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Arabic Situations

نتانياهو يرف�ض جتميد بناء امل�ستوطنات

خ���������ارج احل�������دود

عقول يف الأقدام
حازم مبي�ضني
�س ��اهمت الف�ض ��ائحيات العربي ��ة عل ��ى م ��دى �أ�س ��ابيع ,يف
توت�ي�ر الأجواء بني م�ص ��ر واجلزائ ��ر ,على خلفي ��ة مباراة
بكرة القدم ,م�س ��تثرية التع�ص ��ب الوطني يف البلدين ,حتى
حتولت لعبة كرة قدم �إىل مباراة بني �شعبني ,ارت�ضيا و�ضع
عقليهما يف �أقدامهما ,بعد �أن جنحت عمليات غ�سيل الأدمغة
الإعالمي ��ة يف التحك ��م باالنفعاالت ,وحتولت الق�ض ��ية �إىل
مب ��اراة ب�ي�ن مواطني البلدين �س ��احتها �شا�ش ��ات الإنرتنت،
وانتهت �إىل قذف الفريق اجلزائري باحلجارة عند و�صوله
للقاه ��رة ,لتتلق ��ف تلك الف�ض ��ائيات الأمر ,وت�ش ��بعه حتلي ًال
ومتحي�ص� � ًا ,م�ستدرجة ت�ص ��ريحات ر�س ��مية من اجلانبني،
�أهمه ��ا �إدانة وزير اخلارجية اجلزائ ��ري للحادث ،ومطالبة
نظ�ي�ره امل�ص ��ري توف�ي�ر احلماي ��ة لالعب�ي�ن اجلزائري�ي�ن،
بجانب ا�س ��تدعاء �س ��فريي البلدين �إىل خارجي ��ة البلد الذي
يعمل فيه.
ومل ينت ��ه الأم ��ر عن ��د وفاة عدد م ��ن اجلزائري�ي�ن حزن ًا على
نتيج ��ة املب ��اراة ,رغ ��م �أن واح ��د ًا منه ��م قات ��ل �إىل جان ��ب
امل�ص ��ريني يف حرب حزيران عام  , 1967فقد انتقل ال�شحن
�إىل اخلرط ��وم ,حي ��ث تعر�ض ��ت حافل ��ة املنتخ ��ب امل�ص ��ري
للر�ش ��ق باحلج ��ارة من قب ��ل م�ش ��جعي الفري ��ق اجلزائري,
وا�ستدعت البعثة امل�صرية الريا�ضية مراقب املباراة ملعاينة
احلافلة ,كما قدمت له وملمثل (الفيفا) �شكوى حول احلادثة.
وا�س ��تدعى ذل ��ك تعزي ��ز ال�س ��لطات ال�س ��ودانية لإجراءاتها
الأمني ��ة فن�ش ��رت � 15ألف �ش ��رطي وهي تتوقع ق ��دوم �آالف
امل�شجعني من م�صر واجلزائر حل�ضور املباراة.
احلكوم ��ة اجلزائري ��ة مل تعتم ��د عل ��ى القدرات ال�س ��ودانية
ف�أر�س ��لت  200طبيب وعنا�ص ��ر من الدفاع املدين وال�شرطة
�إىل ال�سودان ,للتكفل بـع�شرة �آالف م�شجع جزائري� ,أقامت
خميم ًا خا�ص ًا ال�ستقبالهم يف اخلرطوم ،و�أكدت ا�ستعدادها
ال�س ��تعمال طائراته ��ا الع�س ��كرية لنق ��ل امل�ش ��جعني� ،إذا لزم
الأمر ,ومن جهته �أمر وزير الطريان املدين امل�ص ��ري بزيادة
اجل�س ��ر اجل ��وي ,لنقل امل�ش ��جعني امل�ص ��ريني ,وتوجه وفد
دبلوما�س ��ي م�ص ��ري �إىل اخلرطوم ,لدعم ال�سفارة امل�صرية
هناك يف جهودها ال�ستقبال امل�شجعني امل�صريني.
بالت�أكي ��د مل يقف الإعالم الإ�س ��رائيلي حمايد ًا ,وقد و�ص ��ف
املباراة بني م�ص ��ر واجلزائر باحلرب ,مركز ًا على اخلالفات
بينهم ��ا ,ومتن ��ى بع� ��ض املعلق�ي�ن يف املواق ��ع اﻻلكرتونية
مباراة من هذا النوع بني ﻓﺢﺗ وحما�س ,وو�ص ��ف بع�ضهم
الع ��رب ب�أنه ��م متخلف ��ون ,ومن تل ��ك التعليق ��ات ( �أي عقلية
حمق ��اء هذه؟ بدل �أن تطعموا �ش ��عوبكم تقومون ب�إر�س ��الهم
�إىل املالع ��ب؟ و ( ه ��ذا يو�ض ��ح ك ��م ا�ﻷ م ��ة العربي ��ة موحدة
) .و�ش ��ددت بع�ض و�س ��ائل الإعالم على ت�ص ��ريحات ملعلقني
جزائري�ي�ن تتعل ��ق بهزمي ��ة �إ�س ��رائيل للم�ص ��ريني يف حرب
حزيران ,وابتهج �أحد املعلقني الن اجلزائريني هم ا�ﻷ �ش ��رار
ا�ﻵ ن يف ال�ش ��ارع امل�صري ،فامل�صريون ينظرون �إىل �أنف�سهم
عل ��ى �أنه ��م الطيب ��ون يف ح�ي�ن �أن اجلزائريني هم ا�ﻷ �ش ��رار
بنظرهم ,ونكتفي مبا قالته القناة الثانية ا�ﻹ �سرائيلية حيث
عنون ��ت املب ��اراة يف ن�ش ��رتها الرئي�س ��ية �أنها ( مب ��اراة كرة
القدم التي ع�صفت بالعامل العربي ).
ال�س ��ودان املثق ��ل بالعدي ��د م ��ن الهم ��وم ,يحمل ه ��م مباراة
اليوم ( الأخوية بني الأ�ش ��قاء امل�ص ��ريني واجلزائريني!! ),
وو�صل الأمر �إىل حد مطالبة هيئة علماء ال�سودان للجمهور
الريا�ض ��ي ال�س ��وداين ,بع ��دم منا�ص ��رة ط ��رف دون �آخ ��ر,
وا�ﻷ خذ مببد�أ احلياد انطﻼق ًا من مبد�أ امل�س ��اواة يف معاملة
ال�ض ��يف لأن ا�ﻷ مر ﻻ يعدو مباراة يف كرة القدم ,فيها الفائز
واملهزوم ,ولعل هذه فقط الأقوال التي ت�س ��تحق االحرتام,
ولك ��ن هل كنا �سن�س ��معها لو كان ال�س ��ودان طرف ًا والعب ًا يف
املباراة؟.

االحتاد االوروبي يرى من "ال�سابق الوانه" االعرتاف بقيام
الدولة الفل�سطينية

بروك�سل /الوكاالت

اعت�ب�ر االحت ��اد االوروب ��ي ام� ��س
الثالثاء "�س ��ابقا الوانه" الطلب الذي
تقدمت به اليه ال�س ��لطة الفل�س ��طينية
لدعم م�ساعيها بهدف اعرتاف جمل�س
االمن ال ��دويل بقيام دولة فل�س ��طينية
م�ستقلة.
و�ص ��رح وزي ��ر اخلارجية ال�س ��ويدي
ال ��ذي تت ��وىل ب�ل�اده حالي ��ا رئا�س ��ة
االحت ��اد االوروب ��ي كارل بيل ��دت "ال
اظ ��ن انن ��ا و�ص ��لنا لذل ��ك .ب ��ودي ان
نكون قادري ��ن على االع�ت�راف بدولة
فل�س ��طينية لك ��ن يج ��ب اوال ان تكون
تلك الدولة قائم ��ة وبالتايل اعتقد انه
امر �سابق الوانه".
وادىل بيلدت بهذه الت�ص ��ريحات امام
ال�ص ��حافيني على هام� ��ش اجتماع مع
نظرائ ��ه يف االحت ��اد االوروب ��ي يف
بروك�سل ردا على طلب ر�سمي تقدمت
به االثنني ال�سلطة الفل�سطينية.

كذل ��ك اعت�ب�ر املمثل االعلى لل�سيا�س ��ة
االحت ��اد االوروبي اخلارجية خافيري
�س ��والنا ان عملي ��ة م ��ن ه ��ذا القبي ��ل
"�س ��تاخذ وقتا" ويج ��ب ان تتم "يف
هدوء ويف الوقت املنا�س ��ب" م�ض ��يفا
"ال اظ ��ن ان يكون الوقت حان اليوم
للتطرق لذلك".
كم ��ا اعت�ب�رت املفو�ض ��ة االوروبي ��ة
لل�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة بينيت ��ا فرييرو
فالدن ��ر "م ��ن ال�س ��ابق اوان ��ه قول اي
�ش ��يء يف ه ��ذا املو�ض ��وع" م�ش ��ددة
على ان ق�ض ��ية "حدود  "1967للدولة
الفل�سطينية املقبلة "�ستكون مهمة".
واعت�ب�ر وزي ��ر اخلارجي ��ة الفنلن ��دي
الك�سندر �شتوب اخلطوة الفل�سطينية
عملي ��ة تكتيكي ��ة تهدف اىل ممار�س ��ة
ال�ض ��غط عل ��ى ا�س ��رائيل لتحري ��ك
مفاو�ضات ال�سالم.
وق ��ال "اظ ��ن ان ��ه يج ��ب حق ��ا التقدم
خطوة خطوة" معتربا ان "كافة طرق

التفاو� ��ض م�س ��تخدمة" يف حماول ��ة
اخراج عملية ال�سالم من املازق.
لكن ��ه رف� ��ض مقارن ��ة االرا�ض ��ي
الفل�س ��طينية بكو�سوفو التي اعرتفت
با�س ��تقاللها ع ��دة دول اوروبي ��ة رغم
ان اعالن ��ه كان اح ��ادي اجلانب ورغم
معار�ض ��ة �ص ��ربيا ورو�س ��يا وقال ان
"كو�س ��وفو تختل ��ف ع ��ن فل�س ��طني،
فل�سطني تختلف عن ابخازيا وابخازيا
تختلف ع ��ن او�س ��يتيا اجلنوبية" يف
ا�شارة اىل اجلمهوريتني اجلورجيتني
االنف�صاليتني.
وادىل امل�س� ��ؤولون االوروبي ��ون
بهذه الت�ص ��ريحات امام ال�ص ��حافيني
عل ��ى هام�ش اجتم ��اع وزراء خارجية
االحت ��اد االوروب ��ي املجتمع�ي�ن يف
بروك�سل.
وج ��اءت الت�ص ��ريحات ردا على طلب
ر�س ��مي رفعته ال�س ��لطة الفل�س ��طينية
االثن�ي�ن اىل االحت ��اد االوروب ��ي دعم

م�ساعيها الرامية اىل اعرتاف جمل�س
االم ��ن ال ��دويل بدول ��ة فل�س ��طينية
م�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
واالحت ��اد االوروب ��ي اك�ب�ر مم ��ول
للفل�س ��طينيني وعادة ما يتخذ مواقف
اكرث تاييدا لهم من الواليات املتحدة.
وق ��د جددت وا�ش ��نطن تاكي ��د موقفها
من اعالن اح ��ادي اجلانب لقيام دولة
فل�سطينية م�ش�ي�رة اىل ان تلك الدولة
يجب ان تن�ش�أ من خالل التفاو�ض بني
ا�سرائيل والفل�سطينيني.
من جانبهم هدد القادة اال�س ��رائيليون
الفل�س ��طينيني بتداب�ي�ر انتقامي ��ة اذا
طالب ��وا باالع�ت�راف بدول ��ة م�س ��تقلة
دون موافق ��ة ا�س ��رائيل م�ش ��ككني يف
الوق ��ت نف�س ��ه يف عزمهم عل ��ى تنفيذ
هذا امل�شروع.
وتعرق ��ل م�ش ��كلة اال�س ��تيطان عملي ��ة
ال�س�ل�ام حي ��ث يطالب الفل�س ��طينيون
بوق ��ف ت ��ام لال�س ��تيطان يف ال�ض ��فة

الغربي ��ة املحتل ��ة والقد� ��س ال�ش ��رقية
بينم ��ا ترف� ��ض حكوم ��ة بنيام�ي�ن
نتانياه ��و ذلك وتقرتح جتميدا جزئيا
لعمليات البناء.
على �ص ��عيد اخر ذكرت اذاعة اجلي�ش
اال�س ��رائيلي ان رئي� ��س ال ��وزراء
اال�س ��رائيلي بنيامني نتانياهو رف�ض
طلب ��ا امريكي ��ا بتجميد بناء ع�ش ��رات
املنازل يف حي جيلو اال�ستيطاين يف
القد�س ال�شرقية.
وكان املبع ��وث االمريك ��ي لل�ش ��رق
االو�س ��ط ج ��ورج ميت�ش ��ل ابل ��غ
االثنني م�س ��اعدين لنتانياه ��و ان هذا
امل�ش ��روع ميك ��ن ان ي�س ��بب توترا مع
الفل�سطينيني وي�ضر بفر�ص ا�ستئناف
مفاو�ض ��ات ال�سالم ،ح�سبما او�ضحت
االذاعة.
وا�ض ��افت ان نتانياه ��و رف� ��ض ه ��ذا
الطلب على الفور واكد ان م�س ��توطنة
جيل ��و "ج ��زء ال يتج ��ز�أ م ��ن القد�س"

وان ��ه ال يعت ��زم البتة احلد م ��ن البناء
فيها.
وا�ش ��ار نتانياه ��و اي�ض ��ا اىل ان ه ��ذا
النوع من امل�شاريع اخلا�صة ال يحتاج
اىل ترخي�ص من احلكومة.
وكان ��ت ا�س ��رائيل احتل ��ت الق�س ��م
ال�ش ��رقي من القد�س ال ��ذي يعي�ش فيه
نحو  200الف ا�س ��رائيلي يف ع�ش ��رة
احياء جديدة مع  270الف فل�سطيني،
يف حرب  1967ثم �ضمتها.
ومل يعرتف املجتمع الدويل ابدا ب�ضم
ا�سرائيل القد�س ال�شرقية.
وردا على �س�ؤال لوكالة فران�س بر�س،
ق ��ال م�س� ��ؤول حكومي ا�س ��رائيلي ان
نتانياهو "م�س ��تعد للربهنة عن �ضبط
النف� ��س اىل اق�ص ��ى حد يف م ��ا يتعلق
بالبناء يف يهودا وال�س ��امرة (ال�ض ��فة
الغربية) من اجل ت�س ��هيل ا�س ��تئناف
املفاو�ض ��ات لك ��ن ه ��ذه ال�سيا�س ��ة ال
تنطبق على القد�س عا�صمتنا".
ورف�ض هذا امل�س� ��ؤول الذي طلب عدم
ك�ش ��ف هويت ��ه ان ي�ؤك ��د ر�س ��ميا قيام
الوالي ��ات املتحدة بخط ��وة يف االيام
االخرية ب�ش�أن حي جيلو.
م ��ن جهت ��ه ق ��ال كب�ي�ر املفاو�ض�ي�ن
الفل�سطينيني �صائب عريقات الثالثاء
ان ق ��رار التوج ��ه اىل جمل� ��س االم ��ن
لالع�ت�راف بالدول ��ة الفل�س ��طينية
"ه ��ذا اوانه" وذل ��ك ردا على اعتبار
االحت ��اد االوروب ��ي ان طلب ال�س ��لطة
الفل�سطينية لالعرتاف بالدولة �سابق
الوانه.
وق ��ال عريق ��ات لوكالة فران� ��س بر�س
يف ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ن القاه ��ره
"نق ��ول ان مو�ض ��وع االع�ت�راف
بال ��دول الفل�س ��طينية امل�س ��تقلة عل ��ى
حدود الراب ��ع من حزيران عام 1967
وعا�ص ��متها القد� ��س ال�ش ��ريف ه ��ذا
اوانه".
وا�ض ��اف "ان االحت ��اد االوروب ��ي
اع�ت�رف بدول ��ة كو�س ��وفو وحدودها
قب ��ل قيامه ��ا واالحت ��اد االوروب ��ي
�ص ��احب اول مب ��ادرة ع ��ام  1980يف
قم ��ة البندقي ��ة للدع ��وة القام ��ة دول ��ة
فل�سطينية".
و�ش ��دد "ان اعرتاف اوروب ��ا بالدولة
الفل�س ��طينية اجراء قان ��وين واجراء
واج ��ب االتب ��اع" مو�ض ��حا"ان هناك
الكث�ي�ر م ��ن دول االحت ��اد االوروب ��ي
تواف ��ق عل ��ى توجهن ��ا وال�س ��ويد
لي�س ��ت وحدها تقرر �سيا�س ��ة االحتاد
االوروب ��ي ولي�س ��ت هن ��اك �سيا�س ��ة
خارجي ��ة واح ��دة ل ��دول االحت ��اد
االوروبي".

ال�صحف امل�صرية تنتقد حمالت "التحري�ض االعالمية" اجلزائرية موظفو (االونروا) ي�ضربون عن العمل يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية
القاهرة /اف ب

انتق ��دت ال�ص ��حف امل�ص ��رية ام� ��س
الثالث ��اء م ��ا و�ص ��فته ب� �ـ "حم�ل�ات
حتري�ض اعالمي ��ة" جزائرية ادت اىل
تعر�ض امل�صالح امل�صرية يف اجلزائر
اىل هجم ��ات م�ش ��جعي املنتخ ��ب
اجلزائ ��ري ال ��ذي يالق ��ي املنتخ ��ب
امل�ص ��ري الي ��وم يف اخلرط ��وم يف
مباراة �س ��تحدد اي الفريقني �سيت�أهل
ملونديال .2010
وقال ��ت �ص ��حيفة االه ��رام احلكومي ��ة
يف اح ��دى افتتاحياته ��ا ان "مب ��اراة
كرة القدم بني م�صر واجلزائر للت�أهل
لنهائيات ك�أ�س العامل هي بكل املعايري
واملقايي�س مباراة ريا�ضية وايا كانت
نتيجتها فهي لي�س ��ت نهاي ��ة الدنيا وال
خامت ��ة املطاف له ��ذا املنتخب الوطني
او ذاك".
واعت�ب�رت ان "م ��ا يق�ت�رن باملب ��اراة

الريا�ض ��ية م ��ن اج ��واء حتري� ��ض
ممجوج ��ة واط�ل�اق حم�ل�ات اعالمية
وت�س ��ريب �ش ��ائعات حمقاء ومغلوطة
تث�ي�ر الفتن ��ة ه ��ي ام ��ور مرفو�ض ��ة
كل الرف� ��ض" يف ا�ش ��ارة اىل تقاري ��ر
ن�ش ��رتها �ص ��حف جزائري ��ة ع ��ن مقتل
م�شجعني جزائريني يف م�صر.
ودعت ال�ص ��حيفة اىل "و�ض ��ع املباراة
الريا�ض ��ية يف اطارها ال�صحيح وعدم
الزج بها يف م�س ��تنقعات الهي�س ��ترييا
والفتنة".
وا�ض ��افت "علين ��ا جميعا ان نعت�ص ��م
بال ��ود التاريخي اجلمي ��ل الذي يظلل
دوما عالقات ال�ش ��عبني ال�شقيقني فهي
االبقى للم�ستقبل العربي".
وكتبت �ص ��حيفة نه�ضة م�صر امل�ستقلة
يف عنوانه ��ا الرئي�س ��ي "ال�ص ��حف
اجلزائري ��ة ت ��دق طب ��ول احلرب �ض ��د
امل�ص ��ريني" واعادت ن�ش ��ر مان�شيتات

ال�ص ��حف اجلزائرية ام�س االثنني عن
تعر�ض امل�شجعني اجلزائريني "للقتل
والعتداءات وح�ش ��ية" وع ��ن "انتهاك
حلرمات الن�ساء" يف القاهرة.
وقالت �ص ��حيفة الوفد الناطقة با�س ��م
حزب الليربايل املعار�ض ان "ال�صحف
(اجلزائرية) ال�ص ��فراء تن�ش ��ر اخبارا
كاذب ��ة ع ��ن مقت ��ل جزائري�ي�ن وهت ��ك
اعرا�ض بناتهم يف القاهرة".
وكان م�ش ��جعون جزائريون هاجموا
االحد واالثنني مقار �ش ��ركات م�صرية
يف اجلزائ ��ر غ�ي�ر ان ��ه مل ي�ص ��ب اي
م�صري ب�أذي.
وا�س ��تدعت وزارة اخلارجية امل�صرية
االثنني ال�س ��فري اجلزائري يف م�ص ��ر
عب ��د القادر حج ��ار "للت�أكد م ��ن اتخاذ
االجراءات الالزم ��ة لت�أمني املواطنني
امل�ص ��ريني املوجودي ��ن باجلزائ ��ر
وحماية امل�صالح امل�صرية".

وارج ��ع ال�س ��فري اجلزائ ��ري يف
ت�ص ��ريحات لل�ص ��حافيني الت�ص ��عيد
االخ�ي�ر اىل "ال�ش ��حن" االعالم ��ي
امل�ص ��ري م�ؤك ��دا ان "العالق ��ات
امل�ص ��رية-اجلزائرية اك�ب�ر م ��ن كل ما
حدث ولكن لال�س ��ف قامت الف�ضائيات
ب�ش ��حن اجلمه ��ور مل�س ��توى جت ��اوز
احلدود".
وكان ثالث ��ة م ��ن العب ��ي اجلزائ ��ر
ا�ص ��يبوا م�س ��اء اخلمي� ��س عندم ��ا
تعر�ض ��ت احلافلة التي كانت تقلهم من
�ص ��الة الو�ص ��ول مبط ��ار القاهرة اىل
فندق جماور لر�شق باحلجارة.
كما وقعت م�ش ��اجرات بني م�ش ��جعني
جزائريني وم�ص ��ريني م�س ��اء ال�س ��بت
يف القاه ��رة ا�س ��فرت ،ح�س ��ب وزارة
ال�ص ��حة امل�ص ��رية ع ��ن ا�ص ��ابة 32
�شخ�ص ��ا من بينهم  20جزائرايا و12
م�صريا.

غزة  /اف ب
نفذ موظفو وكالة االمم املتحدة لغوث وت�ش ��غيل الالجئني
الفل�س ��طينيني (االونروا) يف قطاع غزة وال�ض ��فة الغربية
ام�س الثالثاء ا�ض ��رابا �ش ��امال ليوم واح ��د احتجاجا على
"تقلي� ��ص" املنظم ��ة خدماتها بحق الالجئ�ي�ن وللمطالبة
بتح�سني ظروفهم الوظيفية.
وق ��ال ع ��ادل عيد رئي�س احت ��اد العامل�ي�ن يف االونروا يف
قط ��اع غ ��زة لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س ان " 16ال ��ف موظف

�صوماليون
يخطفون
�سفينة
�شحن

يف ال�ض ��فة الغربية وغزة ا�ض ��ربوا اليوم ا�ض ��رابا �شامال
باغالق كافة مدار�س وم�ؤ�س�سات االونروا".
وتابع ان هذا اال�ضرب جاء احتجاجا على "تقلي�ص خدمات
االونروا بحق الالجئني يف املناطق التي قامت باال�ضراب
وع ��دم جت ��اوب االدارة مع مطالبنا برف ��ع الرواتب بعد ان
تبنت ق ��رارا بتقلي�ص رواتب موظف ��ي االدارة بحجة عدم
وجود �سيولة".وتابع "نحتج كموظفي االونروا يف قطاع
غزة ب ��ان كافة املناطق ي�ش ��مل موظفيه ��ا وعائالتهم ت�أمني

نريوبي /اف ب
اف ��اد م�ص ��در بح ��ري ام� ��س ان قرا�ص ��نة
�ص ��وماليني خطفو االثنني �س ��فينة �ش ��حن
م ��واد كيميائي ��ة ق ��رب ج ��زر ال�سي�ش ��ل يف
منطق ��ة باملحي ��ط الهن ��دي ت�ش ��هد معظ ��م
هجماتهم منذ بداية ت�شرين االول.
وهوجم ��ت ال�س ��فينة االثن�ي�ن �ش ��مال غرب
جزيرة الدبرا يف ال�سي�شل والواقعة على
بع ��د  1100كلم جنوب غ ��رب ماهي كربى

�ص ��حي ما عدا قطاع غزة حيث ترف�ض االونروا ت�أمني 11
الف موظف يف القطاع".
وطالب عيد "بحماية مكاف�أة نهاية اخلدمة ورفعها".
وتقدم االمم املتحدة م�س ��اعدة ل 830الف من �سكان قطاع
غزة البالغ عددهم  5،1مليون ن�سمة.
وتفر� ��ض ا�س ��رائيل ح�ص ��ارا حمكم ��ا على قطاع غ ��زة منذ
ان �س ��يطرت عليه حركة املقاومة اال�س�ل�امية (حما�س) يف
حزيران .2007

م ��دن االرخبي ��ل عل ��ى بع ��د  400كل ��م م ��ن
�سواحل مدغ�شقر.
وافاد م�صدر بحري طلب عدم ك�شف هويته
ان �س ��فينة �ش ��حن امل ��واد الكيميائية كانت
متوجهة �صباح الثالثاء اىل ال�صومال.
واو�ضح امل�صدر ان "لي�س هناك الكثري من
بوارج اتاالنت (القوة البحرية االوروبية)
يف املحيط الهندي يف الوقت الراهن بينما
كرثت الهجمات �شمال قناة املوزمبيق".

ومل يت�س ��ن �ص ��باح الثالثاء معرفة جن�سية
ال�سفينة والبحارة الذين على متنها.
وتكثفت اعمال القر�صنة منذ بداية ت�شرين
االول عق ��ب مو�س ��م االمط ��ار ال �س ��يما بني
ال�سواحل ال�صومالية وارخبيل ال�سي�شل.
وامام انت�ش ��ار البوارج احلربية االجنبية
املكثف يف خليج عدن باتت معظم هجمات
القرا�ص ��نة ت�س ��تهدف ال�س ��فن يف املحي ��ط
الهادي.

نا�شطة �صحراوية تقول انها منعت من مغادرة ا�سبانيا
مدريد  /رويرتز
قال ��ت جماع ��ة حقوقي ��ة
�أ�س ��بانية ان داعية ا�ستقالل
ال�ص ��حراء الغربي ��ة البارزة
�أمين ��ة حي ��در الت ��ي طردتها
ال�س ��لطات املغربي ��ة م ��ن
االقلي ��م املتن ��ازع عليه تقول
انه ��ا ممنوع ��ة م ��ن مغ ��ادرة
ج ��زر الكن ��اري اال�س ��بانية
رغما عنها.
وقد و�ص ��لت داعية احلقوق
ال�ص ��حراوية �أمين ��ة حي ��در
الت ��ي فازت بجائزة لل�س�ل�ام
يف نيويورك ال�شهر املا�ضي
اىل ال�ص ��حراء الغربي ��ة
اال�س ��بوع املا�ض ��ي لك ��ن

ال�س ��لطات املغربي ��ة �أوقفتها
وو�ض ��عتها على م�ت�ن طائرة
متجهة اىل ا�سبانيا.
وقال ��ت رابط ��ة ا�ش ��بيلية
ال�ش ��عب
ال�ص ��دقاء
ال�ص ��حراوي ان �أمين ��ة
ب ��د�أت ا�ض ��رابا ع ��ن الطعام
بع ��د هبوطه ��ا يف جزي ��رة
النت�س ��اروت اال�س ��بانية الن
ال�س ��لطات املغربي ��ة طردتها
وال ي�س ��مح له ��ا مبغ ��ادرة
ا�سبانيا.
وق ��ال الرابط ��ة "�ش ��جبت
امين ��ة املغ ��رب لطرده ��ا
غ�ي�ر امل�ش ��روع م ��ن الب�ل�اد
وال�س ��لطات اال�س ��بانية

الختطافه ��ا واجباره ��ا على
دخول الب�ل�اد ...ومنعها من
املغ ��ادرة واحلر� ��س امل ��دين
اال�سباين على �سوء املعاملة
يف املطار".
وقال ��ت الرابط ��ة ان امين ��ة
�ضعفت حالتها وان اال�ضراب
عن الطعام يت�سبب يف تفاقم
القرحة التي تعانيها.
وقال ��ت حكوم ��ة مدري ��د ان
�أمينة لن ي�سمح لها مبغادرة
ار� ��ض ا�س ��بانية حتى يكون
لديها بع�ض وثائق ال�سفر.
وقال ��ت وزارة اخلارجي ��ة
اال�س ��بانية يوم االح ��د "انه
ملغادرة ا�سبانيا فانها حتتاج

اىل جواز �سفر ووثائق �سفر
وهو م ��ا ال متلكه النها تزعم
ان ج ��واز �س ��فرها املغرب ��ي
�أخذ منها".
ونف ��ت حكوم ��ة املغ ��رب ان
امين ��ة �ص ��ودر منه ��ا ج ��واز
�سفرها عنوة.
وق ��ال وزي ��ر اخلارجي ��ة
املغرب ��ي الطي ��ب الفا�س ��ي
الفه ��ري لوكالة انباء املغرب
العربي ان افراد عائلة امينة
حي ��در ا�س ��تطاعوا التحدث
معها وان ي�ش ��اهدوها توقع
عل ��ى ت�ص ��ريحات �أدل ��ت بها
ورف�ض ��ت فيه ��ا بو�ض ��وح
اجلن�سية املغربية.

نائب كويتي يطلب ر�سميا ا�ستجواب رئي�س الوزراء
الكويت  /الوكاالت

عن �صحيفة اخبار اخلليج البحرينية

تق ��دم النائ ��ب اال�س�ل�امي الكويت ��ي
في�ص ��ل امل�س ��لم االح ��د بطلب ر�س ��مي
ال�س ��تجواب رئي� ��س الوزراء ال�ش ��يخ
نا�ص ��ر حمم ��د ال�ص ��باح بتهم ��ة ه ��در
املال الع ��ام ما يفتح الب ��اب امام ازمة
�سيا�سية جديدة يف البالد.
وذكرت وكالة فران� ��س بر�س ان طلب
امل�س ��لم يت�ضمن اتهامات ملكتب رئي�س
ال ��وزراء بارت ��كاب جت ��اوزات مالي ��ة
وه ��در ام ��وال عام ��ة تقدر بع�ش ��رات

مالي�ي�ن ال ��دوالرات خ�ل�ال احلمل ��ة
االنتخابي ��ة الت ��ي �س ��بقت انتخاب ��ات
ايار .2008
و�س ��بق ان قدم النائب نف�سه يف اذار
املا�ض ��ي طلب ��ا ال�س ��تجواب رئي� ��س
ال ��وزراء ،اال ان الربمل ��ان ح ��ل يف
ال�شهر نف�سه قبل جل�سة اال�ستجواب،
ونظم ��ت انتخاب ��ات مبك ��رة يف مايو
املا�ضي.
كما طل ��ب امل�س ��لم ا�س ��تجواب رئي�س
ال ��وزراء ح ��ول ق�ض ��ية �ش ��يك بقيم ��ة

 700الف دوالر يعتقد انه قدمه لنائب
�سابق.
ونفى ال�شيخ نا�صر ،وهو ابن اخ امري
الب�ل�اد ،ارتكاب اي جتاوز ،م�ؤكدا انه
قدم هذا ال�ش ��يك من ح�س ��ابه اخلا�ص
وال�سباب ان�سانية.
وعا�شت الكويت يف ال�سنوات املا�ضية
�سل�س ��لة من االزمات ال�سيا�س ��ية التي
ت�س ��ببت بح ��ل الربمل ��ان وبتنظي ��م
انتخابات مبكرة عدة مرات ف�ضال عن
ابطاء امل�شاريع االمنائية املهمة.

