
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com�لعدد )2140( �ل�سنة �لثامنة - �الربعاء )25( �أيار 2011 يف �حلدث �لعربي و�لدويل6
 Arbic & International Situations

ري
خبا

ر �
ري

تق

تقبلت �إز�بيل �ليندي، منذ عقود من 
�لزمن، فكرة قيام و�لدها �لرئي�س 

�ل�سيلي �ل�سابق �سلفادور �ليندي 
باالنتحار بو��سطة م�سد�سه �خلا�س، 
قبل دقائق من دخول قو�ت �جلي�س 

�ىل �لق�سر �لرئا�سي �إثر �النقالب �لذي 
حدث يف �لـ11 من �أيلول عام 1973.

وتقول �ليندي:"�إن فكرة �النتحار قد 
�نت�سرت يف �الأو�ساط �لي�سارية و�ن 

فيديل كا�سرتو �أعلن �آنذ�ك �إن �ليندي 
قد �نتحر، و�إن �نتحاره يعترب م�سدر 

فخر ولي�س عار�.�إن قيام �ليندي )كما 
ت�سيف �ليندي( باالنتحار عمل �سجاع 

وخا�سة �نه كان يحب �حلياة.

 ترجمة: �بت�سام عبد �هلل

تل���ك  �إىل  تت�سل���ل  ب���د�أت  �ل�سك���وك  ولك���ن 
�لفك���رة، وم���ع �ن �ل�سه���ود لذل���ك �لي���وم، قد 
�أيدو�"�النتحار"، ف���اإن موت �ليندي ما يز�ل 
�س���رً� حت���ى �ليوم عل���ى �لرغم من م���رور 38 

عامًا على وفاته.
ويف �سبيحة مبكرة من يوم �الثنني �ملا�سي، 
وبح�س���ور ع���دد م���ن �أف���ر�د عائل���ة �لين���دي 
و�لقا�سي �ملكلف بالتحقيق يف جر�ئم حقوق 
�الإن�س���ان، �أعيد فتح قرب �لين���دي و��ستخرج 
بقاي���ا جثته الإع���ادة ت�سريحها الإ�س���د�ر قر�ر 

نهائي حول كيفية مقتل �ليندي.
�إن ه���ذ� �الأم���ر يب���دو ج���زءً� م���ن �سل�س���ة من 
�أح���د�ث د�مية �سهدته���ا �ل�سي���دة �ليندي منذ 
وفاة و�لدها، و�نتحار عدد من �أفر�د عائلتها، 
ولكنها مع ذلك �أعلن���ت تاأييدها الإعادة �لنظر 
يف �ملو�س���وع و�لو�س���ول �إىل "ق���ر�ر عادل، 

يوؤيد ما �أعلنته �لعائلة من قبل".
وق���د مت نقل )بقاي���ا جثمان �لين���دي �مللفوفة 
بالعل���م( �ىل خمت���رب، حي���ث �سيعك���ف ع���دد 
من �خل���رب�ء �ل�سيليني و�الأجان���ب و�لعلماء 
�ملخت�س���ني، �إج���ر�ء ع���دد م���ن �لفحو�س���ات 

و�لتحليالت عليها.
وكان �سلفادور �ليندي ، يف يوم �النقالب، قد 
خاط���ب �ل�سعب �ل�سيلي ثالث مر�ت بو��سطة 
�الإذ�عة، قبل ق�سفها، قائاًل:"يف هذ� �ملنعطف 
�لتاريخ���ي، �ساأدف���ع حياتي ثمن���ًا لالإخال�ص 

لهذ� �ل�سعب".
وبع���د مرور ع���دة �ساع���ات، ق�سف���ت �لقو�ت 
�لتابعة للجرن�ل بينو�سيث �لق�سر �لرئا�سي، 
وب���د�أت �أف���و�ج منه���ا تدخ���ل �لطاب���ق �الأول 
من���ه، وعن���د ذلك، طل���ب �لين���دي م���ن رجاله 

�ال�ست�سالم.
وكان �آخ���ر م���ن هب���ط �ل�سل���م، د. باتري�س���و 
غويجن، �أحد �أطباء �لرئي�ص، و�لذي ��ستد�ر 
للخل���ف بعدئ���ذ ليتن���اول قن���اع �لغ���از. ويف 
تل���ك �للحظة، كما قال بعدئ���ذ، ر�أى �سلفادور 
�أريك���ة.  عل���ى  ي�سق���ط �ىل �خلل���ف  �لين���دي 
وعندم���ا �ق���رب من���ه �لطبي���ب، ر�أى ر�أ����ص 
�ليندي ت���دىل خلفًا، �إثر �طالق���ة �أ�سفل ذقنه، 

و�أخرى ما بني �ساقيه.
�إن �لباق���ني عل���ى قيد �حلي���اة و�لذين �سهدو� 
�أح���د�ث ذلك �ليوم، ومنهم ع���دد من �ملحققني 

و�الأطب���اء �لتابع���ني للق�س���ر، �أعلن���و� بثبات 
ويق���ني �ن �لين���دي كان ميت���ًا عندم���ا دخل���ت 

قو�ت �جلي�ص �ملكان.
ويق���ول حتلي���ل ملخت���رب �ل�سرط���ة، �سدر يف 
�ل�ساع���ة 30.7 بع���د �لظه���ر م���ن ذل���ك �ليوم، 
�أي بعد م���رور 5 �ساعات عل���ى وفاة �ليندي، 
ه���و �ن �ليندي قتل �إث���ر �طالقتني �سريعتني. 
عملي���ة  �إىل  ت�س���ر  �حلادث���ة  �أن  و�أ�س���ارو� 
�نتح���ار، ولي�ست قت���ال متعم���د�. ومل جترى 

عملية حتليل �أخرى.
�أما �لفح����ص �لذي �أجرته �لق���و�ت �مل�سلحة، 
فقد �نته���ى �إىل �الإعالن" �إن �الطالقتني كانتا 
م���ن م�ساف���ة قريبة، وم���ن �ملحتم���ل �ن يكون 
�لين���دي ه���و �ل���ذي �أطلقهم���ا"، ويف �لي���وم 
�لت���ايل، ق���ام �جلي����ص بدف���ن �جلث���ة يف قرب 
"جمه���ول"، يف منطقة تبع���د عن �سانتياغو 

75 مياًل.
ويف ذل���ك �لوقت، �سّدقت �لعائل���ة �ليندي ما 
د�ر يف �الأو�س���اط �لد�خلي���ة ح���ول �نتحاره، 
م���ع �إدر�كه���ا �ن �النتحار مل يك���ن يتالءم مع 
م���ن �النق���الب،  �أ�سبوع���ني  طبيعت���ه. وبع���د 

حتدث فيديل كا�س���رو يف هافانا، قائاًل:"�إن 
�لين���دي قد قت���ل يف خالل معرك���ة بينه وبني 
�جلن���ود، و�أن���ه ��ستق���ى معلومات���ه م���ن �حد 
حر�����ص �لين���دي �ملقربني، و�ل���ذي متكن من 

�لهروب �ىل كوبا".
وبع���د �النق���الب، غ���ادرت �ل�سي���دة �لين���دي 
)28 �آن���ذ�ك( �إىل �ملك�سي���ك وذهب���ت �سقيقتها 
بياتري����ص �إىل كوب���ا، لت�سبح قائ���دة حلركة 
�لت�سام���ن �ل�سيلي���ة هناك ، ولكنه���ا �نتحرت 
يف ع���ام 1977. لك���ن �ل�سي���دة �ليندي عادت 
�ىل �سيل���ي عام 1989 م���ع و�لدتها، ومت نقل 
جثم���ان �سلف���ادور �لين���دي �ىل �سري���ح يف 

�سانتياغو.
مهم���ة  �أن  ر�فان���ال،  لوي����ص  د.  �أعل���ن  وق���د 
�لت�سريح، بعد م�س���ي �الأعو�م، تبدو �سعبة، 
ولذلك فاإن �لو�سول �إىل نتيجة ما ، قد تتاأخر 
طوي���اًل. �إذ �أن ��ستخر�ج �جلثة و�إعادة دفنها 
يف عام 1990 ق���د ��سّر بها، و�أدى �إىل تفتت 

�لعظام.
 عن/ �لنيويورك تاميز 

ق���ت���ل؟ �أم  �ن�����ت�����ح�����ار  �ل������ي������ن������دي:  ج����ث����ة  ت���������ش����ري����ح  �إع��������������ادة 

 نيويورك - باري�س
متابعة �إخبارية 

ت�س���رب  �لت���ي  �لكب���رة  �لف�سائ���ح  �إط���ار  يف 
حر�ج���ة  م���ن  وتزي���د  �لفرن�سي���ني  �ل�سيا�سي���ني 
�ملوق���ف �لر�سمي �أم���ام �ل�س���ارع �لفرن�سي �لذي 
ب���د�أ ي�سي���ق ذرعا بف�سائ���ح �سيا�سيي���ه ، �سربت 
تلفزيوني���ة عاملي���ة معلوم���ات مفاده���ا   قن���و�ت 
�ن���ه مت �لعثور عل���ى �ثار من �حلم����ص �لنووي 
�لريب���ي للمدير �ل�سابق ل�سن���دوق �لنقد �لدويل  
و�ملر�س���ح للرئا�س���ة �لفرن�سي���ة  يف �النتخاب���ات 
�لعث���ور  مت  �سرو����ص-كان  دوميني���ك  �لقادم���ة 
عليها على مالب����ص عاملة �لتنظيفات يف �لفندق 
�لنيويوركي �لتي �تهمته باالعتد�ء عليها جن�سيا 
، فيم���ا طلبت �لنيابة �لعامة  �أم�ص  �الأول �الثنني 
من حمكمة �ال�ستئن���اف يف باري�ص �إ�سد�ر حكم 
بال�سجن 15 �سهر� مع وقف �لتنفيذ بحق رئي�ص 
�حلكوم���ة �لفرن�س���ي �ل�سابق  و�ملر�س���ح �لثاين 
يف �النتخاب���ات �لرئا�سي���ة �لفرن�سي���ة �لقادم���ة 
دوميني���ك دو فيلبان لال�ستب���اه ب"تو�طئه" يف 
ق�سية كلر�سرمي وهي ق�سي���ة �بتز�ز �سيا�سي 

.
ونقل���ت �سبكت���ا "�ن بي �س���ي" و"�يه ب���ي �سي" 
�الأمركيت���ني  �أم����ص �الأول �الثن���ني  معلوم���ات  
تق���ول عملي���ة �لفح�ص الث���ار �حلم����ص �لنووي 
�لريبي �لت���ي عرث عليها عل���ى �ملالب�ص �لد�خلية  
لعامل���ة �لتنظيف �لت���ي �تهمته باالعت���د�ء عليها 
جن�سي���ا  تع���ود ل�سرو�ص كان، غ���ر �ن متحدثا 

با�سم �ل�سرطة رف�ص تاأكيد هذه �ملعلومة، م�سر� 
�ىل �ن ه���ذ� �ملو�س���وع من �خت�سا����ص �ملحكمة 

و�لتي بدورها رف�ست �لتعليق على �الأمر.
وكان متوقع���ا �أن ت�س���در مطل���ع ه���ذ� �الأ�سب���وع 
نتائ���ج �لتحلي���الت �ملختربي���ة الث���ار �حلم����ص 
�لن���ووي �لريبي �لت���ي رفعها �ملحقق���ون عن كل 
م���ن �سرو����ص-كان وموظف���ة �لفن���دق، وكذل���ك 
م���ن �جلناح �ل���ذي كان �ملدي���ر �ل�سابق ل�سندوق 
�لنق���د ينزل في���ه ووقع في���ه �العت���د�ء �جلن�سي 

�ملفر�ص.
وبح�س���ب "�ن ب���ي �س���ي" فق���د مت �لعث���ور على 
بقاي���ا �ل�سائل �ملنوي لدوميني���ك �سرو�ص-كان 
على ياق���ة قمي�ص �ملدعية �لتي ترف�ص �ل�سلطات 

�لك�سف عن هويتها.

وقال���ت �ملتحدث���ة با�س���م �ملحكمة �يري���ن دوغان 
�سب���اح  �م�ص �الول �الثنني �نه ل���ن يتم �العالن 
ع���ن �ي معلوم���ات قب���ل �ملحاكمة، وك���ررت بعد  

ظهر �أم�ص نف�سه "ال تعليق".
وبح�س���ب �خلرب�ء، من �ملفر����ص �ن توؤكد هذه 
�لتحالي���ل �ملختربي���ة م���ا �ذ� كان ق���د ح�سل بني 
�سرو����ص-كان و�ملدعية فعل جن�سي، �ما �ثبات 

ح�سول �عتد�ء فاأمر �أكرث �سعوبة.
م���ن جه���ة �أخ���رى طلب���ت �لنياب���ة �لعام���ة  �أم�ص  
يف  �ال�ستئن���اف  حمكم���ة  م���ن  �الثن���ني  �الأول 
باري�ص ��سد�ر حكم بال�سجن 15 �سهر� مع وقف 
�لتنفيذ بحق رئي�ص �حلكومة �لفرن�سي �ل�سابق 
دوميني���ك دو فيلبان لال�ستب���اه ب"تو�طئه" يف 
ق�سية كلر�س���رمي  وهي ق�سية �بتز�ز �سيا�سي 

.

وكانت �لنيابة طلبت �أمام حمكمة �لبد�ية �حلكم 
بال�سج���ن 18 �سه���ر� م���ع وق���ف �لتنفي���ذ وبدفع 
غر�مة بقيمة 45 �لف يورو على دوفيلبان خ�سم 
�لرئي����ص نيكوال �سارك���وزي يف �سفوف �ليمني 
و�ل���ذي يطم���ح للر�س���ح لالنتخاب���ات �لرئا�سية 

عام 2012.
حمكم���ة  �أم���ام  �لعام���ة  �لنياب���ة  طلب���ت  كذل���ك 
�ال�ستئن���اف  �أم�ص �الأول �الثن���ني �إنز�ل عقوبة 
بال�سج���ن 30 �سهر� بينها �سنة م���ع �لنفاذ و18 
�سهر� مع وق���ف �لتنفيذ بنائب �لرئي�ص �ل�سابق 
للمجموع���ة �الأوروبي���ة لل�سناع���ات �لدفاعي���ة 
�جلوية و�لف�سائية )�ي �يه دي ��ص( جان لوي 

جرغور�ن �ملتهم بالتحري�ص على �لعملية.
وطلب���ت �ل�سج���ن 30 �سهر� بينه���ا 15 �سهر� مع 
وق���ف �لتنفي���ذ بح���ق خب���ر �ملعلوماتي���ة عماد 
حل���ود �ملتهم بانه �لعقل �ملدب���ر لعملية �لتالعب 
�لر�مي���ة �ىل �الإ�ساءة �ىل �سخ�سي���ات �سيا�سية 

بينها �ساركوزي.
كم���ا طل���ب �لنائ���ب �لع���ام جان-ل���وي ب���رول 
فر����ص غر�مة قدرها 45 �أل���ف يورو على حلود 

وجرغور�ن.
ولدى خروجه من �جلل�سة �نتقد دو فيلبان طلب 
�لنياب���ة �لعامة معترب� �نها تامت���ر ب�ساركوزي 

من خالل وز�رة �لعدل.
وق���ال دو فيلب���ان "بعد �ست �سن���و�ت من حملة 
وق�سائي���ة،  و�عالمي���ة  �سيا�سي���ة  �ف���ر�ء�ت 
وبعدم���ا �أعلن���ت بر�ءت���ي يف حمكم���ة �لبد�ية، 

تعود �لنيابة �لعامة لطرح �لق�سية جمدد�".

و�أ�س���اف "مل���ا كان من �ملمكن فه���م كل ذلك لو مل 
نك���ن نعرف �ن �لنيابة �لعامة متثل وزير �لعدل 
�خلا�س���ع ل�سلط���ة رئي����ص �جلمهوري���ة نيكوال 

�ساركوزي".
وكان���ت حمكمة �لبد�ية بر�ت دو فيلبان يف 28 
كانون �لثاين  2010 فيما حكمت على جان لوي 
جرغ���ور�ن وعماد حلود بال�سجن مع �لنفاذ 15 
و18 �سه���ر� على �لتو�يل وبدف���ع غر�مة قدرها 

40 �لف يورو لكل منهما.
و�ساي���ة  ق�سي���ة  ه���ي  كلر�س���رمي  وف�سيح���ة 
كاذب���ة ت�سمنت تزوير قو�ئ���م م�سرفية �سادرة 
ع���ن �سرك���ة �خلدم���ات �ملالي���ة يف لوك�سمبورغ 
م���ن  ع���دد�  ب���ان  لاليح���اء  "كلر�س���رمي" 
�ل�سخ�سي���ات ومن بينهم �سارك���وزي، ميلكون 
ح�ساب���ات �سري���ة يف �خل���ارج و�سالع���ون يف 
ق�ساي���ا ف�س���اد، وذل���ك به���دف �لنيل م���ن �عتبار 
�سارك���وزي قب���ل �النتخاب���ات �لرئا�سي���ة ع���ام 

.2007
وتعت���رب �لنياب���ة �لعامة �ن دوفيلب���ان كان على 
علم بان �لقو�ئم مزورة منذ متوز  2004 وكان 
بو�سع���ه ح�سم �لق�سية وو�س���ع حد لها غر �نه 
مل يفع���ل وهي بالتايل ��ستاأنفت �حلكم برب�ءته 
وتطالب باإد�نته بتهمة "�لتو�طوؤ من خالل عدم 

ك�سف �لتزوير".
و�ن كان "�لتو�طوؤ يف �لو�ساية �لكاذبة" مدرج 
يف �لقان���ون �جلز�ئ���ي، �ال �ن "�لتو�ط���وؤ م���ن 
خالل عدم �لك�سف" يبقى مفهوما ق�سائيا يعود 

ملحكمة �ال�ستئناف �ن تاأخذ به �م ال.

ف�سائح مر�سحي  �نتخابات �لرئا�سة �لفرن�سية تتو�ىل 

 عمان/ متابعة �خبارية 

يف �أول رد فع���ل جماه���ري و��س���ح 
لل�سارع �الأردين حيال �لدعوة �ملوجهة 
من جمل�ص �لتعاون �خلليجي لبالدهم 
لالن�سمام �ىل �ملجل�ص �ظهر ��ستطالع 
لل���ر�أي �ن 95% من �الأردنيني يوؤيدون 
�ن�سم���ام �ململك���ة �ىل جمل�ص �لتعاون 

�خلليجي. 
ووفقا لال�ستطالع �ل���ذي �أجر�ه مركز 
�لدر��سات �الإ�سر�تيجية يف �جلامعة 
�الأردني���ة عل���ى عين���ة متثيلي���ة �سملت 
تقيي���م  ح���ول  �سخ����ص   1900 نح���و 
عمل حكومة رئي����ص �لوزر�ء �الردين 
م���رور 100  بع���د  �لبخي���ت  مع���روف 
ي���وم عل���ى ت�سكيله���ا و�علن���ت نتائجه  
�م����ص �لثالث���اء ، ف���ان "95% يوؤيدون 
�الردن  �ن�سم���ام  ب�س���دة  ويوؤي���دون 
ملجل�ص �لتعاون �خلليجي" مقابل %5 

يعار�سون ذلك.
و�أي����د 62% م����ن �مل�ستطلع����ة �آر�وؤه����م 
"بدرجات متفاوتة كبرة، ومتو�سطة، 
وقليلة حل م�ساكل �الأردن �القت�سادية 
من خ����الل منحة نفطي����ة وفر�ص عمل 
لالأردني����ني ودعم مايل للخزينة مقابل 
تاأجي����ل �الإ�سالح �ل�سيا�س����ي"، مقابل 

38% مل يوؤيدو� ذلك "على �الإطالق".
و�ظهر �ال�ستطالع �ن "38% يعتقدون 
�ن م����ا �سيقدمه �الأردن ل����دول �ملجل�ص 
هو �مل�ساهم����ة يف �م����ن دول �خلليج، 
فيما �أفاد 27% �ن �خلرب�ت و�لكفاء�ت 

هو ما �سيقدمه �الأردن".
ووج����د 28% من �مل�ستطلع����ني �ن �هم 
ما ميك����ن �ن يح�سل علي����ه �الأردن من 
�الن�سمام �ىل �ملجل�ص "توفر فر�ص 
عم����ل وت�سهي����ل �س����روط �لتاأ�س����رة"، 
بينما "�فاد 30% باأن ما �سيح�سل عليه 

�الأردن هو منحة نفطية فورية".
و�أعل����ن �الأمني �لع����ام ملجل�ص �لتعاون 
�خلليج����ي عب����د �للطي����ف �لزياين يف 
خط����وة مفاجئ����ة �ث����ر قم����ة ت�ساورية 
يف �لريا�����ص يف 10 �آذ�ر  تاأيي����د قادة 
�لدول �ل�ست �ن�سمام �الأردن و�ملغرب 

�إىل �سفوف �ملجل�ص.
وكلفت دول �ملجل�ص وزر�ء خارجيتها 
�الأردين  �خلارجي����ة  وزي����ر  دع����وة 
نا�س����ر جودة للدخ����ول يف مفاو�سات 

ال�ستكمال �الإجر�ء�ت �لالزمة لذلك.
م����ع  جغ����ر�يف  تو��س����ل  ول����الأردن 
�ل�سعودي����ة بحي����ث ي�س����كل حدوده����ا 
�ل�سمالية، كما �ن تقارب �نظمة �حلكم 
�مللكية و�لركيبة �لع�سائرية للمجتمع 
يف كال �لبلدين ي�سكالن عامال م�ساعد� 

يف هذ� �ملجال.
ويف حال جناح مفاو�سات �الن�سمام، 
�ست�سهد �ملنطقة تغير� مهما يف بنيتها 

�ل�سيا�سية و�الأمنية خ�سو�سا.
يذك���ر �ن جمل����ص �لتع���اون تاأ�س����ص 
�لعام 1981 من دول �خلليج �لعربية 
و�الم���ار�ت  �ل�سعودي���ة  �ي  �ل�س���ت 
و�لكوي���ت و�لبحرين وقطر و�سلطنة 

عمان.

�لأردني�ن ي�ؤيدون
ب�شدة �لن�شمام �إىل جمل�س 

�لتعاون �خلليجي

 �سيكاغو/ متابعة �إخبارية 

يف �إع�سار و�سف باأنه �الأعنف و�الأكرث دمار� �لذي ت�سهده 
�أم���ركا من���ذ �إع�س���ار ور�س�س���ر )ما�سا�سو�ست����ص، �سمال 
�س���رق( يف حزي���ر�ن  1953 �لذي �أوق���ع 90 قتيال ، فوجئ 
�س���كان مدينة جوبلني يف والية مي�سوري )و�سط �لواليات 
�ملتح���دة( �سباح  �أم�ص �الأول �الثن���ني بفد�حة �لدمار �لذي 
خلف���ه �الإع�سار �لذي �سرب مدينتهم �ل�سغرة م�ساء �الأحد  
�ملا�س���ي مودي���ا بحي���اة 116 �سخ�س���ا وحموال �مل���كان �ىل 
"�ساحة حرب". وكانت ح�سيلة �سابقة حتدثت عن �سقوط 
89 قتي���ال. و�إجماال �س���رب نحو 46 �إع�س���ار� يف �ليومني 

�ملا�سي���ني �سبع واليات يف و�سط و�سمال �لواليات �ملتحدة 
وفقا للمركز �لوطني لالأحو�ل �جلوية ، �ال �ن جوبلني �لتي 
ي�سكنه���ا 50 �لف ن�سمة و�لتي تبعد ب�سعة  كيلومر�ت عن 
كن�سا����ص و�وكالهوما كانت �الأك���رث ت�سرر� بكثر من هذه 
�لظو�ه���ر �جلوي���ة �لت���ي �ودت بحي���اة 116 �سخ�س���ا على 
�الق���ل يف �ملنطقة حت���ى �سباح  �م����ص �الول �الثنني.وقدم 
�لرئي�ص �المركي بار�ك �وباما من �لطائرة �لتي �قلته �ىل 
�وروب���ا "�حر تعازي���ه" الهايل �ل�سحاي���ا، موؤكد� ��ستعد�د 
�حلكوم���ة �لفدر�لي���ة مل�ساع���دة �ملنكوبني.و�و�س���ح �لبيت 
�البي����ص  �ن �وبام���ا "طلب م���ن فريقه �بق���اءه على �طالع 
م�ستمر بالو�سع" و�لعمل بالتن�سيق مع �ل�سلطات �ملحلية.

و�ظهرت �ل�سور �الأولية  �ملعرو�سة جلوبلني �ل�سنة نر�ن 
و�أعم���دة دخ���ان كثيف ��س���ود تت�ساع���د من حط���ام �ملنازل 
ومياه���ا تندف���ع م���ن مو��سر مك�س���ورة، ومروحي���ة طبية 

حمطمة و�سط حطام م�ست�سفى مت �إخالوؤه.
وق���ال روب �سابيل �لطبي���ب �ل�سرع���ي يف مقاطعة جا�سرب 
�لتي تق���ع فيها جوبلني لفر�ن�ص بر�ص �ن "حجم �لدمار من 

�ل�سخامة بحيث نعجز حتى �الن عن �در�ك ما حدث".
من جانبه قال �سكوت ميكر �ل�سحايف يف �سحيفة جوبلني 
غل���وب �ملحلية �ن "�لو�س���ع ��سبه ب�ساحة ح���رب"، م�سر� 
�ىل �ن م�ست�سف���ى ميموريال هول �ملحل���ي "فا�ص �سريعا" 
باعد�د �جلرحى �لذي تدفقو� عليه ب"�ملئات" و�ىل وجود 

نق�ص كبر يف �الدوية و�ملعد�ت �لطبية.
و��س���اف �ن���ه "مت حتويل مدر�سة �ىل مرك���ز لفرز وعالج" 

�جلرحى.
ولتقيي���م �الإ�س���ر�ر وعالج �ل�سحايا �عل���ن حاكم مي�سوري 
ج���اي نيك�س���ون حال���ة �لط���و�رئ وطل���ب تدخ���ل �حلر����ص 
�لوطن���ي. وق���ال حاك���م �لوالي���ة ل�سبك���ة "�س���ي.�ن.�ن" �ن 
ن���رى م�ساهد العم���دة كهرب���اء مقتلعة  "�لو�س���ع خط���ر. 
ومنازل دمرتها �ال�سجار )...(. هذ� حتذير لل�سكان: �خلطر 

مل يذهب بعد. و�لو�سع ال يز�ل ه�سا".
و�سب���اح  �م����ص �الول �الثنني ��ستغل رج���ال �النقاذ �سوء 
�لنه���ار يف حماول���ة "للعث���ور عل���ى ناج���ني �و ��سخا����ص 

حمتجزي���ن �و يف حاج���ة للم�ساع���دة"، كم���ا �س���رح رئي�ص 
جهاز �الطفاء يف �ملدين���ة ميت�ص ر�ندلز ل�سبكة �ن.بي.�سي 
موؤك���د� �نه هو نف�سه فق���د منزله ، كما ر�ح �ل�سكان يبحثون 
بني �لركام عن �قارب �و ��سدقاء �و جر�ن تهدمت منازلهم 
متام���ا من جر�ء �الع�سار �ل���ذي حول �لعديد من �ل�سيار�ت 
�ىل كوم���ة م���ن �ملع���دن. وروى جيف ل���و )23 عام���ا( �لذي 
متكن من �الحتماء د�خ���ل قبو معد ملقاومة �العا�سر هول 

�سدمته مما �ساهده عند خروجه من �مللجاأ.
وق���ال ل�سحافي���ني "لقد ع�س���ت يف هذ� �حل���ي طيلة حياتي 
لكنن���ي مل �ع���د �ع���رف �ي���ن �ن���ا، مل يع���د هناك �س���يء على 

حاله".

حرب"! "�شاحة  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل�����لي����ات  ���ش��رق  ج��ن���ب  ح���ل��ت  م���دم���رة   �أع���ا����ش���ر 

متابعــة   / بروك�ســل   
�إخبارية 

�نه����ا  �ملر�قب����ون  و�سفه����ا  خط����وة  يف 
تاأتي �سم����ن �سعي �الحت����اد �الأوروبي 
لت�سجيع �لدول �ملجاورة له يف حو�ص 
�ملتو�س����ط و�سرق����ا على �سل����وك  طريق 
�لتق����دم �لدميقر�ط����ي يعت����زم �الحت����اد 
�نتهاج �سيا�سة تق�س����ي مبكافاأة �لدول  
�لت����ي حتق����ق تقدم����ا يف ه����ذ� �لطري����ق  
ح�سبما ج����اء يف ن�ص م�س����روع وثيقة 
وح�سل����ت  �خل�سو�����ص  ه����ذ�  يف 
فر�ن�����ص بر�ص على ن�سخ����ة منها  �م�ص 

�لثالثاء..
�ملفو�سي����ة  و�سعت����ه  �ل����ذي  و�لن�����ص 
�الأوروبي����ة ومكتب وزي����رة �خلارجية 
�سيق����دم  ��ست����ون  كاثري����ن  �الأوروبي����ة 

ر�سميا  �ليوم �الربعاء.
وت�ستخل�ص �لوثيقة �لعرب من "�سيا�سة 
�جل����و�ر �الأوروبي����ة" �ملتهمة بالتهاون 
حيال �نظم����ة مت�سلطة مث����ل نظام زين 
�لعابدين بن علي يف تون�ص �و ح�سني 
مب����ارك يف م�س����ر �للذي����ن �أ�سقطتهم����ا 
ثورت����ان �سعبيتان، فتدعو �ىل "حتديد 
م�ستوي����ات �مل�ساع����دة مبوج����ب �لتقدم 
على �سعيد �الإ�سالحات �لدميقر�طية" 

يف �لدول �ل�سريكة.
بن����اء  عل����ى  �حل�����ص  �ىل  تدع����و  كم����ا 
تق����وم  ال  �لعم����ق"  يف  "دميقر�طي����ة 
فق����ط عل����ى �نتخاب����ات ح����رة ب����ل كذلك 

عل����ى حي����اة �سيا�سي����ة تعددي����ة وق�ساء 
م�ستق����ل و�حر�م �حلريات �ال�سا�سية، 
ودعم تنمي����ة �قت�سادية ت�سمل �جلميع 
�لتج����ارة  �سعي����د  عل����ى  ومب����ادر�ت 

و�لطاقة و�لهجرة.
�الحت����اد  "دع����م  �ن  �لوثيق����ة  وتوؤك����د 
م�س����روط"،  جلر�ن����ه  �الوروب����ي 
مو�سح����ة �ن����ه "كلما تق����دم �لبل����د على 
طري����ق �ال�سالح����ات �لد�خلي����ة، وكلما 
تق����دم ب�سرع����ة، ح�سل عل����ى �ملزيد من 

�مل�ساعدة من �الحتاد �الوروبي".
و�سيتم و�سع تقارير �سنوية لتقييم هذ� 
�لتق����دم ويو�سح �لن�ص �ن����ه "بالن�سبة 
�ىل �ل����دول �لتي ال حتقق �ال�سالحات، 
فان �الحت����اد �الوروب����ي �سيعيد �لنظر 

يف م�ساعد�ته وقد يخف�سها".
وم����ن �جلدي����ر باال�س����ارة �ن  موؤمت����ر 
�الأوروبي����ة  �لبل����د�ن  خارجي����ة  وزر�ء 
و�ملتو�سطي����ة  و�لذي عق����د � يف مدينة 
ت�سري����ن  يف  �ال�سباني����ة  بر�سلون����ة 
�ول 1995، طبق����ا لتو�سي����ة �ملجل�����ص 
لل�سر�ك����ة  منطلق����ا  �س����كل  �الأوروب����ي، 
�أي�سا  �الأوروبي����ة �ملتو�سطية وتدع����ى 
م�س����رة بر�سلونة. وتع����د �أول �سيا�سة 
�سامل����ة ي�سعه����ا �الحت����اد للتع����اون مع 
جر�نه يف جنوب �سرق حو�ص �لبحر 

�الأبي�ص �ملتو�سط . 
وح����دد �ملوؤمت����ر يف �إع����الن بر�سلون����ة 
�جلدي����دة  �الإقليمي����ة  �لعالق����ة  �أ�س�����ص 
م����ن �أجل حتقي����ق �ل�س����الم و�ال�ستقر�ر 
�ملتو�سطي����ة  �لبل����د�ن  يف  و�لنم����و 
�ل�سريك����ة ، ويت�سم����ن �الإعالن جماالت 
و�القت�س����ادي  �ل�سيا�س����ي  �لتع����اون 
و�الجتماع����ي وميثل نقط����ة حتول يف 
�لتع����اون �الأوروب����ي �ملتو�سط����ي ، كما 
�سهدت �ل�سر�كة �الأوروبية �ملتو�سطية 
دفعا جدي����د� من خالل �إط����الق �الحتاد 
م����ن �أجل �ملتو�س����ط يف باري�ص يف 13 

متوز 2008.
للج����و�ر  �الأوروبي����ة  �الآلي����ة  وحل����ت 
و�ل�سر�ك����ة يف  كان����ون �لث����اين 2007 
حم����ل برنامج "ميد�" �لذي �سكل �الأد�ة 
�ملالية لدعم �سر�ك����ة �الحتاد �الأوروبي 
مع �لبل����د�ن �ملتو�سطية. وتتميز �الآلية 
�الأوروبي����ة للج����و�ر و�ل�سر�ك����ة بق����در 

�أكرب من �ملرونة و�حلو�فز.

�لأوروبي�ن يقرن�ن 
م�ش�اع�د�ته�م للمت���شطيني 

ب�"دميقر�طية يف �لعمق"

�مللكة �لربيطانية �ليز�بيث �لثانية ت�صتقبل �وباما يف ق�صر بيكنغهام يف لندن...   �أ.ف.ب

�صرتو�س كان فيلبان

�صلفادور �ليندي

معل�مات مثرة ع�ن �حتمالي�ة ت�رط كان ف�ي �لع�ت�د�ء 
�جلن�شي وحكم بال�شجن على فيلبان مع وقف �لتنفيذ


