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أك���دت  عواص���م � وكاالت: 
االستخبارات البريطانية لرئيس 
الوزراء ديڤيد كاميرون ان الزعيم 
الليبي مذعور وهارب، يختبئ في 
املستشفيات ليال، وان قادة آلته 
العسكرية ال يستطيعون االتصال 

فيما بينهم.
وق���دم جهاز االس���تخبارات 
اخلارجي���ة البريطاني���ة »أم6« 
تقارير به���ذا املعنى الى مجلس 
األمن القوم���ي املرتبط بحكومة 
الذي تش���جع بهذه  كامي���رون 
املعلوم���ات للتخويل بتصعيد 
الهجمات من خالل املوافقة على 
استخدام اربع مروحيات من طراز 
اباتشي في ليبيا، كما اصدر اوامر 
القذافي  باس���تهداف قادة نظام 
العسكرية املخفية في  ومعداته 

مناطق مبنية.
ونقلت صحيفة »الغارديان« 
عن مص���ادر ديبلوماس���ية ان 
هناك عالقة بني تصعيد الضغط 
العسكري وحالة القذافي في ضوء 
التقارير االستخباراتية، واضافت 
املصادر ان صورة تتبلور يتضح 
منها ان القذافي رجل مذعور جدا 
ونظامه يش���عر بوطأة الضغط 
الواقع علي���ه والتصدع بدأ في 
اركان���ه، وبالتالي ف���ان الوقت 
مناس���ب ملث���ل ه���ذه اخلطوة 

التصعيدية.
وقال���ت املصادر ان ما يفعله 
القذافي هو التنقل من مكان لن 
الى  القوات األطلس���ية  تقصفه 
مكان آخر مثله. وحقيقة انه دائم 
التنقل تبني انه قلق من ان يعرف 

اآلخرون مكان وجوده. 
والالف���ت، بحس���ب املصادر 
نفسها، ان القذافي على ما يبدو 
يتنق���ل من مستش���فى الى آخر 
ويبيت كل ليلة في مستش���فى 
مغاير. »ولدين���ا معلومات بأن 
العدي���د من القادة العس���كريني 
توقفوا عن استخدم هواتفهم، ومن 
الواضح انهم قلقون من التنصت 
عليهم وان هذا يؤثر في قدرتهم 

على االتصال فيما بينهم«.
وق���ال مراقبون ان تش���ديد 
البريطان���ي قد يهدف  الضغط 
في جانب منه الى انتزاع عرض 

عن النظام ولكن لطبيعة العمل لم 
أقم بتصريحات إعالمية«.

وأضاف »قمت بإعالن استقالتي 
وأن���ا أدعم ف���ي الوقت احلاضر 
اجلهود التي تدعو إلى استقرار 
ووحدة ليبيا وتأكيد وترسيخ 
احلرية والدميوقراطية في ليبيا 
وأدعم جهود املجلس االنتقالي 
ف���ي توفير الظ���روف احلياتية 
املناسبة للمناطق التي تقع فيها 

االضطرابات«.
ميدانيا افاد مراس���ل لوكالة 
ب���رس« بان خمس���ة  »فرانس 
انفج���ارات عنيفة هزت مس���اء 
امس االول مق���ر الزعيم الليبي 
معمر القذافي بالقرب من وسط 

العاصمة طرابلس.
وسمع هدير طائرات مقاتلة 
قبل ان يق���ع انفجار عنيف في 
انفجارات  اربع���ة  املنطقة تلته 
اخرى بعد دقائ���ق، في غضون 
ذلك، قال قائد عملية حلف شمال 
االطلسي في ليبيا امس ان طائرات 
هيليكوبتر فرنسية وبريطانية 
ستشارك في العملية اجلارية في 
ليبيا حتت قيادة احللف فور ان 

تكون جاهزة.
وقال اللفتنانت جنرال تشالز 
بوتش���ارد في اف���ادة صحافية 
»طائرات الهيليكوبتر هذه ستعمل 
مبوج���ب تفويض االمم املتحدة 
وستش���ارك في العملية فور ان 

تكون مستعدة«.
وأضاف أن الطائرات ستقوم 
مبهمة »نشطة، تركز بالطبع على 
مهاجمة بعض القوات التي تكرس 
العمال العنف«، وقال مسؤولون 
في حلف ش���مال األطلس���ي إن 
أربع طائرات اباتش���ي هجومية 
بريطانية ستكون موجودة على 
منت الس���فينة الهجومية )اتش.

ام.اس اوشني( في البحر املتوسط 
إلى جانب أربع طائرات فرنسية 
من طراز تايجر على منت حاملة 
الفرنسية  الهيليكوبتر  طائرات 
تونير.  وأعطى وزراء بريطانيون 
أمس االول موافقتهم املبدئية على 
استخدام طائرات األباتشي وقالوا 
إن حلف شمال األطلسي ميكنه 

االن ان يستدعيها. 

الس���ابق  الليبي  املركزي  البنك 
فرحات عم���ر بن ق���دارة امس 
انضمامه لصف���وف املعارضني 

حلكم العقيد معمر القذافي.
وقال بن قدارة لقناة العربية 
من لندن »أنا غادرت ليبيا في 21 
فبراير، ومنذ أول مارس انشقيت 

أكثر جدية لوق���ف اطالق النار 
الفرنس���ي نيكوال  الرئيس  ألن 
ساركوزي وكاميرون والرئيس 
االميركي باراك اوباما لم يرو حتى 
اآلن مصداقية في عروض القذافي 

املتكررة لوقف اطالق النار.
في ه���ذا الوقت أعلن محافظ 

طفل ليبي يصوب مسدسه اللعبة على دمية متثل الزعيم الليبي معمر القذافي  )رويترز(

محافظ البنك املركزي الليبي السابق بن قدارة ينضم للمعارضة

أكدت أن القذافي ال يفرق بني أصوله الشخصية وموارد بالده

االستخبارات البريطانية: القذافي مذعور ويختبئ في املستشفيات

»غلوبل ويتنس«: ليبيا تستثمر 19 مليار دوالر مبؤسسات عربية
كش���فت منظم���ة »غلوب���ل 
ويتنس« أن النظام الليبي استثمر 
1.27 مليار ي���ورو في صناديق 
عائدة لبنك »سوسيتيه جنرال« 
الفرنسي، في أحد أكثر اإليداعات 
أمانا والتي باتت مجمدة الى جانب 
تلك املودعة في بنك »اتش اس بي 
سي« البريطاني وبنك »غولدمان 

ساكس« األميركي.
وفي 30 يونيو 2010 انهارت 
قيمة هذا اإليداعات ولم تعد تبلغ 
س���وى 1.05 مليار دوالر )740 
مليون يورو(، بحس���ب تقرير 

املنظمة.
وف���ي التاريخ نفس���ه، بلغ 
إجمال���ي اس���تثمارات هيئ���ة 
االستثمار الليبية 53 مليار دوالر، 
أربعة مليارات منها تقريبا في 
صناديق مصرفية أو صناديق 

مضاربات تديرها شركات خاصة 
بينها سوسيتيه جنرال وجي بي 
مورغان )171 مليون دوالر(. ومت 
جتميد مجمل ه���ذه االموال إثر 

حركة االحتجاج في ليبيا.
املعني���ة  املنظم���ة  ودع���ت 
مبكافحة الفساد إلى اعتماد قوانني 
جديدة ترغم البنوك ومؤسسات 
االستثمار على الكشف عن االموال 

السيادية التي تديرها.
وأوردت »غلوبل ويتنس« ما 
قالته احملكمة اجلنائية الدولية 
ومفاده أن »القذافي ال يفرق بني 
أصوله الشخصية وموارد بالده«. 
وقالت: »من هذا املنطلق يجدر 
بالس���لطات املصرفية التحقيق 
ملعرفة ما إذا كانت البنوك تقوم 
مبا يكفي للتأك���د من ان اموال 
الدول���ة هذه ال يتم اختالس���ها 

الش���خصية لعائلة  للمصلحة 
القذافي«.

وأكدت املنظمة أن القسم االكبر 
من ودائع هيئة االستثمار الليبية، 
أي 19 مليار دوالر، موجود في 
مؤسسات عربية مثل املؤسسة 
املصرفية العربية في البحرين، 
إثر  اململوك لليبيا بنسبة %60 
شرائها حصة أبوظبي، أو البنك 
التجاري البريطاني العربي، ولم 
يع���رف ما إذا كانت البحرين أو 
الكويت قد مارس���ت أي ضغط 

لتجميد أي من تلك األموال.
ويعود تأس���يس املؤسسة 
العربية املصرفية إلى عام 1980 
البحرين، برأس���مال مليار  في 
دوالر ، سدد منها الشركاء الثالثة 
األصليون في العام التالي 750 
ملي���ون دوالر، وكانت الكويت 

تسهم في البنك عبر وزارة املالية، 
وانتقل���ت احلصة فيما بعد إلى 
الهيئة العامة لالس���تثمار، فيما 
ساهمت ليبيا عبر أمانة اللجنة 
الش���عبية العام���ة للخزانة في 
اجلماهيري���ة العربي���ة الليبية 
الشعبية االشتراكية وفيما بعد 
مت حتويلها إل���ى مصرف ليبيا 
املركزي، وساهمت أبوظبي عبر 

جهاز أبوظبي لالستثمار.
وكانت هيئة االستثمار الليبية 
قد تأسست في عام 2006 برأسمال 
وصل إلى 40 مليار دوالر تقريبا، 
لكن احملللني االقتصاديني يقدرون 
حجم اس���تثماراتها اليوم ب� 70 
مليار دوالر، حيث حتتل املركز 
الثالث عشر ضمن أكبر الصناديق 
السيادية في العالم حسب مؤسسة 
الصناديق السيادية، ولم تسجل 

سوى نقطتني من 10 نقاط ممكنة 
في سلم الشفافية.

ومت جتميد أرصدة الهيئة من 
قبل االحتاد األوروبي والواليات 
التجميد  املتحدة ولم يتضمنها 
االولي نظرا لتضارب في حتليل 
املراقب���ني املاليني م���ا إذا كانت 
او  القذافي  أرصدته���ا لعائل���ة 

للشعب الليبي.
ونصت العقوبات على جتميد 
أموال البنك املركزي الليبي وأفراد 
عائلة القذافي الى جانب إصدار 
الدولية مذكرة توقيف  احملكمة 
العقي���د القذافي وجنله س���يف 
االسالم وعبداهلل السنوسي رئيس 
الليبي���ة باعتبارهم  املخابرات 
مسؤولني مباشرين عن ارتكاب 
جرائم بحق اإلنس���انية لتوافر 

أدلة تثبت تورط الثالثة. 

الدمنارك تطرد القنصل الليبي العام
كوبنهاغن ـ أ.ف.پ: اعلنت الدمنارك أن القنصل 

الليبي العام في كوبنهاغن شخص غير مرغوب فيه، 
بسبب دعمه املتكرر للعقيد معمر القذافي، وطالبته 

مبغادرة البالد قبل االول من يونيو، كما اعلنت امس 
وزيرة اخلارجية لني اسبرسن.

وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس، »اؤكد اننا ابلغنا 
القنصل الليبي في الدمنارك انه لم يعد مرحبا به في 

البالد وانه شخص غير مرغوب فيه«، واضافت ان 
القنصل الليبي منير الداوادي الذي يشغل منصبه 

منذ 2008 »قد ابلغ بامهاله خمسة ايام مفتوحة 
ملغادرة البالد« قبل االول من يونيو، ألنه اعرب عن 

تأييده العلني »اكثر من مرة لسلوك نظام )معمر( 
القذافي«.  واوضحت اسبرسن »اننا نوجه من خالل 
هذا االجراء اشارة واضحة الى القذافي نقول له ان 

لسلوك نظامه )حيال الشعب الليبي( عواقب على 
عالقاتنا«.

 وقالت ان »مجموعة من البلدان االخرى اعلنت ان 
الديبلوماسيني املؤيدين للقذافي غير مرغوب فيهم، 
وهو ما وجدنا ان من املالئم القيام به ايضا«، وهذه 

هي املرة االولى منذ 1976 التي تعلن الدمنارك ان 
ديبلوماسيا شخص غير مرغوب فيه.

ففي تلك الفترة، طرد جميع موظفي سفارة كوريا 
الشمالية في كوبنهاغن ألنهم باعوا حشيشة الكيف 

وسجائر ومشروبات روحية )معفاة من الرسوم( 
على نطاق واسع في هذا البلد االسكندنافي، وذكرت 
الوزيرة ان طرد الديبلوماسي الليبي من منصبه في 

كوبنهاغن »يتفق متاما مع اتفاقية ڤيينا«، املنظمة 
للعالقات الديبلوماسية بني الدول. 

اخلرطوم تبدي استعدادها للتفاوض حول أبيي
 وترهن االعتراف بدولة اجلنوب بترسيم احلدود

 عواصم � وكاالت: أبدى احلزب 
انفتاحه  الس���ودان  احلاكم في 
للتفاوض مع جنوب الس���ودان 
حول منطقة ابيي املتنازع عليها، 
معلنا اس���تئناف احملادثات بني 
الطرفني اعتب���ارا من اليوم في 
اديس ابابا، وقال الدرديري محمد 
احمد املكلف مبلف ابيي في حزب 
املؤمت���ر الوطني احلاكم لوكالة 
فرانس برس »نحن منفتحون« 

على التفاوض.
واض���اف »لدينا اجتماع في 
اليوم في اديس ابابا )...( ينظمه 
االحت���اد االفريق���ي، ونأمل في 
التوصل الى تسوية حول بعض 
النقاط«، واوضح ان ممثلني عن 
حزب املؤمتر الوطني واحلركة 
الس���ودان  الش���عبية لتحرير 
)املتمردون اجلنوبيون سابقا، 
واحلاكمة في جنوب( ورئيس 
جلنة االحت���اد االفريقي املكلفة 
بالسودان ورئيس جنوب افريقيا 
سابقا ثابو مبيكي سيشاركون 

في االجتماع.
واعلن مفاوض احلزب احلاكم 
ان���ه من���ذ ان س���يطر اجليش 
السوداني )شمال( على ابيي في 
21 مايو »اس���تمرت املفاوضات 
الطرفني عبر  املباشرة بني  غير 
جلنة االحت���اد االفريقي واالمم 
املتحدة«، بدوره اكتفى املفاوض 

الشمال واجلنوب.
وقال حاج ماجد س���وار أمني 
التعبئة السياسية باحلزب إن 
النيل  النقاط الست هي بوالية 
األبيض )جودة واملقينص( بجانب 
نقاط )هجليج - حفرة النحاس 
- كافي كنجي - كاكا التجارية 

- دبة الفخار وحبوه(. 
وحس���ب املوقع االلكتروني 
ملرك���ز الس���ودان للخدم���ات 
اتهم سوار احلركة  الصحافية، 
الشعبية بتعمد عرقلة عمليات 
ترسيم احلدود بهذه النقاط، وقال 
كيف نقر ونعترف بدولة وليدة 
منفصلة عن���ا ال نعرف من أين 

تبدأ وأين تنتهي حدودها؟
وتوقع القيادي بحزب املؤمتر 
الوطني أن يضع انفصال اجلنوب 
الش���مالية اجلديدة  الس���ودان 
أمام دولة ج���ارة تتقلب بني 3 
س���يناريوهات محتمل���ة، بأن 
تكون حريصة على االس���تقرار 
والسالم واحلفاظ على مصاحلها 
مع الش���مال، أو أن تكون دولة 
عدوة وقاعدة لتنفيذ املخططات 
واألجندة الصهيونية والغربية، 
وهو ما يحت���م مواجهته وعدم 
التسامح معه في كل الظروف، 
أو أن تكون دولة فاشلة وممزقة 
ومتصارعة وغير مستقرة على 

نحو ما بدأ يشهده اجلنوب.

ابيي، مؤكدا في الوقت نفسه انه 
ال يريد العودة الى احلرب.

في هذا الوق���ت، أكد حزب 
الوطني« احلاكم في  »املؤمتر 
السودان أنه لن يعترف بدولة 
اجلنوب في التاسع من يوليو 
القادم، ما لم يتم ترسيم احلدود 
الواقع، ورهن طي  على أرض 
امللف بتج���اوز اخلالف حول 
الس���ت بني  النقاط احلدودية 

باسم احلركة الشعبية لتحرير 
السودان، عاطف كير، في جوبا 
)عاصمة جنوب السودان( بالقول 
»ستجرى مباحثات جديدة وال 
ش���ك«. واضاف كي���ر »ال منلك 
معلوم���ات محددة ح���ول هذا 
املفاوضات  املقبل، لك���ن  اللقاء 
ستس���تأنف«، في حني يطالب 
جنوب السودان باالنسحاب غير 
املشروط للجيش السوداني من 

)أ.ف.پ( صورة عممتها بعثة االمم املتحدة في السودان تبني حرق املنازل وسط مدينة أبيي  

استطالع: 12% من يهود إسرائيل 
يعتبرون إدارة أوباما موالية لإلسرائيليني

يهودية قاطعت خطاب نتنياهو تطالب بإحالة 
إسرائيليني إلى محكمة مجرمي احلرب

األردن: أكثر من ألف متظاهر
يطالبون بإسقاط احلكومة

عواصم � وكاالت: بينما كان رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ُيلقي خطابه الثالثاء 
املاضي أمام الكونغرس االميركي ارتفع صوت 
نسائي مقاطعا اخلطاب، ومعترضا على ما يقوله 
نتنياهو، ليقف أعضاء الكونغرس ويصفقوا 

لنتنياهو، ويشوشوا على الصوت.
ونقلت صحيفة »الدس���تور« القاهرية عن 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلس���رائيلية 
أن الفتاة التي قاطعت نتنياهو هي ناش���طة 
يهودية أميركية، اليزال والدها يحمل اجلنسية 
اإلس���رائيلية، وُتدعى رائي أبيليا. وقد نقلت 
الصحيفة عنها انها تعرضت للضرب من قبل 
أعضاء في جلنة الش���ؤون العامة األميركية � 
أثناء محاولتها مقاطعة  اإلسرائيلية »أيباك« 
نتنياهو، ومت إخراجها بالقوة من الكونغرس، 
ونقلها إلى مستش���فى في واشنطن. ووجهت 

إليها تهمة »تعطيل جلسة للكونغرس«.
ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن »أبيليا« 
التي قاطعت خطابا آخر لنتنياهو أمام احتاد 
املنظمات اليهودية في أميركا الش���مالية قبل 
شهور: »عندما بدأ نتنياهو احلديث عن إسرائيل 
والدميوقراطية هممت باحلديث ضد ممارساتها 
غير الدميوقراطي���ة، وصرخت: كفى احتالال، 
أوقفوا جرائم احلرب اإلسرائيلية«. ودعت الى 

منح الفلسطينيني حقوقا متساوية. وأضافت 
»أبيليا« ان نشطاء »أيباك« انهالوا عليها ضربا 
بعد ذلك، و»خنقوها« فس���قطت على األرض، 
واقتادها رجال الشرطة إلى اخلارج، ثم اعتقلوها 

ملدة ساعات.
واضافت الناشطة االميركية، التي قالت انها 
متكنت من الدخول الى الكونغرس بواس���طة 
بطاقة حصلت عليها من صديق: »نحن جيل 
من الش���باب اليهودي، الذي لن يصمت، ولن 
يسمح لرؤساء احلكومات اإلسرائيليني الذين 
يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية بالتحدث، ألننا 
نرى أنهم يجب أن يتحدثوا فقط أمام محكمة 

مجرمي احلرب«.
وقالت »أبيليا« الناشطة في منظمة »كود 
بينك« اليس���ارية الدولية املناهضة للحرب، 
التي تعمل في الضف���ة الغربية وقطاع غزة: 
»إن نتنياهو قال إن حدود 67 غير آمنة، وأنا 
أقول إن االحتالل واجلوع في غزة غير قابلني 

للحماية«.
واضافت بأنها قررت تكريس حياتها للعمل 
ضد »جرائم احلرب اإلسرائيلية« بعد زيارتها 
قطاع غزة بعد احلرب اإلسرائيلية التي »متت 
اميركية اعطيت هدية لإلسرائيليني  بأسلحة 

على حساب دافعي الضرائب األميركيني«.

عمان � أ.ف.پ: تظاهر نحو الف شخص 
امس ف���ي محافظة الطفيل���ة جنوب االردن 
مطالبني باس���قاط حكومة رئي���س الوزراء 
معروف البخيت ومحاربة الفساد، وانطلقت 
التظاهرة من امام مسجد الطفيلة الكبير في 
محافظة الطفيلة )179 كم جنوب عمان( الى 
مبنى احملافظة وس���ط املدينة، على ما افاد 

مشاركون فيها.
وهتف املشاركون »الشعب يريد اسقاط 
احلكومة« و»اذا الشعب يوما اراد احلياة فالبد 
ان يستجيب القدر«، وحملوا الفتات كتب عليها 
»مسؤول فاسد ومفجوع= مواطن جوعان« 
و»ال لبيع مقدرات الوطن، ال للفساد« الى جانب 
اخرى كتب عليها »ملن سجلت اراضي العبدلي 

)وسط عمان( وملن ذهبت اموالها؟«.
وكان العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني 
ندد بالتش���هير بشخصيات عامة وحذر في 
رس���الة بعث بها الى البخيت من »خطورة 
التردد في توضيح احلقائق للناس والسماح 
ألحاديث الكراهية باالنتشار والتصعيد ضد 
األبرياء حتى نالت ولألسف من اهل بيتي بكل 
ما ميثلونه من رمزية وطنية سامية«، وقال 
ان احلكومة »ملزمة بحماية الضحايا الذين 

يغتال املفسدون شخصياتهم جزافا«.
من جانبه، ق���ال البخيت »لن نتردد بعد 
اليوم في حتويل كل صاحب ادعاء او تهمة 
بالفس���اد دون دليل الى املدعي العام ليثبت 

صدق ما يدعي«.

عواصم � يو.بي.آي: أظهر 
استطالع إس���رائيلي جديد 
الرئيس  أجري بعد خطاب 
األميركي باراك أوباما الذي 
امام  املاض���ي  ألق���اه األحد 
اللجنة األميركية اإلسرائيلية 
للشؤون العامة »ايباك« ان 
12% من اليهود اإلسرائيليني 
يعتب���رون األخي���ر مواليا 
إلسرائيل و40% يرون إدارته 

موالية أكثر للفلسطينيني.
الذي  وبني االس���تطالع 
أجراه مركز »س���ميث بول« 
لصالح صحيفة »جيروزاليم 
بوست« اإلسرائيلية ان %12 
فقط م���ن يهود إس���رائيل 
الذين ش���ملهم االستطالع 
يعتبرون إدارة أوباما موالية 
أكثر لإلس���رائيليني مقابل 
40% اعتبروها موالية أكثر 
للفلسطينيني و34% اعتبروها 
محايدة و13% لم يعبروا عن 

رأيهم.
ف���إن  ذل���ك  ورغ���م 
االس���تطالع أظهر ان الهوة 
الذين  ب���ني اإلس���رائيليني 
يعتبرون اإلدارة األميركية 
احلالية موالية للفلسطينيني 
وم���ن يعتبرونه���ا موالية 
إلسرائيل قد ضاقت مقارنة 

باستطالعات سابقة.

قوله »س���آتي وارقص حافيا 
في شارع احلبيب بورقيبة. 

لقد نذرت ذلك«.
واكد القاسم امس ان »نيران 
الثورة لن تنتهي اال بزوال عار 
التجزئة« كما دعا الى االستلهام 
من »ثقافة الثورة« للقطع مع 
»احلالة املزرية« التي يتسم بها 

املشهد الثقافي العربي.
القاسم  واوضح س���ميح 
لوكال���ة فرانس ب���رس قبل 
العاصمة في اجتاه  مغادرته 
مدينة سبيطلة الواقعة شمال 
غرب العاصمة حيث سيحيي 
الثورات  امسية شعرية »ان 
العربية التي انطلقت شرارتها 
االولى من تونس ستؤدي الى 

توحيد الشعوب العربية«.
واضاف »لن تنتهي نيران 
الثورة اال بزوال عار التجزئة 
التي فرضت علينا« موضحا 
»لدين���ا لغة واح���دة وثقافة 
واح���دة وحض���ارة واحدة 

الشاعر الفلسطيني سميح القاسم يرقص 
حافيًا في وسط العاصمة تونس

وتقريبا دين واحد فال يعقل 
أال توحد هذه االمة«.

� أ.ف.پ: رقص  تون���س 
الش���اعر الفلسطيني سميح 
القاس���م حافي القدمني امس 
وسط العاصمة تونس احتفاال 
»بثورة الياسمني« التي اطاحت 
بنظام الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي في 14 يناير 

املاضي.
الفلسطيني  وبدا الشاعر 
تلقائيا وفي حلظة انتشاء وهو 
يرقص الدبكة الفلسطينية في 
جادة شارع احلبيب بورقيبة 
الرئيس���ي، امام املارة ورواد 
الذين صفق���وا له  املقاه���ي 

طويال.
وكان سميح القاسم قد وعد 
بذلك خ���الل دعوته حلضور 
فعالي���ات »مهرج���ان ربيع 
سفيطلة« الذي اختار االحتفاء 
به خالل دورته التي انطلقت 

في 20 مايو.
وكان عدنان الهاللي مدير 
القاسم  سميح القاسماملهرجان قد نقل عن 


