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الفساد يجبر رابع وزير في أوغندا على االستقالة
كمباال ـ د.ب.أ: استقالت وزيرة شؤون الرئاسة األوغندية امس األول في ظل 
اتهامات بقيامها بسرقة جهاز بث مملوك للحكومة، وتثبيتها بوحدة البث الشخصية 
اخلاصة بها. وتأتي استقالة كاباكومبا ماتسيكو التي كانت مهمتها الرئيسية إدارة 
شؤون العاصمة ومساعدة الرئيس بعد شهرين من استقالة ثالثة وزراء على 
خلفية اتهامات بالفساد. وبذلك أحاطت الفضائح بإدارة الرئيس األوغندي يوري 
موسيفيني الذي أعيد انتخابه العام احلالي لوالية جديدة، في انتخابات قالت 
املعارضة انها شهدت تزويرا. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
ليبيا: عبداجلليل يتخلى عن االستقالة 

ويعد بإعادة بناء اجليش والشرطة خالل 100 يوم

انتقد الدميوقراطية التي تسمح بأن تعرض للعالم صور قتل الزعيم الليبي

بوتني يتهم طائرات أميركية بتصفية القذافي

كلينتون: تصريحات غينغريتش بأن الفلسطينيني 
»شعب مختلق« غير مفيدة وقد أدرك هو ذلك

موسكوـ  يو.بي.آي: انتقد رئيس 
الروسي فالدميير بوتني  الوزراء 
التي تسمح بأن  »الدميوقراطية« 
تعرض للعالم صور قتل الزعيم 
الليبي معمر القذافي مشيرا إلى أن 
طائرات أجنبية من دون طيار بينها 

طائرات أميركية قضت عليه.
ونقلت وسائل اإلعالم الروسية 
عن بوتني قوله في برنامج »حوار مع 
فالدميير بوتني« الذي تبثه قنوات 
التلفزة الروسية ويجيب فيها على 
أسئلة املواطنني إن »طائرات أجنبية 
من دون طيار مبـــا فيها طائرات 
أميركية قضت على الزعيم الليبي 

السابق معمر القذافي«.
وقال بوتني إنهم »عرضوا لكل 
العالم على الشاشـــة كيف قتلوه 
)القذافـــي( وكان مضرجا بالدماء 
فهل هـــذه دميوقراطية ومن فعل 

هذا لقد وجهت الطائرات من دون 
طيار مبا فيها األميركية ضربة إلى 
قافلته ومن ثم جرى بالالســـلكي 
ومبساعدة القوات اخلاصة التي ما 
كان يجب أن يكون لها وجود في 
املنطقة استدعاء ما يسمى بأفراد 
املعارضة واملسلحني وأعدم من دون 

حتقيق أو محاكمة«.
من جهة أخرى، أعلن بوتني أن 
»الثورات امللونة« هي مخطط معد 
لزعزعة استقرار املجتمع معتبرا 
أن هذا املخطط »لم يولد من تلقاء 
نفســـه«. وحث بوتني املواطنني 
الذين يريدون االحتجاج  الروس 
في الشوارع أال يسمحوا ألنفسهم 
بزعزعة االستقرار في البالد مؤكدا 
أن االحتجاجات في إطار القانون 

مسموح بها.
ورأى أن انتقـــادات املعارضة 

لنتائج االنتخابات البرملانية حتمل 
هدفا بعيد املدى يتمثل في تقويض 
الرئاســـية  مصداقية االنتخابات 
املقبلة في مارس 2012 لكنه اعتبر 
أنه بغية »سحب البساط« من حتت 
أقدام مـــن يضعون نصب أعينهم 
التشكيك في شرعية السلطة يجب 
متكني املواطنني من متابعة عملية 
التصويت في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة للتأكد من نزاهتها بتجهيز 
جميع مراكز االقتـــراع بكاميرات 

تصوير الڤيديو.
ورحب رئيس الوزراء الروسي 
بنزول الشبان إلى الشوارع للتعبير 
عن موقفهم وشدد على أن تعبير 
الناس عن رأيهم أمر طبيعي شرط 
أال يخرجوا على القانون وقال إن 
»تظاهر املواطنني لالحتجاج على 
ما ال يرضيهم أمر حسن وإذا كان 

هذا نتيجة ألداء »نظام »بوتني فهذا 
أمر أسعد له«.

من جهة أخرى، دافع األمني العام 
لألمم املتحـــدة بان كي مون أمس 
األول عن حلف شـــمال األطلسي 
في مواجهة انتقادات من روســـيا 
والصني ودول أخرى تتهم احللف 
بتجاوز تفويض األمم املتحدة له 

بحماية املدنيني في ليبيا.
وقال للصحافيني في نيويورك 
»أعتقد أن قرار مجلس األمن رقم 
1973 طبق بشكل صارم في نطاق 

التفويض«.
وأضـــاف »أعتقـــد أن هـــذا ما 
شاهدناه وينبغي أال يكون هناك 

سوء فهم بشأن هذا«.
وأجاز القـــرار 1973 في مارس 
2011 ألعضاء األمم املتحدة فرض 
منطقة حظر طيـــران فوق ليبيا 

واتخاذ »كل اإلجراءات الضرورية« 
حلمايـــة املدنيني الذين يواجهون 
تهديدا من احلملة احلكومية ضد 
االحتجاجات املطالبة بالدميوقراطية 
الربيع  انتفاضتي  التي استلهمت 

العربي في تونس ومصر.
وقـــال إنه لم يســـقط أي من 
الزعماء العـــرب الذين أطيح بهم 
خالل انتفاضـــات الربيع العربي 

مبساعدة من اخلارج.
وأضاف »تلـــك التغييرات في 
األنظمة متت بواســـطة الشعوب 
وليس بتدخل من أي قوى أجنبية 
مبا فيها األمم املتحدة«. وعبر بان عن 
سعادته ألن مفهوم التحرك حلماية 
املدنيني يكتسب قوة دافعة على ما 
يبدو. وقال »ال ميكن أن يستمر هذا 
الوقت لكي  باسم اإلنسانية حان 

يتحرك املجتمع الدولي«.

واشنطن ـ أ.ش.أ: قالت وزيرة 
اخلارجيــــة األميركيــــة هيالري 
كلينتون إن تصريحات املرشــــح 
الرئاســــي عن احلزب اجلمهوري 
نيــــوت غينغريتش يوم اجلمعة 
املاضــــي والتــــي وصــــف فيهــــا 
الفلسطينيني بأنهم »شعب مختلق« 
غير مفيدة، مشيرة إلى أنه أدرك 

ذلك.

جاء ذلــــك فــــي رد لكلينتون 
على ســــؤال في هذا الشأن خالل 
االبتــــكار االقتصادي  مؤمتر عن 
في واشــــنطن. في هذا الوقت أكد 
أمني عام األمم املتحدة بان كي مون 
أنه يدعم تطلعات الفلســــطينيني 

باالنضمام إلى األمم املتحدة.
وقــــال ان انــــه يدعم ســــعي 
الفلسطينيني للحصول على عضوية 

دائمــــة في األمم املتحدة كما يؤيد 
مساعي الفلسطينيني حتى يتمكنوا 
من العمل في منظمات دولية أخرى 
كأعضاء كاملي العضوية في سياق 
رؤية تشــــمل دولتني إسرائيلية 
وفلســــطينية تعيشان جنبا إلى 

جنب في سالم وأمن.
أما فيما يتعلــــق بالفجوة في 
متويل منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )اليونيســــكو( 
التي ترتبت على تعليق الواليات 
املتحدة ملســــاهمتها في ميزانية 
املنظمة بعد قبول فلسطني كعضو 
كامل قال بــــان »كأمني عام لألمم 
املتحدة آمل بل أعمل بجدية شديدة 
حتى تتمكن كل وكاالت األمم املتحدة 
من العمل وأن تتوافر لها املوارد 
الكافية حتى تتمكن من خدمة أولئك 

الذين يحتاجون ملســــاعدتنا وما 
يشغلني هو ان اليونيسكو ستعاني 

من نقص في التمويل«.
وأشــــار األمني العــــام إلى انه 
أعــــرب عــــن مخاوفه مــــن نقص 
الذين  العامليني  التمويل للزعماء 
يلتقي بهم بهدف التمكن من العثور 
على آلية ميكن من خاللها معاجلة 

هذا األمر.

عواصمـ  وكاالت: صرح مصدر 
مسؤول باملجلس االنتقالي الليبي 
بأن أعضاء املجلـــس الوطني قد 
اجتمعـــوا مـــع رئيـــس املجلس 
املستشـــار مصطفى عبداجلليل، 
وذلـــك على خلفيـــة عزمه تقدمي 
استقالته بسبب مظاهرات مدينة 

بنغازي الليبية.
ونقلت صحيفة »برنيق« الليبية 
أمس األول عـــن املصدر قوله: ان 
املستشـــار عبداجلليل قد تراجع 
عن قـــرار االســـتقالة بعد إحلاح 
شـــخصيات من االنتقالي طالبته 
بالتخلي عن تلك الفكرة، مشيرة 
إلى أهمية املرحلـــة التي متر بها 

ليبيا حاليا.
وفي سياق متصل تعهد رئيس 
املجلس الوطني االنتقالي الليبي بأن 
يتم بناء اجليش وجهاز الشرطة 

الليبي اجلديد خالل 100 يوم.
إننا سنعلن  وقال عبداجلليل 
عن نظام الهيكلية األمنية للجيش 
الليبي اجلديد، كما ســـنكمل بناء 
جهاز الشرطة وحرس احلدود خالل 
100 يوم، كمـــا حتدث عبداجلليل 
عن نقـــل مقرات الوزارات الليبية 
إلى عدد من املدن الليبية األخرى 
باإلضافة إلـــى العاصمة طرابلس 

لتفادي مركزية السلطة.
وعلـــى جانب آخـــر، قال قائد 
اجليش الوطني الليبي خليفة حفتر 
انه يعتقد أن 100 يوم ستكون كافية 
لتدريب وتنظيم املجندين اجلدد، 
مضيفا ان هناك حاجة إلى ما بني 3 
و5 سنوات من أجل بناء جيش ليبي 
قوي قادر على حماية حدود البالد، 
ولـــم يوضح حفتر أو عبداجلليل 
أي تفاصيل عن قوام أفراد اجليش 

في تدمير اجليش وما ميتلكه من 
أسلحةـ  دمرت شبكة الدفاع اجلوي 
من أجل بيع ليبيا شـــبكة جديدة 
تقدر قيمتها بعشرات املليارات من 

الدوالرات.
وفي شأن ليبي آخر، أعلن وزير 
اخلارجية الفرنســـي آالن جوبيه 
أمس األول أن بالده تعتزم اإلفراج 
عن أصول ليبية مجمدة بقيمة 230 
مليون يورو وتسليمها للسلطات 
اجلديدة في ليبيا خالل األيام القليلة 
القادمة. وقـــال جوبيه في مؤمتر 
صحافي مشترك مع رئيس احلكومة 
الليبيـــة عبدالرحيم  االنتقاليـــة 
الكيب، عقـــب اختتام مباحثاتهما 
في طرابلس: »نحن على ثقة بأن 
األصول املجمدة ملك للشعب الليبي. 
ستفرج فرنسا عن 230 مليون يورو 
في األيام القليلة القادمة وسنعمل 
مع شركائنا في مجلس األمن إلنهاء 

جتميد باقي األرصدة الليبية«.
وحول االتفاقيات التي وقعتها 
فرنسا مع النظام الليبي السابق، 
قال الوزير الفرنســـي: »سندرس 
مـــع احلكومة الشـــرعية الليبية 
في أي ظـــروف ميكـــن أن نبقي 
على االتفاقيات الســـابقة أو رمبا 

تعديلها«.
وأضاف: »نحن مع الشعب الليبي 
فيما يريده، وهو من يجب عليه أن 
يختار ما يناســـبه، وفرنسا تقدم 
رسالتها إليه للتعاون وللمساعدة 
فيما يتعلق مبجاالت األمن والتدريب 

والصحة والتعليم«.
وقال: »الشعب الليبي وحده من 
يختار مستقبله وبناء الدميوقراطية 
التي يتصورها ويختار أولوياته 

بطبيعة احلال«.

الناتو على كتائب القذافي.
وكشـــف هدية ان تفجير هذه 
الصواريـــخ ذو فائدة سياســـية 
لدولة ليبيا تتمثل في ان تفجيرها 
»سيكون له أثر كبير جدا في تغيير 
نظرة العام لليبيا التي كان ينظر 
لها في العهد السابق على انها دولة 
مسلحة وتشكل خطرا على السلم 

الدولي« حسب قوله.
وأضـــاف ان عـــدم التفجيـــر 
قد يشـــكل خوفا مـــن وقوع هذه 
الصواريـــخ وتســـربها الى أيدي 
جماعات مسلحة ترتبط بشكل او 

بآخر بتنظيم القاعدة.
وذكرت مصـــادر صحافية ان 
الپنتاغون أمر املسؤول األميركي 
شابيرو باإلشراف الشخصي على 
عملية التدمير فقام بزيارة ليبيا 
حيث وقف على تفجير عشرات من 
هذه الصواريخ على طول الساحل 
قبالة قرية سيدي بن نور في شرق 
طرابلس. ووفقا للمصادر نفسها 
فقد عمـــل فريق ليبـــي ـ أميركي 
مشترك منذ اشهر عدة على ايجاد 
املفقـــودة والتي  هذه الصواريخ 
أثارت مخاوف مـــن وصولها الى 
جهات أصولية. يشار الى ان نظام 
القذافي كان يحتفظ مبخزون هائل 
مـــن الصواريخ ضمن ترســـانته 
العسكرية مت تدمير جزء كبير منها 

في هجمات حلف الناتو.
مصادر عسكرية مطلعة اكدت ان 
قيمة البطاريات والصواريخ املدمرة 
تتجاوز عدة مليارات من الدوالرات 
وكان ميكن استخدامها مع بعض 
الصيانة والتحديث في الدفاع عن 
األجواء الليبية اال ان قوات الناتو 
ـ وفي استعادة للسيناريو العراقي 

أو جهاز الشرطة املزمع تأسيسه 
أو عددهم.

في هذا الوقت، كشف مسؤول 
التســـليح في املجلس االنتقالي 
الليبـــي العميد محمـــد هدية ان 
عدد الصواريـــخ التي مت تفكيكها 
وتفجيرها بلغ نحو ألف صاروخ 
وليس خمسة آالف صاروخ كما ذكر 
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
للشـــؤون السياسية والعسكرية 

اندرو شابيرو في وقت سابق.
وأكد هدية ان الصواريخ التي 
مت تفجيرها هي صواريخ أرض ـ 

جو، وجو ـ جو.
وذكـــر هديـــة ان مـــن وصفه 
بنظام الطاغية قام باستيراد هذه 
الصواريخ وتخزينها في عدد من 
املدن الليبية في ثالثة وعشـــرين 
مســـتودعا قد مت تدميرها، وكان 
يضم كل منها نحو مائة دشمة مت 
تدمير جزء كبير منها في ضربات 

)أ.ف.پ( الرئيس االيطالي نابوليتانو مستقبال الرئيس عبداجلليل في روما امس  

رئيس تونس اجلديد يطلب 
»هدنة اجتماعية وسياسية« ملدة 6 أشهر

تصاعد التوترات بني إقليمني صوماليني

املغرب يطلب من صيادي أوروبا مغادرة مياهه

سوزان رايس: الربيع العربي يزيد 
من مخاوف إسرائيل األمنية

بوتفليقة: األمة العربية تعيش مخاضًا عسيرًا

تونسـ  د.ب.أ: طالب الرئيس التونسي اجلديد 
منصف املرزوقي بإعطاء الســــلطات التونسية 
اجلديدة »هدنة سياســــية واجتماعية ملدة ستة 
أشــــهر« لتمكينها من جتاوز الوضع االقتصادي 
»الصعب« في البالد. واعتبر املرزوقي )66 عاما( 
في لقاء صحافي مباشر من قصر قرطاج الرئاسي 
)شمال العاصمة( مع التلفزيون الرسمي التونسي 
أن »اســــتمرار اإلضرابات العمالية واعتصامات 
العاطلــــني املطالبني بالشــــغل وتعطيل املاكينة 

االقتصادية سيكون انتحارا جماعيا«.
وقال: »أنا أربأ بالتونسيني أن يخربوا بالدهم 
ملصالح فردية وفئوية مهما كانت أهميتها ومهما 
كانت شرعيتها«، معتبرا أن »الهدنة السياسية 
واالجتماعية ضرورية لتتمكن احلكومة من العمل 
وإعادة االستثمار وتدوير املاكينة االقتصادية« 

من جديــــد. وتابع املرزوقي الذي باشــــر مهامه 
بشكل رسمي منذ يوم أمس األول الثالثاء مخاطبا 
التونســــيني: »بعد ستة أشهر حاسبوني... وأنا 
مســــتعد لتقدمي استقالتي إذا اتضح أني موهت 

عليكم أو كذبت عليكم«.
وذكر املرزوقي أن االقتصاد التونسي تكبد منذ 
اإلطاحة بالرئيس املخلوع زين العابدين بن علي 
الذي هرب إلى الســــعودية في 14 يناير املاضي، 
خسائر تصل إلى 6 مليارات دينار تونسي )حوالي 
3 مليــــارات يورو(. وقال إن هناك 5 دول عربية 
»شقيقة« لم يسمها واالحتاد األوروبي أعلنوا عن 

استعدادهم ملساعدة تونس اقتصاديا.
 وأضاف أنه سيزور قريبا ليبيا ثم اجلزائر 
اللتني ترتبطان بحدود برية مشتركة مع تونس 

لتنشيط العالقات االقتصادية معهما.

مقديشــــو ـ  د.ب.أ: قال قادة إقليم صومالي 
يتمتع بحكم شــــبه ذاتي اول من امس إنهم على 
اســــتعداد لقتال أي حكومــــة احتادية أخرى في 
الصومال التي مزقتها احلرب، ودعوا اجلنود إلى 

جتهيز أسلحتهم.
وقال محمد يوسف جامع وهو حاكم إقليمي 
للصحافيني في شمال جالكعيو إن شعب بونتالند 
»يجب أن يكون مســــتعدا للقتال ضد العناصر 
القاســــية من جنوب جالكعيو الذين قرروا قتل 
أو خطف شيوخنا ورجال الدين واملثقفني، وما 
شــــابه ذلك«. واعرب املدنيون فــــي املنطقة عن 
مخاوفهم من اندالع قتال عنيف في األيام املقبلة 
وتدهور الوضع في أجــــزاء من الصومال كانت 

تتمتع باستقرار نسبي.

وقد اختطف اثنان من عمال اإلغاثة األجانب 
مع املجلس الدمناركي لالجئني من جالكعيو هذا 
العام واليزاالن في األسر. وكانا يعتزمان تنفيذ 

عمليات إزالة األلغام، إال أن العمل قد توقف.
وقــــال جامــــع إن امليليشــــيات مــــن جنوب 
جالكعيو خطفوا صبيا من اجلزء الذي تسيطر 
عليه بونتالند الثالثاء. وعلى النقيض من أرض 
الصومال )صوماالند( في الشمال التي تسعى إلى 
احلصول على السيادة، يعتبر اإلقليمان نفسيهما 
إقليمني احتاديني داخل الصومال ويدعمان احلكومة 

االنتقالية في مقديشو.
ويعيش ما يقرب من ثلث سكان الصومال في 
بونتالند وهي منطقة تعد نقطة انطالق للقراصنة 

الذين يهاجمون السفن في احمليط الهندي.

الرباط ـ أ.ف.پ: طلب املغرب أمس األول من 
سفن الصيد األوروبية مغادرة املياه املغربية على 
الفور ردا على قــــرار النواب األوروبيني تعطيل 

إقرار اتفاق الصيد مع االحتاد األوروبي.
وأعلنت وزارة اخلارجية املغربية في بيان ان 
على جميع الســــفن العاملة في إطار هذا االتفاق 
مغادرة املياه الوطنيــــة قبل منتصف ليل أمس 
األول. وعطل النــــواب األوروبيون متديد العمل 
باتفــــاق الصيد البحري بني االحتــــاد األوروبي 
واملغرب، داعني الى اخذ مصالح سكان الصحراء 
الغربية في االعتبار. واعتبرت الوزارة ان »قرار 
االحتاد األوروبي ميثل تطورا مؤسفا، له تداعيات 
خطيرة على مستقبل التعاون بني املغرب واالحتاد 

األوروبي في مجال الصيد البحري«. ومبوجب 
قرار البرملان األوروبي، ينتهي على الفور العمل 
باالتفاق الذي يسمح لالسطول األوروبي بالصيد 
في مياه الصحراء الغربية ويتعني على املفوضية 
إعادة التفاوض بشأنه. ورفض البرملان االتفاق 
الســــاري املفعول بـ 326 صوتا مقابل 296 نائبا 
يؤيدون متديد العمــــل باالتفاق وامتناع 58 عن 
التصويت، معارضا بذلك احلكومات األوروبية 
التي كانت تؤيد اســــتمرار العمــــل باالتفاق في 
صيغته احلالية. وقد سمحت الدول األعضاء الـ 
27 في االحتاد األوروبي في 12 يوليو بتمديد هذا 
االتفاق املبرم مع املغرب والذي يستفيد منه نحو 
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نيويوركـ  كونا: قالت السفيرة األميركية الى 
األمم املتحدة ســــوزان رايس ان الربيع العربي 
صّعد من املخاوف األمنية لدى إسرائيل متعهدة 
بأن إدارة الرئيس باراك أوباما ســــتضمن أمنها 
في الوقت الذي تســــعى فيها املنطقة الى املزيد 
من احلرية. وأضافت رايس في كلمة أمام مؤمتر 
رؤساء املنظمات اليهودية الرئيسية خالل حفلهم 
السنوي لتوزيع جائزة اخلدمة الوطنية مهداة 
الى رايس ان »العالم العربي مير حاليا بتغيير 
سياسي لم يسبق له مثيل وان الدعوات للحرية 
عبر املنطقة أثارت فقط مخاوف أمنية مشروعة. 
ولكن ليكن معلوما ودون اي شــــك اننا سنبذل 
قصارى جهدنا لضمان أمن إســــرائيل في الوقت 

الذي تصبح فيه املنطقة أكثر حرية«.
وقالت »سنبقى في مصر منخرطني بعمق وليس 
فقط بغرض الصداقة والدعم للذين يعملون على 
انتقال سياسي دميوقراطي ولكن ايضا لضمان 
استمرار املصريني في اإلقرار باملنافع الهائلة من 

السالم املستمر مع إسرائيل«.
وأوضحت ان الواليات املتحدة ستبقى »ملتزمة 

بشكل كامل وصارم لسالم وامن الدولة اليهودية 
إلسرائيل«، مبينة ان الرئيس األميركي »واضح 
كل الوضوح بأن عالقتنا اخلاصة مع إســــرائيل 

متجذرة من حيث املصالح والقيم املشتركة«.
وتابعت قائلة »ولهذا زدنا من تعاوننا العسكري 
الى مستويات غير معهودة ولهذا ايضا حتى في 
األوقات املالية الصعبة التي مررنا بها زدنا من 
متويلنا العسكري اخلارجي الى مستويات أعلى«. 
وحول إيران قالت رايــــس ان ادارة أوباما تبقى 
»مصممة على منع طهران من احلصول على أسلحة 
نووية« معيدة الى األذهان ما يكرره الرئيس أوباما 

بأن »كل اخليارات تبقى على الطاولة«.
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطينيـ  االسرائيلي 
ذكرت ان جهود الواليات املتحدة مستمرة باجتاه 
إحالل الســــالم »والتزامنا بأمن إسرائيل هو ما 

يدفعنا الى التقدم ودفع عملية السالم«.
وأوضحت »ليس هناك بديل ملفاوضات مباشرة 
وهذا هو الطريق الوحيد لطلب إسرائيل على مدى 
عقود طويلة لألمن والطريق الوحيد الســــتيفاء 

تطلعات الشعب الفلسطيني املشروعة«.

اجلزائــــر ـ أ.ش.أ: أعلن الرئيــــس اجلزائري 
عبدالعزيــــز بوتفليقة إن العالم يشــــهد حتوالت 
كبرى وان األمة العربية واإلسالمية تعيش مخاضا 
عسيرا، مشددا على أن اجلزائر كجزء من هذا العالم 
تؤثر وتتأثر مبا يجري حولها من أحداث وتطورات. 
وقال بوتفليقةـ  في كلمة له خالل افتتاحه للسنة 
اجلامعية )2011 - 2012( من والية األغواط جنوبي 
العاصمة اجلزائريةـ  إن »اجلزائر جنحت في جتاوز 
احملنة التي أصيبت بها في استقرارها وهي اآلن 
في عافية تعمل على بناء مجتمع قائم على احلرية 
والعدالة ومتتلك القدرة على النهوض والتقدم«. 
ودعا اجلامعة ألن تكون في مســــتوى التحوالت 
التي يشهدها العالم واملساهمة في تفعيل احلياة 
السياســــية واالقتصادية والفكرية. وقال في هذا 
السياق ان اجلزائر تعيش هذا الوضع املتسارع 
وتعايش هذا الظرف املتأرجح بني الواقع واملتوقع 
مشيدا بجهود الدولة في حتسني ظروف الباحثني 
اجلامعيني. من جانب آخر، عبر بوتفليقة عن رضاه 
عن حزمة قوانني اإلصالحات التي متت املصادقة 
عليها، ودافع في خطاب عن اصالحاته السياسية 

التي باشرها منذ خطابه في منتصف أبريل املاضي 
مشيرا للحراك الشعبي واالجتماعي احلاصل في 
بعض البلدان العربية. وشدد على أنه في ظل هذه 
الظروف عملت اجلزائر مبسؤولية وصدق على 
توفير مناخ اإلصالحات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية لتتماشى مع طموحات املجتمع وآماله 
في اإلصالح عبر حوار بناء، مشــــيرا الى أن هذه 
اإلصالحات متت بناء على استشــــارة لشــــريحة 
كبيرة من الطبقة السياسية واملجتمع املدني وفي 
كنف دولة احلــــق والقانون. وبني أن الدافع لهذه 
اإلصالحات لم يهدف لتجنب ثورات الربيع العربي 

بقدر ما كان حاجة داخلية لإلصالح.
وقال »نحن في مبادرتنا الى تلك اإلصالحات 
وتوسيعنا لدائرة النقاش نهدف الى ادخال تغييرات 
على املنظومة التشريعية املقننة للحياة السياسية 
من أجل جتذير املسار الدميوقراطي ودعم توازن 
الســــلطات وضمان احلريات الفردية واجلماعية 
وحقوق اإلنســــان واضفاء الفاعلية على النشاط 
اجلماعي وتوسيع مشــــاركة املواطنني في العمل 

السياسي وترقية دور املرأة والشباب«.

إسرائيل تطلب من دمشق إعادة جندي أسير في سورية 
بعد اكتشاف باحثة أملانية أنه على قيد احلياة

تفحص السلطات اإلسرائيلية مع مختلف اجلهات 
الدولية بحسب »الشرق األوسط« إمكانية ان يكون احد 

جنودها املفقودين منذ 14 سنة أسيرا لدى سورية، 
وقد توجهت إلى تلك اجلهات طالبة العمل على حتريره، 
بعد ان أعلنت الباحثة األكادميية األملانية مرمي كوينيكا 
انها شاهدت اجلندي جاي حيفر في دمشق قبل ست 

سنوات، حيث مت توقيفها لدى املخابرات السورية 
وحققوا معها وقد جلبوا حيفر ليكون مترجما بينها 

وبني احملققني، وقالت كوينيكا خالل مقابلة لها مع 
القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي انها واثقة من 
ان الشخص الذي قابلته في غرفة حتقيق املخابرات 

السورية هو اجلندي اإلسرائيلي ألنها ال تنسى 

صورة وجهه النحيل األسمر، وعندما شاهدت صورته 
الفوتوغرافية وجدت الشبه كبيرا جدا فأيقنت انه 

اجلندي املذكور. 
وكان اجلندي اإلسرائيلي حيفر يخدم في سالح 

املدفعية وقد اختفى في السابع عشر من أغسطس 
1997، عندما غادر قاعدته العسكرية في هضبة 

اجلوالن السورية احملتلة عائدا الى بيته لكنه لم يصل 
وقد اعتقدوا بداية انه انتحر، ألنه اشتبك مع قائده 
العسكري ولكن عندما فتشوا عن آثاره في منطقة 
اجلوالن كلها ولم يعثروا على شيء بدأت الشكوك 

حتوم حول احتمال خطفــه الــى سوريــة او 
اجلندي جاي حيفرلبنــان.

مسؤول ليبي: تخلصنا 
من الصواريخ خوفًا 

من وقوعها 
في يد القاعدة


