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إسرائيل تتهم دمشق بتعمد فتح احلدود للتغطية على املظاهرات

ذكرى النكسة: قتلى في اجلوالن احملتل وهدوء في لبنان ومواجهات في الضفة

فيما اصيب عشرات املتظاهرين 
بحاالت اختناق نتيجة تنش����قهم 

للغاز املسيل للدموع.
واعتلى جنود اس����رائيليون 
القريبة من  البناي����ات  س����طوح 
منطقة املواجهات، واطلقوا كميات 
كبيرة من الغاز املس����يل للدموع 
ف����ي اجتاه املتظاهري����ن. وذكرت 
مص����ادر أن غالبي����ة اإلصاب����ات 
وقعت في مواجهات اندلعت على 
حاجز قلنديا العس����كري بني رام 
اهلل والقدس بينهم خمس إصابات 
بالرصاص املطاطي وصفت حالتهم 

باملتوسطة.
وبين����ت املصادر أن مواجهات 
مماثل����ة اندلع����ت على ع����دد من 
احلواجز العسكرية في عدد من مدن 
الضفة الغربية األخرى وأسفرت 

عن إصابات بحاالت اختناق.
وقالت مصادر في الهالل األحمر 
الفلسطيني إن غالبية اإلصابات في 
املواجهات املستمرة وصفت حالتها 
بالطفيفة ويجرى عالجها ميدانيا. 
وفي قطاع غزة، اعتقلت ش����رطة 
حركة حماس عشرات الشبان الذين 
حاولوا الوصول الى معبر ايريز 
الفاصل بني غزة واس����رائيل بعد 
تظاهرة نظم����ت في بيت حانون 

الحياء ذكرى النكسة.
وافاد شهود ان مشادات بااليدي 
وقعت بني عناصر شرطة حماس 
والشبان الذين متكنوا من اختراق 
احلواجز التي وضعتها حماس في 

الطريق املؤدية الى معبر ايريز.
وفي لبنان، احي����ا الالجئون 
الفلسطينيون أمس الذكرى ال� 44 
للنكسة، وكان نشطاء لبنانيون 
وفلس����طينيون يعتزمون القيام 
باحتجاج عند احلدود مع اسرائيل، 
اال ان اجليش اللبناني حظر القيام 
بأي جتمعات عند احلدود خشية 
تكرار اعمال العن����ف التي جرت 
الش����هر املاضي في ذكرى النكبة 
والتي ادت الى ستة قتلى. ونفذت 
الفلسطينية في لبنان  املخيمات 
اضراب����ا عاما بعدم����ا مت تعليق 
»مسيرة العودة« نحو احلدود كما 
نفذ اعتصام مبزارع شبعا بدعوة 

من »تيار املقاومة« اللبنانية. 

الغربية  لبنان وسورية والضفة 
وقطاع غزة حتس����با لتظاهرات 
مش����ابهة للتظاهرات التي نظمت 
في 15 مايو الفائت في ذكرى النكبة 

وتخللتها مواجهات دامية.
وفي الضفة الغربية، اش����تبك 
مئات من الش����بان الفلسطينيني 
مع اجليش االسرائيلي بالقرب من 
حاجز قلنديا العس����كري الفاصل 
ب����ني مدينت����ي رام اهلل والقدس. 
وقال����ت مص����ادر طبي����ة لوكالة 
فرانس برس ان عش����رة مصابني 
الى مستش����فيات رام اهلل  نقلوا 
بعد اصابتهم بالرصاص املطاطي 
الذي اطلقه اجلنود االسرائيليون، 

الشباب يحاولون تسلق االسالك 
الشائكة ومشاهد اخرى يظهر فيها 
جنود اسرائيليون يعتلون دبابات 
وسيارة عسكرية ويطلقون النار 

على املتظاهرين.
وحم����ل اجليش االس����رائيلي 
دمشق مس����ؤولية ما حصل وأكد 
املتحدث باسمه ان النظام السوري 
»مسؤول عن هذا االستفزاز« بهدف 
حتويل االنتباه عن القمع الدموي 
التظاهرات  الذي ميارس����ه بحق 

املناهضة له.
واعلن����ت ح����ال التأه����ب في 
القوات االسرائيلية منذ  صفوف 
ايام ونشرت قوات على احلدود مع 

املتوافرة تتح����دث عن اصابة 12 
ف����ي اجلانب  متظاه����را بجروح 

السوري من احلدود.
واض����اف انه ال ميك����ن تأكيد 
وق����وع قتلى موضحا ان »حوالي 
150 متظاهرا جاءوا من االراضي 
الس����ورية الى السياج احلدودي 
محاولني اختراق الس����ياج حيث 
اطل����ق اجلن����ود االس����رائيليون 
طلقات حتذيرية في الهواء اال انهم 
لم يتوقفوا ما دف����ع اجلنود الى 
اطالق النار باجتاه اجلزء االسفل 
من اجسام املتظاهرين »على حد 
زعمه«. من جهته، نقل التلفزيون 
السوري مشاهد تظهر مجموعة من 

اجليش االسرائيلي مكبرات الصوت 
لتحذير املتظاهرين من االقتراب من 
احلدود وخاطبهم باللغة العربية 
ان »من يقترب من السياج سيكون 
مسؤوال عن دمه«. ولم يتمكن اي 
متظاهر من عبور السياج االمني 
كما حدث في ذكرى النكبة حيث 
متكن عدد من احملتجني دخول بلدة 
مجدل شمس السورية احملتلة، وأكد 
املتحدث باسم اجليش االسرائيلي 
يوآف مردخاي ان »الوضع اصبح 
حتت الس����يطرة«. وقال املتحدث 
مردخاي لالذاعة االسرائيلية العامة 
ان اجليش متكن من احتواء االحداث 
في هضبة اجلوالن وان املعطيات 

حتذيرية في الهواء بينما اقترب 
املتظاهرون م����ن احلدود حاملني 
اعالما فلسطينية وسورية ومرددين 
ش����عارات مؤيدة للفلس����طينيني 
محاولني عبور االسالك الشائكة.

وق����ال ناطق باس����م اجليش 
االسرائيلي لوكالة فرانس برس 
العديد من  الرغ����م م����ن  »عل����ى 
الش����فوية واطالق  التحذي����رات 
عيارات حتذيرية في الهواء، استمر 
عشرات الس����وريني في االقتراب 
من احل����دود ولم يب����ق اي خيار 
للجيش اال اطالق النار في اجتاه 
اقدام املتظاهرين في محاولة لردع 
اي تصرفات اخرى«. واس����تخدم 

عواصم � هدى العبود والوكاالت: 
خالل أقل من شهر جتددت محاوالت 
اختراق احلدود اإلسرائيلية حتت 
عنوان »مسيرة العودة« ملناسبة 
النكسة أمس. وكانت اعنف هذه 
احملاوالت وأكثرها دموية تلك التي 
حدثت على اجلانب السوري في 
اجلوالن العربي احملتل حيث أفاد 
التلفزيون الرسمي في دمشق عن 
س����قوط 22 قتيال وأكثر من 300 

جريحا. 
التماس  وفيما ش����هدت نقاط 
مع الع����دو في عدد من املعابر في 
الفلسطينية مصادمات  االراضي 
عنيفة، فإن احلدود اجلنوبية للبنان 
ظلت االه����دأ بعدما متكن اجليش 
اللبنان����ي من من����ع اي محاوالت 
الخت����راق احلدود كم����ا حدث في 
ذكرى النكبة في 15 مايو املاضي. 
وحدث ذلك عندما أطلق اجليش 
االس����رائيلي النار على مئات من 
املتظاهرين حاولوا عبور احلدود 
مع اس����رائيل في هضبة اجلوالن 
الس����ورية احملتلة احياء لذكرى 

النكسة.
وفتح اجليش االسرائيلي النار 
بعدما متكن املتظاهرون من جتاوز 
اول خط من االسالك الشائكة وضع 
ملنع وصول املتظاهرين الى خط 

وقف اطالق النار بني البلدين.
ونقلت الوكالة الس����ورية عن 
الطبيب علي كنعان مدير مستشفى 
في القنيطرة قوله ان املستشفى 
»استقبل جثامني 6 شهداء واكثر 
من 100 جريح س����قطوا برصاص 

جنود االحتالل االسرائيلي«.
وقال الطبيب ان القتلى »تلقوا 
اصابات في الصدر والرأس« بحسب 

الوكالة. 
وش����ارك في التظاهرة شباب 
س����وريون وفلسطينيون الحياء 
ذك����رى ح����رب 1967 التي احتلت 
خاللها اس����رائيل هضبة اجلوالن 
الش����رقية، بحس����ب  والق����دس 
الذي عرض  التلفزيون السوري 
صورا جلنود اسرائيليني يفتحون 

النار على املتظاهرين.
لكن رواية اجليش اإلسرائيلي 
قالت ان اجلن����ود أطلقوا عيارات 

)رويترز( )رويترز(متظاهرون يسحبون أحد جرحاهم بعد اصابته بنيران االحتالل االسرائيلي في مجدل سلم في اجلوالن  جنود إسرائيليون يتمركزون في اجلوالن الطالق النار على احملتجني 

البيرو: منافسة حادة بني عسكري 
يساري سابق وابنة فوجيموري 

في االنتخابات الرئاسية

السلطات البريطانية تعمم 
حتذيرًا من مخططات إرهابية 

لتسميم قطاع الغذاء
لندن � عاصم علي: حذر مستش���ارون أمنيون 
للحكوم���ة من اس���تهداف االرهابي���ني املأكوالت 
واملشروبات التي تباع لالستهالك في بريطانيا، 
عبر تس���ميمها. وأبلغت السلطات مصانع الغذاء 
والش���راب واملوزعني بأن قطاعهم���ا بات عرضة 
الستهداف جماعات مؤدجلة وذات دوافع سياسية 
تسعى الى التسبب بإصابات واسعة النطاق وبشلل 
عام للبالد عبر تسميم مصادر الغذاء. وجاء هذا 
التحذير من مركز حماية البنى التحتية الوطنية 
)سي بي ان آي( الذي يعمل في اطار أجهزة األمن 
البريطانية، في وقت حذر خبراء من أن تفش���ي 
وباء »إي كوالي« في أملانيا كشف مدى عرضة هذا 

القطاع ومدى سرعة انتشار البكتيريا. 

ليما � أ.ف.پ: صوت الناخبون البيروفيون امس 
الختيار رئيس لبلدهم ف���ي دورة ثانية من اقتراع 
يشهد منافسة حادة بني العسكري اليساري القومي 
السابق اويانتا اوماال وكيكو فوجيموري ابنة الرئيس 

االسبق البرتو فوجيموري.
ودعي حوالي 20 مليون ناخب للتصويت النتخاب 
رئيس خلفا الالن غارس���يا )ميني الوسط( الذي ال 

يستطيع الترشح لوالية رئاسية ثالثة.
وأشارت استطالعات للرأي خالل االسبوع املاضي 
الى تعادل املرشحني تقنيا لكن آخر استطالعني نشرت 
نتائجهما امس االول كشفا تقدما طفيفا في اللحظة 
االخي���رة الوماال الذي هزم في ال���دورة الثانية من 

االنتخابات الرئاسية التي جرت في 2006.

إسالميون يطالبون بشمول جندي قتل 7 إسرائيليات بالعفو

»إخوان األردن«: نتائج أعمال
جلنة احلوار الوطني أقل من الطموح

عّمان � يو.بي.آي: اعتبرت جماعة اإلخوان املسلمني 
في األردن أمس ان نتائج أعمال جلنة احلوار الوطني 

حول اإلصالح السياسي أقل من الطموح.
وقال الناطق باس����م اجلماعة جميل أبو بكر في 
تصريح نش����ر على املوقع اإللكتروني للجماعة »ان 
مخرجات جلنة احلوار الوطني التي تسلمتها احلكومة 
رسميا أمس األول جاءت أقل من طموح احلركة اإلسالمية 
ومن طموح احلراك الشعبي املطالب باإلصالح«. وأضاف 
ان »هذه املخرجات ال حتقق اإلصالح املنش����ود وهذا 
يعني أن احلراك الشعبي املطالب باإلصالح سيستمر 
في حال استقرت األمور عند هذا احلد«. وسّلمت جلنة 
احلوار الوطني التي ترأسها رئيس مجلس األعيان 
طاه����ر املصري أمس األول نتائج أعمالها الى رئيس 

الوزراء معروف البخيت.
وأوصت اللجنة بتعديل قانون االنتخابات حيث 
يتم إلغاء النظام االنتخابي القائم على مبدأ الصوت 
الواحد الذي ترفضه مختلف القوى السياس����ية في 
اململك����ة منذ إقراره عام 1993 وبدال من ذلك اقترحت 

اللجنة اعتماد النظام االنتخابي املختلط.
كما أوصت بتعديل قانون األحزاب السياسية من اجل 
تفعيل دور األحزاب على الساحة السياسية وتأسيس 
هيئة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات واألحزاب 
السياسية. وأوصت أيضا مبجموعة من اإلصالحات 

الدستورية أبرزها إنشاء محكمة دستورية.
وكانت احلركة اإلسالمية ممثلة بجماعة اإلخوان 
املسلمني وذراعها السياسية حزب جبهة العمل اإلسالمي 
قاطعت أعمال جلنة احلوار التي تألفت من 52 عضوا 

عند تشكيلها في منتصف مارس املاضي.
من جهة أخرى، طالب حزب جبهة العمل االسالمي، 
الذراع السياس����ية لإلخوان املس����لمني وابرز أحزاب 
املعارض����ة ف����ي األردن، أمس ش����مول جندي أردني 
يقضي حكما بالسجن مدى احلياة لقتله سبع طالبات 

اسرائيليات عام 1997 بالعفو العام املرتقب.
وقال حمزة منصور أمني عام احلزب في رس����الة 
بعث بها الى رئيس الوزراء معروف البخيت نشرها 
املوقع االلكتروني للحزب »اننا نأمل ان يكون اجلندي 
األردني احمد الدقامسة احد املشمولني بقانون العفو 

العام«. وأضاف ان »طول املدة التي أمضاها في السجن 
ووضعه الصحي واالجتماعي الذي بات يحظى بتعاطف 
من قطاعات واسعة من الشعب األردني احد االعتبارات 
لش����موله بالعفو«، مش����يرا الى ان »جنود االحتالل 
ارتكبوا أفظع اجلرائم بحق أشقائنا في فلسطني دون 

ان تتخذ بحقهم إجراءات عقابية قاسية«.
إلى ذلك، قرر رئيس محكمة امن الدولة األردنية 
أم����س االفراج عن الصحافي األردني عالء فزاع الذي 
أوق����ف االربعاء املاضي بتهم����ة »العمل على تغيير 
الدس����تور« واإلساءة ل� »مؤسس����ة العرش« بكفالة 

عدلية، حسبما افاد مصدر من العائلة.
وقالت زوجته منى بطران لوكالة »فرانس برس« 
ان »رئيس محكمة امن الدولة العقيد إبراهيم أبوقاعود 

قرر االفراج عن عالء فزاع بكفالة عدلية«.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة رفض االفراج 
عن فزاع املوقوف بتهمة »العمل على تغيير دستور 
الدولة األردنية لنشره خبرا ميس »مؤسسة العرش« 

رغم توصية العاهل األردني بهذا االجتاه.
وكان مصدر مقرب من ملف القضية اشار الى ان 
»توقيف فزاع جاء بعد شكوى تقدم بها وزيران سابقان، 
هما نبيل الشريف )وزير اإلعالم واالتصال( ومحمد 
عبيدات )وزير األشغال العامة واإلسكان(، اثر قيامه 
بنشر اسميهما ضمن اعضاء مجموعة على موقع »فيس 
بوك« تطالب بإعادة تعيني األمير حمزة بن احلسني 
وليا للعهد«. وكان امللك عبداهلل عني في فبراير 1999 
األمير حمزة جنل امللك الراحل حسني وامللكة نور وليا 

للعهد »بناء على رغبة امللك حسني«.
وبعد خمس����ة أعوام أعفى العاهل األردني األمير 
حمزة من املنصب ليصبح اكبر أبنائه األمير حسني 
ولي عهده بحكم األمر الواقع، ليس����ميه رسميا وليا 

للعهد لدى بلوغه اخلامسة عشرة عام 2009.
وكان عالء فزاع نش����ر في 28 مايو املاضي خبرا 
على موقع »خبر جو« االلكتروني الذي يديره تضمن 
صفحة ملجموعة على موقع »فيس بوك« حتت عنوان 
»ولي العهد األمير حمزة« وقائمة »باألصدقاء« لهذه 
الصفحة شملت الوزيرين السابقني. وقد نفى كالهما 

عالقتهما بهذه الصفحة وعبرا عن استيائهما.

كولومبيا تقتل »اجلد« قائد جماعة »فارك« املتمرد

كي مون يعلن اليوم جتديد ترشحه
لألمانة العامة لألمم املتحدة 

فقط إل����ى اجلن����وب الغربي من 
العاصمة بوجوتا.

وهنأ الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل س����انتوس جيش����ه على 
»الضربة املهمة« التي وجهها الى 
فارك، وقال »نحن نضرب القيادة 
املركزية للقوات املسلحة الثورية 
بشكل منظم، فالقائد الذي يعينونه 

هو القائد الذي نقتله«.
ومازال����ت كولومبي����ا تقاتل 
جماعات مسلحة وعصابات اجلرمية 
القوية اجلديدة التي متولها جتارة 
الكوكايني لكن حتس����ن االمن في 
البالد أدى إلى تدفق اس����تثمارات 
مبليارات الدوالرات على كولومبيا 
وخصوص����ا في قطاع����ي النفط 

والتعدين.

حيث تنته����ي واليته احلالية في 
31 ديس����مبر اال ان القوى الكبرى 
في مجلس االمن تري����د االنتهاء 
سريعا من عملية االختيار بحسب 
الديبلوماسيني. ويعقد بان مؤمترا 
صحافيا االثنني عق����ب اجتماعه 
مع املجموعة اآلس����يوية في االمم 
املتح����دة، ومن املق����رر ان يعلن 
خالل هذا املؤمتر ترشيحه رسميا. 
وبحسب املبعوثني الدوليني، فإن 
املرحلة املقبلة ستكون احلصول 
على موافقة الدول اخلمس عشرة 
االعضاء في مجلس االمن الدولي ثم 
تصويت الدول ال� 192 االعضاء في 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة، وذلك 

قبل نهاية يونيو اجلاري.

بوغوتا � رويترز: قالت السلطات 
الكولومبية أمس األول ان اجليش 
الكولومبي قتل القائد األعلى جلماعة 
القوات املسلحة الثورية املتمردة 
)فارك( في انتصار جديد للحكومة 
في حربها املستمرة منذ عقود ضد 

املتمردين اليساريني.
وقتل اليريو روخاس الشهير 
باسم »اجلد« في اشتباك مع اجليش 
املاض����ي بعد ثالثة  يوم اجلمعة 
اشهر من قيام جنود من اجليش 
الكولومبي بقتل الفونس����و كانو 

القائد السابق للجماعة.
ولقي روخاس حتفه في توليما 
وه����ي منطقة متث����ل رمزا خاصا 
للمتمردين حيث بدأوا منها متردهم 
في 1964 على بعد 240 كيلومترا 

نيويورك � أ.ف.پ: تتس����ارع 
احلمل����ة النتخاب ب����ان كي مون 
لوالي����ة ثانية عل����ى رأس االمم 
املتحدة قبل ان يعلن اليوم رسميا 
نيته االستمرار في ممارسة مهام 
االمانة العام����ة للمنظمة الدولية 
بحس����ب ديبلوماس����يني. ويقول 
الديبلوماس����يون ان بان الكوري 
اجلنوبي البالغ من العمر 66 عاما 
والذي شغل سابقا منصب وزير 
خارجية كوريا اجلنوبية يضمن 
اللحظة فوزه بوالية ثانية  حتى 
خلمس سنوات في ظل عدم ترشح 
اي شخص ملنافسته وعدم معارضة 
اي من االعضاء اخلمسة الدائمني 
في مجلس االمن الدولي لترشيحه، 

قائد جماعة فارك اليريو روخاس

بان كي مون

)أ.ف.پ( فلسطيني يرفع عالمة النصر أمام جنود إسرائيليني خالل احياء يوم النكسة في مخيم قلنديا 

القاهرة ـ د.ب.أ: أكدت النائبة العربية في الكنيست اإلسرائيلي حنني 
الزعبي أن إسرائيل فوجئت بالثورات العربية بسبب »نظرة االستعالء 

على مقدرات اإلنسان العربي وعلى العالم العربي، وهو ما جعل من 
حدوث الثورات أمرا شبه مستحيل من وجهة نظرها«. وقالت في حوار 

مع صحيفة »األخبار« املصرية نشرته امس ان ردة الفعل اآلن هي 
حالة من القلق وعدم الفهم، إال أنها أوضحت أن ما يطمئن إسرائيل 
في هذه املرحلة هو »وجود اتفاقية كامب ديڤيد التي تظن إسرائيل 

أنها ستكبل أي نظام مصري«. وأضافت: »مع ذلك، إسرائيل ال تذهب 
باجتاه استباق األحداث واإلسراع في تسوية سياسية ما في املنطقة، 
بل تكمل مسيرة إمعانها في تسليح جيشها وتطوير خطط عسكرية 
واكتساب نقاط في مجال القوة العسكرية«. وحول ما إذا كانت ترى 
أي جدوى حقيقية من التفاوض مع إسرائيل اخلطاب األخير لرئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، قالت: »ال نحتاج خلطاب نتنياهو 
لكي ندرك أنه ال جدوى من املفاوضات مع إسرائيل طاملا هي ال تعترف 

باالحتالل وبحقوق الشعب الفلسطيني. املفاوضات عليها أن تكون 
نتيجة العتراف إسرائيلي باالحتالل وبحقوق الشعب الفلسطيني. قبل 

ذلك ال معنى للمفاوضات سوى معنى املساومة على هذه احلقوق أو 
سد الطريق على النضال احلقيقي«. وأكدت: »إسرائيل ال تريد السالم، 

أكثر من ذلك إسرائيل ال حتتاج للسالم، هي تشعر بقوة أكثر من أي 
مرحلة سابقة، وهي في حالة رخاء اقتصادي، ولم يعد اإلسرائيلي 

يشعر بعدم أمان يومي، اجلانب اإلسرائيلي مازال ينظر للعالم العربي 
باستهتار وال يحسب حسابه ال عسكريا وال سياسيا وال ديبلوماسيا، 

فلماذا يحتاج للسالم؟«.

حنني الزعبي: إسرائيل 
فوجئت بثورات العرب 

سورية تصدر قرارًا بتشكيل جلنة إلعداد 
وصياغة مشروع قانون جديد لألحزاب

دمشق ـ يو.بي.آي: أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عادل 
سفر قرارا يقضي بتشكيل جلنة من ذوي اخلبرة والكفاءة 
تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد لألحزاب 

يتضمن الرؤى واملنطلقات واآلليات الناظمة لتأسيس أحزاب 
سياسية وطنية في سورية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من اللجنة أن تستعني مبن تراه 
مناسبا من ذوي اخلبرة واالختصاص وأن ترفع نتائج عملها 

إلى رئيس مجلس الوزراء خالل فترة ال تتجاوز شهرا من 
تاريخه ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته األولية على 
الرأي العام وتلقي املالحظات حوله إلغناء مضمونه واستكمال 
صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء إلقرار املناسب 

بشأنه.


