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 Arabic Situations

حازم مبي�شني

�إحياء ذكرى 
�غتيال �حلريري

خ���������ارج احل�������دود

عن االحتاد االماراتية

رفيق  ال�شهيد  ذكرى  ال�شهر  هذا  منت�شف  اللبنانيون  يحيي 
احلريري، وبينما ت�شتعد  قوى 14 اآذار لليوم املنتظر بحملة 
وا�شعة حل�شد اجلمهور املوؤيد لها، فان رئي�س احلكومة �شعد 
بع�شها  جاء  التي  ال�شغوط،  من  للكثري  يتعر�س  احلريري 
�شعبيًا،  املنا�شبة  اإحياء  عن  للتغا�شي  ن�شيحة،  �شكل  على 
مقفل،  مكان  يف  نخبوية  �شخ�شيات  ي�شم  بلقاء  والإكتفاء 
اإحياء  البالد، خ�شو�شًا واأن  التهدئة يف  اأجواء  حفاظًا على 
ال�شيا�شي  باخلطاب  اللبنانيني  اأذه��ان  يف  مرتبط  الذكرى، 
على  الله  حزب  لهيمنة  والراف�س  ال�شوري،  بالتدخل  املندد 
عن  النظر  وبغ�س  الر�شمية،  اللبنانية  ال�شيا�شة  جمريات 
زيارة احلريري البن لدم�شق وتروؤ�شه حكومة ي�شارك فيها 

حزب الله. 
جنبالط،  وليد  للنظر  ملفت  وب�شكل  التح�شريات  عن  يغيب 
متذرعًا بقرار اتخذه حزبه والتجمع النيابي الذي يرتاأ�شه، 
ولي�س غريبًا هذا الغياب بعد اأن باتت كل اخلطوات حم�شوبة 
بدقة متناهية بهدف و�شول جنبالط اإىل دم�شق، التي كان اإىل 
وقت غري بعيد من األد اأعدائها، �شحيح اأن ال�شيا�شة لحتتمل 
جمود املواقف، واأن ال�شيا�شي يبحث اأوًل عن م�شاحله، لكن 
لي�س  �شدقيته،  ال�شيا�شي  تفقد  التقلب  ك��رة  اأن  ال�شحيح 
بني من يتعامل معهم، واإمنا وهذا هو الخطر والهم، بني 
جمهور موؤيديه، ولن يكون جمديًا لوليد بك حتدره من عائلة 
ذات نفوذ، اأو اأنه جنل كمال جنبالط، لن �شيا�شاته احلالية 
اإرثه الذي ي�شتند  اأنه  ومواقفه تتناق�س مع ما كان يفرت�س 

اإليه يف زعامته احلزبية والطائفية. 
ال�شنوات  خالل  اللبنانيون  اأجنزه  مبا  تفخر  اآذار   14 قوى 
والتخل�س  الوطنية،  امل�شاحلة  باجنازهم  املا�شيات  الع�شر 
تاله  وما  ال�شوري  الن�شحاب  وحتقيق  الأمني،  النظام  من 
من اإقامة عالقات ديبلوما�شية مع �شوريا، وكل ذلك مرتافق 
الكثري  ك���ان  وق���ت  يف  الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  جن���اح  م��ع 
القلقة،  الو���ش��اع  لتفجري  منا�شبة  �شتكون  اأنها  يعتقدون 
وهي تطمح اليوم للحفاظ على هوية لبنان العربي، وت�شعى 
لفر�س �شيادة الدولة على جميع اأرا�شيها وحتميلها وحدها 
ال�شعب  حق  تدعم  اأن  على  الوطني،  الدفاع  عن  امل�شوؤولية 
ميكن  وباخت�شار  التوطني،  برف�س  وتتم�شك  الفل�شطيني 
القول اإنهم ي�شعون اإىل دولة العدل واحلرية والدميقراطية.

الذين ينتقدون حترك القوى الوطنية اللبنانية لحياء ذكرى 
ا�شت�شهاد احلريري، باعتباره ا�شتغالًل لل�شهادة، يتجاهلون 
اأن عدم ا�شتثمار املنا�شبات الوطنية، واإن كانت موؤملة، بهدف 
ووطني  �شيا�شي  غ��ب��اء  م��ن  اأك���ر  لي�س  اللبنانيني  توحيد 
واأخالقي، ويتجاهلون �شعي قوى 14 اآذار للبقاء كتلة فاعلة 
يف احلياة ال�شيا�شية، لن انفراط عقد هذا التحالف – لدخل 
لبنان  فقدان  يعني   – باملو�شوع  منها  جنبالط  لن�شحاب 
امل�شتقل ال�شيد احلر، ويعني �شيطرة قوى خارجية على وطن 
الأرز، تتجاهل اأحالم وطموحات اللبنانيني، التي يبدو جليًا 
اأن هذه القوى حتافظ عليها، يف وجه كل املزايدين، دون اأن 
نرى  التي  الوجهة  وهي  العربية،  ووجهتها  بو�شلتها،  تفقد 

اأن لي�س اأمام لبنان �شواها. 

�شنعاء / الوكاالت 
ا�شتعدادها  اليمنية  احلكومة  اعلنت 
ل���وق���ف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة �شد 
التزموا  اذا  احل��وث��ي��ني  امل��ت��م��ردي��ن 
تطبيق �شروطها ال�شتة وذلك يف رف�س 
�شمني لعر�س ال�شالم الذي اعلنه زعيم 
التزامهم  على  ين�س  م��امل  احلوثيني 

بعدم العتداء على ال�شعودية.
اليمني  الوطني  الدفاع  جمل�س  وق��ال 
الذي ي�شرف على احلرب مع املتمردين 
"ل ترى  يف �شمال البالد ان احلكومة 

الع�شكرية  العمليات  ايقاف  من  مانعا 
وف��ق اآل��ي��ات حم���ددة ووا���ش��ح��ة ومبا 
ي�شمن عدم تكرار املواجهات واحالل 
قراهم  اىل  النازحني  وع��ودة  ال�شالم 
التمرد  فتنة  خلفته  ما  اعمار  واع���ادة 

والتخريب يف �شعدة".
وقا البيان ان احلكومة �شتوقف احلرب 
اب  يف  ف�شولها  اآخ���ر  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي 
بالبدء  احلوثيون  التزم  "اذا  املا�شي 
بتنفيذ النقاط ال�شت التي اعلنت عنها 
بعدم  اللتزام  ومنها  �شابقا  احلكومة 

ال�شعودية  الرا���ش��ي  على  الع��ت��داء 
وت�شليم املخطوفني لديهم من اليمنيني 

وال�شعوديني دون ت�شويف".
به  تقدم  ال��ذي  العر�س  اأن  اىل  ي�شار 
اأي�شا  رف�س  ال�شبت  احلوثيني  زعيم 
للحكومة  امل��ت��م��ردي��ن  مطالبة  ب�شبب 

بانهاء عملياتها الع�شكرية اأول.
عبد  احلوثيني  املعار�شني  زعيم  وقال 
ب�شروط  �شيقبل  ان���ه  احل��وث��ي  امل��ل��ك 
احلكومة لنهاء القتال، يف حال توقفت 

هجمات القوات احلكومية عليهم.

وا�شاف احلوثي، يف ت�شجيل �شوتي 
قبولنا  "اعلن  الن���رتن���ت:  ع��ل��ى  ب��ث 
ولكن  اخلم�شة،  )احلكومية(  للبنود 
ب��ع��د ت��وق��ف ال���ع���دوان، وال���ك���رة الآن 

ا�شبحت يف ملعب احلكومة".
ي�شار اىل ان �شنعاء ت�شرتط ان�شحاب 
البنايات  م��ن  احل��وث��ي��ني  امل�����ش��ل��ح��ني 
احلكومية، وفتح الطرق التي اغلقوها 
ال�شلحة  واع���ادة  ال��ب��الد،  �شمايل  يف 
ال���ت���ي ا����ش���ت���ول���وا ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق���وات 
املعتقلني  جميع  عن  والف���راج  الم��ن، 

الع�شكريني واملدنيني.
وزارة  اع��ل��ن��ت  اخ����رى،  ���ش��ي��اق  ويف 
ال���دف���اع ال��ي��م��ن��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا على 
بينهم  م��ت��م��ردا   20 م��ق��ت��ل  الن���رتن���ت 
م�����ش��وؤول حم��ل��ي يف م��واج��ه��ات مع 

اجلي�س يف �شمال اليمن.
املعارك  ان  ع�شكرية  م�شادر  وق��ال��ت 
ثالث  ع��ل��ى  الح���د  ال�شبت  ل��ي��ل  ج���رت 
ج��ب��ه��ات ح���ول م��دي��ن��ة ���ش��ع��دة بينما 
يوا�شل الطريان طلعاته فوق املنطقة. 
التابعة  �شبتمرب   26 �شحيفة  وقالت 
لوزارة الدفاع على النرتنت ان اجلنود 
يف  املتمردين  مع  ا�شتبكوا  اليمنيني 
حمافظتي املالحيظ و�شعدة ومن بني 
من قتلوا زعيم للمتمردين م�شوؤول عن 

التدريب.
ال�شعودي  باجلي�س  م�شدر  اعلن  كما 
تبادلت  ال�شعودية  ال��ق��وات  ان  الح��د 
من احلوثيني  قنا�شة  مع  النار  اإطالق 
بعد  احل���دود  ع���ربوا  ال��ذي��ن  اليمنيني 
ان�شحابهم  املتمردين  اع��الن  من  اأي��ام 

من الرا�شي ال�شعودية.
احلوثيني  ب��ني  ال��ق��ت��ال  ان  اىل  ي�شار 
ح�شب  ادى،  احل��ك��وم��ي��ة  وال���ق���وات 
نزوح  اىل  دولية،  منظمات  تقديرات 
اكر من 150 األف �شخ�س، منذ اندلع 

القتال املتفرق يف عام 2004.

من جهة اخرى قال احلزب ال�شرتاكي 
يف  زجنبار  بلدة  من  و�شكان  اليمني 
جنوب اليمن ام�س الثنني ان �شيا�شيا 
ن�شطاء  من  انه  يعتقد  معار�شا  مينيا 
قتل  اجلنوب  يف  النف�شالية  احلركة 

بالر�شا�س يف جنوب اليمن.
اليمني ان  وق��ال احل��زب ال���ش��رتاك��ي 
اأحد  دود  ب��ن  ال��ل��ه  ع��ب��د  اح��م��د  �شعيد 
يوم  بالر�شا�س  قتل  احل��زب  اأع�شاء 
اجلمعة يف بلدة زجنبار اجلنوبية يف 

حمافظة اأبني واأ�شاف على موقعه على 
النرتنت ان املحافظة ت�شهد "حالة من 

النفالت المني غري امل�شبوق."
ب��ن دود  ان  م��ن زجن��ب��ار  وق��ال �شكان 
وه����و ع�����ش��و جل��ن��ة م��ن��ظ��م��ة احل���زب 
ال�شرتاكي اليمني بزجنبار على �شلة 
عن  لال�شتقالل  ي�شعون  بانف�شاليني 

احلكومة املركزية.
ومل ت���رد ت��ق��اري��ر ف��وري��ة ع��ن دواف���ع 

القتل.
اجلنوب  يف  الن��ف�����ش��ال��ي��ون  ومي��ث��ل 
ت��ه��دي��دا حم��ت��م��ال ل��ل��رئ��ي�����س ع��ل��ي عبد 
بالفعل متردا  يواجه  الذي  الله �شالح 
تابعة  و���ش��ب��ك��ة  ال�����ش��م��ال  يف  �شيعيا 
العامل  اهتمام  جذبت  القاعدة  لتنظيم 
حماولة  وراء  ك��ان��ت  ان��ه��ا  ب��اع��الن��ه��ا 
ت��ف��ج��ري ط���ائ���رة اأم���ري���ك���ي���ة ي����وم 25 

دي�شمرب كانون الول.
ال��ي��م��ن��ي��ة حربا  واأع���ل���ن���ت احل��ك��وم��ة 
املا�شي  ال�شهر  القاعدة  على  مفتوحة 
وكثفت هجماتها و�شنت حملة تفتي�س 
اأبني  منها  املحافظات  من  العديد  يف 
اأخ����رى يف اجل��ن��وب حيث  وم��ن��اط��ق 

ين�شط النف�شاليون كذلك.
واحت������د ����ش���ط���را ال���ي���م���ن اجل��ن��وب��ي 
�شالح  عهد  يف   1990 عام  وال�شمايل 
الذي توىل رئا�شة ال�شمال منذ 1978 
. وواجهت الوحدة �شعوبات اأدت اىل 
حرب اهلية ق�شرية المد يف عام 1994 
فاز فيها ال�شمال. وي�شكو اجلنوبيون 
م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز ���ش��ده��م وي��ق��ول��ون ان 
توجه  وامل���وارد  احلكومية  الوظائف 

لل�شمال منذ ذلك احلني.
الغرب يف احلرب  وقال �شالح حليف 
حوار  لفتح  م�شتعد  ان��ه  القاعدة  على 
لكن  العنف  اذا نبذوا  مع النف�شاليني 
هناك  لي�س  انه  يقولون  دبلوما�شيني 

اي حترك نحو ذلك.

ال�����������ش�����ت�����ة   ال���������������������ش����������روط  ع��������ل��������ى  واف���������������ق���������������وا   اذا 

�حلكومة �ليمنية م�ستعدة لقبول �ل�سالم مع �حلوثيني

مقدي�شو/ رويرتز 
ق��ال��ت م�����ش��ادر ط��ب��ي��ة و���ش��ك��ان ام�س 
اطلقوا  ا�شالميني  متمردين  ان  الثنني 
قذائف مورتر على الق�شر الرئا�شي يف 
مما  الثنني  ليلة  ال�شومالية  العا�شمة 
مقتل  عن  ذلك  واأ�شفر  للرد  القوات  دفع 

16 �شخ�شا على القل.
وادت اأعمال العنف ملقتل نحو 21 األف 
�شخ�س اأو اكر يف ال�شومال منذ بداية 
عام 2007 ف�شال عن ت�شريد 1.5 مليون 

مم��ا اأث����ار واح����دة م��ن ا���ش��واأ الزم���ات 
الن�شانية يف العامل.

ال�شباب  حركة  م��ن  م��ت��م��ردون  ويطلق 
املت�شددة النار على ق�شر الرئا�شة الذي 
يف  اخ��رى  اأماكن  من  تل  قمة  على  يقع 
ترد  م��ا  وع���ادة  متكرر  ب�شكل  مقدي�شو 

القوات التي حتر�س الق�شر الق�شف.
عدة  ان  طبية  وم�����ش��ادر  �شكان  وق���ال 
املا�شية  ���ش��وق  منطقة  ا���ش��اب��ت  قنابل 

ب�شمال املدينة.

و�شرح علي يا�شني جيدي نائب رئي�س 
منظمة علمان لل�شالم وحقوق الن�شان 
القل  على  �شخ�شا   16 " قتل  لرويرتز 
مناطق  ارب��ع  يف  اخ��رون   71 وا�شيب 

يف مقدي�شو."
ول توجد يف ال�شومال حكومة مركزية 
فعالة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان 
ف�شائل  زع���م���اء  ب����روز  اىل  ادى  مم���ا 
وميلي�شيات م�شلحة وقرا�شنة يرهبون 

ال�شفن قبالة ال�شواحل ال�شومالية.

البالد  ان  غربية  اأمنية  اأجهزة  وتقول 
باتت مالذا امنا للمت�شددين ال�شالميني 
مبن فيهم "اجلهاديون" الجانب الذين 
يف  لهجمات  للتخطيط  ي�شتخدمونها 

اأنحاء املنطقة وما وراءها.
وخ�����الل ق��م��ة ل���الحت���اد الف���ري���ق���ي يف 
يوم  ابابا  ادي�س  الثيوبية  العا�شمة 
اجلمعة دعا وزير اخلارجية ال�شومايل 
املزيد  ار�شال  اىل  جاجنيلي  جاما  علي 

من قوات الحتاد الفريقي .

القد�س/ الوكاالت 
والجهزة  ال�شرائيلي  اجلي�س  ع��زز 
المنية  الج������راءات  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
حركة  يف  ع�شكري  قائد  اغتيال  اث��ر 
املقاومة ال�شالمية )حما�س( يف دبي، 
اذاعة  الثنني  ام�س  ذكرت  ما  بح�شب 

اجلي�س ال�شرائيلي.
ا�شرائيل  ات��ه��م��ت  ح��م��ا���س  وك���ان���ت 
جناحها  م��وؤ���ش�����ش��ي  اح����د  ب��اغ��ت��ي��ال 
ال��ع�����ش��ك��ري حم��م��ود ع��ب��د ال�����روؤوف 
املبحوح يف 20 كانون الثاين/يناير 
بالنتقام  وت��وع��دت  ب��دب��ي  امل��ا���ش��ي 

ملقتله.
م�شتوى  ال�شرائيلي  اجلي�س  ورف��ع 
للع�شكريني  حتذيراته  وجدد  الن��ذار 
وخ�شو�شا العاملني على احلدود، من 
خماطر ح�شول اعتداءات او عمليات 

خطف.
اي�شا  مت  ان�����ه  امل�������ش���در  وا�����ش����اف 
البعثات  اىل  امنية  تعليمات  ا�شدار 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

اخلارج.
المنية  الج���راءات  تعزيز  ياأتي  كما 

الثانية  ال��ذك��رى  مع  بالتزامن  اي�شا 
حزب  يف  القيادي  مغنية  عماد  ملقتل 
اعتداء  يف   2008 ���ش��ب��اط  يف  ال��ل��ه 

بدم�شق ن�شبه حزب الله ل�شرائيل.
ال�شرائيلية  ال�����ش��ل��ط��ات  وك���ان���ت 
 2008 ���ش��ب��اط/ف��رباي��ر  يف  ح����ذرت 
حزب  قيام  احتمال  من  ال�شرائيليني 
عمليات  او  ه��ج��م��ات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ل��ه 

خطف.
على  التعليق  ال�����ش��ل��ط��ات  ورف�����ش��ت 
اغتيال املبحوح الذي مل يتم تبنيه من 

اي جهة.
ومعظم  ال����وزراء  م��ن  الكثري  ان  بيد 
ا�شادت  ال�شرائيلية  الع��الم  و�شائل 
حما�س  م�������زودي  اح�����د  ب��ت�����ش��ف��ي��ة 
ا�شرائيل  بح�شب  املتورط  بال�شلحة 
ا�شرائيليني  ج��ن��دي��ني  خ��ط��ف  يف 

وقتلهما قبل 21 عاما.
�شحيفة  اف�����ادت  اخ���ر  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
الثنني  ام�����س  ب��و���ش��ت  ج��ريوزال��ي��م 
�شبان  م�شتوطنني  خم�شة  و�شع  عن 
توقيفهم  ب��ع��د  اجل��ربي��ة  الق��ام��ة  يف 
لال�شتباه ب�شلوعهم يف اعمال تخريب 

يا�شوف  قرية  يف  م�شجدا  ا�شتهدفت 
الفل�شطينية �شمال ال�شفة الغربية يف 
ال�شحيفة  الول.وذك���رت  كانون   12
ال�شادرة باللغة النكليزية ان حمكمة 
بتاح تكفا قرب تل ابيب امرت الحد 
�شتني  مل��دة  اجل��ربي��ة  الق��ام��ة  بفر�س 
امل�شتوطنني  م��ن  اث��ن��ني  ع��ل��ى  ي��وم��ا 
اخلم�شة كانا موقوفني رهن التحقيق 

وعمرهما حواىل ع�شرين عاما.
اخ��رون وهم  بهم  م�شتبه  ثالثة  وكان 
القامة  يف  اخلمي�س  و�شعوا  ق�شر 
اجل���ربي���ة ب��ت��ه��م��ة ارت����ك����اب اع��م��ال 

تخريب، على ما افاد م�شدر ق�شائي.
تالميذ  م��ن  اخلم�شة  بهم  وامل�شتبه 
م�شتوطنة  يف  ال��ت��ل��م��ودي��ة  امل��در���ش��ة 
والتي  يا�شوف  من  القريبة  يت�شحار 
تعترب معقال للمتطرفني اليهود �شمال 

ال�شفة الغربية.
املدر�شة  ح��اخ��ام  ���ش��راح  اط��ل��ق  وق���د 
التلمودية ا�شحق �شابريا بعد توقيفة 
فرتة وجيزة لال�شتباه بدعمه الهجوم 

على امل�شجد.
ال�شرائيلية  ال�شرطة  اىل  وا�شتنادا 

دينية  كتب  باحراق  م�شتوطنون  قام 
م���ن ب��ي��ن��ه��ا م�����ش��اح��ف و���ش��ج��ادة يف 

م�شجد يا�شوف بعد ان ك�شروا بابه.
بالعربية  الر�����س  ع��ل��ى  ك��ت��ب��وا  ك��م��ا 

الثمن". لدفع  م�شتعدين  "كونوا 
موجة  هذه  التخريب  اعمال  واث��ارت 
ال�شيا�شية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ا�شتنكار 
وال��روح��ي��ة يف ا���ش��رائ��ي��ل، ب���دءا من 
نتانياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�س 
خا�س  قدر  على  ب"جرمية  ندد  الذي 
للتقاليد  وخم��ال��ف��ة  اخل���ط���ورة  م���ن 

اليهودية وال�شرائيلية".
ويتبع عدد من امل�شتوطنني املتطرفني 
�شيا�شة تنفيذ اعمال انتقامية تلقائية 
"الثمن  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق��ون 
على  ال��ه��ج��وم  يف  تتمثل  املرتتب" 
اتخذت  ك��ل��م��ا  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  اه�����داف 
ال�����ش��ل��ط��ات ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اج����راءات 

يعتربونها موجهة �شد ال�شتيطان.
وت����زاي����دت ه����ذه الع�����ت�����داءات بعد 
ملدة  ال��ب��ن��اء  جتميد  نتانياهو  ق���رار 
ال�شفة  م�شتوطنات  يف  ا�شهر  ع�شرة 

الغربية.

اجلزائر/ اف ب
البولي�شاريو  جبهة  عن  اجلزائرية  النباء  وكالة  نقلت 
انها  املتحدة  ل��المم  العام  الم��ني  اىل  ر�شالة  يف  قولها 
املنظمة  م��ع  التعاون  يف  احلقيقية  رغبتها  "جددت 
ب�شان  امل��غ��رب  م��ع  امل��ف��او���ش��ات  ل�شتئناف  الدولية" 

ال�شحراء الغربية.
والتعنت  املتنامية  "بالعرقلة  التنديد  معر�س  ويف 
اللذين تبديهما احلكومة املغربية"، قال رئي�س احلركة 
"يجدد  ال�شحراوية حممد عبد العزيز يف الر�شالة انه 
الرغبة احلقيقية جلبهة البولي�شاريو يف التعاون متاما 
اىل  العام  لالمني  اخلا�س  واملوفد  املتحدة"  المم  مع 
ال�شحراء الغربية كري�شتوفر رو�س "من اجل ا�شتئناف 

املفاو�شات املبا�شرة" مع املغرب، بح�شب الوكالة.
ان  ينبغي  املفاو�شات  ه��ذه  ان  العزيز  عبد  وا���ش��اف 
الذي  ل��ل��ن��زاع  ون��ه��ائ��ي  ع���ادل  "حل  لي��ج��اد  ت�شتاأنف 
امل�شري  تقرير  يف  ال�����ش��ح��راوي  ال�شعب  ح��ق  ي�شمن 

وال�شتقالل".
الية  "و�شع  العزيز من بان كي مون اي�شا  وطلب عبد 
ال�شحراء  يف  الن�شان  حقوق  حلماية  املتحدة  ل��المم 

الغربية ومراقبتها".
"اجتماع  خ��ام�����س  ع��ق��د  رو����س  كري�شتوفر  وي��ح��اول 
بني  ال�شخا�س"  م��ن  حم���دود  ع��دد  وم��ع  ر�شمي  غ��ري 
جزائريني  مراقبني  ح�شور  يف  والبولي�شاريو  املغرب 
التي  ال�شحراء  يف  للنزاع  حد  لو�شع  وموريتانيني 

كانت م�شتعمرة ا�شبانية و�شمها املغرب يف 1975.
يف  �شابقا  امل��ف��او���ش��ات  م��ن  ج���ولت  ارب���ع  ت�شمح  ومل 
مانها�شت )ولية نيويورك( بتقريب وجهات النظر ول 

يف التو�شل اىل ت�شوية.
الغربية  لل�شحراء  وا�شعا  ذاتيا  حكما  املغرب  ويقرتح 
ال�شاقية  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  لكن  �شيادته.  حتت 
من  املدعومة  )البولي�شاريو(  الذهب  ووادي  احلمراء 
تقرير  ح��ول  با�شتفتاء  جهتها  م��ن  تطالب  اجل��زائ��ر، 

امل�شري يكون ال�شتقالل احد خياراته.
ون�شر املغرب اخلمي�س ر�شالة موجهة اىل بان كي مون 
عملية  ب"جتميد  والبولي�شاريو  اجل��زائ��ر  فيها  يتهم 

التفاو�س" حول م�شتقبل ال�شحراء الغربية.

القاهرة / الوكاالت 
لل�شوؤون  امل�شري  الدولة  وزير  تعهد 
مفيد  النيابية  واملجال�س  القانونية 
كل  احلكومة  توفر  ب��اأن  ام�س  �شهاب 
انتخابات  اجراء  ل�شمان  التي�شريات 
باحلياد  تت�شم  ورئ��ا���ش��ي��ة  ب��رمل��ان��ي��ة 

والنزاهة وال�شفافية.
�شحفية  ت�شريحات  يف  �شهاب  واأك��د 
ت��ك��ون  اأن  ع���ل���ى  ال�����دول�����ة  ح���ر����س 
النتخابات الربملانية يف وقت لحق 
العام  والرئا�شية  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن 
وممار�شة  اإرادة  ع��ن  م��ع��ربة  املقبل 
امل�������ش���ري���ني ح��ق��وق��ه��م يف اخ��ت��ي��ار 

ممثليهم.
اأن  ع��ل��ى  حري�شة  ال��دول��ة  اإن  وق���ال 
حيث  من  خمتلفة  النتخابات  تاأتي 
الرت�شيح  يف  وامل�����ش��ارك��ة  اله��ت��م��ام 
امل�شاركة  ن�شبة  "لأن  وال��ت�����ش��وي��ت 
قليلة  كانت  ال�شابقة  النتخابات  يف 
الرت�شيح  على  القبال  يكن  ومل  جدا 

بال�شورة املثلى التي نريدها".
واعرب عن اأمله مب�شاركة اأكرب عدد من 
الأحزاب يف النتخابات املرتقبة واأن 
يحمل كل الناخبني بطاقات انتخابية 
وي�شاركوا يف عمليات القرتاع داعيا 
النتخابات  لأخ��ذ  املختلفة  الأح���زاب 
"مبنتهى  وال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
عنا�شرها  باأف�شل  تدفع  واأن  اجلدية 
واأل يتم تر�شيح اإل القادر على متثيل 

الأمة وحتمل امل�شوؤولية".

الوطني  احل���زب  "ان  ���ش��ه��اب  وق���ال 
لي�س معنيا باحل�شول على اأكرب عدد 
من املقاعد فقط لكنه معني اأي�شا باأن 
احلزبية  للحياة  تن�شيط  هناك  يكون 
واأن جند تعددية حزبية حقيقية على 

اأر�س الواقع".
ولفت اىل اأن احلزب الوطني ل ي�شعى 
يف  �شركاء  ويريد  بال�شلطة  لالنفراد 
العنا�شر  جميع  م��ن  وال��ق��رار  ال���راأي 
الوطن  م�شالح  خلدمة  ت�شعى  التي 
موؤكدا اأهمية اأن ت�شارك الأحزاب يف 
تن�شط  حتى  الرئا�شية  النتخابات 
انتقالنا  "ونوؤكد  احلزبية  التعددية 
من مرحلة املر�شح الواحد اىل مرحلة 

اأكر من مر�شح للرئا�شة".
وكانت م�شر قد �شهدت اأول انتخابات 
عام  �شبتمرب  يف  ت��ع��ددي��ة  رئ��ا���ش��ي��ة 
2005 بعد اجراء تعديالت د�شتورية 
فاز فيها الرئي�س ح�شني مبارك بن�شبة 
بفرتة  ال���ش��وات  م��ن  ب��امل��ائ��ة  6ر88 
اأع��وام  �شتة  مدتها  خام�شة  رئا�شية 
)الغد(  حزبي  رئي�شي  مناف�شيه  على 
امين نور و)الوفد( نعمان جمعة يف 

ذلك الوقت.
اأنباء  وك��ال��ة  ذك���رت  اخ���رى  م��ن جهة 
م�شر  اأن  الحد  يوم  الو�شط  ال�شرق 
القت القب�س على 26 �شخ�شا ن�شبت 
اىل  النتماء  الدولة  اأمن  نيابة  اليهم 
خلية تابعة لتنظيم اجلهاد الإ�شالمي 
اإرهابية"  "هجمات  ل�شن  والتخطيط 

على ال�شياح ومن�شاآت حيوية.
الذين  بهم  امل�شتبه  اإن  الوكالة  وقالت 
بدلتا  الدقهلية  حمافظة  يف  اعتقلوا 
اأ�شلحة وذخرية  كان بحوزتهم  النيل 

ومتفجرات.
حب�س  ال��ن��ي��اب��ة  "قررت  واأ����ش���اف���ت 
ذمة  ع��ل��ى  ي��وم��ا  مل����دة 15  امل��ت��ه��م��ني 
التحقيقات التي جتري معهم مبعرفة 
حب�شهم  ف��رتة  ت��ب��داأ  اأن  على  النيابة 
قرار  ان��ت��ه��اء  م��ن  اع��ت��ب��ارا  احتياطيا 

اعتقالهم.
ال�شلحة  احالة  النيابة  ق��ررت  "كما 
املتهمني  مع  امل�شبوطة  واملفرقعات 
ملعاينتها  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات  ع��ل��ى 

وار�شال تقرير بها اىل النيابة."
الإ�شالمي  اجل���ه���اد  ح��رك��ة  وب�����رزت 
ونفذت  ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات  يف  امل�����ش��ري��ة 
اغتيال الرئي�س الراحل اأنور ال�شادات 
حمللون  وي���ق���ول   .1981 ع����ام  يف 
اإىل حد كبري يف  انها دجمت  اأمنيون 
تنظيم القاعدة. واأ�شبح زعيم التنظيم 
ال�شابق اأمين الظواهري نائبا لزعيم 

تنظيم القاعدة اأ�شامة بن لدن.
وقال حمللون يف موؤمتر يف ال�شبوع 
ازاء  بالقلق  ت�شعر  م�شر  اإن  املا�شي 
ي�شتلهمون  مت�شددين  ت�شلل  امكانية 
اأن  ب��ع��د  ال���ب���الد  اإىل  ال���ق���اع���دة  ن��ه��ج 
الإ�شالمية  املقاومة  حركة  اأجربتهم 
)ح��م��ا���س( ع��ل��ى اخل����روج م��ن قطاع 

غزة.

القب�س على 26 �شخ�شا بتهمة " االرهاب " 

�سهاب يتعهد باجر�ء �نتخابات نزيهة يف م�سر

روما / الوكاالت 
 �شرح رئي�س الوزراء اليطايل �شيلفيو 
برلو�شكوين يف مقابلة ن�شرتها �شحيفة 
هاآرت�س ع�شية زيارة ر�شمية ل�شرائيل 
منذ  ال�شتيطانية  ا�شرائيل  �شيا�شة  ان 
يونيو/حزيران 1967 ميكن ان ت�شكل 
"ب�شفتي  عقبة امام ال�شالم.  وا�شاف 
ل�شعب وحكومة  اقول  ان  اريد  �شديق 

ال�شيا�شة  ه��ذه  موا�شلة  ان  ا�شرائيل 
خطاأ". 

ال�شرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واك����د 
الجتماع  خ���الل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
العالقات  نوعية  حلكومته  ال�شبوعي 
ب���ني ا���ش��رائ��ي��ل واي��ط��ال��ي��ا، وق����ال ان 
ا�شدقائنا  اف�شل  هو  "برلو�شكوين 
تندرج  وزيارته  الدولية  ال�شاحة  على 

ت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ن��ا م���ع اهم  يف اط����ار 
احلكومات الوروبية". 

حان  "الوقت  ان  برلو�شكوين  وراأى 
بالتفاهم  للتحرك  و�شوريا  ل�شرائيل 
م���ن اج����ل ال�����ش��الم ويف ه����ذا الط����ار 
املحتلة  اجل���ولن  ه�شبة  اع���ادة  يجب 
عالقات  ال��ب��ل��دان  ليقيم  ���ش��وري��ا  اىل 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وت��ت��خ��ل��ى دم�����ش��ق عن 

با�شرائيل".  تعرتف  ل  التي  املنظمات 
ب�شكل  معار�شته  برلو�شكوين  واك��د 
نووية  ا�شلحة  "امتالك  قاطع لحتمال 
انهم  علنا  قادتها  ي��وؤك��د  دول��ة  قبل  م��ن 
يريدون تدمري ا�شرائيل وينفون وقوع 

البادة النازية". 
وي�����ش��ل ب��رل��و���ش��ك��وين الث���ن���ني اىل 
زيارة  يف  وزراء  ثمانية  مع  ا�شرائيل 

كلمة  �شيلقي خاللها  ايام  ت�شتمر ثالثة 
يف  برلو�شكوين  وعرب  الكني�شت.  يف 
املقابلة عن ارتياحه لنه جعل ايطاليا 
اىل  الق����رب  الوروب���ي���ة  "ال�شديقة 
ا�شرائيل". والدليل على هذه العالقات 
املميزة هو اجتماع م�شرتك للحكومتني 
يف  �شيعقد  والي��ط��ال��ي��ة  ال�شرائيلية 

القد�س خالل هذه الزيارة. 

ب���رل�������س���ك���وين: ���س��ي��ا���س��ة �ال����س���ت���ي���ط���ان �ال����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة خ��ط��اأ
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