلحة  العنا�ضر  باأن�ضطة 
تكهنات  ظ��ل  يف  الغياب  لهذا  تف�ضرات  اأي 
دون  حتول  بليغة  اإ�ضابة  م�ضاب  باأنه  كبرة 

عن  العجز  اىل  ا�ضافة  عمل  الأي  ممار�ضته 
اتخاذ اأي قرار.  

اأن  من  الرغم  على  انه  اىل  امل�ضادر  وا�ضارت 
ت�ضدر  للعنا�ضرامل�ضلحة  القتالية  التوجيهات 
احلوثي  �ضهر  امل���داين  يو�ضف  القيادي  م��ن 
الفعلية  القيادة  باأن  اأن الرتجيحات ت�ضر  اإال 
الذي  احلوثي  الدين  بدر  عبدالكرمي  يتوالها 
ويحاول  االإع��الم  و�ضائل  اأنظار  عن  يتوارى 
ميثل  ول��ك��ن��ه  ال�������ض���ورة,  يف  ي��ظ��ه��ر  ال  اأن 
املرجعية احلقيقية يف الوقت الراهن لقيادات 
باأحقيته يف ذلك نظرا  احلوثيني والتي ترى 
ل�����ض��ع��وره��ا ب��ع��دم االرت���ي���اح ل��ت��ويل امل���داين 
م�ضوؤولية القيادة ل�ضغر �ضنة من ناحية وقلة 

جتربته ال�ضيا�ضية
�ضحايف  االربعاء  ام�س  افاد  اخرى  جهة  من 
مقرب من املت�ضدد انور العولقي املطلوب يف 
يرف�س  االخر  ان  املتحدة  والواليات  اليمن 
متاما ت�ضليم نف�ضه اىل ال�ضلطات اليمنية وانه 

لي�س هناك اي مفاو�ضات جارية لت�ضليمه.
�ضديق  انه  يوؤكد  ال��ذي  �ضائع  عبداالله  واك��د 
على  ك���ان  وان���ه  االم��رك��ي  اليمني  امل��ت�����ض��دد 
ال�ضلطات  اعلنته  ما  ان  موؤخرا,  معه  ات�ضال 
يف �ضنعاء حول مفاو�ضات جتريها مع جهات 

قبلية لت�ضليمه لي�س �ضحيحا.
"انور  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  �ضائع  وق��ال 
العولقي اكد يل �ضخ�ضيا ان احدا مل يت�ضل به 
وانه لي�س هناك تفاو�س حول �ضيء. كما انه 

ال رغبة لديه ابدا يف ت�ضليم نف�ضه".

املطلعني  ال�ضحافيني  اب��رز  من  �ضائع  ويعد 
على اخبار عنا�ضر القاعدة يف اليمن.

االول  ك��ان��ون  اج����رى يف 23  ���ض��ائ��ع  وك����ان 
فيها  اك��د  املت�ضدد   م��ع  مقابلة  اول  امل��ا���ض��ي 
االمركي  امليجور  مع  ات�ضال  على  ك��ان  ان��ه 
اطلق  الذي  ح�ضن  ن�ضال  اال�ضل  الفل�ضطيني 
اجلنود  رفاقه  على  الثاين  ت�ضرين  يف  النار 
يف قاعدة فورت هود االمركية يف تك�ضا�س 

ما ا�ضفر عن مقتل 13 �ضخ�ضا.
منزله  يف  م��وج��ود  "انور  ان  ���ض��ائ��ع  وق���ال 
واجلي�س  ال�ضرطة  قبيلته.  بحماية  ويتمتع 
عليه  القب�س  القاء  امل�ضتحيل  من  انه  يعرفان 

هناك".
يف  ثقة  اي  لديه  "لي�س  العولقي  ان  وا�ضاف 
يف  تهمة  اي  دون  �ضجنته  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة 
العام  ون�ضف  عام  بعد  عنه  وافرجت   2006
والد  العولقي  نا�ضر  حتاكمه".وكان  ان  دون 
انور العولقي اكد ل�ضحيفة مينية ال�ضبت ان 
ابنه موجود يف حمافظة �ضبوة التي تعد من 
معاقل تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب.
القاعدة  من  "عنا�ضر  ان  االب  العولقي  وذكر 
يقومون على االرجح بحمايته, وذلك لكونهم 
يف  ع�ضوا  لكونه  ولي�س  القبيلة  نف�س  م��ن 
العوالق  قبيلة  فان  �ضائع,  القاعدة".وبح�ضب 
دخول  منعت  ال��ع��ول��ق��ي  ال��ي��ه��ا  ينتمي  ال��ت��ي 
ا�ضتهدفته  الذي  املكان  ال�ضرطة واجلي�س اىل 
 24 يف  اليمني  ال��ط��ران  �ضنها  التي  ال��غ��ارة 

كانون والذي يقع حتت �ضيطرتها.

حم�������س���ة ب���������اجت���������اه  �������س������ع������دة  يف  ي������ت������ق������دم  اجل������ي�������������س   

زعيمهم   �إ���ص��اب��ة  �إث����ر  �حل��وث��ي��ن  ق���ي���ادة  يف  خ���اف���ات   : �ل��ي��م��ن 

اخلرطوم / اف ب
اعتربت حركة العدل وامل�ضاواة )واحدة من اكرب حركات التمرد يف 
دارفور( ام�س االربعاء ان احلكم باالعدام الذي ا�ضدرته حمكمة 
�ضودانية على اثنني من املتمردين "يهدد" عملية ال�ضالم يف الوقت الذي 
ي�ضتعد فيه املتمردون ال�ضتئناف املفاو�ضات مع احلكومة.
وقال الناطق با�ضم حركة العدل وامل�ضاواة احمد ح�ضني لوكالة فران�س 
بر�س ان "هذا القرار يهدد عملية ال�ضالم, فالتوقيت الذي مت اختياره 
هو مبثابة ر�ضالة قوية بان احلكومة ال�ضودانية وحزب املوؤمتر 
الوطني )احلاكم بزعامو الرئي�س عمر الب�ضر( ال يريدان ال�ضالم يف 
دارفور".
وكانت حمكمة �ضمال اخلرطوم ق�ضت الثالثاء باعدام اثنني من 
اع�ضاء حركة العدل وامل�ضاواة هما عبد الله علي ادم واملر�ضي بخيت 
مل�ضاركتهما يف الهجوم غر امل�ضبوق الذي �ضنته احلركة يف ايار 2008 
على ام درمان.
وت�ضدت قوات االمن ال�ضودانية انذاك لهذا الهجوم ودحرته بعد 
معارك اوقعت 220 قتيال.
وبلغ عدد املحكومني باالعدام حتى االن مل�ضاركتهم يف هذا الهجوم 
105 ا�ضخا�س.
واعتربت حركة العدل وامل�ضاواة كذلك ان احلكم ال�ضادر الثالثاء يعد 
يف   2009 �ضباط/فرباير  يف  الثقة" املربمة  بناء  التفاقية  "انتهاكا 
الدوحة بني املتمردين واحلكومة ال�ضودانية.
ومن املقرر ان ت�ضتانف مفاو�ضات ال�ضالم يف الدوحة مطلع اال�ضبوع 
املقبل.
وتعد حركة العدل وامل�ضاواة مع حركة حترير ال�ضودان التي يقودها 
حممد احمد النور اكرب حركتي مترد يف دافور. ويرف�س النور الذي 
يقيم يف املنفى يف باري�س امل�ضاركة يف مفاو�ضات ال�ضالم يف الدوحة.

�لعدل و�مل�صاو�ة توؤكد �ن 
عملية �ل�صام مهددة

بريوت / اف ب
على  �ضيادتها  ان  اللبنانية  احلكومة  اك���دت 
على  م�ضددة  "للتفاو�س",  قابلة  غر  ار�ضها 
خارج  الفل�ضطيني  ال�����ض��الح  ب��ن��زع  مت�ضكها 
خم��ي��م��ات ال��الج��ئ��ني وف��ق��ا مل��ا ���ض��ب��ق وان مت 
فيما  اللبنانيني.  االف��رق��اء  بني  عليه  التوافق 
متكنت عنا�ضر من خمابرات اجلي�س اللبناين 
اأ�ضخا�س  اأربعة  على  القب�س  اإلقاء  من  ام�س 

ينتمون اإىل تنظيم  فتح االإ�ضالم املت�ضدد .
وق��ال وزي��ر االع��الم ط��ارق مرتي لل�ضحافيني 
الثالثاء ان جمل�س  للحكومة م�ضاء  اثر جل�ضة 
لي�ضت  اللبنانية  ال�ضيادة  "ان  اك��د  ال����وزراء 
"تنفيذ  على  و���ض��دد  للتفاو�س",  مو�ضوعا 
مقررات هيئة احلوار الوطني اخلا�ضة باإنهاء 
املخيمات,  خ��ارج  الفل�ضطيني  ال�ضالح  وج��ود 

ومعاجلة ق�ضايا االمن وال�ضالح داخلها".
�ضعيد  فتح-االنتفا�ضة  حركة  �ضر  امني  وك��ان 
واملقرب  مو�ضى"  ب"ابو  امل��ع��روف  مو�ضى, 
من دم�ضق, اعلن االحد من بروت رف�ضه نزع 
خميمات  خارج  املوجود  الفل�ضطيني  ال�ضالح 
ال�ضالح  ه��ذا  ان  معتربا  لبنان,  يف  الالجئني 
عربي- ���ض��راع  م��ع��ادل��ة  "�ضمن  م��ن  م��وج��ود 

�ضهيوين" وان ال�ضراع مع ا�ضرائيل مل ينته. 
يف  لها  م��ق��را  فتح-االنتفا�ضة  ق��ي��ادة  وتتخذ 
البقاع  دم�ضق ولها قواعد ع�ضكرية يف منطقة 
)�ضرق( احلدودية مع �ضوريا. وقد ان�ضئت هذه 
اخرى  ع�ضكرية  م��واق��ع  جانب  اىل  ال��ق��واع��د, 
احمد  بقيادة  العامة  ال�ضعبية-القيادة  للجبهة 

جربيل يف البقاع والناعمة )جنوب بروت(, 
اللبنانية  االهلية  احل��رب  خالل  �ضوري  بدعم 
ال�ضوري  ال�ضراع  اوج  ويف   )1990-1975(

مع الزعيم الفل�ضطيني الراحل يا�ضر عرفات.
وتزامن موقف ابو مو�ضى مع ازدياد احلديث 
احلوار  هيئة  قرار  تنفيذ  �ضرورة  عن  موؤخرا 
خارج  الفل�ضطيني  ال�����ض��الح  ب��ن��زع  ال��وط��ن��ي 
العام  ال��ي��ه  ال��ت��و���ض��ل  وال����ذي مت  امل��خ��ي��م��ات 

.2006
خالل  احلريري  �ضعد  احلكومة  رئي�س  وبحث 
املو�ضوع  دم�ضق يف هذا  زيارته االخرة اىل 

مع امل�ضوؤولني ال�ضوريني.
اللبنانية  ال�ضلطات  بني  �ضمني  اتفاق  وهناك 
�ضالح  وج���ود  على  الفل�ضطينية  والف�ضائل 
ع�ضر  االث��ن��ي  الفل�ضطينية  املخيمات  داخ���ل 
اللبنانية,  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  تدخلها  ال  ال��ت��ي 
املخيمات  داخ��ل  امل��وج��ودة  الف�ضائل  ان  علما 
الغربية  ال�ضفة  يف  لقياداتها  مبعظمها  تابعة 
عنا�ضر  متكنت  اخ��رى  جهة  غ��زة.م��ن  وقطاع 
م��ن خم���اب���رات اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ام�����س من 
ينتمون  اأ�ضخا�س  اأرب��ع��ة  على  القب�س  اإل��ق��اء 
باأن  واأفيد   . املت�ضدد  االإ�ضالم  فتح  تنظيم   اإىل 
القيادي  جمموعة  من  هم  االأرب��ع��ة  املوقوفني 
يف  و�ضاركوا  جوهر  الغني  عبد  التنظيم  يف 
التخطيط لتهريب �ضجناء تابعني للتنظيم من 
باأن  اللبناين املركزي واعرتفوا  �ضجن رومية 
اخللوي  الهاتف  �ضرائح  اإدخ��ال  كانت  مهمتهم 

اىل املوقوفني يف ال�ضجن املذكور .

ام�س  لبنانية  م�ضادر  ذك��رت  اخ��رى  جهة  من 
ان الرئي�س اللبناين مي�ضال �ضليمان بحث مع 
االأو�ضط  لل�ضرق  خلا�س  االأم��رك��ي  املبعوث 
ال�ضلمية  العملية  احياء  جهود  ميت�ضل  جورج 

يف املنطقة.
وا�ضافت ان ميت�ضل اطلع الرئي�س �ضليمان على 
ال�ضيما  ال�ضالم  عملية  اطالق  الع��ادة  امل�ضاعي 

ا�ضافة  اال�ضرائيلي  الفل�ضطيني  امل�ضار  على 
ويلتقي  املنطقة.  يف  االو���ض��اع  تطورات  اىل 
ميت�ضل يف هذه االثناء رئي�س جمل�س النواب 
نبيه بري. وكان ميت�ضل قد اكد لرئي�س الوزراء 
�ضعد احلريري ام�س ان " الواليات املتحدة لن 
تقوم باي خطوة على ح�ضاب لبنان ولن تدعم 
يف  الفل�ضطينيني  توطني  لفر�س  م�ضروع  اي 

لبنان". 
ويف هذا االطار ا�ضارت �ضحيفة )النهار( اىل 
تواجهه  �ضعوبات  ب��ان  اع��رتف  ميت�ضيل  ان 
لكنها لن تثنيه عن متابعة مهمته التي و�ضفها 
ترتكز  جهوده  ان  وق��ال  واملعقدة.  بال�ضعبة 
الثالثة  امل�ضارات  على  املفاو�ضات  احياء  على 
الفل�ضطيني وال�ضوري واللبناين مع ا�ضرائيل

ال���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ارب���ع���ة ا���س��خ��ا���س ي��ن��ت��م��ون اىل ف��ت��ح اال����س���ام

�ملخيم��ات خ��ارج  �لفل�صطين��ي  �ل�ص��اح  بن��زع  متم�صك��ة  �للبناني��ة  �حلكوم��ة 

الريا�س / اف ب
 بحث العاهل ال�ضعودي عبدالله 
رئي�س  م����ع  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
ال�����وزراء ال��رتك��ي رج���ب طيب 
اردوغان عملية ال�ضالم املتعرثة 
يف ال�ضرق االو�ضط, ح�ضبما ما 
ال�ضعودية  االنباء  وكالة  افادت 

ام�س االربعاء.
تناولت  ال���وك���ال���ة  وب��ح�����ض��ب 
ال��ت��ي ع��ق��دت م�ضاء  امل��ح��ادث��ات 
"تطورات  الثالثاء يف الريا�س 
وعملية  الفل�ضطينية  الق�ضية 
املنطقة  يف  امل��ت��ع��رثة  ال�����ض��الم 
لتحقيق  امل���ب���ذول���ة  واجل���ه���ود 

ي�ضمن  و���ض��ام��ل  ع����ادل  ���ض��الم 
يف  حقه  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
اقامة دولته امل�ضتقلة على ترابها 
القد�س  وعا�ضمتها  ال��وط��ن��ي 
وفقا لقرارات ال�ضرعية الدولية 

ومبادرة ال�ضالم العربية".
وتاتي هذه املحادثات يف وقت 
ت�ضعى فيه وا�ضنطن اىل اطالق 
عملية  لتحريك  جديدة  مبادرة 
خ�ضو�ضا  ت��ت�����ض��م��ن  ال�����ض��الم 
ت�ضتمر  مل��ف��او���ض��ات  ب��رن��اجم��ا 
تقدمها  ب�ضمانات  مرفقا  �ضنتني 

الواليات املتحدة.
ال�ضعودية,  الوكالة  وبح�ضب 

"اآفاق  اي�ضا  املباحثات  تناولت 
ال��ب��ل��دي��ن و�ضبل  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
املجاالت  جميع  يف  ت��ع��زي��زه��ا 
امل�ضرتكة  مبا يخدم م�ضاحلهما 
ا�ضرتاتيجي  اتفاق  اىل  بلوغا 

بني البلدين".
كما �ضملت املحادثات "االتفاقية 
جمل�س  دول  ب���ني  ال��ت��ج��اري��ة 
وتركيا"  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
ب�ضانها,  ال��ت��ف��او���س  يتم  ال��ت��ي 
بح�ضب  اجل���ان���ب���ان  واع�������رب 
ان  يف  ام��ل��ه��م��ا  "عن  ال��وك��ال��ة 
االتفاقية  اج���راءات  ان��ه��اء  يتم 

قريبا".

�لعاهل �ل�صعودي و�ردوغان يبحثان �لق�صية �لفل�صطينية 

اجلزائر / الوكاالت 
اخلارجية  وزي���رة  ب��اج��رائ��ه  ب���ادرت  هاتفي  ات�ضال  يف 
عر�س  مت  مدل�ضي  م��راد  اجل��زائ��ري  بنظرها  االمركية 
االنزعاج  خلفية  على  تعزيزها  و�ضبل  للعالقات  �ضريع 
امل��ع��ل��ن م��ن االج������راءات االمنية  ال��ر���ض��م��ي اجل���زائ���ري 
املواطنني  ب��ح��ق  االم��رك��ي��ة  امل���ط���ارات  يف  تتخذ  ال��ت��ي 

اجلزائريني.
ان  اجلزائرية  اخلارجية  ال�ضوؤون  ل���وزارة  بيان  وق��ال 
الوزيرة كلينتون التي بادرت باملكاملة حتدثت مع مدل�ضي 
مو�ضحا  امل�ضرتك  االهتمام  ذات  الق�ضايا  من  عدد  حول 
اأنه مت التطرق اىل ال�ضروط واالجراءات التي من �ضاأنها 
خمتلف  يف  البلدين  ب��ني  الثنائية  بالعالقات  االرت��ق��اء 

املجاالت يف املرحلة املقبلة.
ومل ي�ضر بيان اخلارجية اجلزائرية اىل ما اذا كان الوزير 
مراد مدل�ضي ناق�س مع كلنتون م�ضاألة االجراءات االأمنية 
اال�ضافية التي فر�ضتها الواليات املتحدة االأمركية على 

الرعايا اجلزائريني يف مطاراتها.
التلفريون  بثه  ب��رن��ام��ح  يف  ع��رب  ق��د  ك��ان  مدل�ضي  لكن 
اجلزائري الليلة املا�ضية عن انزعاج اجلزائرال�ضديد من 
االجراءات االأمركية وو�ضفها ب" التمييزية وغر ودية 
واملوجهة �ضد رعايا بلد يعد �ضديقا للواليات املتحدة". 
وينتظر يف اجلزائر و�ضول وفد اأمريكي من وزارة االأمن 
ل�ضرح  احلكومة  يف  م�ضوؤولني  للقاء  االأمركية  الداخلي 

دوافع وا�ضنطن التخاذ هذه االجراءات 

القد�س / الوكاالت 
يرتاأ�ضه  ا�ضرائيلي  وفد  توجه 
اأيوب قّرا من  ع�ضو الكني�ضت 
تركيا  اىل  الليكود"  "حزب 
وذل���ك م��ن اأج���ل ب��ح��ث �ضفقة 
الفل�ضطينيني  اال�ضرى  تبادل 
م����ع اجل����ن����دي اال���ض��رائ��ي��ل��ي 
الف�ضائل  ل�����دى  امل���ح���ت���ج���ز 

الفل�ضطينية جلعاد �ضاليط.
اإن  ا�ضرائيلية  م�ضادر  وقالت 
يهود  دي��ن  رج��ال  ي�ضم  الوفد 
مع  اجتماع  عقد  اىل  وي��ه��دف 
ال�ضيخ عدنان فكتور واملعروف 

ب�����دوره ال��دي��ن��ي ال��ك��ب��ر يف 
برناجما  ي��ق��دم  ح��ي��ث  ت��رك��ي��ا 
املحطات  اإح���دى  على  يوميا 
التلفزيونية الرتكية. و�ضينقل 
اي����وب ق����ّرا ر���ض��ال��ة م��ن وال��د 
اجلندي اال�ضر نوعام �ضاليط 
منه  يطلب  عدنان  ال�ضيخ  اإىل 
اجليدة  ع��الق��ات��ه  ا���ض��ت��خ��دام 
حما�س  حركة  يف  قيادات  مع 
ال�ضفقة واالف���راج عن  الإمت��ام 
اب��ن��ه.واأ���ض��ارت امل�����ض��ادر اإىل 
ال�ضيخ  مع  �ضيبحث  الوفد  اأن 
التي  ال�ضلبية  االآث����ار  ع��دن��ان 

الرتكية  ال��ع��الق��ات  ���ض��ه��دت��ه��ا 
على  احلرب  منذ  اال�ضرائيلية 
اإىل موقف  قطاع غزة و�ضوال 
اإ�ضرائيل  خارجية  وزير  نائب 
ال�ضفر  ف��ي��ه��ا  اأه�����ان  وال���ت���ي 
اإ���ض��رائ��ي��ل, حيث  ال��رتك��ي يف 
االجتماع  م��و���ض��وع  �ضيكون 
التحري�س  حدة  من  التخفيف 
القوا�ضم  واي���ج���اد  ال�����ض��ع��ب��ي 
امل�ضرتكة بني اجلانبني, وهذا 
م����ا ي��ف�����ض��ر وج������ود رج�����االت 
الوفد  يف  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني  دي���ن 

اال�ضرائيلي.    

�ت�صال بن كلينتون ومدل�صي بهدف تطوير �لعاقات

وفد �إ�صر�ئيلي �إىل تركيا لبحث �صفقة �لتبادل
 مع �صاليط 

مقدي�سو / اف ب
التي تتمتع بحكم ذاتي معلن من جانب واحد يف �ضمال   اغتيل نائب يف منطقة بونتالند, 
م�ضادر  اعلنت  كما  بو�ضا�ضو,  يف  الثالثاء  جمهولني  م�ضلحني  ايدي  على  ال�ضومال,  �ضرق 
حممد  النائب  ان  بونتالند  �ضرطة  يف  امل�ضوؤول  عوايل  حممد  الكولونيل  متطابقة.واو�ضح 
االحياء  اح��د  يف  �ضره  اثناء  ن��ار  الط��الق  تعر�ضه  اث��ر  بالغة  بجروح  ا�ضيب  جربيل  علي 
التجارية يف مرفاأ بو�ضا�ضو, وتويف بعيد نقله اىل امل�ضت�ضفى متاأثرا بجروحه.وا�ضاف يف 
ات�ضال هاتفي اجري معه من مقدي�ضو ان م�ضلحني جمهولني اطلقوا النار على النائب, وان 
ال�ضرطة اعتقلت �ضخ�ضني قرب مكان احلادث ت�ضتبه يف �ضلوعهما يف االعتداء.وقال �ضاهد 
عيان يدعى احمد فناح "راأيت رجال يطلق النار على النائب, اطلق ر�ضا�ضات عدة على راأ�ضه, 
ا�ضخا�س  �ضاهد ثالثة  انه  اآخر يدعى ح�ضن حممد  ارتكاب جرميته".وقال �ضاهد  فر بعد  ثم 
يلوذون بالفرار.وخالفا لباقي انحاء ال�ضومال الغارق يف احلرب االهلية منذ 1991, تتمتع 

بونتالند, التي اعلنت يف 1998 حكما ذاتيا احادي اجلانب, با�ضتقرار ن�ضبي.

بونتاند  منطقة  يف  ن��ائ��ب  �غ��ت��ي��ال 
�ل�صومالية  

 عمان / الوكاالت 
ال�ضورية  اللجنة  ان  عن  ام�س  عمان  يف  اأعلن 
االأردنية العليا لرت�ضيم احلدود التي عقدت يف 
اأقرت  املا�ضيني  واالثنني  االأح��د  يومي  دم�ضق 
عملها  اللجنة  عن  املنبثقة  امليدانية  الفرق  بدء 
البلدين  ب��ني  احل���دود  تر�ضيم  عملية  الجن���از 

خالل �ضهر.
التي  االجتماعات  ان  اأردين  بيان  يف  وج��اء 
بني  باتفاق  ات�ضمت  العمل  وجل�ضات  عقدت 
اجلانبني ال�ضوري واالأردين على تنفيذ العديد 

الجنازها  احلدود  برت�ضيم  املتلعقة  البنود  من 
الفرعية  اللجان  من  الواقع  اأر���س  على  قريبا 

املنبثقة عن اللجنة العليا.
واأ�ضاف البيان انه مت حتديد فرتة زمنية لعمل 
اللجان الفرعية الإنهاء عملها باأ�ضرع وقت ممكن 
بني  واالت��ف��اق  املناطق  حتديد  بعد  خ�ضو�ضا 
النقاط  اإزالة اي معيقات..ومن  اجلانبني على 
بح�ضب  اللجنة  اجتماعات  يف  بحثها  مت  التي 
اإزالة االلغام يف املنطقة احلدودية  البيان هي 

بني البلدين.

�تفاق �أردين �صوري على تر�صيم 
�حلدود خال �صهر


