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 Arabic Situations

عن �شحفية اخبار العرب - االمارات

دم�شق – القاهرة / الوكاالت 
ان  االثيينيين  ام�س  فل�سطيني  ميي�ييسيي�ؤول  قييال 
م�سر قدمت اىل الرئي�س الفل�سطيني حمم�د 
ت�قيع  عييلييى  تن�س  جييديييدة  ورقييية  عييبييا�ييس 
قبل  الداخلية  الفل�سطينية  امل�ساحلة  اتفاق 
اخلام�س والع�سرين من هذا ال�سهر، وارجاء 
اجلل�سة االحتفالية. فيما اعتربت حركة فتح 
حمم�د  الفل�سطيني  الرئي�س  يتزعمها  التي 
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  خطاب  اأن  عبا�س 
قرار  عن  يعرب  م�سعل  خالد  حما�س  حلركة 
الفل�سطينية  امل�ساحلة  بقتل  حما�س  لييدى 

واجله�د امل�سرية الرامية لتحقيقها
وقال االمن العام حلزب ال�سعب الفل�سطيني 
ب�سام ال�ساحلي ل�كالة فران�س بر�س "اعلمنا 
كل  ير�سل  بييان  اجلييديييد،  امل�سري  باملقرتح 
املقرتحات  على  ت�قيعه  فل�سطيني  ف�سيل 
اىل  االحتفالية  اجلل�سة  وتاأجيل  امل�سرية، 

م�عد اخر".
وا�ساف ال�ساحلي "املقرتح امل�سري ار�سل 
الرئي�س عبا�س ب�سفته رئي�سا، واعتقد  اىل 
انه �سيتم بحث هذا املقرتح يف اطار اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، لكن 
ال  التحرير  منظمة  لييدى  ال�رقة  هييذه  بحث 

يعني جتاهل م�اقف الف�سائل االخرى".
الييربملييانييييية عييزام  فييتييح  وقيييال رئييييي�ييس كتلة 
الفل�سطينية وحركة فتح  القيادة  االحمد ان 

�ستدر�سان الطلب امل�سري الي�م.
وحركة  الفل�سطينية  ال�سلطة  وتييبييادلييت 
اىل  الت��سل  بتعطيل  االتييهييامييات  حما�س 
اتفاق امل�ساحلة الذي اقرتحت م�سر ت�قيعه 
يف اخلام�س والع�سرين من هذا ال�سهر، على 
خلفية اجلدل القائم ح�ل تاأجيل الت�س�يت 
عييلييى تييقييرييير غيي�لييد�ييسييتيي�ن حيييي�ل احليييرب 
جمل�س  يف  غييزة  قييطيياع  على  اال�سرائيلية 

حق�ق االن�سان يف االمم املتحدة.
الدمي�قراطية  اجلييبييهيية  طييالييبييت  ذليييك   اىل 
لتحرير فل�سطن ام�س االثنن باحالة تقرير 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  اىل  غ�لد�ست�ن 
"قرار  معتربة احالته اىل جل�سة ا�ستثنائية 

باالجتاه ال�سليم". 
واكد الناطق الر�سمي للجبهة الدمي�قراطية 
يف بيان "�سرورة احالة تقرير غ�لد�ست�ن 
ملحاكمة  الييدولييييية  اجليينييائييييية  املحكمة  اىل 
والع�سكرين  ال�سيا�سين  احلييرب  جمرمي 

ان�سافا الرواح املدنين".
الييعييام لالمم  قييرار االميين  وو�ييسييف الناطق 
تقرير  بييياحيييالييية  ميييي�ن  كيييي  بييييان  امليييتيييحيييدة 
ملجل�س  ا�ستثنائية  جل�سة  على  غ�لد�ست�ن 
بيياالجتيياه  "قرار  بييانييه  االنييي�يييسيييان  حييقيي�ق 

ال�سحيح".

اآذار  اىل  التقرير  احالة  "تاجيل  ان  وراأى 
2010 ه� "م�ت �سريري" للتقرير.

بييان كي  املتحدة  لييالمم  العام  االميين  وكييان 
م�ن اكد االحد دعمه لعقد جل�سة ا�ستثنائية 
تقرير  ملناق�سة  االنيي�ييسييان  حييقيي�ق  ملجل�س 

القا�سي ريت�سارد غ�لد�ست�ن.
وقال بيان للرئا�سة الفل�سطينية ان الرئي�س 

ات�ساال  تلقى  عبا�س  حمم�د  الفل�سطيني 
"اكد  املتحدة  العام لالمم  االمن  هاتفيا من 
عييبييا�ييس يف  للرئي�س حمييميي�د  دعييمييه  خيياللييه 
جلنة  يف  اال�ستثنائية  اجلل�سة  عقد  طلب 
تقرير  القيييرار  جنيف  يف  االنيي�ييسييان  حييقيي�ق 
عند  التقرير  ودعيييم  غ�لد�ست�ن  القا�سي 
مناق�سته يف جمل�س االأمن ي�م الرابع ع�سر 

القا�سي  ال�سهر اجلاري". ويتهم تقرير  من 
خ�س��سا  ا�سرائيل  غ�لد�ست�ن  ريت�سارد 
"جرائم حرب وجرائم ممكنة �سد  بارتكاب 
غزة  قطاع  على  حربها  خييالل  االن�سانية" 
الثاين/يناير  وكييانيي�ن  االول  كييانيي�ن  يف 
املا�سين. وي��سي التقرير الذي يتهم اي�سا 
حركة حما�س التي ت�سيطر على قطاع غزة، 

الطرفن باجراء حتقيق ح�ل االحداث التي 
وقعت خالل تلك احلرب.

كما ي��سي جمل�س االمن الدويل مبراجعة 
مييدعييي عيييام املييحييكييميية اجليينييائييييية يف حال 
يف  ا�سهر  �ستة  خييالل  تييقييدم  اي  يتحقق  مل 
الييتييحييقيييييق الييييذي �ييسيييييجييريييه كيييل طيييرف من 
يف  غ�لد�ست�ن  تقرير  و�سيطرح  الطرفن. 

14 ت�سرين االول امام جمل�س االمن يف اطار 
نقا�س عام ح�ل ال��سع يف ال�سرق االو�سط 
بطلب من ليبيا وبدعم من املجم�عة العربية 

وجمم�عة دول عدم االنحياز.
التي  فتح  اعييتييربت حييركيية  اخيييرى  ميين جهة 
حمم�د  الفل�سطيني  الييرئييييي�ييس  يييتييزعييمييهييا 
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  خطاب  اأن  عبا�س 

قرار  عن  يعرب  م�سعل  خالد  حما�س  حلركة 
الفل�سطينية  امل�ساحلة  بقتل  حما�س  لييدى 

واجله�د امل�سرية الرامية لتحقيقها.
املركزية  اللجنة  ع�س�  ال�سيخ  ح�سن  وقال 
تعقيبا  بيير�ييس  فران�س  ل�كالة  فتح  حلييركيية 
دم�سق  يف  األييقيياه  الييذي  م�سعل  خطاب  على 
"اإن اخلطاب تهريج �سيا�سي ولكنه يعرب عن 
قرار اتخذته حما�س ب�اأد امل�ساحلة وقتلها". 
من  نت�ساءل:مل�سلحة  "نحن  ال�سيخ:  وقييال 

هذا التعطيل؟"
:"من  قائال  حما�س  حركة  ال�سيخ  وهيياجييم 
يتحدث عن املقاومة ي�قع هدنة مع اإ�سرائيل 
ومييين يييدعييي املييقيياوميية ملييياذا ال يييتييحييدث عن 

اآلياتها؟"
وكان م�سعل قد رد على خطاب رئي�س ال�سلطة 
فيه  اتهم  الييذي  عبا�س  حمم�د  الفل�سطينية 

حما�س بي"�سرب امل�ساحلة ال�طنية".
وقال م�سعل يف خطاب يف دم�سق ان "ال�قت 
بن  م�ساحلة  �سفقة  المتييام  منا�سب"  غري 

حركته وحركة فتح.
بعد  جيياء  الييذي  خطابه  يف  م�سعل  وا�ساف 
ج�لد�ست�ن  تقرير  "كان  عبا�س:  خييطيياب 
الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري ... ال ميكننا 
القيادة  وعن  االخطاء"،  من  مبزيد  القب�ل 
ت�ستحق  ال  قيييييادة  "تلك  قييال:  الفل�سطينية 

ثقتنا".
وكان م�سعل يتحدث اثر لقاء جمع الف�سائل 
الفل�سطينية التي تتخذ من دم�سق مقرًا لها، 
الفل�سطينية  امل�ساحلة  تاأجيل  طلبت  والتي 
ما اعتربته االج�اء  اىل وقت الحق ب�سبب 
الفل�سطينية  ال�سلطة  "تفريط  �سببها  التي 
باحلق�ق ال�طنية" بطلبها تاأجيل الت�س�يت 

على ت��سيات القا�سي غ�لد�ست�ن.
احمد  دم�سق  �سي يف  بي  بي  مرا�سل  وقييال 
وت�سم   8 وعيييددهيييا  الييفيي�ييسييائييل  ان  كييياميييل 
انتقدت  اال�سالمي  واجلهاد  حما�س  حركتي 
تقرير  جتيياه  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سل�ك 
امل�س�ؤولن  مبحا�سبة  وطالبت  غ�لد�ست�ن 

عن هذا ال�سل�ك.
للم�ؤمتر  الييعييليييييا  املييتييابييعيية  جليينيية  وادانيييييت 
ال�سلطة  رئا�سة  م�قف  الفل�سطيني  ال�طني 
ال�طنية يف رام الله من تقرير غ�لد�ست�ن 
االأميييرييييكييييييية  لييلييمييطييالييب  و"ا�ستجابتها 

واالإ�سرائيلية".
وقالت اللجنة يف بيان االأحد بعد اجتماعها 
اأهمية  تاأكيد احل�س�ر على  "مع  دم�سق  يف 
اإال  الفل�سطينية واإنهاء االنق�سام،  امل�ساحلة 
الفل�سطينية  امل�ساحلة  تاأجيل  من  بد  ال  اأنه 
اإىل وقت الحق ب�سبب اجلرمية والف�سيحة 

التي ارتكبت".

فتح : حما�س قررت قتل امل�شاحلة 

م�سر تقرتح توقيع اتفاق امل�ساحلة الفل�سطينية وتاأجيل "اجلل�سة االحتفالية"

طرابل�س/ اف ب
�سيف  ال�سعبية  االجتماعية  الييقيييييادات  ر�سحت 
اال�سالم القذايف لي�سبح "من�سقا عاما" لها، وه� 
من�سب يتمتع ب�سالحيات اال�سراف على الربملان 
الليبي  الزعيم  والييده  طالب  بعدما  واحلك�مة، 

معمر القذايف بايجاد من�سب ر�سمي له.
الذي  امل�قع  لهذا  اال�سالم  �سيف  تر�سيح  وجيياء 
اجتماعات  يف  لييلييدوليية  رئييييي�ييس  من�سب  يييعييادل 
ال�سعبية االجتماعية يف جميع  القيادات  عقدتها 
من  متكنه  �سيغة  اىل  لييليي��ييسيي�ل  ليبيا  انييحيياء 

ال��س�ل اىل راأ�س م�ؤ�س�سات الدولة.
لهذه  اجتماعات  الليبية  املييدن  ميين  عييدد  و�سهد 

القيادات بينما ت�ا�سل اخرى مناق�ساتها.
واقرتحت هذه القيادات التي تتك�ن من وجهاء 
ا�سحاب  نظريا  يعدون  الذين  واملناطق  القبائل 
�سيف  ت�سمية  ليبيا  يف  تنفيذية  �سلطة  اعييلييى 

اال�سالم "من�سقا عاما" لها .
من�سبا  جنله  بييتيي�يل  الييقييذايف  مطالبة  وعيييزت 
ر�سميا اىل "ا�ستيائه من الف�ساد الذي تف�سى يف 
القيادات االجتماعية يف  الدولة وتخاذل  اجهزة 

االم�ساك بزمام املبادرة وعدم القيام ب�اجبها".
العام  ال�سعب  ميي�ؤمتيير  ييي�ييسييادق  ان  ويييفييرت�ييس 
هذا  يف  اال�ييسييالم  �سيف  تعين  على  )الييربملييان( 

املن�سب.
وكييييان مييعييميير اليييقيييذايف طييالييب بييايييجيياد من�سب 
من  يتمكن  حتى  اال�ييسييالم  �سيف  لنجله  ر�سمي 
منذ  عنه  يدافع  الذي  اال�سالحي  برناجمة  تنفيد 

.2007

لكن خططه التي تت�سمن مترير م�سروع د�ست�ر 
�سبعن  بقيمة  اقت�سادية  تنم�ية  خطة  واطييالق 
�سيطرة  ميين  ال�سحافة  وحتييرييير  دوالر  مييليييييار 
ق�ي،  مييدين  جمتمع  م�ؤ�س�سات  وقيييييام  الييدوليية 
حمله  ممييا  الييقييدمي  احليير�ييس  مبعار�سة  ت�سطدم 
يف  ال�سيا�سية  احلياة  من  ان�سحابه  اعييالن  على 

اآب 2008.
وراأى املهتم�ن بال�ساأن الليبي يف قرار القيادات 
خلالفة  لييه  متهد  خييطيي�ة  االجتماعية  ال�سعبية 
والده بعد ان ا�سبح ال�سخ�سية االكرث متيزا يف 

احلياة الليبية العامة.
اللجان  حييركيية  ع�س�  خيييزام  ابيي�  ابييراهيييييم  لكن 
ينظر  الذي  القدمي  للحر�س  معقل  وهي  الث�رية 
بعن من الريبة اىل اال�سالحات التي ين�ي �سيف 
ح�س�له  يك�ن  ان  ا�ستبعد  بها،  القيام  اال�سالم 
خالفة  طريق  على  خط�ة  ر�سمي  من�سب  على 
والده. وقال هذا اال�ستاذ اجلامعي ان "القيادة ال 
ت�رث. القائد لي�س لديه وظيفة حمددة ور�سمية 

فه� ي�ؤدي دوره ويختفي".
وال ي�سغل �سيف اال�سالم القذايف )37 عاما( اي 
بن  و�ساطة  من  باكرث  قام  لكنه  ر�سمي  من�سب 
الفريق  ق�سية  يف  دوره  ابرزها  والغرب  ليبيا 
الطبي البلغاري الذي اتهم بنقل فريو�س االيدز 

الطفال ليبين.
كييمييا تييدخييل مييييرارا يف مييفيياو�ييسييات دولييييية عرب 

م�ؤ�س�سة القذايف اخلريية التي يرتاأ�سها.
�سفة  الييقييذايف  معمر  العقيد  يرف�س  جهته،  من 
الرئي�س وي�ؤكد انه ال يحكم بل يق�د الث�رة يف 

ليبيا. و�سن الزعيم الليبي نظام "الدمي�قراطية 
ال�سعب  متييكيين  الييتييي  نظريته  وفيييق  املبا�سرة" 
واللجان  امليي�ؤمتييرات  على  باالعتماد  احلكم  من 

ال�سعبية التي تق�م بتعين ت�سكيلة احلك�مة.
وبالرغم من م�قف اللجان ال�سعبية من ا�سالحات 
�سيف اال�سالم، قلل اب� خزام من امكانية ح�س�ل 
م�اجهة بينها وبن جنل الزعيم الليبي يف حال 

ت�ليه من�سبا.
اللجان  بحركة  �سي�سطدم  انييه  اعتقد  "ال  وقييال 
لتط�ير  معها  حيي�ار  اىل  حمتاج  لكنه  الث�رية 

احلركة وي�ستطيع ذلك".
ومن  لييلييحيي�ار  "م�ستعدة  الييلييجييان  ان  وا�ييسيياف 
م�سلحته وم�سلحتها ان يتم احل�ار الن احلركة 

ما زالت �سرورة يف هذا املجتمع".
وقال دبل�ما�سي غربي رف�س الك�سف عن ا�سمه 
الدولة  هييرم  قمة  اىل  اال�ييسييالم  �سيف  �سع�د  ان 
التي  هي  اتخاذها  طريقة  لكن  مت�قعة  "خط�ة 

كانت مفاجئة".
الناحية  ميين  "بتفاوؤل  اليييييهييا  ينظر  انيييه  واكيييد 
لل�سركات  ا�ستقرارا  �ستعطي  النها  االقت�سادية 
يف  والييراغييبيية  ليبيا  يف  املييي�جييي�دة  االجيينييبييييية 
اال�ستثمار مما ي�سهل العملية االقت�سادية فيها".

الييي�زراء  رئي�س  غييامن،  �سكري  راأى  جهته،  ميين 
ال�سابق واملقرب من �سيف اال�سالم ان "تن�سيب 
يف  االقت�ساد  على  كبري  ثاأتري  لة  �سيك�ن  �سيف 
تك�ن  وان  الفردي  اجلهد  دعم  ي�ؤيد  النه  البالد 
الدولة  دور  عن  وتبتعد  واملنظمة  احلكم  الدولة 

الراعية".

�سيف اال�سالم القذايف على ابواب قمة هرم ال�سلطة يف ليبيا
ر�شحته القيادات ال�شعبية

بريوت/ اف ب
ييي�ييسييكييل اال�يييسيييبييي�ع اجليييييياري حمطة 
ت�سكيل  طيييرييييق  عييلييى  "حا�سمة" 
نح�  منذ  املتعرث  اللبنانية  احلك�مة 
التقارب  بييعييد  وذلييييك  ا�ييسييهيير  اربيييعييية 
رات  كما  االخري  ال�س�ري-ال�سع�دي 
ام�س االثنن تقارير �سحفية لبنانية.

وقييياليييت تييلييك الييتييقييارييير املييقييربيية من 
االكرثية النيابية التي يعترب احلريري 
ابرز اركانها "ا�سب�ع حا�سم امنا على 

امل�ست�ى الداخلي".
وا�سافت "تركزت امل�اقف ال�سيا�سية 
احلك�مة  ت�سكيل  ان  اعييتييبييار  عييلييى 
مف�سل  اميييييام  االيييييييام  هييييذه  يف  هييي� 
التقارب  ان  قاعدة  داخلي حا�سم على 

م�ساعد  عييامييل  اليي�ييسييعيي�دي-اليي�ييسيي�ري 
لكنه لي�س العامل احلا�سم".

مقربة  اخيييرى  تييقييارييير  ا�ييسييارت  فيما 
االو�ساط  "اجماع  اىل  االكييرثييية  ميين 
اال�سب�ع  اىل  النظر  على  ال�سيا�سية 
الت�جهات  ر�سم  يف  حا�سمة  كمحطة 

النهائية لالزمة احلك�مية".
ومل يت�سح ما اذا كان احل�سم �سيك�ن 
و�سط  �ييسييلييبييي  او  ايييجييابييي  بييياجتييياه 
باتت  الكرة  ان  على  االكرثية  تركيز 
بدورها  تييرى  التي  االقلية  ملعب  يف 
املكلف  الرئي�س  ملعب  هي  الكرة  بان 

�سعد احلريري.
عيييقييياب �سقر  الييينيييائيييب  اعيييتيييرب  فيييقيييد 
)اكرثية( ان على االقلية ان حتل عقدة 

بالزيارة  م�ست�سهدا  احلك�مة  تاليف 
التي قام بها ممثال حزب الله وحركة 
القمة  بعد  دم�سق  اىل  )اقييلييييية(  امييل 

ال�س�رية-ال�سع�دية.
"�س�ريا مل ت�ستدع  وقال يف ت�سريح 
ممثلي حركة امل وحزب الله لتخربهم 
قد  العراقي  او  الفل�سطيني  امللف  ان 
ح�ل  ح�سل  مبييا  لتخربهم  امنييا  حييل 
العقدة  "ان  معتربا  اللباين"  املييلييف 
هييي عيينييد الييفييريييق االخييير ولييذلييك يتم 

ا�ستدعاوؤه واحلديث اليه".
الله ن�اف  باملقابل اعترب نائب حزب 
ال�س�ري  اليييتيييقيييارب  ان  املييي��يييسييي�ي 
يد  يف  التاليف  كرة  و�سح  ال�سع�دي 

احلريري.

وقال يف كلمة القاها يف جن�ب لبنان 
انه بعد قمة دم�سق "ا�سبح ب��سع من 
ه� معني بت�سكيل احلك�مة ان يك�ن 

قادرا على ان يخط� اىل االمام".
اال�سد  ب�سار  ال�س�ري  الرئي�س  وكان 
بن  الله  عبد  امللك  ال�سع�دي  والعاهل 
دم�سق  اكدا اخلمي�س يف  العزيز  عبد 
�سهدت  اللذين  البلدين  بن  التقارب 
�سن�ات،  منذ  ت�ترا  بينهما  العالقات 
حك�مة  ت�سكيل  �سرورة  على  و�سددا 

وحدة وطنية يف لبنان.
ال�سع�دي  ال�س�ري  التقارب  وفتح 
احلك�مة  تاليف  تعرث  جييدار  يف  ك�ة 
اللبنانية رغم �سبه اجماع حملي على 

اعتباره �سروري امنا غري كاف.

اال�سبوع اجلاري "حا�سم" لت�سكيل احلكومة اللبنانية

عمان/ اف ب
 اعلن وزير الدولة االردين ل�س�ؤون االعالم واالت�سال 
ان  االثيينيين  ام�س  احلك�مة  با�سم  الر�سمي  الناطق 
احلك�مة الفل�سطينية طلبت تاأجيل اجتماعات اللجنة 
العليا الفل�سطينية االردنية امل�سرتكة "ب�سبب ان�سغال 

اجلانب الفل�سطيني".
عن  )بييرتا(  الر�سمية  االردنييييية  االنباء  وكالة  ونقلت 
العليا  اللجنة  "اجتماعات  ان  ق�له  ال�سريف  نبيل 
االردنية الفل�سطينية امل�سرتكة التي كان مقررا اأن تبداأ 
تاأجيلها على م�ست�ى رئي�سي  املقبل �سيتم  اخلمي�س 

ال�زراء اىل وقت الحق بناء على طلب فل�سطيني". 
وا�ساف ان "التاأجيل جاء بطلب من رئي�س ال�زراء 
الفل�سطيني �سالم فيا�س الذي ات�سل برئي�س ال�زراء 
نادر الذهبي يطلب التاأجيل ب�سبب ان�سغاالت اجلانب 
الفنية  "اللجان  ان  ال�سريف  واو�سح  الفل�سطيني". 
املحدد  امل�عد  يف  اجتماعاتها  �ستعقد  والتح�سريية 
)الي�م االثنن( حتى ت�ستكمل جدول اأعمالها متهيدا 
لرفعه اىل اللجنة العليا حال انعقادها". وكان منت�سر 
عقلة امن عام وزارة ال�سناعة والتجارة االردين اكد 
"املباحثات �ستتناول بحث تعزيز التعاون  االحد ان 

والطاقة  وال�سناعية  الزراعية  املجاالت  يف  الثنائي 
والثقافة والتعليم واجلمارك وال�سحة والدواء". 

وا�ساف انه "�سيتم الت�قيع على عدد من االتفاقيات 
من  الييتييي  التفاهم  ومييذكييرات  التنفيذية  والييربامييج 
عقلة  واو�ييسييح  الثنائي".  التعاون  تعزز  ان  �ساأنها 
الناجمة  امل�ساكل  حل  كذلك  �ستناق�س  "املباحثات  ان 
على  اال�سرائيلي  اجلانب  ي�سعها  التي  املع�قات  عن 
التبادل التجاري بن االردن واالرا�سي الفل�سطينية 
التبادل  اتفاقية  اىل  الفل�سطينين  ان�سمام  ودعييم 

التجاري احلرة العربية املت��سطية +اغادير+".

تاأجيل اجتماعات اللجنة العليا الفل�سطينية-االردنية

�سنعاء/ اف ب
االثنن  ام�س  اليمني  اجلي�س  اكييد   
يف  االحييد  كبريا"  "تقدما  حقق  انييه 
قرب  احل�ثين  املتمردين  مييطيياردة 
ما  "وت�سفية  )�سمال(  �سعدة  مدينة 
املنطقة  يف  جي�ب"  ميين  لهم  تبقى 

وقتل 54 م�سلحا يف عمليات عدة.
التابع  �سبتمربنت   26 م�قع  ونقل 
ع�سكري  م�سدر  عن  الدفاع  ليي�زارة 
م�س�ؤول ان "الق�ات امل�سلحة واالمن 
حققت تقدما كبريا يف مطاردة فل�ل 
عيينييا�ييسيير االرهييييياب والييتييخييريييب يف 

منطقتي املقا�س والعند ودك اوكارها 
لها  جييييي�ب  ميين  تبقى  مييا  وت�سفية 
"خ�سائر  ان  وا�ساف  املنطقة".  يف 
كبرية حلقت ب�سف�ف تلك العنا�سر 
 37 لقي  حيث  والعتاد  االرواح  يف 
اآخر  ارهابيا م�سرعهم وا�سيب عدد 
ت�سدي  واأثييينييياء  الييعيينييد  منطقة  يف 
يف  ت�سلل  ملحاوالت  امل�سلحة  ق�اتنا 
ملدينة  الغربية  ال�سمالية  ال�س�احي 
�سعدة". واو�سح الناطق الع�سكري 
اتخذت  االرهييابييييية  "العنا�سر  ان 
ومنطلقا  لها  معقال  العند  منطقة  من 

بعمليات  والقيام  اعتداءاتها   لتنفيذ 
مدينة  اىل  ميينييهييا  انييطييالقييا  تيي�ييسييلييل 
�سعدة". من جهة اخرى، قال الناطق 
بينهم  اإرهييابييييين  "خم�سة  ان  نف�سه 
االرهييابييييية ويدعى  الييقيييييادات  احيييد 
�سادق علي ج�سي�س، لق�ا م�سرعهم 
يف ا�ستباكات مع جمم�عة من ابطال 
ق�اتنا امل�سلحة واالمن" بينما "لقي 
م�سرعهم  اآخييرييين  ارهييابييييين  �سبعة 
احد  اىل  الت�سلل  حماولتهم  اثيينيياء 
امل�اقع يف حبل ال�سمع" يف حميط 

�سعدة.

اجلي�ش اليمني : "تقدم كبري" قرب �سعدة 
ومقتل 59 متمردا

ال�سجن 18 �سهرا للبناين بتهمة االرهاب يف االمارات
ابوظبي/ اف ب

العليا يف االمييارات االثنن   حكمت املحكمة االحتادية 
ادين  امريكي  لبناين  �سهرا واالبعاد على  بال�سجن 18 
فران�س  وكيياليية  ميين  �سحايف  ذكيير  ح�سبما  بيياالرهيياب، 

بر�س.
مل يحدد القا�سي التهم التي ادين بها ناجي حمدان )43 
عاما(. لكن النيابة العامة كانت وجهت اليه تهم االنتماء 

اىل منظمة ارهابية واالت�سال بها ومت�يل االرهاب.
وكان حمدان اكد امام املحكمة انه بريء وان اعرتافاته 

انتزعت منه "حتت التعذيب".

وقال املحك�م عند مغادرته قاعة املحكمة لل�سحافين ان 
تربئتي". تتم  مل  النه  عادال  ولي�س  امله  خيب  "احلكم 

"با�سرع  ال�سجن  يييغييادر  ان  يفرت�س  عائلته  وح�سب 
وقت" اذ انه م�ق�ف منذ 14 �سهرا.

حمدان  ان  الييعييام  املييدعييي  قييال  �سابقة  جل�سات  وخييالل 
اجرى ات�ساالت مع جمم�عة "ان�سار ال�سنة" النا�سطة 

يف العراق واملرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبداأت حماكمة حمدان يف 14 حزيران/ي�ني�. ويفيد 
حم�سر االتهام انه يجري ات�ساالت بالربيد االلكرتوين 

مع ان�سار ال�سنة.

فل�سطينيون...ا.ف.ب


