
مبارك،  ح�سني  املخلوع  الرئي�س  عهد   *
م�سرتكة  اإ�سرتاتيجية  ر�ؤي��ة  هناك  كانت 
للواليات املتحدة �م�سر .. هل �ست�ستمر 

يف العمل �فق هذه الر�ؤية؟
االإ�سرتاتيجية  الر�ؤية  على  يعتمد  هذا   -
�ستنا�سب  ك���ان���ت  اإذا  �م�����ا  ن��ف�����س��ه��ا، 
اأ�ق����ات  ف��ف��ي   . ال  اأم  اجل���دي���دة  امل��رح��ل��ة 
النظر  اإع����ادة  يتعني  ال��ك��رى  ال��ت��غ��رات 
من  بد  فال  هنا  �م��ن  االإ�سرتاتيجية،  يف 
االإ�سرتاتيجية.  ه���ذه  حم���ا�ر  م��راج��ع��ة 
�ما دامت هناك حاجة ال�ستمرار �تعزيز 
املتحدة،  �الواليات  م�سر  بني  العالقات 
فال بد اإذن من اأخذ التغيرات التي جتري 

يف العامل العربي يف االعتبار.
اأن  ذل��ك  االإي��ج��اب��ي يعني  �م��ن اجل��ان��ب 
�ست�ستمران يف  املتحدة  �الواليات  م�سر 
مع  �لكن  �الت�سا�ر،  �التفاهم  التعا�ن 
دميقراطية  هناك  اأن  االعتبار  يف  االأخ��ذ 
نا�سئة، �اأن االأمر مل يعد يجري كال�سابق 
�احد  ل�سخ�س  تليفونية  مكاملة  مبجرد 

ميلك �حده االإجابة بنعم اأ� ال .
ي�سعر�ن  �ا�سنطون  يف  امل�سوؤ�لون   *
بالقلق اإزاء التغرات التي ت�سهدها عالقة 

م�سر باإيران .. كيف ترى ذلك ؟
ينبغي  للعرب، �ال  ع��د�ا  لي�ست  اإي��ران   -
من  الكثر  لدينا  فنحن   . كذلك  تكون  اأن 
بوجود  جننيها  اأن  ميكن  التي  املكا�سب، 
عالقات �سلمية، اأ� عالقات اأقل توترا مع 

اإيران .
معاهدة ال�سالم

على  حتافظ  هل  رئي�سا،  اأ�سبحت  اإذا   *
معاهدة ال�سالم مع اإ�سرائيل ؟

-املعاهدة معاهدة. �بالن�سبة لنا املعاهدة 
ال�سالم،  اإقرار  اأجل  مت توقيعها �هي من 

االآخر،  اجلانب  على  يعتمد  االأم��ر  �لكن 
فاإذا �ساألتني ما هي طبيعة العالقات التي 
�ستكون بني العرب �اإ�سرائيل، فاإنني اأ�د 
ال�سالم  ملا جاء يف مبادرة  اأراها �فقا  اأن 
حددت  �ال��ت��ي    2002 ع��ام  يف  العربية 
موقف العرب  �من بينهم م�سر بالطبع - 

من ال�سالم مع اإ�سرائيل.
جناح  ف��ر���س  اإزاء  بالقلق  ت�سعر  ه��ل   *
اجل���م���اع���ات ال��ع��ل��م��ان��ي��ة يف م�����س��ر يف 

االنتخابات الرملانية املقبلة ؟
انتخابات  جت��ري  اأن  الواجب  من  ك��ان   -
الرئا�سة قبل الرملانية، �كان من الواجب 
لكي  جديد،  مدين  رئي�س  انتخاب  يتم  اأن 
يقود �ي�سرف على عملية �سياغة م�سودة 
د���س��ت��ور ج��دي��د  ل��ل��ب��الد، �حت��دي��د م�سار 
ذلك  بعد  يتم  ث��م  اجل��دي��دة،  اجلمهورية 

اإجراء االنتخابات الرملانية .
االأقباط �ال�سلفيون

* هل تخ�سى فوز االإخوان امل�سلمني حال 
اإجراء االنتخابات يف �سبتمر؟

فهناك   . ميكنهم  ال  �ق��د  الفوز  ميكنهم   -
اأخ��رى  ت�سارع اخلطى لكي تعد  اأط��راف 
نف�سها جيدا لالنتخابات، �لكنني ال اأعتقد 
اأن  هذه االأطراف اأ� القوى االأخرى متلك 
الأنف�سها  حتجز  لكي  الوقت  من  يكفي  ما 

مقاعد يف الرملان املقبل . 
الطائفي  العنف  اإزاء  بالقلق  ت�سعر  * هل 
ال�سلفيني  ب���ني  االآن  م�����س��ر  يف  ال���دائ���ر 

�االأقباط ؟
- كل هذه االأحداث ال�سلبية نتيجة ل�سوء 
النظام  �البالد حتت حكم  املجتمع  اإدارة 
ال�سابق . فم�سر كمجتمع م�ستنر مل يكن 
لها اأن ت�سهد مثل هذا الت�ساحن الطائفي .

* البع�س يقول اإن اأجهزة االأمن ال�سابقة 

هي امل�سوؤ�لة عن اإثارة حفيظة ال�سلفيني 
.. ما راأيك ؟

اأنا   . م�سكلة  لدينا  اأن��ن��ا  ه��ي  احلقيقة   -
متاأكد من اأن اأغلبية امل�سريني ال يريد�ن 
اأن ير�ا مثل هذا النزاع القائم على الدين 

اأ� الطائفية .
�سلطات الرئي�س

النظام  حيث  ال��وراء  اإىل  تنظر  عندما   *
يف  الرئي�سة  امل�سكلة  كانت  ماذا  ال�سابق، 

اعتقادك ؟
ال�سابق  النظام  ارتكبه  انتهاك  اأخطر   -
هو االجتاه خلالفة مبارك، �لوال الثورة 
لكان توريث احلكم  يناير  التي قامت يف 
يونيو، حيث  اأ�  مايو،  الرئي�س يف  البن 
كان النظام ) مبارك ( �سيعلن تر�سيح ابن 
اأحد  يكن  �مل   ) مبارك  جمال   ( الرئي�س 

�سيقبل ذلك .
* هل كان مبارك فا�سدا ؟

يف  بجدية  ه��ذا  �سياأخذ  ال��ع��ام  النائب   -
ال�سعب عما حدث يف  اعتباره، ��سيخر 

م�سر .
* هل اأنت مع حماكمة مبارك ؟

- ال بد من التحقيق يف اأي اتهام .
* عودة اإىل العالقات امل�سرية االأمريكية، 

كيف �ستتغر ؟
- لقد �سارت م�سر مبارك يف عالقاتها مع 
اأمريكا على نحو مل يقبله ال�سعب امل�سري، 
العرب  عالقة  اأن  على  تقوم  كانت  الأن��ه��ا 
الفل�سطينية  �الق�سية  ���س��يء،  باأمريكا 
. �اإغ��الق معر رف��ح �فر�س  اآخ��ر  �سيء 
.�كان  ال�سعب  يقبله  مل  غزة  على  ح�سار 
ن�سر �ن�ستخدم عالقتنا  اأن  علينا  ينبغي 
فتح  اأج���ل  م��ن   ، اإ���س��رائ��ي��ل �ن�سغط  م��ع 
املفر��س  للح�سار  ح��د  �����س��ع  املعابر 

الذي  كله،  ال��ع��امل  راأي  �ه��ذا  غ��زة،  على 
الفل�سطينيني،  عن  املعاناة  برفع  يطالب 
هذه  م��ع  يكن  مل  ال�سابق  ال��ن��ظ��ام  �ل��ك��ن 

الر�ؤية.
* االآن �قد اأتيتم بحما�س اإىل القاهرة .. 

ما راأيكم ؟
اإرهابية  كمنظمة  حما�س  اإىل  النظر   -
كذلك،  لي�ست  �االأغلبية  تعميم  نظرة  هي 
�اأن تكون اإرهابيا ال يعني اأن تكون هذه 

��سمة عار لالأبد .
الثورات العربية

ال��ذي �سيحدث يف راأي��ك يف �سوريا  * ما 
�اليمن ؟

�سيحدث  مب��ا  ال��ت��ن��ب��وؤ  الأح����د  مي��ك��ن  ال   -
�لكنني اآمل اأن يكون اإقرار الدميقراطية 
العامل  ام��ت��داد  على  يجري  م��ا  نهاية  ه��و 

العربي .
* هل �سرتي هذا اليوم ؟

يناير  كنا نتوقع ما حدث يف 25  - �هل 
بهذا ال�سكل الذي جرى به .

بدرجة  ال�سعبي  بالقبول  حتظى  ه��ل   *
اأكر من حممد الرادعي ؟

النا�س  م�ساعر  �اأدرك  هنا  ع�ست  لقد   -
�ما يريد�ن �ما يحيون �ما ال يريد�ن 
�ما ال يحبون، �متى يت�ساحمون، �متى 
منها،  �سخ�سا  حتتاج  م�سر   .. يرف�سون 

جزءا ال يتجزاأ منها .
بعيدا عن  ير�نك  الذين  تقول عن  ماذا   *

�سفوف جيل ال�سباب ؟
- اأعتقد اأن بالدنا حتتاج اخلرة يف هذه 
�ساأر�سح  اأنني  اأعلنت  فقد  �لذلك  املرحلة، 
ا�سمح  لكي  �اح��دة  رئا�سية  لفرتة  نف�سي 
ال�سلطة،  اإىل  بالو�سول  ال�سباب  جليل 

�لكن علينا اأ�ال متهيد ال�ساحة لذلك

ن�سرت �سحيفة بريطانية تفا�سيل جديدة عما تقول اإنه االأ�سلوب 
اأ�سامة بن الدن  املقتول  القاعدة  الذي كان يعتمده زعيم تنظيم 
يف اختيار ز�جاته، �ا�ستخدام بع�س م�ساعديه لت�سهيل ز�اجه 

منهن.
�تقول �سحيفة الغارديان اإنه يف �سبتمر/ اأيلول العام 1999 
اإ�سماعيل،  �سعيد  حممد  ر�ساد  ال�سيخ  اليمني  الدين  رجل  تلقى 
مكاملة  اأفغان�ستان،  يف  البارزين  القاعدة  تنظيم  اأع�ساء  اأح��د 
باختيار  فيها  كلفه  الدن  بن  اأ�سامة  القاعدة  زعيم  من  هاتفية 

ز�جة له.
�كان ر�ساد، �هو من املقربني لنب الدن، ي�سغي له �هو ي�سف 
له ما ي�سبو اليه الرجل من توفر ال�سفات املطلوبة ب� "الز�جة 

ال�ساحلة القادمة".

كلفه  الذي  لل�سخ�س  بال�سحيفة  املقال  يورد  كما  بن الدن  �قال 
باملهمة: "يجب اأن تكون تقية �ملتزمة بواجباتها، �اأن يرتا�ح 
باالأخالق  تت�سف  اأن  يجب  كما  �سنة.   18�  16 ب��ني  عمرها 
يجب  كله،  ذلك  �ف��وق  عفيفة.  اأ�سرة  من  تكون  �اأن  احلميدة، 
اأن تتحلى بال�سر، خ�سو�سا �اأن عليها تفهم ظر�يف اخلا�سة 

�تتحملها."
�حل�سن حظ ر�ساد، فاإنه كان يعرف تلك الفتاة التي تتوفر فيها 
اجلديدة.  القاعدة  زعيم  ز�جة  لتكون  �ال�سر�ط  ال�سفات  تلك 
اإبنة  اأمل ال�سداح، الفتاة اليمنية ذات ال 17 ربيعا، �هي  اإنها 

موظف حكومي من الطالب ال�سابقني لنب الدن.
يجد  ال�سحيفة،  تورد  كما  �سنوات،   10 من  اأكرث  �بعد  �االآن، 
لتنظيم  املوالني  اأ�سد  باأنه من  نف�سه  الذي ي�سف  ر�ساد،  ال�سيخ 

القاعدة يف اليمن، نف�سه يف موقف ميلي عليه العمل على اإطالق 
الباك�ستانية،  ال�سلطات  اللذين حتتجزهما  اأمل �ابنتها،  �سراح 

��سمان عودتهما اىل اليمن.
ما  اإذا  خ�سو�سا  اليمن،  اىل  عودتها  من  يخ�سى  من  هناك  لكن 
�سلمت اىل الرئي�س اليمني علي عبدالله �سالح، الذي قد ي�سلمها 
بد�ره اىل ال�سلطات االأمريكية التي ترغب يف التحقيق معها، 

كما يرد يف التقرير الذي ن�سرته الغارديان.
ترتيب الز�اج

اإب  ر�ساد اىل موطنه يف حمافظة  ال�سيخ  عاد  العام 2000  يف 
الفتاة ��سرح  ال��ز�اج. �زار  اأمر  اليمن لرتتيب  بجنوب غربي 
كرثة  خ�سو�سا  �يعي�س،  يبد�  �كيف  الدن  بن  يكون  من  لها 
تنقالته، اإ�سافة اإىل اأن ال�سلطات االأمريكية م�ستمرة يف البحث 

حتويل  مت  الدن،  بنب  باالقرتان  اأم��ل  قبول  العتقاله.�بعد  عنه 
مهرها البالغ 5 االآف د�الر اىل اأ�سرتها يف اليمن، حيث اأقيمت 

االحتفاالت، قبيل مغادرتها اىل افغان�ستان.
جدير  الدن  ب��ن  اأ���س��رة  اف���راد  م�سر  اأن  ر���س��اد  ال�سيخ  �ي���رى 
باالهتمام ذاته الذي يحظى به مقتل بن الدن نف�سه، "اإن مل يكن 

اأكرث."
يذكر اأنه بعد مقتل بن الدن على يف املنزل الذي يقطن فيه يف 
جوا،  حممولة  خا�سة  اأمريكية  قوات  يد  على  اآب��اد  اآبت  منطقة 
من  �ع��ددا  ز�ج��ات��ه  من  ث��الث  الباك�ستانية  ال�سلطات  اعتقلت 

اأبنائه.
�طلبت الواليات املتحدة ال�سماح ملحققني اأمريكيني با�ستجواب 

الز�جات الالتي كن معه يف املنزل

�إذ� �نتخب��ت لن �أك��ون مع �أمري��كا رئي�س��ا بالتليفون
يف حديث الأ�سئلة ال�سعبة ..  عمرو مو�سى ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست:

ن��ه��اي��ة ال���دك���ت���ات���وري���ات ال��ع��رب��ي��ة

ملحق يومي ي�سدر مع جريدة 

يوزع جمانًا

الفجر؟

 مر�سحو الرئا�سة يف م�سر 
اأ�سبحوا مادة خ�سبة 

لل�سحافة العاملية، ولكن 
بالن�سبة لل�سحافة الأمريكية 

باتوا مادة اأ�سا�سية مقررة 
على كل ال�سحف واملجالت 

نظرا للعالقات اخلا�سة " 
غري الطبيعية " التي تربط 

البلدين، ويف هذا ال�سياق 
اأجرت ليل وميوث مرا�سلة 
�سحيفة " وا�سنطون بو�ست 

احلوار  هذا  القاهرة  " يف 
مع عمرو مو�سى اأحد اأبرز 

املر�سحني وهذا ن�سه :

القاهرة/ وكالت

العا�سرة  ال�ساعة  يف  مبارك  ح�سني  حممد  ال�سابق  الرئي�س  مع  التحقيقات  ب��داأت 
 45 جت���ا�زت  لفرتة  امل��دة  ه��ذه  خ��الل  توقفت  �ساعات   5 مل��دة  �ا�ستمرت  �سباحا 
حمامي  التحقيقات  ح�سر    .. ملبارك  امل�ستقرة  غر  ال�سحية  احلالة  ب�سبب  دقيقة 
ثابت �حممود اجلمال  الديب  �مل حت�سر ز�جته �سوزان  فريد  ال�سابق  الرئي�س 
�سهره التحقيقات رغم �جودهما يف امل�ست�سفى   كما تواجد الفريق الطبي املعالج 
ملدة   التوقف  املحققني  االطباء من  التحقيق   حيث طلب  با�ستمرار طوال فرتة  له 
ا�ستغرقت 45 دقيقة  حيث ا�سيب مبارك بحالة هبوط �سديدة  قبل ان يتمكن االطباء 
من ال�سيطرة علي الو�سع   ليعود ال�ستكمال التحقيقات  �غادر فريق املحققني بعد 
انتهاء التحقيقات متوجهني اىل القاهرة ..� ان مبارك مل يتطرق اإىل مو�سوع نقله 
اىل القاهرة. كما ان الرئي�س ال�سابق قد اجرى مكاملة تليفونية ا�ستمرت اكرث من 15 
دقيقة بنجليه جمال �عالء   عقب انتهاء التحقيق معهم يف ق�سايا ب�ساأن ممتلكاتهما 
يف  بالتدخل  اليهم  اتهامات  �توجيه  �سرائها،   �اأ�سعار  �العقارات  االأرا�سي  من 
يف  �تدخلهما  الإ�سرائيل،  الغاز  ت�سدير  �ع��م��والت  م�سر،  دي��ون  �سداد  برنامج 
ل�سركات  التابعة  التوكيالت  بع�س  يف  االإجبارية  بال�سراكة  خا�سة  مو�سوعات 
�سركات  خ�سخ�سة  مبو�سوعات  منهما  كل  �سلة  �م��دى  م�سر،  يف  تعمل  اأجنبية 
قطاع االأعمال، �ظل الرئي�س ال�سابق طوال املكاملة ي�سد من اأزرهما ، �يقول لهما " 
�سد�ا حيلكم �ربنا هيفرج كربكم " كما طماأنهم على �سحته  �ظل يبكي بعد انتهاء 
الد�يل �بالتحديد يف  ال�سيخ  �سرم  ام�س اىل م�ست�سفى  ا�ل  كما ح�سر   .. املكاملة 
متام ال�ساعة الثامنة �الن�سف م�ساء  كل من فريد الديب حمامي الرئي�س ال�سابق  
حممود اجلمال �الد خديجة اجلمال ز�جة ابنه جمال مبارك  لطماأنته على ��سع 
جمال �عالء يف التحقيقات  �مل�ساعدته يف جتهيز رد�د على فريق النيابة �تعريفه 

بتطورات �جمريات �سر الق�سية التي �سيتم التحقيق معه فيها

 اإ�سالم اآباد- الأملانية
  

لعمالء  ال�سماح  م�ساألة  م��ن  موقفها  باك�ستان  غ��رت 
الراحل  القاعدة  تنظيم  زعيم  اأرامل  مبقابلة  اأمريكيني 

اأ�سامة بن الدن.
يف  مليك  رح��م��ان  الباك�ستاين  الداخلية  �زي��ر  �ق��ال 
االأمريكية  اإن" االإخبارية  اإن  "�سي  ملحطة  ت�سريحات 
االربعاء ردا على �سوؤال حول هذا املو�سوع: "بالطبع 
�سيتم ال�سماح بهذا االأمر". �ردا على �سوؤال حول ما اإذا 
كانت باك�ستان قد فكرت يف منع االت�سال بني العمالء 
الباك�ستاين:  الوزير  قال  بن الدن  �اأرام��ل  االأمريكيني 
املعلومات  ه��ذه  م�ساركة  من  مينع  ما  لدينا  "لي�س 
نحن من�سي  ه��ذا؟  نفعل  مل��اذا  )االأم��ري��ك��ي��ون(..  معكم 

يف حرب ك�سركاء".
ذكرت  ق��د  اإ�س" االأم��ري��ك��ي��ة  ب��ي  "�سي  حم��ط��ة  ك��ان��ت 
بن  اأرام���ل  ا�ستجواب  يعتزمون  اأمريكيني  عمالء  اأن 
اخلارجية  �زارة  �كيل  �لكن  �سخ�سي،  ب�سكل  الدن 
بالده  �سماح  لينفي  خ��رج  ب�سر  �سلمان  الباك�ستانية 
ر�سمي  بطلب  تتقدم  مل  اأمريكا  اإن  �ق��ال  االأم���ر،  بهذا 

ملقابلة اأرامل بن الدن.
للبحرية  ت��اب��ع  ال���ق���وات اخل��ا���س��ة  ف��ري��ق م��ن  �ك����ان 
بن  فيه  يختبئ  جممع  على  هجوما  �سن  قد  االأمريكية 
كان  اأن��ه  ت��ردد  ال��ذي  القاعدة  تنظيم  قائد  �قتل  الدن، 
النارية  االأ�سلحة  فيه  ا�ستخدمت  ا�ستباك  بعد  اأع��زل، 
مع رجال اآخرين يف املنزل، ثم غادرت القوة االأمريكية 
يف  دفنها  جرى  التي  الدن  بن  جثة  �بحوزتها  املنزل 
البحر. �تردد �فقا لر�ايات اأمريكية اأن اإحدى ز�جات 

بن الدن اأ�سيبت يف الغارة

وا�سنطن/وكالت 
 

بن  اغتيال  عملية  يف  جديدة  اأ�سرار  تك�سفت 
الدن التي اأطلق عليها ا�سم "جر�نيمو". فقد 
الرئي�س  ان  تاميز  نيويورك  �سحيفة  ذك��رت 
االمريكي باراك ا�باما ا�سدر اأمرًا باأن يكون 
كبرا مبا  العملية  لتنفيذ  ار�سل  الذي  الفريق 
القوات  مواجهة  من  يتمكن  لكي  الكفاية  فيه 

الباك�ستانية يف حال قامت بالتدخل. 
اأمريكي  م�����س��وؤ�ل  ���س��رح  اآخ���ر،  �سعيد  على 
االن  م�ستعدة  ت��ب��د�  ب��اك�����س��ت��ان  ب���ان  م��ط��ل��ع 
اأرام���ل  مبقابلة  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  لل�سماح 
تنظيم  زعيم  مع  كن  الالئي  الثالث  الدن  بن 
القاعدة عندما قتل اال�سبوع املا�سي. �اأ�ساف 
ان االأرام����ل ال��ث��الث �ع���دة اط��ف��ال ك��ان��وا من 
القوات  احتجزتهم  �سخ�سا   16 ا�   15 ب��ني 
بني  �من  االغتيال.   عملية  بعد  الباك�ستانية 
مينية  �ه��ن  الدن  بن  اأرام���ل  اعتقلتهم  الذين 
باك�ستانيون  حمققون  �ق��ال  ��سعوديتان. 
درجة  على  كانتا  ال�سعوديتني  امل��راأت��ني  ان 
التعليم حيث حتمل احداهن درجة  عالية من 
�تقول  االإ�سالمية.  ال�سريعة  يف  الدكتوراه 

�كالة ر�يرتز اأن بن الدن فر�س على نحو 16 
طفال كانوا يقيمون معه يف خمبئه بباك�ستان 
الدرا�سة باملنزل حتت مراقبته للمحافظة على 
بن  احفاد  من  اأربعة  االطفال  �ب��ني  ال�سرية. 
الدن. �قتل اأحد اأبنائه يف الهجوم مع رجلني 

اآخرين.
ديلي مر�ر  ذكرت �سحيفة  اخ��رى،  من جهة 
"اأبوت  يف  الدن،  بن  خمباأ  ب��اأن  الريطانية 
اباد" بباك�ستان �سيتم تدمره ملنع حتوله اإىل 
مزار، بعد تدفق االآالف من الز�ار عليه خالل 

عطلة نهاية االأ�سبوع املا�سي.
اجل���اردي���ان   �سحيفة  ذك���رت  ج��ان��ب��ه��ا،  �م���ن 
داخل  الدن  بن  ت�سفية  عملية  اإن  الريطانية 
اتفاق  مبوجب  متت  الباك�ستانية،  االأرا�سي 
�سري منذ قرابة ع�سرة اأعوام يفو�س الواليات 
املتحدة حق تنفيذ مهمة اأحادية داخل البالد. 
اأمريكيني  م�سوؤ�لني  ع��ن  ال�سحيفة  �نقلت 
اجلرنال  ب��ني  مت  االت��ف��اق  اأن  �باك�ستانيني، 
ال�سابق  ب��اك�����س��ت��ان  رئ��ي�����س  م�����س��رف  ب��ر�ي��ز 
بو�س،  ج��ورج  ال�سابق  االأمريكي  �الرئي�س 
"تورا بورا" من  اإثر فرار بن الدن من جبال 

�جه الغز� االأمريكي الأفغان�ستان.

اأ�سرار مثرية عن عملية "جريونيمو"

�أوباما �أمر فريق ت�سفية بن الدن بالت�سدي للقو�ت �لباك�ستانية 
�إذ� تدخلت ملنع �عتقاله

�لتحقيق مع مبارك ��ستغرق 
٥�ساعات وتوقف ٥٤ دقيقة 

ب�سبب �إ�سابته بهبوط

باك�ستان تغري موقفها 
وت�سمح للأمريكيني 

مبقابلة �أر�مل بن الدن

زوج����ات����ه  ي���خ���ت���ار  الدن  ب����ن  �أ�����س����ام����ة  ك�����ان  ك���ي���ف 

�سرتا�سبورغ/ رويرتز

تعر�ست �سفحة الرملان اال�ر�بي على 
االربعاء  الثالثاء  ليل  فاي�سبوك  موقع 
اىل هجوم قرا�سنة �سوريني من ان�سار 
ان  بعد  اال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
اقر االحتاد اال�ر�ب��ي عقوبات �سد 13 

�سخ�سا من املقربني اليه.
الهجوم  ال��رمل��ان  با�سم  متحدث  �اك���د 
خوادم  عمل  على  يوؤثر  مل  ان��ه  مو�سحا 
االعالم  جهاز  �اكد  اال�ر�ب��ي.  الرملان 

�سفحته  ع��ل��ى  اال�ر�ب�����ي  ال��رمل��ان  يف 
على فاي�سبوك "اننا نحقق يف ما حدث، 
حيث يبد� ان هجمات م�سابهة ا�ستهدفت 
ما  االبي�س،  كالبيت  اخ��رى  موؤ�س�سات 

ي�سر اىل عملية من�سقة".
من  �سخمة  ملوجة  تعر�س  انه  �ا�ساف 
التعليقات املوؤيدة لب�سار اال�سد �حكومته 
"ب�سورة كثيفة التواتر �من عدد حمدد 
من مت�سفحي االنرتنت". �تابع الرملان 
"حرية  للمت�سفحني  ان  من  بالرغم  ان��ه 
فال  ال�سفحة،  على  ارائ��ه��م  ع��ن  التعبر 
الهجوم"  من  النوع  بهذا  القبول  ميكننا 

التعليقات  حم���و  ق����رر  ان����ه  م��و���س��ح��ا 
املعنية.

الثالثاء  اال�ر�ب�������ي  ال���رمل���ان  �ن�����س��ر 
�سوريا  م�����س��وؤ�ال   13 ب��ا���س��م��اء  الئ��ح��ة 
الوح�سي  القمع  عن  م�سوؤ�لني  اعتر�ا 
للمتظاهرين �يت�سدرهم �سقيق الرئي�س 
ال�����س��وري م��اه��ر اال���س��د، ق��ائ��د احلر�س 
اخلارجية  �زي��رة  �اعلنت  اجلمهوري. 
االربعاء  ا���س��ت��ون  ك��اث��ري��ن  اال�ر�ب���ي���ة 
على  العقوبات  مراجعة  يف  البحث  عن 
النظام ال�سوري ملمار�سة "اق�سى قدر من 

ال�سغط ال�سيا�سي املمكن" على اال�سد

باري�س/ ا.ف.ب
 

اخل���ارج���ي���ة  �زارة  اع���ل���ن���ت   
على  ردا  االرب���ع���اء  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

الليبي  العقيد  م�سر  ع��ن  ���س��وؤال 
ايا  الليبي  التلفزيون  يبث  مل  ال��ذي 
ال  ان��ه  اي��ام،  ع�سرة  منذ  �سوره  من 

تتوافر لفرن�سا معلومات تتعلق 
بو�سع معمر القذايف.

�قال املتحدث با�سم الوزارة 
"لي�ست  ف����ال����ر�،  ب���رن���ار 

الو�سع  ع��ن  معلومات  ل��دي 
ال�سخ�سي للقذايف".

باأننا  "اذكركم  �ا���س��اف 
ق���ط���ع���ن���ا االت���������س����االت 

القذايف  املبا�سرة مع نظام  الر�سمية 
�ترحيل  ���س��ف��ارت��ن��ا  اغ���الق  م��ن��ذ 
الدبلوما�سيني يف 26  املوظفني 

�سباط/ فراير".
االطل�سي  �سمال  حلف  زاد  �ق��د 
عمليات  م��ن  االخ����رة  االي����ام  يف 
الق�سف على طرابل�س، موؤكدا انه ال 
ي�ستهدف علنا الزعيم الليبي بل اهدافا 

ع�سكرية فقط.
قتل  اب��ري��ل،  ني�سان/   30 �يف 
�ثالثة  الليبي  العقيد  ابناء  احد 
للحلف  ق�سف  خالل  احفاده  من 
قبل  قال  القذايف  االطل�سي. �كان 
�ساعات من عملية الق�سف تلك انه ال 

ينوي التخلي عن ال�سلطة..

�سوريون يخرتقون �سفحة �لربملان �الوروبي 
على فاي�سبوك

ال معلومات لدى فرن�سا عن م�سري �لقذ�يف

القاهرة/ وكالت


