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 Arabic Situations

حازم مبي�شني

غ�سيل القلوب

يعرتف مفتي ف�ضائية �جلزيرة يو�ضف �لقر�ضاوى، �أن 
�الن�ضمام  من  و�أنقذه  حماه  حمد  بن  خليفة  قطر  �ضيخ 
لقائمة �الإرهابيني �لتي و�ضعتها �الإد�رة �الأمريكية قبل 
قطر  �ضيخ  �أن  �إال  فيها،  �إدخاله  على  و�أ�ضرو�  �ضنو�ت، 
�ملوؤمن وقف بقوة و�ضجاعة �ضد ذلك �الإ�ضر�ر، ويوجه 
�الأول  �لعلمي  �مللتقى  خ��ت��ام  يف  �ل�ضكر  �ل��ق��ر���ض��اوي 
لتالميذه ل�ضيخ قطر و�ضعبها الحت�ضانهم له منذ خم�ضني 
�لتي  �مل�ضيخة  بهذه  �أك��رم��ه  �لله  �أن  �إىل  م�ضرًي�  ع��ام��ًا، 
�الإذ�عية  درو�ضه وبر�جمه  �لقول يف  له حرية  �أف�ضحت 
�أمامه  ت�ضع  مل  �أنها  مق�ضمًا  و�ل�ضحفية،  و�لتليفزيونة، 
يهاجم  �أن  باملنا�ضبة  �ل�ضيخ  ين�س  ومل  حمر،  خطوطًا 
�أنه لو بقي فيها لكان رهني  بلده �ال�ضلي م�ضر معتربً� 
�أنه خطب عقب  �لقر�ضاوي بفخر  �ملحب�ضني. وي�ضتذكر 
�أن  �ضافحوه  من  مطالبًا  للدوحة  برييز  �ضمعون  زيارة 
يغ�ضلو� �أيديهم �ضبع مر�ت �إحد�هن بالرت�ب، و�أنه حني 
�لتقى �ل�ضيخ �لقطري �أق�ضم له �أنه غ�ضل يديه 14 مرة؛ 

الأنه �ضافح برييز مرتني.
م��ري��دو �ل��ق��ر���ض��اوي ي��ع��ت��ربون��ه �أه���م رم���وز �الإ���ض��الم 
هوؤالء  �أن  باعتبار  �ل�ضيعة،  علماء  فيهم  مبن  �ملعا�ضر، 
قبلو� به رئي�ضًا لهم، ويرون �أنه كابد �لكثري من �حلكام 
�ضجنًا وتهجريً�، و�أنه �الأ�ضد على �ل�ضهيونية، وهو من 
�أفتى بالعمليات �ال�ضت�ضهادية ) �النتحارية (، وبوجوب 
ل��ب��ن��ان. وحت���رمي مهاجمة �ي���ر�ن،  �ل��ل��ه يف  دع��م ح��زب 
وكارهوه يرون �أنه يتحدث نيابة عن �ملا�ضونية �لعاملية، 
و�لدجل،  بالنفاق  تت�ضم  لغته  و�أن  �ليهود،  وحاخامات 
�ملذهب  تنامي  خطر  يعتربه  ما  ملو�جهة  بدعوته  و�أن��ه 
منذ  �ضنية  مذهبية  بوحدة  تتمتع  مناطق  يف  �ل�ضيعي 
مئات �ل�ضنني، وينتقد �ن�ضغال �الأنظمة عن و�جبها يف 
يغالون  �ل�ضيعة  �أن  ويوؤكد  �ل�ضني،  �الإ�ضالم  عن  �لدفاع 
يف حمبتهم ال�ضرة �لنبوة، وكر�هيتهم لغالبية �أ�ضحاب 
�ملذهب  �إىل  �ملجال  هذ�  يف  �البتد�ع  وين�ضب  �لر�ضول، 
بعقائد  �ل�ضيعة  باإميان  قناعته  يعلن  كان  و�إن  �ل�ضيعي، 
�الإ�ضالمية،  �لد�ئرة  د�خل  يبقيهم  مبا  �لكربى  �الإ�ضالم 
ويتعامل مع �أتباع هذ� �ملذهب باعتبارهم �أقلية، يتوجب 
�ن�ضياعها لر�أي �الكرثية. فامنا هو يدعو لرتك حماربة 
بذلك  ويعني  �الإ�ضالمية  �حلركة  ي�ضميه  ملا  �ملذهب  هذ� 
ويعترب  �ليه،  ينتمي  �ل��ذي  �مل�ضلمني  �الخ���و�ن  تنظيم 

نف�ضه خليفة ملوؤ�ض�ضه �ل�ضيخ ح�ضن �ألبنا.  
دينيًا  �ل��ق��ر���ض��اوي  مناق�ضة  جم��ال  يف  ل�ضنا  بالتاأكيد 
ومذهبيًا، وهو �لذي يعترب نف�ضه مرجعية �ضنية، و�جبه 
جمابهة �لتمدد �ل�ضيعي، باعتبار �أنه يحدث فتنة وبلبلة، 
�ضيخه  غ�ضيل  �متد�حه  يف  مر�جعته  حق  منلك  لكننا 
�لقطري ليديه �أربع ع�ضرة مرة بعد م�ضافحته لبريي�س، 
وكاأن ذلك ينفي عن �ل�ضيخ �لقطري مثلبة ي�ضعى بتكر�ر 
غ�ضيل �ليدين للتخل�س منها، مع �أننا ندرك �أنه �ضي�ضافح 
لذلك،  �لفر�ضة  بريي�س مثنى وثالث ورباع، حال توفر 
القامة  �ملبادرين  من  كانت  قطر  م�ضيخة  و�أن  خ�ضو�ضًا 
عالقات مع �لدولة �لعربية، حتت غطاء �ملكتب �لتجاري 
�ال�ضر�ئيلي يف �لدوحة، ويقال �إن رئي�س وزر�ئها ميتلك 
منزاًل للرتفيه يف ��ضر�ئيل، وال �عرت��س لنا على ذلك، 
لكننا نعرت�س على �ملو�قف �للفظية �لتي يو��ضل حكام 
قطر �إعالنها، بينما ميار�ضون نقي�ضها، ويحاولون قدر 
��ضر�ئيل  يقيم عالقة مع  �لت�ضهري بكل من  ��ضتطاعتهم، 

لنفي ذلك عنهم.
حني قررت �لواليات �ملتحدة غزو �لعر�ق الطاحة �ضد�م 
ح�ضني، �نطلقت طائر�تها من قاعدة �لعيديد �جلوية يف 
�ضيخها  ومبباركة  �لقر�ضاوي  وب�ضر  �ضمع  حتت  قطر، 
�ليدين، يف حني كانت ف�ضائية �جلزيرة توظف  غا�ضل 
حتتفظ  ذ�كرتنا  ولعل  بالعملية،  للتنديد  قدر�تها  كل 
باللون �ال�ضود �لذي �رتدته مذيعات �جلزيرة يوم �إعد�م 
قبل  طائرة  �أه��د�ه  قطريًا  �ضيخًا  �أن  نذكر  مثلما  �ضد�م، 
�ضقوطه، ونحتار �إىل �ليوم يف �أن نعرف �إن كانت تلك 
�مل�ضيخة معه �أو �ضده، لكن موقفها ذلك �ضبيه مبوقفها من 
�ل�ضالم على بريي�س، وال يحتاج لتربير من �لقر�ضاوي، 
و�إن كان ذلك �إثمًا عند �ل�ضيخ �لقر�ضاوي فانه لن ينفع 
�آالف �ملر�ت، باملاء و�ل��رت�ب، الن  �ليدين  يف ذلك غ�ضل 
ت�ضنف  �لذين  �لكالب  بنجا�ضة  خا�ضة  �لن�ضيحة  هذه 

عن�ضرية مفتي �جلزيرة �ليهود يف ف�ضيلتها.
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اخلليل / الوكاالت 
�الثنني  �م�س   وقعت �ضد�مات �ضباح 
��ضر�ئيليني  وجنود  فل�ضطينيني  بني 
يف �خلليل )�ل�ضفة �لغربية( بعد قر�ر 
بنيامني  �ال�ضر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س 
يف  �البر�هيمي  �حل��رم  �ضم  نتانياهو 
قائمة  �ىل  عليها  �ملتنازع  �ملدينة  هذه 
ح�ضبما  ��ضر�ئيل،  يف  �الثرية  �ملو�قع 

ذكر مر��ضل وكالة فر�ن�س بر�س.
�ل�ضبان  من  ع�ضر�ت  �ن  �ملر��ضل  وقال 

باحلجارة  ر���ض��ق��و�  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني 
�لغاز  ب���اط���الق  رد  للجي�س  ح���اج���ز� 
قنابل �ضوتية.  للدموع و�لقاء  �مل�ضيل 
�لر�ضا�س  �ي�ضا  �جل��ن��ود  و��ضتخدم 

�ملطاط.
�بو�بها  و�مل��ت��اج��ر  �مل��د�ر���س  و�غلقت 

�حتجاجا و�علن ��ضر�ب يف �خلليل.
على  عزمه  �الح��د  نتانياهو  �علن  وقد 
�ن ي�ضم �ىل قائمة �ملو�قع �الثرية يف 
�لغربية  �ل�ضفة  ��ضر�ئيل، موقعني يف 

�مل��ح��ت��ل��ة )�خل��ل��ي��ل وب��ي��ت حل����م(، يف 
بني  و�لديني  �ل�ضيا�ضي  �لتوتر  �ضلب 

�لفل�ضطينيني و��ضر�ئيل.
وي��ق��ع ق��رب ر�ح��ي��ل ع��ل��ى م��دخ��ل بيت 
حلم قرب �لقد�س و�حلرم �البر�هيمي 
�لغربية  يف �خلليل يف جنوب �ل�ضفة 

�ملحتلة.
بالقر�ر  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  ون��ددت 

�ال�ضر�ئيلي.
�لفل�ضطينيني  �ملفاو�ضني  كبري  وق��ال 

بر�س  فر�ن�س  لوكالة  عريقات  �ضائب 
ب�ضدة  "ندين  باري�س  من  �ت�ضال  يف 
ه���ذ� �ل��ق��ر�ر �ل���ذي ي��وؤك��د م���رة �خرى 
على  �ال�ضر�ئيلية  �حل��ك��وم��ة  ����ض��ر�ر 
وفر�س  �الر���س  على  �حلقائق  فر�س 

مزيد من �المالء�ت �ال�ضر�ئيلية".
�عتبار  �ىل  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  ودع����ا 
كما  وباطل  �ضرعي  "غري  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ� 
وباطال  الغيا  �لقد�س  �ضم  قر�ر  �عترب 
�لقر�ر  ه��ذ�  �ن  خا�ضة  �ضرعي  وغ��ري 

مل�ضاعر  �����ض���ت���ف���ز�زي  �ال���ض��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لعامل  �ن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  �مل�����ض��ل��م��ني 

ولل�ضعب �لفل�ضطيني خا�ضة".
�لتنفيذية  �للجنة  د�ن���ت  جهتها،  م��ن 
"�لقر�ضنة �الحتاللية  �لتحرير  ملنظمة 
�لل�ضو�ضي"  و"�لقر�ر  �جلديدة" 
حمملة  ن���ت���ان���ي���اه���و،  �ت����خ����ذه  �ل������ذي 
"��ضر�ئيل وحدها تد�عيات هذ� �لقر�ر 

�الحتاليل".
�ل�ضلوك  "هذ�  �ن  �ل��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 

�ال�ضر�ئيلية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �مل��ت��و����ض��ل 
�ملتطرفة جتاه نهب �الر�س �لفل�ضطينية 
ياأتي  �ل��ت��اري��خ��ي و�ل��دي��ن��ي  وت��ر�ث��ه��ا 
لفر�س  �ملدمرة  �ضيا�ضتها  مع  من�ضجما 

حتقيق �ل�ضالم يف هذه �ملنطقة".
ودع�����ت ب����دوره����ا �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
بخطو�ت  "�لقيام  �ىل  وموؤ�ض�ضاته 
�ملنطقة  �إنقاذ  جتاه  وحازمة  ملمو�ضة 
�لنز�ع  م��ن  ج��دي��دة  دورة  دو�م���ة  م��ن 

و�ضفك �لدماء".
"تردد �ملجتمع  وحذرت �للجنة من �ن 
�ل���والي���ات  م��ق��دم��ت��ه  ويف  �ل�������دويل، 
��ضر�ئيل  ن��زع��ات  جل��م  يف  �مل��ت��ح��دة 
قيام  ��ض�س  وتقوي�س  �ال�ضتيطانية 
على  �مل�ضتقلة  �لفل�ضطينية  �ل��دول��ة 
تر�بها �لوطني و�الكتفاء بالدعوة �إىل 
�أدنى  توفري  دون  للمفاو�ضات  �لعودة 
�حلكومة  ي�ضجع  جناحها  متطلبات 
��ضتهتارها  مو��ضلة  على  �ال�ضر�ئيلية 

بال�ضرعية �لدولية وقر�ر�تها".
 م��ن ج��ه��ة �خ���رى �ع��ل��ن م�����ض��در طبي 
نا�ضطا  �ن  �الث��ن��ني  �م�����س  فل�ضطيني 
�جلناح  �لق�ضام  �لدين  عز  كتائب  يف 
�لع�ضكري حلركة حما�س، قتل و��ضيب 
يف  �نفجار  يف  خطرية  بجروح  �آخ��ر 
�حد مو�قع �لتدريب غرب خان يون�س 

جنوب قطاع غزة. 
وق����ال م��دي��ر �ال���ض��ع��اف و�ل���ط���و�رئ 
�ضياء  "�ل�ضاب  �ن  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 
 ( �ل��ي��وم  �ضباح  ��ضت�ضهد  �لكحلوت 
( و��ضيب �خر بجروح خطرية  �م�س 
يف �نفجار د�خلي وقع يف خان يون�س 

جنوب قطاع غزة".
يف  �لق�ضام  كتائب  �علنت  جهتها  م��ن 
�ضياء  �لق�ضامي  "��ضت�ضهاد  لها  بيان 
�ل��ك��ح��ل��وت م��ن خم��ي��م ج��ب��ال��ي��ا �ضمال 
جهادية  مهمة  تاأديته  �ثناء  غزة  قطاع 
م�ضو�ر  بعد  يون�س  خ��ان  مدينة  يف 
دوؤوب  وعمل  وم�ضرف  عظيم  جهادي 

وجهاد وت�ضحية".
وقع  �ن��ف��ج��ار�  �ن  ع��ي��ان  �ضهود  وق���ال 
�ضباح �ليوم )�م�س �الثنني( غرب خان 
يون�س جنوب قطاع غزة يف �حد موقع 

�لتدريب �ثر �نفجار د�خل �ملوقع. 

الربملان اللبناين يرف�ض تخفي�ض 
�سن االقرتاع من 21 اىل 18  عاما 

مقدي�شو / اف ب
 ذكرت م�ضادر متطابقة �م�س �ن ثالثة على �القل من 
�ملتمردين �ملفرت�ضني قتلو� م�ضاء �الحد يف �نفجار 
عنيف مل يعرف م�ضدره يف جنوب مقدي�ضو �لذي 

ي�ضيطر عليه متمردو حركة �ل�ضباب.
و��ضافت �مل�ضادر �ن �النفجار �لذي �ضمع دويه يف 
كافة �نحاء �لعا�ضمة، قد وقع يف حي حمرجديد، 

�حد �برز معاقل متمردي حركة �ل�ضباب.

جثث  "وجدنا  �ل�ضباب  حركة  يف  م�ضوؤول  و�ك��د 
ثالثة ��ضخا�س يف �ملكان �لذي وقع فيه �النفجار، 
ومل نتمكن بعد من حتديد هوياتهم". و��ضاف "ما 
زلنا جنري حتقيقا يف �حلادث، و�ضنك�ضف نتائج 

�لتحقيق يف وقت الحق".
من  بال�ضالح  مدججني  عنا�ضر  �ن  �ضهود  وذك��ر 
�مل��ن��ط��ق��ة، وق���د ��ضتقل  �ل�����ض��ب��اب ط��وق��و�  ح��رك��ة 
بع�ضهم �ضيار�ت جيب من نوع 4-4 ن�ضبت عليها 

�لنقل  ���ض��ي��ار�ت  م��رور  ومنعو�  ثقيلة  ر�ضا�ضات 
�مل�ضرتك و�ملارة.

�نفجار  �ضدى  "�ضمعنا  فرح  حممد  �ل�ضاهد  وقال 
عنيف يف �حلي وما زلنا جنهل �ل�ضبب حتى �الن. 
ز�لو� مينعون  ما  �ل�ضباب  لكن  ر�أيت ثالث جثث، 
�م�س   ( �ل�ضباح"  ه���ذ�  �مل��ن��ط��ق��ة  �ىل  �ل��و���ض��ول 

�الثنني(.
�ل��ث��اين م��ن نوعه يف �ملنطقة  وه��ذ� ه��و �حل���ادث 

يف  ��ضبوعني  منذ  �ملتمردون  عليها  ي�ضيطر  �لتي 
مقدي�ضو.

�نفجار  ��ضاب   ، �ضباط  من  ع�ضر  �لثاين  فم�ضاء 
مبنى  �ل��ع��ا���ض��م��ة(  )���ض��و�ح��ي  د�ن��ي��ل  يف  عنيف 
وقع  وق��د  جرحاهم.  ملعاجلة  �ل�ضباب  ي�ضتخدمه 
بعيد  عنه،  معلومات  تت�ضرب  مل  �ل��ذي  �النفجار 
ذكرت  كما  �ل�ضباب،  حركة  من  م�ضوؤولني  م��رور 

م�ضادر متطابقة.

طرابل�س / الوكاالت 
رج��ال  م��ن  ع�����ض��ر�ت  �ن  �ضحفية  ت��ق��اري��ر  ق��ال��ت 
�ل�ضرطة �لليبية �أحاطو� بال�ضفارة �ل�ضوي�ضرية يف 
طر�بل�س �م�س �الثنني بعد �أن وجهت ليبيا �نذ�ر� 
يحتميان  �ضوي�ضريني  بت�ضليم  ل�ضوي�ضر�  نهائيا 

بد�خلها.
وقال مر��ضل رويرتز من مكان �ل�ضفارة �نه �ضاهد 
�أحد �ل�ضوي�ضريني وهو ر�ضيد حمد�ين يخرج من 

�ملبنى ويركب �ضيارة قادها م�ضوؤولون ليبيون.
من جهتها قالت �ل�ضلطات �ل�ضوي�ضرية �م�س �الثنني 
م�ضوؤولية  من  هو  طر�بل�س  يف  �ضفارتها  �من  �ن 
�لبلد �مل�ضيف وذلك بعد تعزيز �الجر�ء�ت �المنية 

يف حميط �ل�ضفارة على خلفية توتر بني �لبلدين.
بيان  يف  �الحت���ادي���ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
مقت�ضب �ن "�من �ملمثليات �الجنبية هو د�ئما من 

م�ضوؤولية �لبلد �مل�ضيف".
�نهم  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ق��ال��و�  وك���ان �ضهود 
الحظو� "ح�ضور� �منيا غري عادي" منذ �الحد يف 

حميط �ل�ضفارة �ل�ضوي�ضرية يف ليبيا.
�الحد  م�����ض��اء  ه���ددت  �لليبية  �ل�ضلطات  وك��ان��ت 
�ل�ضفارة �ل�ضوي�ضرية �ذ�  "�جر�ء�ت" �ضد  باتخاذ 
�ليها،  جلاآ  �ثنني  �ضوي�ضريني  مبغادرة  ت�ضمح  مل 

بح�ضب وكالة �النباء �لليبية.
و�و�ضحت �لوكالة �ن �خلارجية �لليبية "��ضتدعت 
�الوروبي  �الحت��اد  دول  �ضفر�ء  �لبارحة  قبل  ليلة 
و�بلغتهم  �لعظمى  �جلماهريية  ل��دى  �ملعتمدين 
منت�ضف  ح��ت��ى  �ل�����ض��وي�����ض��ري��ة  �ل�����ض��ف��ارة  �م��ه��ال 
�لذي  �ل�ضوي�ضري  الخ��ر�ج  )�الث��ن��ني(  �م�س  نهار 
وت�ضليم  ف��ور�  �مل��غ��ادرة  من  لتمكينه  تربئته  متت 
لتنفيذ  �لق�ضائية  لل�ضرطة  �مل���د�ن  �ل�ضوي�ضري 

�لعقوبة".
كو�ضا  م��و���ض��ى  �لليبي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�ت��ه��م 
بانها  ���ض��وي�����ض��ر�  �ل��وك��ال��ة،  �وردت  م��ا  بح�ضب 
هذه  ووظفت  مقرها  ح�ضانة  ��ضتخد�م  "��ضاءت 
يف  عليها  �ملتعارف  �غر��ضها  غري  يف  �حل�ضانة 
�الإتفاقية  بذلك  منتهكة  �ل��دويل  و�لقانون  �لعرف 

�لدولية للعالقات �لدبلوما�ضية".
كما �تهمها بانها متنع خروج بريء وت�ضليم مد�ن 
�مل�ضاكل  من  �ملزيد  و�إثارة  �الأزمة  لت�ضعيد  "عمد� 

مع �جلانب �لليبي".
�ن  ن����رى   ، �مل���وق���ف  ه����ذ�  "�ز�ء  �ن����ه  و������ض����اف 
لتمكينه  �ل���ربيء  �إخ����ر�ج  علينا  يحتم  �ل��و�ج��ب 
عليه  �ملحكوم  وت�ضليم  ف��ور�  �ل��ب��الد  م��غ��ادرة  م��ن 
�ىل  م�ضري�  �لعقوبة"  لتنفيذ  �لق�ضائية  لل�ضرطة 
�ملطلبني  هذين  مع  �لتجاوب  ع��دم  حالة  "يف  �ن��ه 
باإتخاذ  ف�ضنقوم  �الثنني  يوم  نهار  منت�ضف  حتى 

�الإجر�ء�ت �لالزمة".
وال  �الزم��ة  ت�ضعيد  يتعمدون  "�نهم  كو�ضا  و�ك��د 
يجوز �طالقا لل�ضفارة �ن حتتجز هذين �ل�ضخ�ضني 

مهما كانت �ملربر�ت".
با�ضتمر�ر  �لقبول  ميكن  وال  �ضربنا  "نفد  وتابع 
هذه �ملمار�ضات وم�ضوؤوليتنا تقت�ضي باأن �لربيء 
البد  �مل��د�ن  و�ل�ضخ�س  حرية  بكل  ي�ضافر  �ن  البد 

ي�ضلم لل�ضرطة �لق�ضائية".

بروك�شل / اف ب
�عرب وزير �خلارجية �ال�ضباين ميغيل 
�نخيل مور�تينو�س �لذي تتوىل بالده 
رئا�ضة �الحتاد �الوروبي، �م�س �الثنني 
جو�ز�ت  ال�ضتخد�م  �لبالغ"  "قلقه  عن 
�ضفر �وروبية من قبل �ع�ضاء �ملجموعة 
يف  م�ضوؤوال  �غتالت  �نها  يعتقد  �لتي 

حما�س يف دبي.
�جتماع  �ث���ن���اء  م��ور�ت��ي��ن��و���س  وق����ال 
ل����وزر�ء خ��ارج��ي��ة �الحت����اد �الوروب����ي 
للغاية  ق��ل��ق��ون  "نحن  ب��روك�����ض��ل  يف 
ال�ضتخد�م جو�ز�ت �ضفر �وروبية وهي 
وثائق قانونية دقيقة، لغايات منافية ملا 

خ�ض�ضت له".
�جتماع  )يف  �الم��ر  "�ضنبحث  و��ضاف 
وزر�ء �خلارجية( و�آمل �ن ي�ضدر بيان 
هذ�  �ز�ء  )�الوروب���ي(  �لقلق  عن  يعرب 

�المر".
�ال�ضباين  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�ج����رى 
م��ع وزي���ر �خلارجية  �م�����س  حم��ادث��ات 
�لذي  ل��ي��ربم��ان  �ف��ي��غ��دور  �ال�ضر�ئيلي 
ي����زور ب��روك�����ض��ل، ف��ي��م��ا ي�����ض��ت��ب��ه بان 
جمموعة من �ملو�ضاد �غتالت �حد كو�در 

�جلناح �لع�ضكري حلما�س يف دبي.
�ع�ضاء  ف���ان  دب���ي  ���ض��رط��ة  وب��ح�����ض��ب 
�ملجموعة �لتي �غتالت حممود �ملبحوح 
�حد موؤ�ض�ضي �جلناح �لع�ضكري حلركة 
�لثاين يف فندق  حما�س يف 20 كانون 
يف دب����ي، ك���ان���و� ي��ح��م��ل��ون ج����و�ز�ت 
وفرن�ضية  و�يرلندية  بريطانية  �ضفر 

و�ملانية.
ود�ن وزير خارجية لوك�ضمبورغ جان 
ج��و�ز�ت  ��ضتخد�م  �ي�ضا  ��ضيلبورن 
قتل  ب�����ض��دة  د�ن  ك��م��ا  �وروب���ي���ة  ���ض��ف��ر 

�لقيادي يف حما�س.
�ىل  و���ض��ول��ه  ع��ن��د  لل�ضحافيني  وق���ال 
مكان  لها  يعد  مل  �عمال  "�نها  بروك�ضل 

يف �لقرن �حلادي و�لع�ضرين".
ورف�س �ن يتهم �ملو�ضاد موؤكد� �ضرورة 
�لفاعلني" �وال، لكنه ��ضار �ىل  "حتديد 
يف  �لق�ضية  هذه  بكرثة" عن  "�حلديث 

��ضر�ئيل.
و��ضاف �نه من وجهة �لنظر �الوروبية 
يجب �لعمل على "�ال ت�ضتخدم جو�ز�ت 
دبي  �ن  ور�أى  كهده".  الم���ور  �ضفرنا 
على  كهذ�  عمل  يرتكب  �ن  ت�ضتحق  "ال 

�ر��ضيها".
من جهة �خرى قالت تقارير �ن  مايكل 
�ملجموعة  �ىل  ينتمي  �لذي  بودنهامير 
يف  قياديا  �غتالت  بانها  ي�ضتبه  �لتي 
غام�س  ب�ضكل  دب��ي  يف  حما�س  حركة 
ح�ضبما   ، �خ��ت��ف��ى  ق���د  ����ض��ر�ئ��ي��ل  يف 
�حرونوت  ي��دي��ع��وت  �ضحيفة  ذك���رت 

�ال�ضر�ئيلية �م�س �الثنني.
و��ضافت �ل�ضحيفة �ن ��ضم بودنهامير 
�ملا�ضي  �ال�ضبوع  مكتوبا  ي��ز�ل  ال  ك��ان 
على لوحة عند مدخل عمارة مكاتب يف 

هرتزيليا �ضمال تل �بيب.
�الحد  �ختفى  بودنهامير  ��ضم  �ن  غري 
��ضتاأجرت  �ل��ت��ي  �ل�����ض��رك��ة  �ن  وت��ب��ني 

مكتبا يف هذه �لبناية �ملعزولة وهمية، 
�ضور�  ن�ضرت  �لتي  �ل�ضحيفة  بح�ضب 

تعزز ما �وردته.
تو�رى  �الغ��ت��ي��ال  ق�ضية  �ن���دالع  ومنذ 

�لرجل عن �النظار.
وكانت جملة دير �ضبيغل �الملانية ذكرت 
مايكل  ����ض��م��ه  �ضخ�ضا  �ن  جهتها  م��ن 
�ملا�ضي  حزير�ن  يف  ح�ضل  بودنهامير 

على جو�ز �ضفر �ملاين.
كولونيا  يف  �جل���و�ز  ه��ذ�  ت�ضليم  ومت 
غرب �ملانيا، لرجل �كد �ن ��ضمه مايكل 
��ضر�ئيليا  بودنهامير وقدم جو�ز �ضفر 

�ضادر يف 2008، بح�ضب �ضبيغل.
جو�ز  على  �حل�ضول  حقه  من  و��ضبح 
يف  يقيم  �ن��ه  �ك��د  �ن  بعد  �مل���اين  �ضفر 
كولونيا وقدم ن�ضخة من عقد زو�ج �حد 
من  لال�ضطهاد  ��ضرته  تعر�ضت  و�لديه 

قبل �لنازيني.
يف �الث���ن���اء ع����رثت و���ض��ائ��ل �الع����الم 
�ال���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ال���ض��ب��وع �مل��ا���ض��ي على 
بودنهامير  مايكل  يدعى  �آخ��ر  �ضخ�س 
ي��ح��م��ل �جل��ن�����ض��ي��ت��ني �ال���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
بر�ك  ب��ن��اي  يف  ويعي�س  و�الم��ريك��ي��ة 

قرب تل �بيب.
ديني  متطرف  وهو  �الخ��ري  هذ�  ونفى 
وو�لد ��ضرة كبرية، قطعيا �ي عالقة له 

بالق�ضية.
�ل�ضخ�س  ���ض��يء  يف  ي�ضبه  ال  �ن��ه  كما 
�ل��ذي يحمل �ال���ض��م ذ�ت��ه �لذي  �ل��ث��اين 

ن�ضرت �ضورته �ضرطة دبي.

�سفر  جوازات  " ال�ســــتخدام  االحتاد " قلق 
اوروبية باغتيال املبحوح

ال���������������ش�������رط�������ة ال������ل������ي������ب������ي������ة ت�����ط�����وق�����ه�����ا

طرابل�ض تنذر �سفارة �سوي�سرا بت�سليم مطلوبني اثنني احتميا بها

ـــة الــ�ــســبــاب مبــقــديــ�ــســو ـــرك ــة مـــتـــمـــردي ح ــق ــط ــن ــف يف م ــي ــن انـــفـــجـــار ع

قبيل  دارفور  مهاجمته  ينفي  ال�سوداين  اجلي�ض 
وقف اإطالق النار

اخلرطوم / الوكاالت 
نفى �جلي�س �ل�ضود�ين ما ذكرته م�ضادر يف حركة �لعدل و�مل�ضاو�ة �ملتمردة يف 
د�رفور و�أخرى تابعة لالأمم �ملتحدة عن حدوث ��ضتباك بينه وبني م�ضلحي �حلركة 
وذلك قبل �ضاعات من �تفاق �لطرفني على وقف �إطالق �لنار وتوقيع �تفاق ميهد 
�لطريق الإجر�ء حمادثات �ل�ضالم.وكانت �حلركة قد �أعلنت �أنها �ضدت هجوما �ضنه 

�جلي�س ع�ضر �ل�ضبت على �ملنطقة �لو�قعة بني �ضريبا و�ضيليا يف غرب د�رفور.
حتديد  ي�ضتطع  مل  �أن��ه  �إال  �ال�ضتباك  ح��دوث  �ملتحدة  �الأمم  يف  م�ضدر  �أك��د  فيما 
�ال�ضتباك خرقا التفاق �حلكومة  ذلك  فيه.وال يعترب  �ملنت�ضر  �أو  بالهجوم  �لبادئ 
و�حلركة و�لتي �أعلن عنها يف جنامينا عا�ضمة ت�ضاد م�ضاء �ل�ضبت، �إال �أنه ي�ضري 

�إىل �لتحديات �أمام �جلهود �لر�مية �إىل �إنهاء �لنز�ع.

بريوت / الوكاالت 
عقدت  جل�ضة  خالل  �للبناين  �لربملان  رف�س   
�ضن  خلف�س  ق��ان��ون  م�ضروع  �الث��ن��ني  �م�����س 
يثري  ك���ان  ع��ام��ا   18 �ىل   21 م���ن  �الق�����رت�ع 
يخ�ضون،  �ل��ذي��ن  �مل�ضيحيني  ل��دى  خم���اوف 
تغيري�  �ل���دمي���وغ���ر�يف،  ل��رت�ج��ع��ه��م  ن��ظ��ر� 
�مل�ضلمني  مع  �ل�ضلطة  تقا�ضم  لنظام  تدريجيا 

�لذين يتم�ضكون به.
مقعد�   128 ي�ضم  �ل��ذي  �ملجل�س  رف�س  وق��د 
�مل�ضروع ب66 �ضوتا مقابل 34 نائبا عربو� 
ع��ن ت��اأي��ي��ده��م ل��ه و�م��ت��ن��ع ن��ائ��ب و�ح����د عن 
�لت�ضويت، بعد حو�ىل �ضنة على �قر�ر جمل�س 

�لوزر�ء �مل�ضروع لتعديل مادة د�ضتورية بهدف 
كل  وكانت  لالقرت�ع.  �لقانونية  �ل�ضن  خف�س 
�ملوؤ�ضر�ت تدل على �متناع �لنو�ب �مل�ضيحيني 
ب�ضبب  �مل�����ض��روع  ه���ذ�  ع��ل��ى  �لت�ضويت  ع��ن 
�القرت�ع  �ضن  خف�س  ي�ضجع  �ن  من  خم��اوف 
دقة  �كرث  ب�ضكل  يعك�س  بتمثيل  �ملطالبة  على 
بول  لبنان.وقال  يف  �ل��دمي��وغ��ر�يف  �ل��و�ق��ع 
�الو�ضط  لل�ضرق  كارنيغي  مركز  مدير  �ضامل 
�لذي يتخذ من بريوت مقر� له لوكالة فر�ن�س 
بر�س �ن �مل�ضيحيني كانو� يخ�ضون �ن "يكون 
يف  �لنظر  الع��ادة  �وىل  خطوة  �مل�ضروع  هذ� 

جممل �لنظام �ل�ضيا�ضي يف �لبالد".


