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االحد 28 مارس 2010  

سرت  27  ـ   28  مارس 2010

قـمــة دعـــم
صمـود القــدس 

رئيس الوزراء اإليطالي سلڤيو بيرلسكوني مستسلما للنعاس خالل اجللسة االفتتاحية        )أ.ف.پ(

)أ.پ( راكبو جمال ليبيون يحملون األعالم العربية في استقبال طائرة صاحب السمو على أرض مطار سرت  

)ا.پ( أحد مربي الصقور مستعرضا بصقره خالل مراسم استقبال القادة العرب  

)أ.پ( راقصو فنون شعبية ليبيون يؤدون رقصة تراثية في استقبال الزعماء العرب على أرض مطار سرت  

)أ.پ( امرأة ليبية عضوة في احدى الفرق الراقصة خالل تأديتها لوحة تراثية في استقبال الزعماء العرب  

)أ.ف.پ( أعضاء من الوفود العربية املشاركة في القمة يتناولون القهوة حيث مت استقدام نحو 1000 طاه وشيف تركي لتخدمي املوائد املفتوحة التي تخللت القمة   )أ.پ( عجوز ليبي ضمن عدد من الراقصني الليبيني يؤدون رقصة فلكلورية خالل استقبال الزعماء العرب  

)أ.ف.پ( )أ.پ(أحد أعضاء الوفود يحصل على فنجان من القهوة     راكبو جمال بثيابهم الفلكلورية يحملون أعالم الدول العربية املشاركة في القمة العربية كانوا في استقبال الزعماء العرب على أرض مطار سرت لدى وصولهم  

لقطات من القمة

القذافي الناسي

طالباني يغيب 
عن سرت 

ويحضر  في طهران

درس ليبي  في التاريخ

بــدا رئيس القمــة العــربيــة 
الـ 22 الزعيم الليبي معمر القذافي 
غير مطلع او ناسيا لجدول اعمال 
الجلسة االولى، االمر الذي استدعى 
تدخال من مرافقيه الكثر من مرة 
اوالهـــا عندما نســـي الترحيب 
بوزير الخارجية االسباني ميغيل 
انخيل موراتينوس ممثل االتحاد 

االوروبي.
والمـــرة الثانية عندما طلب 
القذافي مـــن امين عام الجامعة 
العربية عمرو موسى البدء بتقديم 
كلمات ضيوف القمة قبل ان يذكره 
الجدول يتضمن  مساعدوه بأن 
تالوة موسى لتقرير عمل القمة 

خالل العام المنصرم.

لوحظ غياب الرئيس العراقي 
جالل الطالباني عن القمة العربية 
فيما توجه الى طهران للمشاركة 
الرسمية بعيد  في االحتفاالت 
النوروز الذي يعلن بدء العام 

الفارسي الجديد.

أســــهب الرئيس الليبي خالل 
افتتاح القمة في سرد تاريخ مدينة 
المدينة  ان  الليبية وقال  ســــرت 
تاريخيــــة تقع في قلــــب الوطن 
العربي وهي مدينة بناها اجدادنا 
ارثا عندما  الفينيقيون وتحمــــل 
كان الصراع بيــــن االمبراطورية 

االغريقية والفينيقية.
بيــــن  خــــالف  عــــن  وروى 
اإلمبراطوريتيــــن علــــى الحدود 
وتوصلــــوا الى اتفــــاق أن يقوم 
عداءون من قرطاجــــة وعداءون 
اغريق بالركض وعندما يصلون 
الى منطقة تكــــون الحدود، وهنا 
احتج االغريق ما أدى الى احتكامهم 
الى أحد الحكماء وقال من يقبل ان 
يدفن حيا هنا نقبل ان تكون الحدود 
وبعد ذلك سرد تاريخ المدينة في 
العهد االسالمي متحدثا عن دورها 

في الفتوحات العربية.

في سابقة لم تحدث في تاريخ اجتماعات الجامعة العربية للقمة العربية

»الجرس«: حسين الجسمي وآمال ماهر 
يختتمان القمة العربية في سرت

طلب الرئيس الليبي معمر القذافي من الفنان 
حسني اجلسمي احلضور الى ليبيا إلحياء حفل في 
29 من مارس وذلك احتفاال بالرؤســـاء املجتمعني 

في القمة العربية التي جتري في سرت.
وقرر الرئيس الليبي اقامة حفل عشاء غنائي 
تقدمه الفنانة آمال ماهر وحســـني اجلســـمي في 

ســـابقة لم حتدث في اي قمة عربية، وذلك حسب 
قناة اجلرس.

كما ستقوم فرق شـــعبية بتقدمي عروض من 
مختلف الدول فلسطني وسورية واالردن ولبنان 
والعـــراق، وتعد هذه املرة األولى في تاريخ القمم 

العربية أن تتخللها احتفاالت فنية.


