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انتقادات لأداء اجلامعة العربية ب�ش�أن املحادثات ال�صومالية

خ���������ارج احل�������دود

عدمية رف�ض حما�س
حازم مبي�ضني
ي�شكل قرار ال ــرئي�س الفل�س ــطيني �إجـراء اﻻنتخابـات العامة
يف موعدها الد�ستوري ،رد ًا عملي ًا على �إف�شال حركة حما�س
جلهود امل�ص���احلة الوطنية ،التي رعتها م�ص���ر لعدة �ش���هور،
وتهربها من ا�س���تحقاقات تلك امل�ص���احلة التي كان م�أمو ًال �أن
تنهي اﻻنق�س��� ــام الداخلي ،وتوح���د اجلهود ملواجهة التعنت
اال�س���رائيلي ،ومماطل���ة نتنياه���و يف ا�س���تئناف التفاو����ض
حول قيام الدولة الفل�س���طينية امل�س���تقلة وعا�صمتها القد�س،
وخري ًا فعل حني �أكد �أنه ﻻ يناور و�أنه م�ستمريف اﻻ�ستحقاق
الد�س���توري القان���وين املل���زم وتطبيق���ه ،و�أن ذل���ك اليعن���ي
التخلي عن جهود حتقيق امل�ص���احلة الوطنية .ولي�س �س���ر ًا
�أن رف����ض حما�س العدم���ي لتوقيع اتفاق امل�ص���احلة ورف�ض
االنتخاب���ات ،لي�س قرار ًا ذاتي ًا وهو نتيجة �ض���غوط �أطراف
�أخرى ،وا�ض���ح �أنها لي�س���ت معنية مبعاناة الفل�سطينيني وال
بنتيجة ا�س���تمرار االنف�ص���ال والتن���ازع على ال�س���لطة الذي
تقوده حما�س بهمة تفوق ع�شرات املرات همتها يف التعاطي
مع االحتالل وو�سائل �إنهائه.
ق���رار عبا�س جاء لينهي التنازع على ال�ش���رعية ،بني حكومة
�سالم فيا�ض امل�ؤقتة وحكومة ا�سماعيل هنية املقالة ،ولي�ؤكد
�شرعية املجل�س الت�شريعي من خالل انتخاب �أع�ضائه اجلدد
يف املوع���د املحدد بعد انتهاء واليته ،وليح�س���م اجلدل حول
من�ص���ب الرئا�س���ة ال���ذي تدعي حما����س عدم �ش���رعيته ،ولأن
ال�ش���عب ه���و الوحي���د املخ���ول باختي���ار الرئي�س واع�ض���اء
الت�شريعي ف�إنه البد من العودة �إليه ليح�سم خياره ،واليبدو
غريب ًا رف����ض حما�س االحتكام لالرادة ال�ش���عبية وهي ت�ؤكد
�أن تل���ك االرادة تقف وراء جناحها ،لأن املعروف وامل�ؤكد �أن
حما�س د�أبت على رف�ض فك���رة االنتخابات املبكرة ،لإدراكها
ف�ش���ل حكومتها املنبثقة عن �آخر انتخابات ت�شريعية ،يف كل
امله���ام التي يفرت�ض �أن ت�ؤديها� ،إ�ض���افة لإعالن ا�س���تعدادها
القب���ول مبب���د�أ ح���ل الدولت�ي�ن ،يف حماول���ة ملناف�س���ة فت���ح
عل���ى قيادة ال�ش���عب الفل�س���طيني ،وهي ت���درك �أن الكثري من
ناخبيها غري احلزبيني ،اختاروها لرف�ض���ها هذا احلل ،و�أنها
�س���تفقدهم �إذا م���ا متت الع���ودة �إليه���م يف االنتخاب���ات التي
ترف�ضها اليوم.
وا�ض���ح �أن ق���راري حما�س بع���دم توقيع امل�ص���احلة ورف�ض
االنتخاب���ات �س���يدخالنها يف م����أزق ،ل���ن تخرج من���ه بادعاء
امتالكها بدائل لي�س���ت موجودة ،وه���ي �إن وجدت فانها غري
قابلة لل�صرف ،والنتيجة �أن الفل�سطينيني �سيجدون �أنف�سهم
رهائ���ن ل�س���لطتني التعرتف���ان ببع�ض���هما ،وتته���م كل منهم���ا
الأخ���رى بفقدان ال�ش���رعية ،وعبا����س �أوفى بوع���ده بتحديد
موع���د االنتخابات بعد �أن مل يح�ص���ل االتف���اق ،ولي�س هناك
�ش���ك �أنها �س���تجرى ً
فع�ل�ا ،وكان مفرت�ض��� ًا �أن تدر�س حما�س
جدي ًا نتائج قرارها الذي لن ي�ؤدي لغري خ�سارة الفل�سطينيني
الذي���ن يعانون من االحتالل ،وغ�ي�ر تكري�س �إمارة غزة التي
�س���تفتقر �إىل االع�ت�راف به���ا من �أي ق���وة م�ؤثرة ،و�س���تكون
�إ�س���رائيل هي الرابح الأكرب من ا�ستمرار التنازع والتناف�س
على ال�س���لطة ،و�س���يكون الع���امل على حق �إن ه���و �أدار ظهره
لفكرة احلل التفاو�ضي ولفكرة قيام الدولة الفل�سطينية.
امل����ؤمل واملث�ي�ر لال�س���ى �أن يج���ري كل ه���ذا يف ظل ت�س���ارع
اال�س���تيطان الذي يخلق حقائق جديدة عل���ى الأر�ض يومي ًا،
�سيكون التفاو�ض عليها �إ�ضافة غري حممودة ملجمل الق�ضايا
التي يتم التفاو�ض حولها حالي ًا ،والتي حتتاج ل�س���نوات من
ال�صرب للو�صول �إىل نتيجة ب�ش�أنها.

القذايف � :ستعود افريقيا جمدد ًا حتت الو�صاية
الدولية ان مل ن�ضع حال فوريا
مقدي�شو(/رويرتز)

حت���اول اجلامع���ة العربية اجراء مفاو�ض���ات
و�س���اطة بني احلكومة ال�ص���ومالية ال�ضعيفة
املدعوم���ة م���ن االمم املتح���دة واملتمردي���ن
اال�س�ل�اميني لكنه���ا قال���ت ي���وم ال�س���بت ان
املتمردين املت�ش���ددين ال يري���دون الدخول يف
حمادثات.
وتق���ول وكاالت الأم���ن الغربي���ة ان البل���د
ال���ذي �ض���ربه اجلف���اف �أ�ص���بح م�ل�اذا �آمن���ا
للمت�ش���ددين مبن فيه���م اجلهادي���ون االجانب
الذين ي�ستخدمون ال�ص���ومال يف الت�آمر ل�شن
هجمات يف انحاء املنطقة.
وق���ال ابراهي���م ال�ش���وميي �س���فري اجلامع���ة
العربي���ة يف ال�ص���ومال ان���ه يح���اول �س���را
الو�س���اطة يف حمادث���ات ب�ي�ن احلكوم���ة
واملتمردي���ن من���ذ ان فتح���ت اجلامع���ة مكتب���ا
يف العا�ص���مة مقدي�ش���و يف يولي���و متوز عام
.2008
وقال لرويرتز يف مقابلة ان ال�ساحة ال�سيا�سية
يف ال�صومال معقدة للغاية لكنه لن يفقد االمل
ابدا يف حتقيق م�صاحلة بينهم.
و�أ�ضاف انه يلتقي مع م�س�ؤولني من احلكومة

ومن اال�سالميني يف اطار جهد لتحقيق ال�سالم
لكن امل�ش���كلة ترجع اىل حزب اال�سالم وحركة
ال�شباب اللذين ال يريدان الدخول يف حوار.
وتعهدت حركة ال�ش���باب التي تقول وا�شنطن
انه���ا ممث���ل تنظي���م القاع���دة يف ال�ص���ومال
ب�ض���رب عا�ص���متي بورون���دي واوغن���دا ردا
على الهجمات ال�صاروخية التي ت�شنها قوات
حفظ ال�س�ل�ام م���ن البلدي���ن والت���ي قتلت 30
�شخ�صا يف مقدي�شو.
ولبورون���دي واوغندا نحو  2500جندي يف
قوات حفظ ال�س�ل�ام يف العا�صمة ال�صومالية
�ضمن قوات االحتاد االفريقي.
و�أدى القتال يف ال�ص���ومال اىل مقتل  19الف
�ص���ومايل منذ بداية ع���ام  2007ونزوح 1.5
مليون �ش���خ�ص ما ادى اىل واحدة من �أ�س���و�أ
حاالت الطوارىء االن�سانية يف العامل.
وق���ال ال�ش���وميي ان حالة انع���دام االمن التي
تتفاقم جعلت ت�س���ليم امل�س���اعدات االن�س���انية
�أكرث �صعوبة بالن�سبة للمجتمع الدويل.
وق���ال ان���ه حت���ى عم���ال االغاث���ة املحلي�ي�ن
يتعر�ضون للقتل واجلماعات املت�شددة حترم
النازح�ي�ن حملي���ا م���ن امل�س���اعدات الغذائية.

وا�ض���اف انه توجد بع�ض الدول التي ا�شارت
اىل انه���ا �سرت�س���ل ق���وات حف���ظ �س�ل�ام وانه
يج���ري تدريبه���ا مبعرفة االمم املتح���دة النها
قالت انها لي����س لديها خربة يف عمليات حفظ
ال�سالم.
ومل يدخ���ل وزي���ر اخلارجي���ة ال�ص���ومايل يف
تفا�ص���يل .ووافق���ت ع���دة دول افريقي���ة عل���ى
ار�س���ال ق���وات لالن�ض���مام اىل ق���وات حف���ظ
ال�سالم االفريقية لكنها مل تفعل ذلك حتى االن
وقال���ت بع����ض تلك ال���دول ان ذل���ك يرجع اىل
العنف امل�ستمر.
م���ن جانب �آخر ك�ش���ف م�ص���در ر�س���مي ليبي
�أم����س االحد ان بالده �س�ت�رعى قريبا م�ؤمترا
للم�ص���احلة ال�ص���ومالية ي�ش���ارك فيه ممثلون
للف�صائل املتمردة واحلكومة ال�صومالية ،من
دون ان يحدد موعد هذا امل�ؤمتر.
وق���ال امل�ص���در ان "ليبي���ا يف �س���عيها لتحقيق
االمن وال�س�ل�ام واال�س���تقرار� ،س�ت�رعى قريبا
م�ؤمت���را يجم���ع كل الف�ص���ائل ال�ص���ومالية
املتمردة واملعار�ض���ة للحكومة ال�صومالية يف
م�ؤمتر للم�صاحلة يجمع املتمردين واحلكومة
حتت رعاية وو�ساطة ليبية".

وا�ض���اف انه ال توجد جماع���ة ميكن االعتماد
عليها يف نقل امل�ساعدات.
ورغ���م ع���دم حتقي���ق تق���دم ق���ال ال�س���فري ان
اجلامعة العربية �ستوا�صل جهود الو�ساطة.
وقال ان ال�صومال ع�ضو يف اجلامعة العربية
وان���ه واجب اجلامعة ان تق���وم بدور مهم يف
ا�ستعادة ال�سالم وانها �ستكون م�ستعدة دائما
القناع جماعات املعار�ضة.
وا�ضاف ان اراقة الدماء يجب ان تتوقف وان
ما يحتاج اليه ال�صومال هو حكومة وبعد ذلك
ميكن لل�صوماليني ان يناق�شوا نوع ال�شريعة
�أو املبادىء الت���ي تتبناها احلكومة .وقال ان
ال�سالم ي�أتي قبل ال�شريعة.
ويف مقابلة منف�ص���لة مع روي�ت�رز يف اوغندا
قال وزي���ر اخلارجية ال�ص���ومايل عل���ي جاما
�أحمد انه �س���يتم ار�س���ال قوات افريقية اخرى
قريب���ا اىل ال�ص���ومال لتعزي���ز ق���وة ال�س�ل�ام
االفريقية اىل حجمها املزمع عند ثمانية االف
جندي.
وق���ال �أحم���د ان ب�ل�اده تتوق���ع م���ن االخ���وة
االفارقة ا�س���تكمال ن�شر قوة ا�ض���افية قوامها
 2800جندي يف ال�شهرين القادمني.

واكد امل�صدر ان "ليبيا ت�سعى بجدية لفك فتيل
االزمة التي ت�ش���تعل يف ال�ص���ومال وتنعك�س
�س���لبا على ا�س���تقرار وامن الق���ارة االفريقية،
وذلك اميانا منها بدورها احلتمي يف االحتاد
االفريقي الذي يرت�أ�س���ه الزعي���م الليبي معمر
الق���ذايف الذي ي�س���عى جاه���دا لتحقيق االمن
وال�س�ل�ام يف الق���ارة ال�س���مراء ك���ي ال ن���رى
افريقي���ا تع���ود م���رة اخ���رى حتت الو�ص���اية
الدولية نتيجة التدخل االجنبي".
وكان الق���ذايف ح���ذر يف اي���ار الفائ���ت من ان
"ما يحدث يف ال�صومال ميكن ان ينت�شر يف
العامل وي�صل اىل البحر املتو�سط واملحيطات
االخ���رى اذا مل جنتمع ون�ض���ع حال فوريا من
داخ���ل القارة االفريقي���ة واال �س�ن�رى افريقيا
تع���ود م���رة اخ���رى حت���ت الو�ص���اية الدولية
نتيجة التدخل االجنبي".
وال ت�سيطر احلكومة االنتقالية يف ال�صومال،
املدعومة م���ن املجتمع ال���دويل وقوة االحتاد
االفريقي حلفظ ال�س�ل�ام اال عل���ى قطاعات من
العا�صمة ال�ص���ومالية حيث ي�ش���ن املتمردون
اال�س�ل�اميون منذ ايار هجوما وا�س���ع النطاق
جنوب البالد.

ّ
:ل��دي �ش��روط خا�ص��ة الدارة االنتخابات
عب��د اهلل عبد اهلل
ترجمة :املدى
طالب د.عب���د الله عبد الل���ه مناف�س
حام���د ك���رزاي يف االنتخاب���ات
االفغاني���ة ب�ش���روط عادل���ة فيم���ا
يخ�ص العملية خا�صة بعد انك�شاف
التزوير الذي حدث يف ال�سابقة.
ويف مقابلة مع �صحيفة كري�ستيات
�س���اين�س مونت�ي�ر ،يق���ول املناف�س
االه���م يف ه���ذه االنتخاب���ات ان���ه
�سي�ض���ع يف خ�ل�ال االي���ام الثالث���ة
القادمة �شروطه لكيفية �إدارتها.
وع���ن تل���ك ال�ش���روط يق���ول انه���ا
ت�شمل � :إجراء تغيريات يف اللجنة
امل�ستقلة لالنتخابات والتي ت�شرف
عليها ،ومن���ع الرئي�س حامد كرزاي
م���ن ا�س���تغالل ق���وة احلكوم���ة يف
حم�ل�ات الدعاي���ة  ،والت�أكد من عدم
وجود �ص���ناديق اق�ت�راع وهمية –

ومراكز انتخاب تقع يف مناطق غري
�آمنة والتي ال توجد ا ّال على الورق.
ويرف����ض عبد الل���ه يف التحدث عما
�س���يفعله ام مل تتحقق تلك ال�شروط
الت���ي يطال���ب به���ا .بالت�أكي���د ان
الورق���ة الوحي���دة الت���ي �س���تكون
يف يديه هي االن�س���حاب .وب�ش���كل
ما  ،ف���ان خروج���ه بتل���ك الطريقة ،
�س���يكون �أم���ر ًَا مرحب���ا به بالن�س���بة
لكاف���ة االط���راف  ،وهو �س���يتجنب
اخل�س���ارة يف �س���باق يعت�ب�ر في���ه
اخلا�س���ر املتوقع خ�سارته ظلماُ .ان
حامد كرزاي يريد ا�ستبقاء رئا�سته،
واملجتم���ع الدويل يتجنب خ�س���ارة
االم���وال ،واجلنود و -مع �سيا�س���ة
ايقاف املناظرات واملناق�شات حول
االنتخاب���ات ب�س���بب ع���دم ت�أكد من
حدوتها.

مع ذلك فان ان�س���حاب م���ن قبل عبد
الل���ه يعتم���د عل���ى كيفي���ة التعام���ل
م���ع االم���ر  ،ومنه���ا التح���دث ع���ن
التزوير ال���ذي رافق عملية انتخاب
كرزاي وكيف انه منع ان�ص���اره من
اال�شرتاك يف العملية االنتخابية.
ويف ه���ذه املقابلة  ،ب���دا د.عبد الله
هادئا  ،كامنا ا�ستعاد ما كان يت�صف
به وزير خارجية افغان�ستان ،وذلك
بعد ثالثة ا�شهر من التهديد له.
ويقول " ،ان ن�ضع انا�سا يف طريق
العملية نف�س���ها  ،م���ن دون ت�أكيدات
حول ال�ش���فافية او االم���ن او عدالة
�سريها ،انه خيار �صعب".
وه���ل ان التفك�ي�ر بتكالي���ف
االنتخابات الدموية ،املال والوقت
 ،يعن���ي التفكري بتنازله م�س���بقا من
اجل م�صلحة ال�شعب؟

ويجيب عب���د الله " ،ما تتحدث عنه
امر ه���ام جدا .وان مل يك���ن فك�أنني
اجتاهل تلك االمور .ومع ذلك عليك

ان تذكر اي�ضا النظرة اىل امل�ستقبل
 ،علينا ان نرتك القاعدة ال�صحيحة
مل�س���تقبل ه���ذه االمة  ،ويك���ون ذلك

بتقبل املجازفات".
ويق���ول ان امل�س����ؤوبني االجانب ال
ي�ض���غطون عليه من اج���ل التنازل ،
وهو اي�ضا ي�ستخف بفكرة التنازل
ان قدم له كرزاي ت�أكيدات معينة.
"ان جتربتي للو�ضع عرب االعوام
الثماني���ة املا�ض���ية  ،يف احلكوم���ة
وخارجه���ا  ،ان اي���ا م���ن تل���ك
الت�أكي���دات مل ت���دم وبقائه���ا كان
ق�ص�ي�را  .واخ�ي�را �س���ئل ه���ل ان���ه
ملتزم متاما بتق���دمي وحتقيق هذه
االنتخابات .
وكان جت���اوب د.عبد الل���ه حمدودا
بقول���ه" :انن���ي ملت���زم باج���راء
العملية ب�شكل �سليم  .ذلك اق�صى ما
ميكنني قوله".
عن الكري�ستيان �ساين�س
مونتري

التون�سيون يدلون با�ص��واتهم يف انتخابات ال�ش��رطة اال�س��رائيلية تقتح��م باح��ة احل��رم القد�س��ي
رئا�سية وت�شريعية

تون�س�(/أ ف ب)

فتحت مراكز االقرتاع لالنتخابات
الرئا�س���ية والت�شريعية يف تون�س
ابوابه���ا �أم����س االح���د ،حيث دعي
اك�ث�ر م���ن خم�س���ة مالي�ي�ن ناخ���ب
ل�ل�ادالء با�ص���واتهم يف انتخابات
م���ن �ش���به امل�ؤك���د ان يف���وز به���ا
الرئي����س زي���ن العابدين ب���ن علي
واحلزب احلاكم.
وبد�أ الناخبون التوافد على مراكز
االق�ت�راع الت���ي ازدان���ت باالعالم
التون�س���ية احلم���راء والبي�ض���اء
واقي���م معظمه���ا يف مدار�س حيث
خ�ص�ص���ت يف كل مرك���ز اق�س���ام
للرجال واخرى للن�ساء.
واو�ض���ح ع���ز الدي���ن املغربي احد
امل�ش���رفني عل���ى مكت���ب اق�ت�راع
بالعا�ص���مة ان "االقب���ال يف
ال�س���اعات االوىل يبدو متوا�ض���عا
لكن من املتوقع ان ن�ش���هد ح�ضورا
الفتا مع حلول منت�صف النهار".
وقالت احدى الناخبات انها ف�ضلت
الق���دوم مبك���را "للقي���ام بالواجب
االنتخابي وتفادي االزدحام".
ودع���ت ال�ص���حف املحلي���ة يف
عناوينه���ا الرئي�س���ة التون�س���يني

اىل االقب���ال بكثافة على �ص���ناديق
االقرتاع.
وي�س���عى ب���ن عل���ي ( 73عاما) يف
ه���ذه االنتخاب���ات للف���وز بوالي���ة
خام�س���ة وذل���ك يف مواجه���ة ثالثة
مر�ش���حني معار�ض�ي�ن يخو�ضونها
يف الف���وز هم حممد بو�ش���يحة عن
ح���زب الوح���دة ال�ش���عبية واحم���د
االينوبل���ي ع���ن ح���زب االحت���اد
الدميوقراط���ي الوح���دوي ،وهما
يع���دان مقرب�ي�ن م���ن ال�س���لطة،
واحمد ابراهيم عن حزب التجديد
(ال�شيوعي �سابقا) الذي يطمح يف
"مناف�س���ة حقيقية" وي�ؤكد رف�ضه
القيام بدور �شكلي.
ويدع���و احمد ابراهي���م اىل تداول
ال�س���لطة والقي���ام با�ص�ل�احات
جريئ���ة وه���و مدع���وم م���ن بع�ض
ال�شخ�ص���يات امل�س���تقلة وح���زب
ي�ساري غري معرتف به.
ومل تن�ش���ر حت���ى اللحظ���ة ارق���ام
ر�سمية عن عدد الناخبني امل�سجلني
الذي���ن يق���در عدده���م باك�ث�ر م���ن
خم�س���ة ماليني ناخ���ب من اجمايل
ع�شرة ماليني تون�سي.
و�س���ينتخب ه����ؤالء  214نائبا يف

جمل����س النواب .وعمليا يتوقع ان
يف���وز احلزب احلاكم ب���ـ  75باملئة
م���ن الن���واب يف ح�ي�ن �س���تتناف�س
احزاب املعار�ضة الثمانية وبع�ض
امل�س���تقلني عل���ى ال���ـ  25باملئ���ة
الباقية.
واحلزب احلاكم هو الوحيد الذي
متك���ن من تق���دمي لوائ���ح يف كافة
الدوائ���ر االنتخابي���ة للت�ش���ريعية
ال���ـ  26يف ح�ي�ن يخو����ض التكت���ل
الدميوقراط���ي للعم���ل واحلريات
االنتخابات للمرة االوىل.
ومل يتمك���ن زعيم���ه م�ص���طفى ب���ن
جعفر من امل�شاركة يف االنتخابات
الرئا�سية.
اما احلزب الدميوقراطي التقدمي
فق���د ن���دد "مبهزل���ة" االنتخاب���ات
وقاط���ع االنتخاب���ات الت�ش���ريعية
احتجاجا ع���ل عدم اج���ازة العديد
م���ن قوائم���ه ،يف ح�ي�ن مل يتمك���ن
م�ؤ�س�س���ه احمد جنيب ال�شابي من
امل�شاركة يف االنتخابات الرئا�سية
بحجة عدم التطابق مع القانون.
وه���ذه ثال���ث انتخاب���ات رئا�س���ية
تعددي���ة من���ذ ا�س���تقالل تون�س يف
.1956

القد�س(/ا ف ب)
اف���ادت م�ص���ادر يف ال�ش���رطة اال�س���رائيلية ان
ال�ش���رطة اقتحم���ت �ص���باح �أم����س االح���د باح���ة
احلرم القد�س���ي يف القد�س القدمية اثر تظاهرات
لفل�سطينيني.
وقالت امل�صادر نف�سها ان قوة من ال�شرطة اقتحمت
باحة احلرم القد�س���ي اثر القاء حجارة على زوار
كان���وا يف املوق���ع .واو�ض���حت االذاع���ة العام���ة
اال�س���رائيلية ان عنا�ص���ر من ال�ش���رطة تعر�ض���وا
للر�شق باحلجارة من قبل متظاهرين قاموا اي�ضا
بر�ش الزيت على االر�ض لكي يوقعوا بهم ار�ض���ا
مو�ضحة انه مت توقيف � 12شخ�صا.
وتابعت م�ص���ادر ال�ش���رطة انه اثر هذه احلوادث
اغلق���ت ال�ش���رطة مدخ���ل احل���رم القد�س���ي ال���ذي

كان فتح ب�ش���كل اعتيادي قبل فرتة ق�ص�ي�رة امام
امل�صلني والزوار غري امل�سلمني و ن�شرت ال�شرطة
اال�س���رائيلية االح���د تعزيزات يف مدين���ة القد�س
القدمية حت�سبا الحتمال وقوع حوادث.
من جانبه قال الناطق با�سم ال�شرطة اال�سرائيلية
ميكي روزنفيلد لوكالة فران�س بر�س "لقد وجهت
دع���وات يف �ص���فوف الفل�س���طينيني والع���رب
اال�س���رائيليني للمجيء والتظاهر دفاعا كما يقال
عن "جبل الهيكل" (الت�س���مية اال�سرائيلية للحرم
القد�س���ي) ولذل���ك قمن���ا بتعزي���ز الدوري���ات يف
املدينة القدمية لتجنب اي اخالل باالمن".
وذك���رت االذاع���ة العام���ة اال�س���رائيلية واذاع���ة
اجلي�ش ان هذا االنت�ش���ار لل�ش���رطة مت اثر التوتر
الناجم عن تنظيم اجتماع يف القد�س خالل النهار

"ملنظم���ة الدف���اع عن حقوق االن�س���ان يف "جبل
الهيكل".
و نال���ت ه���ذه املنظم���ة اليميني���ة املتطرف���ة دع���م
حاخام���ات ون���واب من اليمني املتط���رف وحددت
هدفه���ا اقناع اليه���ود بالتجم���ع بكثافة يف احلرم
القد�سي كما ا�ضافت االذاعتان.
وق���ال زعيم ه���ذه احلرك���ة ايه���ودا غلي���ك الذاعة
اجلي����ش ان "ال�ش���عب اليهودي يج���ب ان يتوجه
اىل حائ���ط املبك���ى و"جب���ل الهيكل" لكي ي�ص���بح
ه���ذا املوقع مكانا لل�س�ل�ام واله���دوء ولي�س موقع
حقد وارهاب �ض���د العامل با�س���ره" .بينما حذرت
الرئا�سة الفل�س���طينية االحد من تداعيات اقتحام
ا�س���رائيل ل�س���احات امل�س���جد االق�ص���ى ودع���ت
املجتم���ع ال���دويل اىل ال�ض���غط عل���ى احلكوم���ة

ت�صادم قطارين يف م�صر يخ ّلف  18قتي ًال
القاهرة/رويرتز

ذك���رت م�ص���ادر �أمني���ة �أن قطار ًا م���ن الدرج���ة الأوىل مليئا
بال���ركاب ا�ص���طدم بقط���ار متوق���ف �ش���به خ���ال عل���ى نف�س
الق�ضبان يف اجلنوب من القاهرة.
و�أفاد بيانٌ �ص���ادر من وزارة ال�ص���حة امل�صرية �أم�س االحد
ان عدد القتلى يف احلادث ارتفع اىل  18بعد يوم من وقوع
احلادث.
و�أو�ض���ح بي���ان ال���وزارة " :ان � 39شخ�ص���ا �أ�ص���يبوا يف
احلادث الذي وقع م�س���اء يوم ال�سبت لكن  12منهم خرجوا
بالفعل من امل�ست�شفيات".

و�أفادت امل�ص���ادر الأمنية ب����أن القطار املتح���رك كان متجها
جنوبا من القاهرة اىل �أ�سيوط و�أ�سوان وهما نقطتا جذب
�س���ياحي رئي�س���تان .ومل ت���رد �أنباء عن وج���ود �أجانب بني
ال�ضحايا.
م���ن جان���ب �آخر ق���ال م�س����ؤول يف الهيئ���ة القومية ل�س���كك
حديد م�ص���ر انه مت ار�س���ال جلنة فنية للوقوف على �س���بب
احلادث.
و�أثارت �سل�س���لة من حوادث الطرق وال�س���كك احلديدية يف
م�صر يف ال�س���نوات االخرية غ�ض���با جتاه ا�سلوب معاجلة
احلكومة ل�سالمة النقل.

اال�سرائيلية لوقف هذه االجراءات.
وقالت الرئا�س���ة يف بي���ان " :نحذر من التداعيات
اخلطرية التي حتدث يف امل�سجد الأق�صى املبارك
ونطالب احلكومة الإ�س���رائيلية بالكف عن �إطالق
العن���ان للجنود واملتطرفني اليهود النتهاك حرمة
املقد�سات خا�صة امل�سجد الأق�صى املبارك ،ووقف
كافة الإجراءات اال�ستفزازية بحق املواطنني يف
القد�س".
وقال الناطق الر�س���مي با�س���م الرئا�س���ة نبيل ابو
ردين���ة "ان القد����س خط احمر ال يج���وز جتاوزه
ونطالب املجتمع الدويل خا�صة الرباعية الدولية
بال�ض���غط على احلكوم���ة الإ�س���رائيلية للكف عن
ه���ذه الإج���راءات الت���ي ال تخ���دم �س���وى توت�ي�ر
الأو�ضاع يف املنطقة".

الرئي�س ال�سوري ي�ؤكد عزم بالده
على التعاون مع فنزويال
دم�شق(/ا ف ب)

اكد الرئي�س ال�س���وري ب�شار اال�س���د عزم �سوريا على تطبيق االتفاقات املربمة مع
فنزويال ،بح�سب وكالة االنباء ال�سورية الر�سمية (�سانا) �أم�س االحد.
وجاء موقف اال�سد اثناء ا�ستقباله وزير اخلارجية الفنزويلي نيكوال�س مادورو
مورو�س الذي نقل له ر�سالة �شفوية من الرئي�س الفنزويلي هوغو ت�شافيز تت�صل
بالعالق���ات الثنائي���ة .واك���د الأ�س���د "عزم �س���وريا عل���ى العمل لتذلي���ل اي عقبات
تواجه تطبيق االتفاقات" ،معتربا ان هذه االتفاقات يجب ان "ت�ش���كل خطة عمل
للم�ؤ�س�سات والهيئات التنفيذية يف كال البلدين".

االردن يوقع �أربع اتفاقيات لتطوير حقل غازي
عمان(/ا ف ب)

وق���ع االردن ارب���ع اتفاقي���ات
م���ع �ش���ركة بريت����ش برتولي���وم
الربيطاني���ة �أم����س الأح���د لتطوير
حقل الري�ش���ة الغ���ازي القريب من
احلدود االردنية العراقية.
ووق���ع االتفاقي���ات وزي���ر الطاق���ة
وال�ث�روة املعدنية االردين خلدون
قطي�ش���ات ورئي����س جمل����س ادارة
�ش���ركة الب�ت�رول الوطني���ة فاي���ز
�س���حيمات و�س���ان بيني���ت كب�ي�ر
املفاو�ض�ي�ن يف �ش���ركة بريت����ش
برتوليوم.
وقال قطي�ش���ات يف حف���ل التوقيع
ال���ذي ج���رى يف رئا�س���ة ال���وزراء
بح�ض���ور رئي����س احلكوم���ة ن���ادر

الذهب���ي ان "�ش���ركة بريت����ش
برتولي���وم �س���تدخل يف ه���ذه
االتفاقي���ة عل���ى مرحلت�ي�ن االوىل
ال�ستك�ش���اف احلق���ل وتقييمه متتد
بني  3اىل � 4سنوات تنفق يف احلد
االدن���ى مبل���غ  237ملي���ون دوالر"
م�ض���يف ًا �أنه "يف حال ا�ستك�ش���اف
الغ���از بالكميات املتوخاة �س���تقوم
ال�ش���ركة بتطوي���ر احلق���ل وعندها
�س���يكون االنفاق بحدود  8اىل 10
ملي���ارات دوالر النتاج ما بني 330
مليون قدم مكعب يوميا اىل حواىل
ال���ف ملي���ون ق���دم مكع���ب يوميا"
م�ؤك���د ًا �أن " :ه���ذه الكمية الكبرية
�س���تكون كافي���ة ل�س���د احتياج���ات
االردن وامكانية الت�صدير".

م���ن جانب���ه ،اك���د �س���حيمات ان
"ح�ص���ة احلكومة �ستبلغ  %50من
�ص���ايف االنتاج يف جمي���ع املراحل
والباقي �ستتقا�سمه �شركة بريت�ش
برتولي���وم م���ع �ش���ركة الب�ت�رول
الوطني���ة االردني���ة" متوقع��� ًا �أن
"يرتف���ع انت���اج احلق���ل خ�ل�ال
ال�س���نوات الثالث االوىل اىل اكرث
من  50مليون قدم مكعب".
ومبوج���ب االتف���اق تدخ���ل �ش���ركة
البرتول الوطنية االردنية ك�شريك
لربيت����ش برتولي���وم يف االمتياز،
ويذك���ر �أن ال�ش���ركة ح�ص���لت عل���ى
امتي���از التنقي���ب واالنت���اج يف
منطق���ة الري�ش���ة ع���ام  1996وملدة
� 50سنة.

فقدان هوية
عن �صحيفة البيان االماراتية

فقدت من��ي الهوي��ة ال�ص��ادرة م��ن وزارة التعليم الع��ايل والبحث
العلم��ي وال�ص��ادرة من رئا�سة جامع��ة بغداد با�س��م املوظفة زينب
عزي��ز عب��د االمري .يرج��ى ممن يعثـ��ر عليها ت�سليمه��ا اىل جهة
اال�صدار.

