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حازم مبي�شني

مل�صلحة من التن�صل 
من امل�صاحلة؟

تتذرع حركة حم��س بت�أجيل بحث تقرير غالد�صتون،للتن�صل 
الق�هرة  ت�صعى  الوطنية،الذي  امل�ص�حلة  اتف�ق  توقيع  من 
مكتبه�  رئي�س  ل�ص�ن  على  وتعلن  �صهور،  ع��دة  منذ  لإجن���زه 
الأجواء، و�صكل ح�لة غ�صب،  اأف�صد و�صمم  ذلك  اأن  ال�صي��صي 
ل ميكن يف ظله� اأن تعقد جل�صة امل�ص�حلة، التي ك�نت مقررة 
يف ٢٥ من ال�صهر اجل�ري، ويف احلقيقة اأن امل�ص�حلة بني فتح 
وحم��س، ب�تت اليوم اأبعد من اأي وقت م�صى،يف ظل حم�ولة 
تتجه نحو  الأمور  اأن  خر، ووا�صح  الآل �صرعية  نزع  كل طرف 
تب�عد اأكرث بني احلركتني، يف ظل املخ�وف من ات�ص�ع الفجوة 
التي حتر�س اإ�صرائيل على تعميقه�، ولالأ�صف يف ظل ارتي�ح 
الذي يعفيه� من  العربية،من ا�صتمرار النق�ص�م  الدول  بع�س 

م�صوؤولي�ته�.
اأن ت�أجيل بحث تقرير غالد�صتون،الذي ك�نت حم��س  وا�صح 
رف�صته ب�صراوة فور اإعالنه ميثل ط�قة الفرج له� للتن�صل من 
امل�ص�حلة، والتم�صك ب�صيطرته� على قط�ع غزة،ورمب� للتهرب 
من ال�صتحق�ق النتخ�بي، الذي تخ�صى اأن تفقد فيه اأغلبيته� 
يف املجل�س الت�صريعي، بعد اأن وحد الفتح�ويون �صفوفهم يف 
اإىل  الفل�صطيني  املواطن  و�صل  اأن  وبعد  الأخ��ر،  موؤمترهم 
الإ�صرار  الأوىل  ب�لدرجة  يعني  امل�ص�حلة،  رف�س  ب�ن  قن�عة 
وحقوقه  ق�صيته  يخدم  ل  م���  وه��و  النق�ص�م،  تكري�س  على 
فقدان  اإىل  �صتف�صي  املم�طلة  اأن  تيقن  اأن  وب��ع��د  ال��ع���دل��ة، 
ال�صرعية لدى احلركتني، ومب� يزيد الأمر تعقيدًا ويفتح الب�ب 
الفل�صطيني،  ال�صعب  ميثل  من  ب�ص�أن  للتن�حر  م�صراعيه  على 

بعد اأن ظل مواربً� منذ انقالب غزة.
م�صر التي مل تعتمد الت�صريح�ت الإعالمية اأمهلت حم��س ٤٨ 
�ص�عة، لتقدمي رده� النه�ئي على ورقته� للم�ص�حلة، كم� قدمت 
على  تن�س  جديدة  ورقة  عب��س  حممود  الفل�صطيني  للرئي�س 
توقيع اتف�ق امل�ص�حلة قبل املوعد الذي ك�ن مقررا لالحتف�ل 
ب��صرت  ال�صلطة  اأن  الأن��ب���ء  تن�قلت  الأث��ن���ء  ويف  ب�لتوقيع، 
بداأت  الإط����ر  ه��ذا  يف  وه��ي  القط�ع  اإىل  للعودة  ال�صتعداد 
اأمن يف غزة، يف  بتهيئة ثالثة اآللف عن�صر للعمل يف اأجهزة 
اإط�ر عودة ال�صرعية فور توقيع اتف�ق امل�ص�حلة، ويعني ذلك 
اأن فتح ومنظمة التحرير وال�صلطة تنظر ب�إيج�بية اإىل الورقة 
عن  النظر  بغ�س  التوقيع،  موعد  تقدمي  مع  واأنه�  امل�صرية، 

الحتف�ل بذلك.
الذي  غالد�صتون،  تقرير  خلفية  الأ���ص��وات،ع��ل��ى  علت  مهم� 
نعرف اأن حم��س �صعيدة بعدم بحثه،لأنه يدينه� بقدر م� يدين 
امل�صبوهة  الف�ص�ئي�ت  بع�س  عبثت  ومهم�  واأك��رث،  اإ�صرائيل 
مب�ص�عر الفل�صطينيني اليوم، ف�ن الت�ريخ لن يرحم من ت�صبب 
ب�نق�ص�م ال�ص�حة الفل�صطينية، ولن يرحم من يرف�س امل�ص�حلة 
الوطنية،ولن يرحم الذين يوظفون ق�صيتهم املقد�صة مل�صلحة 
ين�ورون  الذين  ذاك، و�صيكون على  اأو  الإقليمي  الطرف  هذا 
�صطب  ينتظروا  اأن  العلي�  الوطنية  امل�صلحة  اإط����ر  خ���رج 
عليه�،  ت�آلمروا  ب�عتب�رهم  الق�صية،اإل  ق�مو�س  من  اأ�صم�ئهم 
وهم يرفعون �صع�رات ف�رغة عن مواقفهم الإيج�بية، واإذا كن� 
نعرف اأن ع�س الدب�بر مفتوح اليوم على ال�صلطة وقن�ع�ته�، 
اأن حفالت الزار والدرو�صة ل تنتهي بغر  اأي�صً�  ف�نن� نعرف 

ت�صبب العرق من الق�ئمني عليه� واإ�ص�بة بع�صهم ب�لإغم�ء.

خ���������ارج احل�������دود

عن �شحفية جريدة االحتاد - االمارات

�شور – القد�س  / اف ب
اك���د اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن���ين ام�����س ال��ث��الث���ء ان 
انفج�ر  يف  بجروح  ا�صيب  واح��دا  مواطن� 
لبن�ن  جنوب  يف  منزل  يف  ام�س  م�ص�ء  وقع 
ظروف  "لك�صف  ج���ر  التحقيق  ان  مو�صح� 
وقع  النفج�ر  ان  الله  حزب  واكد  احل�دث"، 
يف منزل لحد عن��صره. فيم� �صرح الرئي�س 
ال�صرائيلي �صيمون بريز الثالث�ء ان حزب 
غداة  ب�رود"  "برميل  اىل  لبن�ن  يحول  الله 
انفج�ر وقع يف جنوب البالد، ح�صبم� ذكرت 

و�ص�ئل العالم ال�صرائيلية.
وق�لت مديرية التوجيه يف اجلي�س يف بي�ن 
من�زل  احد  يف  قذيفة  انفجرت  الثنني  "ليل 
مواطن  ا�ص�بة  اىل  ذل��ك  وادى  فل�صيه  ط��ر 

بجروح".

اجلي�س  قوى  �صربت  الفور  "على  وا�ص�ف 
طوق� حول املك�ن وب��صرت جلنة متخ�ص�صة 

التحقيق يف ظروف احل�دث".
"وقوع  اىل  ب��ي���ن  يف  ال��ل��ه  ح���زب  وا����ص����ر 
الخوة  اح��د  ملنزل  ت�بع  ك����راج  يف  انفج�ر 
يف بلدة طر فل�صيه مم� ادى اىل ا�ص�بة احد 
اإىل  نقله  ا�صتدعى  مم���  ب��ج��راح  ال�صخ��س 

امل�صت�صفى للمع�جلة".
"التحقيق ج�ر ملعرفة  وا�ص�ف حزب الله ان 

طبيعة النفج�ر وا�صب�به". 
عن  "الكالم  ان  ال�صيعي  احلزب  بي�ن  وت�بع 
ال�صحة"،  ع��ن  ع���ر  ك��الم  ه��و  �صهداء  وج��ود 
وذلك ردا على معلوم�ت �صح�فية ا�ص�رت اىل 

تدمر املبنى و�صقوط عدد من القتلى.
يف  �صور  �صرق  كلم   ٢0( فل�صيه  طر  وتقع 

لنهر  اجلنوبية  ال�صفة  على  لبن�ن(  جنوب 
ب�لقرار  امل�صمولة  املنطقة  يف  اي  الليط�ين 
الدويل 1701 الذي مبوجبه توقفت العملي�ت 
�صيف  ال��ل��ه  وح���زب  ا�صرائيل  ب��ني  احلربية 
الطوارىء  ق��وات  مبوجبه  وانت�صر   ٢006
الدولية املعززة )يونيفيل( واجلي�س يف هذه 

املنطقة.
اليونيفيل  ب��صم  الر�صمية  الن�طقة  واعلنت   
بح�صول  "تبلغت  ان��ه���  ب��وزي���ن  ي��صمين� 
مع  وت��ع��م��ل  فل�صيه  ط��ر  ب��ل��دة  يف  ان��ف��ج���ر 
مالب�ص�ت  م���ن  ل��ل��ت���أك��د  ال��ل��ب��ن���ين  اجل��ي�����س 

احل�دث".
من  عن��صر  ان  بر�س  فران�س  مرا�صل  واف���د 
الكتيبة اليط�لية ك�نت تعمل �صب�ح الثالث�ء 
جمع  على  اللبن�ين  اجلي�س  من  عن��صر  مع 

بق�ي� القذيفة من داخل املراب.
وا�ص�ر اىل ان ال�صرار يف املراآلب ك�نت طفيفة 
القذيفة  وبق�ي�  حريق  اث���ر  على  واقت�صرت 
خالف� ملعلوم�ت �صح�فية �ص�بقة ا�ص�رت اىل 

تدمر املبنى وهو من ط�بقني.
وك�لة  الثنني  م�ص�ء  اف�د  امني  م�صدر  وك�ن 
فران�س بر�س ان عن�صرا يف حزب الله ا�صيب 
تفكيك  ي��ح���ول  ك����ن  بينم�  خ��ط��رة  ب��ج��روح 
ا�صرائيل  بني   ٢006 حرب  اىل  تعود  قذيفة 

وحزب الله.
وا�ص�ف امل�صدر نف�صه ان عبد الن��صر عي�صى 
القذيفة على  الله عرث على  الع�صو يف حزب 
�صف�ف نهر قرب وانفجرت بينم� ك�ن يح�ول 

تفكيكه� يف منزله.
بي�ن  ال�صرائيلي يف  ق�ل اجلي�س  من جهته، 

انه "يعترب ان النفج�ر الذي وقع يثبت مرة 
جنوب  يف  ممنوعة  ا�صلحة  وج���ود  اخ���رى 
املتحدة  المم  ق���رار  لبنود  خ��الف���  لبن�ن"، 

.1701
وا�ص�ف البي�ن ان "اجلي�س ال�صرائيلي طلب 
لبن�ن  يف  املتحدة  ل��المم  املوقتة  ال��ق��وة  م��ن 

)فينول( اجراء حتقيق" حول هذه امل�ص�ألة.
وك�ن انفج�ر كبر وقع يف متوز امل��صي يف 
قرية خربة �صلم جنوب الليط�ين، احد مع�قل 

حزب الله.
وقد ا�صيب 1٤ جندي� من اليونيفيل بجروح 
اج��راء  م��ن  منعهم  معرت�صون  ح����ول  ح��ني 
حتقيق يف ح���دث��ة الن��ف��ج���ر ال��ذي وق��ع يف 

خمزن ذخرة للحزب .
�صيمون  ال�صرائيلي  الرئي�س  �صرح  ذلك  اىل 
لبن�ن  يحول  الله  ح��زب  ان  ال��ث��الث���ء  بريز 
يف  وق��ع  انفج�ر  غ��داة  ب�رود"  "برميل  اىل 
البالد، ح�صبم� ذكرت و�ص�ئل العالم  جنوب 

ال�صرائيلية.
اىل  زي����رة  خ��الل  لل�صح�فيني  ب��ري��ز  وق����ل 
ان��ف��ج���ر يف  "ام�س وق���ع  ا���ص��رائ��ي��ل  ���ص��م���ل 
حزب  براأيي  �صور.  يف  ذخ�ئر  يحوي  كراج 
لي�صت  ب���رود.  برميل  اىل  لبن�ن  يحول  الله 
حزب  بل  للخطر  لبن�ن  يعر�س  من  ا�صرائيل 
مينع  �صبب  اي  هن�ك  "لي�س  وا�ص�ف  الله". 
ان تربم ا�صرائيل �صالم� مع لبن�ن. هذا البلد 
ميكنه مع ال�صالم، ان يكون �صوي�صرا ال�صرق 
معروفون من  ذلك  والذين مينعون  الو�صط 

قبل اجلميع".
مواطن�  ان  الثالث�ء  اللبن�ين  اجلي�س  واك��د 
واحدا ا�صيب بجروح يف انفج�ر وقع م�ص�ء 
مو�صح�  لبن�ن  ج��ن��وب  يف  م��ن��زل  يف  ام�����س 
احل�دث"،  ظروف  "لك�صف  ج�ر  التحقيق  ان 
الن��ف��ج���ر وق��ع يف  ان  الله  اك��د ح��زب  بينم� 

منزل لحد عن��صره.
يف  �صور  �صرق  كلم   ٢0( فل�صيه  طر  وتقع 
لنهر  اجلنوبية  ال�صفة  على  لبن�ن(  جنوب 
ب�لقرار  امل�صمولة  املنطقة  يف  اي  الليط�ين 
الدويل 1701 الذي مبوجبه توقفت العملي�ت 
�صيف  ال��ل��ه  وح���زب  ا�صرائيل  ب��ني  احلربية 
الطوارئ  ق���وات  مبوجبه  وانت�صر   ٢006
الدولية املعززة )يونيفيل( واجلي�س يف هذه 

املنطقة.
بي�ن  ال�صرائيلي يف  ق�ل اجلي�س  من جهته، 
انه "يعترب ان النفج�ر الذي وقع يثبت مرة 
جنوب  يف  ممنوعة  ا�صلحة  وج���ود  اخ���رى 
املتحدة  المم  ق���رار  لبنود  خ��الف���  لبن�ن"، 

.1701
وا�ص�ف البي�ن ان "اجلي�س ال�صرائيلي طلب 
لبن�ن  يف  املتحدة  ل��المم  املوقتة  ال��ق��وة  م��ن 

)فينول( اجراء حتقيق" حول هذه امل�ص�ألة.

�شيمون برييز: حزب اهلل يحول لبنان اىل "برميل بارود"

اجلي�ش اللبناين: �صقوط جريح يف انفجار قذيفة جنوبي لبنان

دم�شق / الوكاالت
ق�لت تق�رير �صحفية ام�س ان زي�رة 
خو�صيه  ا���ص��ب���ن��ي���  وزراء  رئ��ي�����س 
التي  دم�����ص��ق  ث���ب���ت��رو اىل  ل��وي�����س 
�صتبداأ اليوم ت�تي يف �صي�ق احلوار 
امل�صتمر واملتب�دل بني امل�صوؤولني يف 
ث�ب�ترو يزور  ان  البلدين.وا�ص�فت 
ا�صب�ني�  رئ��صة  م�صتهل  يف  �صوري� 
الوروب���ي لجراء  ال��دوري��ة لالحت�د 
حم�دث�ت مع الرئي�س ال�صوري ب�ص�ر 
التع�ون  تعزيز  ح��ول  ترتكز  ال���ص��د 
ال�صوري - الوروبي وتعزيز عملية 

ال�صالم.
ا�صب�ني�  ان  اىل  التق�رير  وا���ص���رت 
ال�صالم  عملية  يف  ه�م�  دورا  تلعب 
واحت�صنت ع��صمته� مدريد موؤمترا 
تتم�صك  ال���ذي   1991 ع����م  ل��ل�����ص��الم 

���ص��وري��� مب��رج��ع��ي���ت��ه ك������ص������س لي 
مف�و�ص�ت حمتملة ق�دمة. وق�لت يف 
بزي�رة  �صوري�  ترحب  ال��ذي  الوقت 
ان  ت�مل  فهي  ا�صب�ني�  وزراء  رئي�س 
لالحت�د  ا�صب�ني�  رئ��صة  خ��الل  يتم 
لتف�قية  النه�ئي  التوقيع  الوروب��ي 
ال�صراكة بني �صوري� والحت�د لتعود 
والتب�دل  والتع�ون  احل��وار  اوا�صر 
�ص�بق  اىل  املتو�صط  يف  ال��ت��ج���ري 

عهوده� الزاهرة.
وت�تي زي�رة امل�صوؤول ال�صب�ين اىل 
دم�صق يف اط�ر جولة �صرق او�صطية 
ت��ق��وده م��ن ���ص��وري��� اىل الرا���ص��ي 
الفل�صطينية املحتلة وا�صرائيل بهدف 
دعم عملية ال�صالم يف املنطقة . وت�تي 
زي�رة  من  ا�ص�بيع  بعد  الزي�رة  هذه 
وزي���ر اخل���رج��ي��ة ال���ص��ب���ين ميغل 

انخيل موراتينو�س اىل �صوري� وذلك 
حت�صرا لهذه الزي�رة ولع�دة اطالق 
حم�دث�ت ال�صالم املتعرثة �صواء على 
او  ال�صرائيلي   - ال�����ص��وري  امل�ص�ر 

الفل�صطيني - ال�صرائيلي.
 - ال�صورية  العالق�ت  ان  اىل  ي�ص�ر 
ال�صنوات  خ��الل  �صهدت  ال�صب�نية 
وحراك�  ملحوظ�  ت��ط��ورا  الخ����رة 
الع�هل  زي�رة  را�صه  على  دبلوم��صي� 
ال�صب�ين امللك خوان ك�رلو�س وامللكة 
من  اكتوبر  �صهر  يف  �صوري�  �صوفي� 
ع�م ٢003 وزي�رة الرئي�س ال�صوري 
يونيو  �صهر  يف  ا�صب�ني�  اىل  ال�صد 
الوىل  الزي�رة  وهي   ٢00٨ ع�م  من 
تويل  منذ  لأ�صب�ني�  ع��رب��ي  لرئي�س 
ثب�ترو  ال�صب�ين  ال���وزراء  رئي�س 

مله�مه.

اليوم .. رئي�ش وزراء اإ�صبانيا يبداأ من �صوريا جولة �صرق اأو�صطية

اعتق��ال م�ص��ري وليبي �صري��كا مهاجم ثكنة لل�صرط��ة يف ميالنو
 روما / اف ب

ليبي�  ان  اليط�لية  الع��الم  و�ص�ئل  ذك��رت   
ه�جم  رج��ل  �صريك�  انهم�  يعتقد  وم�صري� 
ام�س،  )�صم�ل(  ميالنو  يف  لل�صرطة  ثكنة 
وك�لة  وق�لت  الثالث�ء.  الثنني  ليل  اعتقال 
الرجلني  ان  )ان�����ص���(  الي��ط���ل��ي��ة  الن���ب����ء 
م�وريت�صيو  ميالنو  مدعي  من  ب�مر  اوقف� 

اىل  ال�صرطة  ا�صتمعت  بعدم�  روم�نيللي 
ا�صرة وا�صدق�ء حممد غ�مي، وهو ليبي يف 
اخل�م�صة والثالثني من العمر نفذ الهجوم. 
جي  تي  "�صك�ي  التلفزيون  حمطة  واك��دت 
من  كلغ  مئة  على  ع��رثوا  املحققني  ٢٤" ان 
املتفجرات يف �صقة قريبة من الثكنة. وفقد 
اتهم  وقد  الهجوم.  يف  وب�صره  يدا  غ�مي 

بحي�زة مواد متفجرة بطريقة غر م�صروعة 
و�صيوجه اليه قريب� اته�م ب�رتك�ب اعتداء.

وك�ن الرجل ح�ول دخول ثكنة لل�صرطة يف 
ميالنو والقى متفجرات على املبنى ت�صببت 

ب��صرار طفيفة.
ا�صيب  بينم�  وعينيه  يده  يف  جرح  انه  ال 
املدعي  ب���ج���روح ط��ف��ي��ف��ة. وق��ل��ل  ���ص��رط��ي 

���ص��ب���ت���رو وامل��ح��ق��ق��ون اول من  ارم����ن���دو 
ال�صحف  و�صفته  ال��ذي  الهجوم  خ��ط��ورة 
امل��ح��ل��ي��ة ب���ن��ه اول ع��ت��داء ان��ت��ح���ري يف 

ايط�لي�.
وق�ل �صب�ت�رو يف موؤمتر �صح�يف الثنني 
"انه ح�دث خطر بحد ذاته لكن يجب عدم 

الفراط يف تقدير خطورته".

البرية / اف ب
 اعلن م�صوؤولن يف منظمة التحرير 
الثالث�ء  فتح  وح��رك��ة  الفل�صطينية 
�صيدعو  عب��س  حممود  الرئي�س  ان 
اخل�م�س  يف  ع���م��ة  ان��ت��خ���ب���ت  اىل 
املقبل  ث���ين  ك���ن��ون  م��ن  والع�صرين 
امل�ص�حلة  على  التوقيع  يتم  مل  اذا 
ال�صهر  نه�ية  قبل  حم��س  حركة  مع 

اجل�ري.
للجنة  الع���الم���ي  امل��ف��و���س  وق������ل 
دحالن  حممد  فتح  حلركة  امل��رك��زي��ة 
يف موؤمتر �صح�يف يف مدينة البرة 
يوقع  مل  "اذا  ال��ل��ه  ل����رام  امل��ح���ذي��ة 
التف�ق يف موعده املحدد بينن� وبني 
جميع الف�ص�ئل الفل�صطينية، �صنطلب 
م���زن الع���الن عن  اب��و  الرئي�س  م��ن 
والرئ��صية  الت�صريعية  النتخ�ب�ت 
ين�ير  م��ن  والع�صرين  اخل�م�س  يف 

املقبل".
�صوؤال  على  رد  يف  دح��الن  وا���ص���ف 
اتف�ق  يجر  مل  "اذا  ب��ر���س  لفران�س 

ان��ت��خ���ب���ت وعلى  ه���ن����ك  ���ص��ي��ك��ون 
حم��س ان تعلق على املو�صوع".

التوقيع  يتم  ان  املفرت�س  من  وك���ن 
وحم��س  فتح  بني  م�  امل�ص�حلة  على 
ال�صهر  من  والع�صرين  ال�ص�د�س  يف 
الق�هرة  يف  م�صرية  برع�ية  احل���يل 
ولكن احلركة ال�صالمية طلبت ت�جيل 
ال�صلطة  موافقة  بعد  احل��وار  جل�صة 
تقرير  ���ص��ح��ب  ع��ل��ى  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ا�صرائيل  يتهم  ال���ذي  غ��ول��د���ص��ت��ون 
ب���رت��ك���ب ج��رائ��م ح��رب يف غ��زة من 
الن�ص�ن  ح��ق��وق  جمل�س  من�ق�ص�ت 

الت�بع لالمم املتحدة بداية ال�صهر.
من  التي  امل�صرية  الورقة  وت�صمنت 
الف�ص�ئل  عليه�  توقع  ان  املفرت�س 
الفل�صطينية التف�ق على جملة ق�ص�ي� 
�صمنه�  وم���ن  امل�����ص���حل��ة،  لتحقيق 
الع�م  اوا�صط  النتخ�ب�ت يف  اجراء 

املقبل.
التنفيذية  اللجنة  ���ص��ر  ام���ني  وق����ل 
يف  رب��ه  عبد  ي��صر  التحرير  ملنظمة 

ذات املوؤمتر ال�صح�يف ان "امل�صريني 
ا�صدار  عب��س  الرئي�س  م��ن  طلبوا 
مر�صوم يف الرابع والع�صرين من هذا 
ال�صهر، يحدد فيه� موعد النتخ�ب�ت 

يف حزيران املقبل".
هذا  قبلن�  نحن  " ب�صراحة  وا�ص�ف 
من  كجزء  وامن���  امل�صري،  الق��رتاح 

رزمة ك�ملة".
وق�ل "اذا مل يتم قبول الرزمة ك�ملة، 
مب� فيه� موعد النتخ�ب�ت يف الث�من 
املقبل،  ح���زي���ران  م���ن  وال��ع�����ص��ري��ن 
ب����لع���الن عن  ���ص��ن��ع��ود اىل ال���ص��ل 
والع�صرين  اخل�م�س  يف  النتخ�ب�ت 

من ك�نون ث�ين".
ال�������ص����رع  ت���خ���وف����ت يف  وت�������ص���ود 
حم��س  ح��رك��ة  ان  م��ن  الفل�صطيني 
ان��ت��خ���ب���ت  اي  اج�������راء  ���ص��ت��م��ن��ع 
ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف ق���ط����ع غ����زة ال���ذي 
التف�ق  ي��ت��م  مل  اذا  ع��ل��ي��ة،  ت�صيطر 
بني  النق�ص�م  يكر�س  ق��د  مم���  معه�، 

غزة وال�صفة الغربية.

فتح:اذا مل يتم االتفاق مع حما�ش �صتجري 
االنتخابات مطلع العام املقبل

ادي�س ابابا/ اف ب
ام�س  بينغ  ج���ن  الف��ري��ق��ي��ة  املفو�صية  رئي�س  اع���رب   
بني  للعالق�ت  �صريع  "تطبيع"  يف  الم��ل  ع��ن  ال��ث��الث���ء 
بني  ح�لي�  اجل�رية  ب�مل�ص�ورات  م�صيدا  وال�صودان  ت�ص�د 

البلدين.
فران�س  لوك�لة  منه  ن�صخة  وردت  بي�ن  يف  بينغ  وا�ص�د 
بر�س ب�لزي�رة التي ق�م به� وفد �صوداين رفيع امل�صتوى 
نه�ية ال�صبوع امل��صي اىل جن�مين� حيث التقى الرئي�س 

ادري�س ديبي.
الفريقي  الحت���د  مفو�صية  رئي�س  ان  البي�ن  يف  وج���ء 
على  ب�لعمل  التزامهم�  جتديد  على  البلدين  "يهنىء 
"بقرار  التع�ون" وي�صيد  اطالق  واع���دة  الثقة  ا�صتع�دة 

عقد م�ص�ورات جديدة يف اف�صل الآلج�ل يف اخلرطوم".
املبذولة  ت��وؤدي اجلهود  ان  "عن الم��ل يف  واع��رب بينغ 

يف  جديدا  ف�صال  تفتح  وان  م�صتوى  اعلى  يف  لق�ء  اىل 
العالق�ت بني ت�ص�د وال�صودان يف الوقت الذي يوؤكد فيه 
حترك الحت�د الفريقي والمم املتحدة اخل��س ب�ل�صالم 
املتوقع  للدفع  التي ل غنى عنه�  القيمة  دارف��ور على  يف 
لتطبيع العالق�ت الت�ص�دية ال�صودانية" يف ملف دارفور.

وت�ص�د  ال�صودان  بني  �صنوات  منذ  متوترة  والعالق�ت 
ال��ل��ذي��ن ي��ت��ب���دلن الت��ه���م���ت ب��دع��م ح��رك���ت مت���رد يف 

البلدين.
وجل�أ اآللف ال�صودانيني اىل �صرق ت�ص�د هرب� من احلرب 

الهلية التي اندلعت يف دارفور يف ٢003.
المن  جمل�س  اىل  ب�صكوى  ال�صودان  تقدم  مت��وز  ويف 
واقر  ارا�صيه.  داخل  ت�ص�دية  جوية  غ�رات  بعد  الدويل 
توجد  ت�ص�ديني  متمردين  م��واق��ع  بق�صف  الت�ص�ديون 

قواعدهم اخللفية يف دارفور.

براءة 19 متهما بق�صية مقتل ال�صرطي 
البحرين "اأ�صغر" يف 

املنامة / الوكاالت 
ا�صدل ال�صت�رة �صب�ح ام�س عن ابرز 
ق�صية امنية ت�صهده� ال�ص�حة املحلية 
املحكمة  حكمت  ح��ي��ث  البحرينية 
ام�س  البحرينية  اجلن�ئية  الكربى 
مقتل  ق�صية  يف  متهم�   19 ب���رباءة 
ال�صرطي يف اأجهزة الأمن البحرينية 
م����ج���د ا����ص���غ���ر وال�������ذي ق���ت���ل اث���ر 
ال�صرطة  مع  متظ�هرين  ا�صتب�ك�ت 
يف 9 اأبريل ٢00٨ مبنطقة كرزك�ن. 
وواج�������ه امل���ت���ه���م���ون ط������وال ف���رتة 
�صبق  العمد مع  القتل  تهمة  املح�كمة 
عمومّي�  موظف�  والرت�صد  الإ���ص��رار 
ت�أديته وظيفته، وذلك  اأثن�ء وب�صبب 
على  العزم  وعقدوا  النية  بّيتوا  ب�أن 

�صرطة  �صي�رة  ب���أي��ة  حريق  اإ���ص��ع���ل 
فيه�،  من  وقتل  الواقعة  مبك�ن  متر 
واأع��������دوا ل���ذل���ك زج�����ج�����ت ح���رق��ة 
يف  وكمنوا  وحج�رة،  )مولوتوف( 
امل��ك���ن ال���ذي اأي��ق��ن��وا م���رور اإح���دى 
قدمت  اإن  وم�  به،  ال�صرطة  �صي�رات 
عليه  املجني  ي�صتقله�  التي  ال�صي�رة 
الأدوات  من  بوابل  اأمطروه�  حتى 
اإزه����ق  ذل��ك  م��ن  ق��صدين  ال�ص�لفة 
روح من فيه�، ف�أحدثوا ب�ملجني عليه 
املو�صوفة  الإ���ص���ب���ت  الذكر  �ص�لف 
التي  الت�صريحية  ال�صفة  بتقرير 

اأودت بحي�ته.
كم� اتهموا ب�ل�صروع يف قتل موظفني 
ت�أديتهم�  وب�صبب  اأث��ن���ء  عموميني 

الإ�صرار  �صبق  مع  عمدا  وظيفتهم� 
وعقدوا  النية  بيتوا  ب���أن  والرت�صد 
العزم على اإ�صع�ل حريق ب�أية �صي�رة 
���ص��رط��ة مت��ر مب��ك���ن ال��واق��ع��ة وقتل 
ل��ذل��ك زج�ج�ت  واأع������دوا  ف��ي��ه���  م��ن 
املك�ن  يف  وكمنوا  وحج�رة  ح�رقة 
�صي�رات  اإح��دى  م��رور  اأيقنوا  ال��ذي 
ال�صي�رة  قدمت  اأن  وم�  به،  ال�صرطة 
حتى  عليهم�  املجني  ي�صتقله�  التي 
الأدوات  م��ن  ب��واب��ل  عليه�  ان��ه���ل��وا 
من  قتل  ذل��ك  م��ن  ق��صدين  ال�ص�لفة 
ب�صبب  اجل��رمي��ة  اأث���ر  وخ����ب  فيه�، 
مب�درة  ه��و  ف��ي��ه  لإرادت���ه���م  دخ���ل  ل 
املجني عليهم� ب�خلروج من ال�صي�رة 

ومق�ومة املجني عليه الث�ين لهم.

االحتاد االفريقي ياأمل يف تطبيع عالقات ت�صاد مع ال�صودان

خو�سيه لوي�س ثاباتريو

اجلي�س اللبناين


