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القذايف
يطلب البنه من�صب ًا
حازم مبي�ضني
يب ��دو مث�ي�ر ًا لل�س ��خرية امل ��رة �أن يطالب العقي ��د الليبي
الأخ�ض ��ر معمر القذايف ،ب�إيجاد من�ص ��ب ر�س ��مي لنجله
�سيف الإ�سالم ،حتى يتمكن من تنفيد برناجمه الإ�صالحي
يف ليبي ��ا ،ال ��ذي يق ��ال �إنه يق ��وده منذ �س ��نوات ،ويبدو
مثري ًا للده�ش ��ة �أن ��ه مطلوب من ��ا �أن ن�ص ��دق �أن القذايف
يتو�سل وظيفة البنه معدد ًا �صفاته الفذة وقائ ًال �إنه رجل
خمل�ص وزاهد ويحب ليبيا ،ولكنه يواجه م�ش ��كلة كونه
ال ي�ش ��غل من�ص ��ب ًا يف الدولة الليبية ،وهو ما يربك عمله
ل�ص ��الح الوطن والثورة العاملية ،علم ًا ب ��ان الفتى البالغ
م ��ن العم ��ر  37عام� � ًا يق ��وم مبفاو�ض ��ة الع ��امل نيابة عن
جماهريية �أبيه� ،ساعي ًا حلل امل�شكالت الناجمة عن �أفكار
القائ ��د وتعليمات ��ه ،ابت ��دا ًء بجرمية لوكرب ��ي والطائرة
الفرن�س ��ية ،و�ص ��و ًال �إىل مهزلة املمر�ض ��ات البلغاريات،
اللوات ��ي اتهم ��ن مبحاولة نق ��ل فريو�س االيدز ليتف�ش ��ى
بني الليبيني ،وما �إىل ذلك من مع�ض�ل�ات نبتت �شيطاني ًا،
جراء ثورجية العقيد التي حلمت بال�سيطرة على العامل،
فتبنت كل الثورجيني احلمر وال�ص ��فر وال�س ��ود والذين
من دون لون ،على امتداد قارات العامل.
�س ��يف الإ�س�ل�ام الذي ال ندري متى �سيتخلى العقيد عنه،
بع ��د تخلي ��ه ع ��ن كل قناعاته ال�س ��ابقة ،ابت ��دا ًء بالوحدة
العربية� ،إىل النظرية اخل�ض ��راء التي �صرف املاليني من
اموال ال�ش ��عب الليبي لإ�ش ��اعتها ،وحماوالت �أن يتبناها
�أحد ،هو واحد من �أبناء العقيد الذين تتوزع اهتماماتهم
من ح ��ل امل�ش ��كالت العاملي ��ة� ،إىل القانون عل ��ى يد وفكر
اجلهب ��وذة ابنته ،التي ال ترتك ق�ض ��ية قانونية عوي�ص ��ة
�إال وت ��ديل فيها بر�أيها� ،إىل الفتى الذي يرك�ض وراء كرة
الق ��دم يف مالعب العامل با�س ��تثناء املالع ��ب الليبية� ،إىل
الولد الذي ي�ستقوي على خدمه و�أفراد حا�شيته املرافقني
له يف نزهاته ال�سوي�س ��رية والفرن�س ��ية ،والذي يت�سبب
بف�ض ��يحة لوطن ��ه �أينم ��ا ح ��ل وارحتل ،وه ��م جمموعة
متثل الوجه احلقيقي لنظام العقيد الليبي الذي ا�س ��تفرد
بحكم البالد والعباد ،بعد �أن بط�ش بكل رفاقه يف حماقة
االنق�ل�اب على حكم كان الليبيون يرت�ض ��ونه عن قناعات
وطنية ودينية ،ومبا يحفظ اال�ستقرار والأمن والأمان.
�أجن ��ال العقيد الليبي لي�س ��وا ا�س ��تثنا ًء ب�ي�ن �أبناء معظم
القادة العرب ،الذين يب ��د�أ �إعدادهم للقيادة قبل فطامهم،
ويب ��د�أ الرتوي ��ج لعبقريته ��م حلظ ��ة دخولهم الرو�ض ��ة،
ويب ��د�أ التغني باجنازاته ��م البطولية قب ��ل تخرجهم من
الثانوي ��ة بتف ��وق يذهل مدر�س ��يهم ،وتتح ��ول هواياتهم
�إىل مق ��ررات ر�س ��مية على كل مفا�ص ��ل الدول ��ة االعتناء
بتفا�ص ��يلها وتعميمها لت�ص ��بح �س ��مات يعتز بها الوطن،
وه ��م ع�س ��كريون يحمل ��ون �أعل ��ى الرت ��ب والنيا�ش�ي�ن
حت ��ى ل ��و مل يعرفوا ع ��ن اجلندية غري �ص ��ور ال�ص ��حف
واال�ستعرا�ض ��ات ،ولي� ��س بعي ��د ًا عن الذاكرة �أن ق�ص ��ي
�ص ��دام ح�س�ي�ن كان القائد الع�س ��كري ملنطقة بغ ��داد عام
 2003متج ��اوز ًا كل اخل�ب�رات الع�س ��كرية جل�ن�راالت
اجلي�ش العراقي ،وا�س ��تطاع مبهارة قي ��ادة ذلك اجلي�ش
�إىل هزمية مرة ومذلة بكل املقايي�س.
�أكرث ما هو م�ض ��حك – ولكنه �ضحك كالبكاء – �أن العقيد
الليبي يطلب ل�س ��يف الإ�سالم وظيفة ،مع �أن املعروف �أن
نظ ��رة من طرف عينه تعن ��ي �أمر ًا ال ميك ��ن ملواطن ليبي
التفكري يف رف�ضه� ،أو حتى مناق�شته ،لكنها الدميقراطية
اجلماهريية امل�سجل �أمر اخرتاعها ح�صر ًا بالأخ العقيد.
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القوات اليمنية تعتقل � 8أ�شخا�ص ل�صلتهم باحلوثيني
وتقتل  100منهم
�صنعاء /الوكاالت
�أعلن ��ت وزارة الداخلية اليمنية �أم�س
ال�س ��بت عن اعتقال ثمانية �أ�ش ��خا�ص
يف �ص ��نعاء عل ��ى خلفي ��ة اال�ش ��تباه
ب�ص ��لتهم باملتمردي ��ن احلوثيني،فيما
توا�ص ��لت اال�ش ��تباكات ب�ي�ن اجلي�ش
واملتمردي ��ن يف �ص ��عدة .فيم ��ا قال ��ت
قوات االم ��ن اليمنية انه ��ا قتلت 100
متم ��رد و�أ�ص ��ابت  280اخري ��ن يف
حمافظ ��ة �ص ��عدة ب�ش ��مال البالد حيث
حتارب ال�سلطات متردا متجددا.
وقال ��ت ال ��وزارة يف بي ��ان ن�ش ��ر على
موقعه ��ا االلكرتوين �أنها �ض ��بطت يف
�صنعاء � 8أ�شخا�ص من �سكان حمافظة
�ص ��عدة .و�أ�ضافت �أن الأجهزة الأمنية
�ض ��بطت �شخ�ص ��ا يف الأربع�ي�ن م ��ن
عمره مبديرية و�شحة مبحافظة حجة
�ش ��مال غرب اليمن املجاورة ل�ص ��عدة
متهم بتهريب �ص ��غار ال�س ��ن و�ض ��مهم
�إىل �صفوف احلوثيني .و تابعت �إنها
�ض ��بطت يف مديرية ذباب ال�س ��احلية
مبحافظة تعز جنوب اليمن� ،شخ�ص ��ا
قالت الأجه ��زة الأمنية انه متورط يف
تهريب �أ�سلحة وذخائر عرب البحر �إىل
الأرا�ض ��ي اليمنية،م�ش�ي�رة �إىل �أنه ��ا
ح�ص ��لت عل ��ى معلوم ��ات ت�ؤكد تورط
املتهم بهذا النوع من الن�شاط املخالف
للقانون.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى قال ��ت ق ��وات االمن
اليمني ��ة انه ��ا قتل ��ت  100متم ��رد
و�أ�ص ��ابت  280اخري ��ن يف حمافظ ��ة

�ص ��عدة ب�ش ��مال البالد حي ��ث حتارب
ال�سلطات متردا �شيعيا متجددا.
وا�ش ��تدت ح ��دة ال�ص ��راع من ��ذ �أن بد�أ
اجلي� ��ش اليمن ��ي عملي ��ة "االر� ��ض
املحروقة" يف � 11آب وحتذر وكاالت
االغاثة من �أزمة ان�س ��انية يف ال�شمال
حي ��ث ف ��ر م ��ا ي�ص ��ل اىل � 150ألفا من
بيوته ��م منذ �أن ب ��د�أ احلوثيون متردا

على احلكومة يف عام .2004
وق ��ال اجلي� ��ش يف بي ��ان �أ�ص ��دره يف
�س ��اعة مت�أخرة من م�ساء يوم اجلمعة
"عنا�ص ��ر االره ��اب والتخريب قامت
م�ساء �أم�س بالت�سلل ما بني املع�سكرات
والنقاط االمنية مبحافظة �صعدة.
"وق ��د ت�ص ��دت له ��م قواتنا امل�س ��لحة
واالمن ووجهت لهم �ض ��ربات قا�س ��ية

وموجع ��ة خ�س ��ر خالله ��ا املتم ��ردون
�أك�ث�ر م ��ن  100قتي ��ل وج ��رح �أك�ث�ر
م ��ن  280عن�ص ��را م ��ن تلك العنا�ص ��ر
االرهابي ��ة" يف ا�ش ��ارة اىل املتمردين
الذين يقودهم عبد امللك احلوثي.
وتخ�ش ��ى وا�ش ��نطن والريا� ��ض �أن
ي�س ��بب القت ��ال يف �ش ��مال اليم ��ن
وا�ش ��تباكات ال�ش ��وارع املتك ��ررة م ��ع

مي� � � �ن� � � �ي � � ��ون يف ت � � �ظ� � ��اه� � ��رة

االنف�ص ��اليني يف اجلن ��وب حال ��ة من
ع ��دم اال�س ��تقرار ق ��د ي�س ��تغلها تنظيم
القاعدة ل�ش ��ن هجمات يف ال�سعودية.
وعاد تنظيم القاعدة للظهور من جديد
يف اليمن خ�ل�ال العامني املن�ص ��رمني
و�ش ��ن هجمات على �أه ��داف للحكومة
و�أخرى �أجنبية.
ويق ��ول املتم ��ردون احلوثي ��ون وهم

ق���ادة ح��م��ا���س يلتقون ال��وزي��ر �سليمان يف ال��ق��اه��رة
غزة /الوكاالت

اك ��د متحدث ر�س ��مي با�س ��م حرك ��ة حما�س ان
وفدا قياديا من احلركة التقى ام�س ال�سبت مع
الوزي ��ر عمر �س ��ليمان مدير املخاب ��رات العامة
امل�ص ��رية لبح ��ث "املوع ��د املنا�س ��ب" جلل�س ��ة
احلوار املقبل ��ة املقرر توقيع اتفاق امل�ص ��احلة
خاللها.
وقال �س ��امي ابو زهري الناطق با�س ��م حما�س
لوكال ��ة فران� ��س بر�س ان وفدا قياديا برئا�س ��ة
مو�س ��ى اب ��و م ��رزوق نائ ��ب رئي� ��س املكت ��ب
ال�سيا�س ��ي حلما� ��س "يعق ��د اليوم لق ��اءات مع
الوزير عمر �س ��ليمان وامل�س� ��ؤوليني امل�صريني
للبح ��ث حول حتديد املوعد املنا�س ��ب جلل�س ��ة
احل ��وار املقبل ��ة" دون ان يحدد موع ��د ومكان
اللقاءات.

وا�ض ��اف ابو زهري ان ه ��ذه اللقاءات "تهدف
ل�ض ��مان اجن ��اح اجله ��ود الت ��ي تبذلها م�ص ��ر
وانه ��اء حالة االنق�س ��ام" وتاب ��ع ان "االجواء
احلالية مل تعد منا�س ��بة بعد ان ت�س ��ممت بفعل
ف�ض ��يحة موق ��ف �س ��لطة رام الل ��ه م ��ن تقري ��ر
غولد�ستون".
لكنه �ش ��دد على حر�ص حركته "الجناح اجلهد
امل�صري".
وي�ضم وفد حما�س القيادي حممد ن�صر.
وكان م�ص ��در قري ��ب م ��ن حرك ��ة حما� ��س ق ��ال
لفران� ��س بر� ��س ان احلرك ��ة طلب ��ت من م�ص ��ر
ت�أجي ��ل جل�س ��ة احل ��وار املقرر عقده ��ا يف 25
اكتوب ��ر ت�ش ��رين االول احلايل لتوقي ��ع اتفاق
م�ص ��احلة بني حما� ��س وفتح برعاية م�ص ��رية
ب�سبب ت�أجيل البحث بتقرير غولد�ستون حول

احلرب على غزة.
ويتهم تقرير القا�ض ��ي ريت�ش ��ارد غولد�س ��تون
ا�س ��رائيل خ�صو�ص ��ا بارت ��كاب "جرائ ��م حرب
وجرائم ممكنة �ض ��د االن�س ��انية" خالل حربها
عل ��ى قط ��اع غ ��زة يف كان ��ون االول/دي�س ��مرب
وكانون الثاين املا�ضيني.
ويو�ص ��ي التقري ��ر ال ��ذي يته ��م اي�ض ��ا حرك ��ة
حما�س التي ت�س ��يطر على قطاع غزة ،الطرفني
باج ��راء حتقي ��ق حول االح ��داث الت ��ي وقعت
خالل تلك احلرب.
ويو�صي اي�ضا جمل�س االمن الدويل مبراجعة
مدعي عام املحكمة اجلنائية يف حال مل يتحقق
اي تق ��دم خالل �س ��تة ا�ش ��هر يف التحقيق الذي
�سيجريه كل من الطرفني.
اىل ذل ��ك �ص ��رح خال ��د عب ��د املجي ��د امني �س ��ر

حتال ��ف ق ��وى الف�ص ��ائل الفل�س ��طينية لوكالة
فران� ��س بر� ��س يف دم�ش ��ق ام� ��س ال�س ��بت ان
حما� ��س ار�س ��لت وف ��دا اىل القاه ��رة ليطل ��ب
ت�أجيل اجتماع امل�ص ��احلة الفل�س ��طينية املقرر
يف نهاية ال�شهر اجلاري.
وق ��ال عب ��د املجي ��د ان "حما� ��س ار�س ��لت اىل
القاهرة نائب املكتب ال�سيا�سي للحركة مو�سى
اب ��و م ��رزوق ليطل ��ب م ��ن امل�ص ��ريني ت�أجي ��ل
االجتم ��اع املق ��رر يف ه ��ذا ال�ش ��هر يف القاهرة
للم�صاحلة واحلوار".
وا�ض ��اف "�س ��يجري غ ��دا يف دم�ش ��ق اجتماع
لق ��ادة ف�ص ��ائل الق ��وى الفل�س ��طينية وجلن ��ة
املتابعة العليا للم�ؤمتر الفل�س ��طيني و�س ��تعلن
حما�س عن تاجيل احلوار وامل�ص ��احلة" املقرر
يف القاهرة يف  26ت�شرين االول.

جنود فرن�سيون يطلقون النار على قرا�صنة �صوماليني حــزب اهلل :القمة ال�ســورية ال�ســعودية ذات
نريوبي /اف ب
" �أهمية ا�ستثنائية"
اطل ��ق جن ��ود فرن�س ��يون يتول ��ون مهم ��ة
احلماية على منت مراكب �ص ��يد فرن�س ��ية يف
املحي ��ط الهندي ،النار �ص ��باح ام�س ال�س ��بت
ل�ص ��د هجوم للقرا�صنة على ما افادت م�صادر
متطابقة.
ونح ��و ال�س ��اعة  04,00توقي ��ت غرينت� ��ش
اقرتبت زوارق �صغرية لقرا�صنة من �سفينتي
�ص ��يد ل�س ��مك التونة هم ��ا غلين ��ان ودرينيك،
اللت ��ان تعمـــــــــــ�ل�ان معا عادة يف ه ��ذه املياه
الغنية بال�سمك قبالـــة ال�صومال.
وق ��ال بحار على منت دريني ��ك لوكالة فران�س
بر� ��س يف ات�ص ��ال هاتف ��ي معه م ��ن نريوبي
"الحقتنا ثالثة زوارق �صغرية بطول اربعة
امت ��ار ال ت ��كاد ت ��رى ومتكنا من ر�ص ��دها يف
اللحظة االخرية بالرادار".
وا�ض ��اف ان الع�سكريني الفرن�سيني على منت
ال�سفينة "اطلقوا يف البداية طلقات حتذيرية
ثم �ص ��وبوا باجت ��اه اله ��دف .وتراجع حينها

م ��ن الطائفة الزيدية يف �ش ��مال البالد
انهم يتعر�ض ��ون لتمييز ديني من قبل
اال�صوليني ال�سنة الذين اكت�سبوا قوة
ب�س ��بب عالقات الرئي� ��س اليمني علي
عبد الله �صالح الوطيدة بال�سعودية.
كم ��ا يواج ��ه اليم ��ن تزاي ��دا يف نفوذ
تنظيم القاعدة املت�شدد.
وحظ ��رت ال�س ��لطات اليمني ��ة عل ��ى
ال�ص ��حفيني والدبلوما�س ��يني ال�س ��فر
ب�ش ��كل م�س ��تقل اىل حمافظات �صعدة
وعمران وحجة حيث تخو�ض القوات
اليمني ��ة وقبائ ��ل م�ؤي ��دة للحكوم ��ة
معرك ��ة �ض ��د احلوثي�ي�ن امل�س ��لحني
ت�س ��ليحا جي ��دا والقبائ ��ل املتحالف ��ة
معهم.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ق ��ال بي ��ان للمكتب
الإعالم ��ي لعب ��د امللك احلوث ��ي القائد
املي ��داين للمتمردي ��ن ان ��ه مت احب ��اط
زح ��ف جدي ��د للجي� ��ش عل ��ى مديري ��ة
ح ��رف �س ��فيان مبحافظ ��ة عم ��ران من
اجلهة الغربية .و�أ�ضاف �أن املتمردين
ا�س ��تولوا عل ��ى موقعي"وا�س ��ط
ال�س ��وداء" و"الأكح ��ل" ،و �س ��يطروا
عل ��ى م ��ا فيه ��ا م ��ن العت ��اد وال�س�ل�اح
واملدفعي ��ة و �أجه ��زة االت�ص ��االت
الع�سكرية .و�سخر البيان من الأرقام
التي تن�شرها احلكومة عن خ�سائرهم
قائ�ل�ا "�إنن ��ا ال ن�س ��مع عنه ��ا �إال يف
الق�ص ���ص اخلرافية" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
اجلي� ��ش خ�س ��ر �أك�ث�ر م ��ن  70موقع ًا
ومت تدم�ي�ر �أك�ث�ر م ��ن � 136آلي ��ة م ��ا
ب�ي�ن مدرعة ودباب ��ة يف مديرية حرف
�سفيان فقط.

القرا�ص ��نة وفروا".ومل ت�س ��جل اي ا�صابات
يف اجلانب الفرن�س ��ي جراء احلادث الـــــــذي
وق ��ع يف قلب املحي ��ط الهادئ عل ��ى بعد نحو
 195مي�ل�ا بحريا ( 360كلم) �ش ��مال ارخبيل
�سي�شيل بعيدا جدا عن ال�سواحل ال�صومالية.
واك ��د ه ��ذه االنب ��اء م�ص ��در غرب ��ي يبحر يف
املنطقة مو�ض ��حا ان زوارق القرا�صنة عادت
اىل �سفينة طولها نحو  30مرتا بعد تعر�ضهم
الطالق النار.
وه ��ي امل ��رة االوىل الت ��ي يطل ��ق فيه ��ا جنود
فرن�س ��يون تولوا منذ االول من متوز حماية
ع�ش ��ر �سفن �صيد تونة فرن�سية قبالة �سواحل
ال�ص ��ومال يف املحي ��ط الهن ��دي ،الن ��ار عل ��ى
قرا�صنة.
وق ��ال امل�ص ��در الغرب ��ي "ه ��ذا يثب ��ت جناعة
االج ��راء" يف الوق ��ت الذي تطالب فيه �س ��فن
�ص ��يد ا�س ��بانية تعم ��ل يف املنطق ��ة بحماي ��ة
مماثلة االمر الذي ال تزال احلكومة اال�سبانية
ترف�ضه.
وكانت احدى هذه ال�س ��فن وهي �سفينة �صيد

التونة العمالقة االكرانا احتجزت يف الثاين
من ايلول بني ال�صومال و�سي�شل وعلى متنها
 36بحارا.
واقتاد القرا�ص ��نة منذ ذلك التاريخ ال�س ��فينة
اىل ال�سواحل وهي را�سية حاليا قبالة ميناء
هراراديري (و�سط ال�ص ��ومال) حيث جتري
مراقبتها عن بعد من قبل فرقاطتني ت�شاركان
يف عملي ��ة اتاالنت ��ا االوروبي ��ة امل�ض ��ادة
للقر�صنة.
وهج ��وم ال�س ��بت عل ��ى �س ��فينتي ال�ص ��يد
الفرن�س ��يتني وق ��ع عل ��ى بعد  20مي�ل�ا بحريا
( 36كل ��م) م ��ن هج ��وم �س ��ابق للقرا�ص ��نة
اال�سبوع املا�ضي على �سفينة �شحن تعر�ضت
الطالق نار من ا�سلحة �آلية.
واجته ��ت العديد من �س ��فن اتاالنتا يف االيام
املوالية اىل املنطقة.
واالربع ��اء هاجم قرا�ص ��نة �ص ��وماليون ليال
�س ��فينة قيادة الق ��وات الفرن�س ��ية يف املحيط
الهندي وادت العملية اىل اعتقال خم�س ��ة من
املهاجمني.

بريوت /الوكاالت
ا�ش ��اد حزب الل ��ه اللبناين ام�س ال�س ��بت
بالقم ��ة التي جمعت القيادتني ال�س ��ورية
وال�س ��عودية هذا اال�س ��بوع يف دم�ش ��ق،
باعتبارها تكت�س ��ب "اهمية ا�س ��تثنائية"
معرب ��ا ع ��ن االم ��ل يف ان يك ��ون له ��ذا
التقارب اثر "ايجابي" على لبنان.
وق ��ال احل ��زب يف بي ��ان "يرح ��ب حزب
الله بانعقاد القمة ال�س ��عودية ال�س ��ورية
وما �ص ��در عنها م ��ن نتائ ��ج ايجابيـــــــــــة
جله ��ة تعزي ��ز م�س ��ار تنقي ��ة االج ��واء
العربية-العربي ��ة والدف ��ع بنهج التقارب
العربي-العربي قدما نح ��و �آفاق جديدة
للعمل امل�ش�ت�رك مبا يخدم ق�ض ��ايا العرب
وامل�س ��لمني وي�ؤث ��ر ايجاب ��ا عل ��ى لبن ��ان
واللبنانيني".

وكان الرئي� ��س ال�س ��وري ب�ش ��ار اال�س ��د
والعاهل ال�سعودي امللك عبد الله بن عبد
العزيز اكدا اخلمي�س يف دم�شق التقارب
ب�ي�ن البلدي ��ن اللذي ��ن �ش ��هدت العالق ��ات
بينهما توترا منذ �س ��نوات ،و�ش ��ددا على
�ضرورة ت�شكيل حكومــــــــة وحدة وطنية
يف لبنان.
وا�ض ��اف البي ��ان ان "ح ��زب الل ��ه ي ��رى
يف انعق ��اد القم ��ة يف هذا الوق ��ت اهمية
ا�س ��تثنائية كونهـــــــــــ ��ا تعي ��د االعتب ��ار
للق�ض ��ايا العربي ��ة يف ه ��ذه املرحل ��ة
احل�سا�س� �ـــــــــة �س ��يما يف ظ ��ل التحديات
الكب�ي�رة الت ��ي يواجهه ��ا عاملن ��ا العربي
واال�س�ل�امي ،وفــــ ��ي طليعتها ا�س ��تمرار
االعتداءات اال�س ��رائيلية �ض ��د فل�س ��طني
ولبن ��ان وت�ص ��اعد انته ��اكات الع ��دو
ال�صهيوين حلرمة امل�سجد االق�صى".

وي�شكل دعم �سوريا حلزب الله وعالقاتها
اجلي ��دة مع ايران ابرز نقاط اخلالف مع
ال�سعودية.
والعالق ��ات ب�ي�ن البلدي ��ن الت ��ي ت�أث ��رت
باحل ��رب يف الع ��راق الع ��ام ،2003
تده ��ورت خ�صو�ص ��ا اثر اغتي ��ال رئي�س
الوزراء اللبناين اال�سبق رفيق احلريري
القريب من الريا�ض يف .2005
ويرى حملل ��ون ان التق ��ارب االخري بني
البلدي ��ن ينب ��ىء بتح ��والت ايجابية يف
لبن ��ان الذي يتطلع منذ اربعة ا�ش ��هر اىل
ت�شكيل حكومة جديدة.
وحت ��ى االن ،مل تتو�ص ��ل االكرثي ��ة
الربملاني ��ة املدعوم ��ة م ��ن الريا� ��ض
ووا�شنطن واالقلية وابرز اقطابها حزب
الل ��ه املدع ��وم من دم�ش ��ق وطه ��ران ،اىل
اتفاق حول توزيع املنا�صب الوزارية.

مقتل خم�سة �أردنيني يف
حتطم طائرة لالمم املتحدة
يف هاييتي
عمان /اف ب

عن �صحيفة النهار اللبنانية

قتل خم�س ��ة ع�س ��كريني اردنيني من عنا�ص ��ر قوات حفظ ال�سالم
اجلمعة يف حتطم طائرة لالمم املتحدة يف هاييتي ،على ما نقلت
ام�س ال�س ��بت وكالة االنباء االردنية عن م�صدر ع�سكري م�س�ؤول
يف قيادة القوات امل�سلحة االردنية.
ونقل ��ت الوكال ��ة عن امل�ص ��در قوله ان "خم�س ��ة عنا�ص ��ر اردنيني
عامل�ي�ن يف قوات حفظ ال�س�ل�ام االردنية يف هاييتي ا�ست�ش ��هدوا
ي ��وم ام� ��س االول اجلمعة يف حتط ��م طائرة تابعة لق ��وات حفظ
ال�سالم".
واو�ض ��ح ان القتلى هم العقيد الركن عبي ��د الله ابراهيم حميدان
املواجدة واملقدم الركن جهاد �سمرين ح�سني مهريات ورائد دفاع
مدين ابراهيم حممد رزق ال�شرمان ومالزم اول بالل احمد را�شد
ابو حجيلة ووكيل اول عامر حممود عبد الله الروا�شدة.
واكد امل�ص ��در ان "الطائرة كانت تقوم برحلة ا�س ��تطالعية عادية
عندما تعر�ض ��ت اىل خلل فني �أدى اىل حتطمها وم�ص ��رع جميع
ركابها البالغ عددهم � 11شخ�صا".
واعلن ��ت بعث ��ة االمم املتح ��دة يف هاييتي ان طائ ��رة تابعة لالمم
املتحدة على متنها � 11شخ�ص ��ا حتطم ��ت اجلمعة وقد قتل جميع
من كان على متنها.
وقال ��ت البعث ��ة يف بيان ان "بعث ��ة االمم املتحدة لال�س ��تقرار يف
هايت ��ي تعلن بح ��زن ان طائرة تابع ��ة لها على متنها � 11شخ�ص ��ا
مب ��ن فيه ��م افراد الطاقم حتطم ��ت ظهر اجلمعة يف جنوب �ش ��رق
منطقة غانتييه بالقرب من فون فرييت".
ومل تعط االمم املتحدة اية تفا�صيل حول ال�ضحايا ولكن م�صدرا
يف ال�ش ��رطة الهاييتية اعلن ان ال�ض ��حايات هم من البوروغواي
واالردن.

واو�ضح ان �سبب الت�أجيل هو "�سحب ال�سلطة
الفل�س ��طينية تقري ��ر غولد�س ��تون ال ��ذي يدين
ا�س ��رائيل بجرائ ��م �ض ��د ال�ش ��عب الفل�س ��طيني
وخا�صة يف قطاع غزة".
وكان �س ��امي ابو زهري الناطق با�س ��م حما�س
�ص ��رح لوكال ��ة فران�س بر� ��س ان وف ��دا قياديا
م ��ن احلرك ��ة يلتقي الي ��وم عمر �س ��ليمان مدير
املخاب ��رات العام ��ة امل�ص ��رية لبح ��ث "املوع ��د
املنا�سب" جلل�س ��ة احلوار املقبلة املقرر توقيع
اتفاق امل�صاحلة خاللها.
وا�ض ��اف ان ه ��ذه اللق ��اءات "ته ��دف ل�ض ��مان
اجناح اجلهود التي تبذلها م�ص ��ر وانهاء حالة
االنق�س ��ام" ،مو�ض ��حا ان "االجواء احلالية مل
تع ��د منا�س ��بة بعد ان ت�س ��ممت بفعل ف�ض ��يحة
موقف �سلطة رام الله من تقرير غولد�ستون".

االحتاد الأوروبي
يتقرب اىل دم�شق
بـ " ال�شراكة "
باري�س /اف ب
قال ��ت تقاري ��ر �ص ��حفية ام� ��س ان وزارة
اخلارجي ��ة الفرن�س ��ية اعلن ��ت ان التوقيع
املقب ��ل يف  26ت�ش ��رين االول عل ��ى اتفاق
�ش ��راكة بني االحت ��اد االوروبي و�س ��وريا
ي�ش ��كل "مرحل ��ة جدي ��دة يف دينامي ��ة
التقارب" التي ارادتها فرن�سا.
وقال املتحدث با�س ��م اخلارجية الفرن�سية
برن ��ار فال�ي�رو اجلمع ��ة املا�ض ��ية ان ه ��ذا
االتف ��اق "�سي�س ��هم يف تعزي ��ز التنمي ��ة
وانفت ��اح �س ��وريا" مذك ��را ب ��ان االتف ��اق
وق ��ع باالح ��رف االوىل يف دم�ش ��ق الع ��ام
املا�ض ��ي خالل الرئا�سة الفرن�سية لالحتاد
االوروبي.
وا�ض ��اف فال�ي�رو يف م�ؤمتره ال�ص ��حايف
العادي اجلمعة "ان هذا التوقيع �سي�سجل
مرحل ��ة جدي ��دة يف دينامي ��ة التقارب بني
�س ��وريا واالحتاد االوروب ��ي وفقا لرغبة
فرن�سا ،اكدتها زيارة الرئي�س ب�شار اال�سد
اىل باري�س يف متوز ."2008
وعندما �سئل عن اجراءات هذا االتفاق فيما
حذر وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم
يف اواخ ��ر ايلول من ان ب�ل�اده لن توافق
على "اتفاق مرفق ب�شروط �سيا�سية" ،قال
فالريو "ان �سوريا ا�ستجابت جليا ملطالب
وقواعد" االحتاد االوروبي.
وتابع "ان فرن�س ��ا ما زالت تقوم مببادرة
للح�ص ��ول على نتائج بناءة" بدون اعطاء
تو�ض ��يحات ح ��ول ال ��دور الذي تق ��وم به
باري�س.
وق ��د مت تاخ�ي�ر االتف ��اق من ��ذ 2004
خ�صو�ص ��ا ب�سبب و�ض ��ع حقوق االن�سان
يف �س ��وريا .وا�س ��تخدمت هولن ��دا ح ��ق
النق� ��ض (فيت ��و) لف�ت�رة طويل ��ة م�ش ��ددة
على ادخ ��ال بند للتعليق يف ح ��ال انتهاك
حلقوق االن�سان.
وتق�ض ��ي ت�س ��وية عر�ض ��تها الرئا�س ��ة
ال�س ��ويدية لالحت ��اد االوروب ��ي عل ��ى ان
يرف ��ق م�ش ��روع االتف ��اق ببي ��ان منف�ص ��ل
للدول االوروبية.
ويرغب االحت ��اد االوروبي من خالل هذا
االتفاق يف حث دم�شق على لعب دور بناء
يف ال�شرق االو�سط.
وتن�ش ��ط باري�س منذ ا�ش ��هر ع ��دة لتوقيع
االتفاق.
وبع ��د زي ��ارة ولي ��د املعل ��م اىل باري� ��س
ا�س ��تقبل الرئي�س ال�س ��وري ب�ش ��ار اال�سد
موفدي ��ن م ��ن قب ��ل الرئي� ��س نيك ��وال
�ساركوزي هما االمني العام لالليزيه كلود
غي ��ان وامل�ست�ش ��ار الدبلوما�س ��ي للرئي�س
الفرن�سي جان دافيد ليفيت.

