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لبنان بني فكي كماشة الضغوط السورية ـ األميركية

السفير علي يطالب لبنان بتسليم النازحني السوريني
و»كونيللي« حتث ميقاتي على تأمني املالذ اآلمن لهم

املؤسسات االمنية لضبط الوضع 
على احلدود مع سورية، وحماية 

االستقرار في البالد.
ويعبر هذا املوقف عن االستياء 
اللبناني الرس����مي م����ن جتاوز 
بعض السفراء حلدود التصرف 
الديبلوماس����ي على مس����توى 

الدواخل اللبنانية.
وفي حني ت����رى االكثرية في 
هذا استهدافا لتحركات السفيرة 
الكثيف����ة معطوفة  االميركي����ة 
على الزي����ارات املتالحقة للقادة 
العسكريني االميركيني، خصوصا 
الضغوط التي مورست على الدولة 
اللبنانية ملن����ع وزير اخلارجية 
عدنان منصور من توقيع معاهدة 
مع ايران تعتقد املعارضة جازمة 
أن التذكير باتفاقية ڤيينا الناظمة 
للعالق����ات الديبلوماس����ية امنا 
يستهدف حتركات السفير السوري 
علي عبدالكرمي علي والضغوط 
التي يحاولها على بعض اطراف 
الدول����ة، من اج����ل توظيف هذه 
االطراف النافذة في محور حرب 
النظام على معارضيه في لبنان، 
كما سبق ان وظف اطرافا لبنانية 

في خدمته.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

قضية النازحني السوريني الذين 
تعدوا األل����وف، باعتباره اجلهة 
التنفيذية املعنية بهكذا اوضاع.

ويذكر ان مجلس الدفاع االعلى 
كان انعقد الشهر املاضي ملواجهة 
االح����داث املتفاقمة على احلدود 
الشمالية مع سورية خصوصا 
ف����ي وادي خالد، وتقول مصادر 
وزارية ان الرئيس سليمان قرر 
دعوة املجلس االعلى للدفاع الى 
االجتماع نتيجة إحلاح اجلانب 
السوري على توقيف املسلحني 
الذين يفرون الى لبنان وتسليمهم 
الى النظام في وقت تنوه فيه االمم 
املتحدة ومعظم الدول باغاثة لبنان 
للنازحني السوريني، وتفهمها لعدم 
جتاوبه مع فك����رة ايجاد ممرات 

آمنة.

تذكير السفراء بمعاهدة ڤيينا

ب����دوره مجلس الوزراء الذي 
الس����راي احلكومي  ف����ي  انعقد 
الهيئات  بعد ظهر االربعاء، ذكر 
الديبلوماسية بضرورة احترام 
للعالق����ات  ڤيين����ا،  معاه����دة 
الديبلوماسية، حرصا على انتظام 
العمل بالقواعد املعمول بها وجتنبا 
الي جتاوز، كما ش����دد على دور 

تبدو السلطة اللبنانية، امام 
الس����ورية وتداعياتها،  االحداث 
واقعة بني فكي كماشة اميركية � 
سورية، يشد احدهما بعكس اجتاه 
اآلخر ما يشكل ضغطا قاسيا على 
عنق موقف النأي بالنفس، الذي 
اعتمدته احلكومة اللبنانية حيال 

االحداث السورية.
وازدادت حمى هذه الضغوط 
اوارا، مع تعاظم ارتدادات حرب 
النظام ض����د املعارضة في املدن 
واالرياف السورية، وبالتالي مع 
تفاقم موجة النزوح الى لبنان، 
من مدنيني سوريني وغير مدنيني، 
الس����فير السوري علي  فتحرك 
عبدالكرمي عل����ي مجدد، ليعاود 
مطالب����ة رئيس احلكومة جنيب 
ميقات����ي بتطبي����ق املعاه����دات 
املعقودة ب����ني البلدين، مبا فيها 
تسليم املواطنني السوريني، وليس 
العس����كريني فق����ط الهاربني الى 
لبنان وعدم اعتبارهم نازحني او 
الجئني، وردت السفيرة االميركية 
في بيروت مورا كونيللي بطلب 
موعد عاجل من رئيس احلكومة، 
االدارة  وضعته خالله بأج����واء 
االميركي����ة حيال م����ا يجري في 
سورية وطلبت منه توفير املالذ 
اآلمن للنازحني الس����وريني هربا 
النظام، مدنيني او  من مطاردات 
غير مدنيني. وقد بدا الفتا امس 
اطالق احملكمة العسكرية سراح 
سبعة عناصر من اجليش احلر 
فروا  الى منطقة البقاع اللبنانية 
احلدودية، بعدما تبني للمحكمة 
انهم لم يكونوا يحملون سالحا، 
وعلى هذا فقد سجلوا في خانة 

النازحني.

اجتماع المجلس األعلى للدفاع

الضغ����وط  ه����ذه  وام����ام 
الرئيس  الديبلوماسية، تشاور 
ميش����ال س����ليمان م����ع رئيس 
احلكومة، وكانت النتيجة التفاهم 
على تأجيل جلسة مجلس الوزراء 
التي كانت مقررة امس، الى اليوم 
اجلمعة، واس����تبدالها باجتماع 
للمجلس االعلى للدفاع، بناء على 
الرئيس سليمان ملناقشة  دعوة 

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا جلسة مجلس الوزراء في السراي احلكومي مساء أمس األول )محمود الطويل(

أكد أن جنبالط منع االبتزاز والكيدية

فتفت لـ »األنباء«: بري اخترع »حكاية« الـ 11 مليار 
و»اللي طلّع احلمار على السطح ينزّلو«!

رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النائب د.أحمد فتفت أنه وبالرغم 
من مطالبة قوى »14 آذار« بقطع 
احلساب وإصرارها على تقدميه 
للمجلس النيابي، إال ان الفريق 
احلكومي مصّر على عدم الكشف 
عنه إلبقائه بعيدا عن متناول 
الرأي العام، وذلك العتباره ان 
الفريق اآلخر وحتديدا الفريق 
العوني ي���درك عدم وجود اي 
التباس فيه ويتفادى من خالل 
عدم الكشف عنه، افتضاح لعبته 
ونواي���اه املبيتة جت���اه فريق 
املعارضة، مشيرا في املقابل الى 
ان رئيس جلنة املال واملوازنة 
إبراهيم كنعان اعترف  النائب 
صراحة خالل مؤمتره الصحافي 
بأن حكومات الرئيس احلريري 
وضعت املوازنات من العام 2006 
حتى العام 2010 وأحالتها الى 
املجلس النياب���ي، ما يعني ان 
النائب كنع���ان يطالب مبا هو 
موجود بني يدي حليفه وزير 
املالية محمد الصفدي، إمنا يحاول 

اللبنانيني عبر  التذاكي عل���ى 
إيهامهم بوجود مخالفات مالية 
الرئيس���ني  ارتكبتها حكومات 

السنيورة واحلريري.
النائ���ب فتفت في  ولف���ت 
تصريح ل� »األنباء« الى ان ما 
العونية بأن  تروجه األوساط 
رئيس جبهة »النضال الوطني« 
النائ���ب جنبالط ه���و من أّمن 
لق���وى »14 آذار« الق���درة على 
تعطيل اجللس���ة، ليس سوى 
لالستهالك اإلعالمي وللتغطية 
عل���ى حقيقة فش���ل »فريقهم 
السياسي في إثبات أكثريته«، 
مذكرا العونيني من جهة ثانية 
السياس���يني  بأنهم وحلفاءهم 
ما كانوا لينجحوا في االنقالب 
على حكومة الرئيس احلريري 
لوال وقوف النائب جنبالط الى 
جانبهم إثر اختياره االنتقال الى 
الطائفة  موقع الوسط حلماية 
الدرزية الكرمي���ة،  معتبرا ان 
وقوف النائب جنبالط الى جانب 
قوى 14 آذار في موضوع اإلنفاق 

العماد عون وحلفائه  هو ملنع 
من ابتزاز اآلخرين ومن ممارسة 
الكيدية السياسية ضدهم، متاما 
كما منع الصدام بني اللبنانيني 
عبر انتقاله من ضفة سياسية 
الى  الى ضفة أخرى، مش���يرا 
ان األخي���ر اختار ان يكون في 
موقع الوسط بناء على حساباته 
اخلاصة في كيفية حماية الطائفة 

الدرزية الكرمية.
وعن إمكانية توصل الرئيس 
بري إلى صياغة حل على قاعدة 
النائب فتفت  التسوية، أعرب 
عن رأيه اخلاص والش���خصي 
بأن الرئيس بري مسؤول عن 
ه���ذا امللف برمته كونه هو من 
11 مليار  ال����  اخترع »حكاية« 
دوالر بالرغم من إدراكه شفافية 
الرئيسني السنيورة  حكومات 
واحلريري فيما خص اإلنفاق، 
رادا إليه الكالم الذي قاله سابقا 
للرئيس احلريري: »اللي طّلع 

احلمار على السطح ينّزلو«.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

د.أحمد فتفت

أخبار وأسرار لبنانية

٭ غداء سياسي: بعد اجتماع لرؤساء احلكومات السابقني )القيادات 
السنية الرسمية( عقد في سرايا احلكومية برئاسة الرئيس 

ميقاتي وخصص ملوضوع دار الفتوى، كشفت معلومات عن 
»غداء سياسي« أقامه الرئيس ميقاتي في السرايا الكبيرة قبل 

أيام بعيدا عن االعالم وشارك فيه كل من فيصل كرامي، عدنان 
عضوم، عبد الرحيم مراد، وجيه البعريني،  جهاد الصمد، أسامة 

سعد، باسم ميوت، أحمد طبارة وعبدالرحمن البزري، أو من 
يصنفون سياسيا بـ »سنة 8 آذار«، وتناول البحث ملفات عدة 
أبرزها التعيينات، العالقة بني ميقاتي وعون، الوضع السوري 
وكيفية مقاربته لبنانيا، الوضع اللبناني لناحية احملافظة على 

االستقرار، إعداد قانون انتخابي عادل وعدم إجراء االنتخابات 
وفق القانون احلالي. هذا اللقاء الذي ترافق مع توتر في العالقة 

بني ميقاتي وتيار املستقبل رغم زيارة ميقاتي الى الرئيس 
احلريري في باريس، وضعه أحد املشاركني في إطار سعي 

الرئيس ميقاتي الى حتصني قاعدته السنية سياسيا ومناطقيا.
٭ تسوية بني جنبالط واألكثرية: ترى أوساط في 8 آذار أن النائب 
وليد جنبالط وقع أخيرا على معادلة ترضي بري وحزب 

اهلل عبر البقاء في األكثرية وترضي حسابات انتخابية 
وغير انتخابية عبر تصعيد الهجوم على آل االسد، لكن 

اصدقاء جنبالط ينصحونه بأن عليه أال يعتمد كثيرا على 
هذه املعادلة، إذ سيحرج هجومه املتصاعد على القيادة 

السورية بعض حلفائه في األكثرية الذين كانوا يغطون 
مواقفه حتى اآلن، وقد استغرب بعض أصدقاء جنبالط 

هجومه العنيف قبل ايام على الرئيس الراحل حافظ االسد،  
على رغم ان القاصي والداني يعرف فضل ذلك الرجل عليه 
سياسيا وعسكريا وانتخابيا ونيابيا ووزاريا، وهو فضل 

بقي جنبالط يذّكر به أكثر من ربع قرن.
٭ زيارة السعودية أوال: تقول معلومات ان النائب مروان حماده الذي 

التقى الرئيس سعد احلريري في باريس ألكثر من مرة، عجز 
عن تأمني لقاء بني احلريري وجنبالط حتت عنوان أنه ال ميكن 
للرئيس احلريري أن يلتقي جنبالط قبل زيارته الى السعودية 

وحتديدا لقاء خادم احلرمني الشريفني، وبعدها يصبح اللقاء 
أمرا طبيعيا، علما أن احلريري أكد حلمادة أن ال شيء مينع 

اللقاء بجنبالط رغم أنه كان يقول سابقا ملن يفاحته بأمر اللقاء 
مع رئيس االشتراكي، »سألتقي حتما جنبالط في االستشارات 

النيابية امللزمة لتشكيل احلكومة اجلديدة«.
٭ ملاذا افرجت دمشق عن السعدي؟! طرحت األوساط السياسية 

عالمات استفهام حول عملية إفراج النظام السوري عن 
إبراهيم أحمد السعدي جنل أمير عصبة األنصار في مخيم 
عني احللوة املعروف باسم »أبو محجن« قبل أيام، وحول 

كيفية خروجه من السجن وتأمني وصوله الى املخيم، 
وحول توقيت هذه العملية وأهدافها.

وفي هذا املجال تقول مصادر إن سورية من خالل اإلفراج 
عن السعدي وجهت أكثر من رسالة أبرزها الى القوى 

اإلسالمية السلفية في مخيم عني احللوة كعصبة االنصار 
واحلركة االسالمية املجاهدة التي يتزعمها »أميرها« الداعية 

الشيخ جمال اخلطاب كمبادرة تقدير لسياسة النأي بالنفس 
التي اعتمدها أهالي املخيم بعدم التدخل في الشأن السوري 

بأي شكل من األشكال، إضافة الى ابتعاد املخيم وقواه 
السلفية حتديدا عن االنخراط بأي حركة او حترك اسالمي 

سلفي كالذي يقوم به إمام مسجد بالل بن رباح الشيخ أحمد 
األسير او اجلماعة االسالمية ضد النظام السوري.

لو طلبنا واليات فيدرالية حتت حكومة مركزية واحدة للوطن العربي يكون القياس صحيحاً

مفتي ليبيا: »الفيدرالية بداية للتقسيم«

رئيس تونس: السعودية لن تسلم بن علي أبداً

مغربي يرفع العلم اإلسرائيلي احتجاجاً على اخلدمات!

اجلزائر ترفض عرضًا أميركيًا لنشر منظومة مراقبة 
وكشف األسلحة عبر األقمار الصناعية

هادي: املئات من قيادات وعناصر القاعدة
مازالوا يتسللون إلى اليمن من مختلف الدول

عواصم � وكاالت: حذر مفتي 
الغرياني  ليبيا الشيخ الصادق 
من أن إعالن منطقة برقة »إقليما 
فيدرالي����ا احتاديا« ه����و »بداية 
لتقسيم ليبيا« و»ابتعاد عن شرع 
اهلل«، محمال الفساد املستشري 
في البالد املسؤولية عن مثل هذه 

الدعوات.
وقال الغرياني في بيان أصدره 
في وقت متأخر من مس����اء أمس 
األول وتلقت وكالة فرانس برس 
نس����خة منه ان »الفيدرالية هي 
بداية التقسيم، والتقسيم يؤدي 
حتما إلى اخلالف، ويفتح الباب 
للنزاع على أشياء كثيرة، منها: 
مصادر الثروات، وهذا هو الذي 
يريده أعداء االس����الم لنا )فرق 

تسد(«.
املفتي »إذا اس����تمر  وأضاف 
الفساد ضاربا أطنابه فالفيدرالية 
لن حتل املش����كلة، والش����عور 
بالتهميش سيستمر، واملطالبة 
مبزيد من اإلقليمية لن تتوقف«، 
مؤكدا انه »كلما انقسمنا أحسسنا 
أننا بحاجة إلى مزيد من االنقسام، 
الن الفس����اد ال ميكن أن يتحقق 
الثروات«،  معه عدل في تقسيم 
داعيا اجلميع الى »االعتصام بحبل 

اهلل«. واعتبر الغرياني أن »احلل 
احلقيقي الذي يقضي على املركزية 
البغيضة التي هي سبب كل البالء 
هو القضاء على الفساد اإلداري 
املتفشي، وبفرض القانون، وإدارة 
صارمة عادلة تراقب كل مقصر 

في عمله وتعاقبه«.
وأش����ار املفتي الى أن قياس 
ليبي����ا على فيدرالي����ة الواليات 
املتحدة هو »مغالطة كبيرة، وخطأ 
فادح« ألنهما »ليسا سواء ال من 
حيث اجلغرافيا وال تعداد السكان، 
فاملسافة بني بعض مدن الواليات 
املتحدة تصل إلى س����ت ساعات 
طيران، وتعداد سكانها يقرب من 

تعداد سكان العالم العربي«.
وق����ال »ل����و طلبن����ا واليات 
فيدرالي����ة حتت حكومة مركزية 
واحدة للوطن العربي من الرباط 
إلى أبوظبي حينها يكون القياس 
صحيح����ا، لكن ذلك حلم أنى لنا 

به«.
وناش����د الغريان����ي الليبيني 
احلفاظ على وطنهم، وقال »يا أبناء 
ليبيا ارحموه����ا، وال تضيعوها 
بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها 

من قبله العذاب«.
بدوره����ا ح����ذرت جماع����ة 

اإلخوان املس����لمني في ليبيا من 
ان »الفيدرالية س����تكون خطوة 
في اجت����اه متزيق ليبيا«، داعية 
الى التمسك ب� »الوحدة الوطنية« 

لقيام »دولة مدنية«.
وقالت اجلماعة في بيان إنها 
الوطنية لليبيا  تعتبر »الوحدة 
هدفا أساس����يا ورافدا حيويا من 
ثواب����ت ث����ورة 17 فبراير نحو 
إرساء دعائم دولة مدنية تتمتع 
بدرجة عالي����ة من التجانس في 

إطار موحد«.
وأكدت ان »املشكلة كانت مع 
النظام الش����مولي، والفوضوية 
االداري����ة ال ميك����ن أن حت����ل إال 
بالبناء املتدرج ملؤسسات الدولة«، 
مشددة على ان »االدارة احمللية 
مبفهومه����ا الصحيح هي البديل 
التي ستكون  األمثل للفيدرالية 
خطوة في اجتاه متزيق ليبيا كما 

حدث في السودان«.
وأعلنت رفضه����ا »للمصالح 
اجلهوية أو الطموحات الشخصية 
املراهنة  التي تستهدف  الضيقة 
الفيدرالي كعامل  التوج����ه  على 

ضعف للدولة الليبية«.
وفي ش����أن ليبي آخ����ر، دعا 
رئيس الوزراء الليبي د.عبدالرحيم 

الكيب، املجتمع الدولي إلى التعاون 
اجلدي لتحقيق العدالة بتسليم 
أع����وان القذافي وأس����رته الذين 
ارتكب����وا جرائم بحق الش����عب 
الليبي، وتسليم ما بحوزتهم من 
أموال مسروقة ومهربة. وأعرب 
الكي����ب في تصريح����ات أوردها 
راديو »سوا« أمس عن أمله في أن 
تتعاون الدول املعنية مع السلطات 
الليبية في هذا الش����أن وبأسرع 
وقت ممكن، خاصة أن العديد من 
الفارين مازالوا يتحركون بحرية، 
ويشكلون تهديدا خطيرا على أمن 

ليبيا واملنطقة.
وأكد رئي����س الوزراء الليبي 
أن حكومته تولي أهمية خاصة 
لنزع السالح وعدم انتشار أسلحة 
الدمار الشامل والصواريخ أرض 
جو احملمولة على الكتف ملا تشكله 
من تهديد خطير لألمن الوطني 

واإلقليمي.
أم����ا فيما يتعلق باألس����لحة 
التقليدية والذخائر والصواريخ 
خاصة تلك احملمولة على الكتف، 
فقال الكيب إن هناك جهودا جارية 
بالتعاون مع الش����ركاء الدوليني 
جلمعها والسيطرة عليها ومنع 

تهريبها عبر احلدود.

لندن � أ.ش.أ: أعرب الرئيس 
التونسي املنصف املرزوقي عن 
العربية  اململك���ة  اعتقاده بأن 
الس���عودية لن تس���لم »أبدا« 
الرئيس املخلوع زين العابدين 
بن علي احملكوم عليه في عدة 
قضايا في تونس، مؤكدا عزمه 
الضغط لتحقيق ذلك دون »إثارة 
مش���اكل« مع الري���اض. وقال 

املرزوقي في مقابلة بثتها هيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 
امس »اعتقد انهم لن يس���لموا 
أبدا بن علي، نحن نعرف ذلك 
وكنا حاولنا مرارا عدة«، ان يتم 
تسليمه للسلطات التونسية التي 
تنظر في عدة قضايا، نظر فيها 
القضاء التونسي واليزال موضع 

مالحقة في قضايا اخرى.

وأضاف »س���نواصل على 
األرجح ممارسة الضغط عليهم 
الش���خص  إعادة هذا  من أجل 
الى تونس لكن كما قلت لكم ال 
اعتقد انهم سيقبلون ألن لديهم 
تقاليدهم اخلاصة وقوانينهم 
اخلاصة وال نريد إثارة مشاكل 
معهم بهذا الشأن. ألنه لدينا أيضا 
عالقات اجتماعية واقتصادية 

العربية السعودية  اململكة  مع 
ونريد احلفاظ عليها«.

وبن علي مالحق من القضاء 
التونسي في عدة قضايا منها 
القتل العم���د والتآمر على امن 
الدولة وحيازة مخدرات واالجتار 
بها. وهو محكوم عليه حتى اآلن 
بالسجن 66 عاما وموضع بطاقة 

جلب دولية هو وزوجته.

الرباط � العربية.نت: يشهد 
املجتم���ع املغربي ف���ي اآلونة 
األخي���رة أش���كاال احتجاجية 
جديدة غير مسبوقة للمطالبة 
بالشغل أو السكن وغيرها من 
املطالب االجتماعية امللحة، كان 
آخرها احتجاج مواطن على قطع 
الس���لطات للكهرباء واملاء عن 
منزله املتواضع منذ 4 سنوات، 
حيث رفع العلم اإلسرائيلي فوق 
بيته، الشيء الذي أدى إلى احلكم 

عليه بالسجن 6 أشهر.
وفيما يرى البعض أن التجديد 
والتصعيد في شكل االحتجاجات 
أمر طبيعي باعتبار عدم تلبية 
احلكوم���ة ملطال���ب احملتجني 
الغاضبني، ش���دد آخرون على 

أنه يلزم التدخل بحزم إليقاف 
نزيف هذه االحتجاجات الغريبة 
عن طبيعة املجتم���ع املغربي 
حتى ال تفقد الدولة هيبتها أمام 

مواطنيها.
وتنوعت أشكال االحتجاج 
الفترة  االجتماعي باملغرب في 
األخيرة، حي���ث اتخذ بعضها 
مظاه���ر جديدة وقوي���ة منها 
حرق الذات كما حدث مع شباب 
حاصل���ني على ش���هادات عليا 
وعاطل���ني عن العمل أو إحراق 
بعض مقرات األمن وس���يارات 
الدولة، فضال عن ش���ل حركة 
املرور من خالل توقيف س���ير 

القطارات مثال.
جتدد األش���كال وتوج هذه 

املتنوعة  األشكال االحتجاجية 
مواطن مغربي احتج بطريقته 
أيام خلت، على  اخلاصة، قبل 
قطع التي���ار الكهربائي ومياه 
الشرب عن منزله الصغير الذي 
يقطن فيه مبعية والدته وزوجته 
وأبنائه الثالثة، وذلك في مدينة 
الناظور شمالي البالد، حيث عمد 
إلى رفع العلم »اإلسرائيلي« فوق 
منزله، من أج���ل لفت االنتباه 
إلى مش���كلته وإيجاد حل لها 
من الس���لطات احمللية املعنية 

في مدينته.
وتعود قصة محمد اجلديدي 
إلى بداية األسبوع الفائت حني 
وضع قطعة قماش بيضاء وخط 
عليها العلم اإلسرائيلي باللون 

األزرق وقام بتعليق الراية التي 
الفقيرة  أبدعتها حاجة عائلته 
إلى الكهرب���اء واملاء اللذين مت 
قطعهما عن اجلديدي وجيرانه 
ألسباب إجرائية وإدارية تتعلق 

مبالكي املنزل!
الرجل تهمة  ال���ى  ووجهت 
»حتقير وإهانة العلم الوطني« 
وحك���م عليه قبل أي���ام قليلة 
بالس���جن ملدة 6 أش���هر نافذة 
بالرغم من تأكيدات عائلته على 
أن ابنها لم يقصد اإلساءة إلى 
أي جهة بتصرفه ذاك وبأنه لم 
يجد طريقة أخرى للتعبير عن 
احتجاجه سوى ما قام به دون 
وجود خلفية سياس���ية وراء 

إقدامه على رفع ذلك العلم.

� أ.ش.أ: رفض���ت  اجلزائ���ر 
السلطات اجلزائرية عرضا تقدمت 
ب���ه )الپنتاغون( إل���ى نظيرتها 
اجلزائرية في إطار اجلهود الدولية 
في مكافحة اإلرهاب يقضي بتمكني 
خبراء أميركيني من القيام بعمليات 
مسح جوى للجزائر لتحديد أماكن 
تواجد األسلحة والعبوات الناسفة 
التي بحوزة ما يس���مى بتنظيم 
القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي 
عن طريق أنظمة أقمار صناعية 
متطورة تس���تطيع اكتش���افها، 
وحتدي���د أماك���ن تواجدها بدقة 
متناهية. ونقلت صحيفة »النهار 
اجلديد« اجلزائرية الصادرة صباح 

أمس عن مص���ادر أمنية رفيعة 
املستوى قولها إن اجلزائر رفضت 
االقتراح األميركي بعد مشاورات 
كبيرة ملختلف األجهزة األمنية ألنه 
يشكل خطرا على األمن اجلزائري 
وميس بالسيادة الوطنية، حيث 
مين���ح االقتراح احل���ق للخبراء 
األميركيني وضع قواعد وشبكات 
مراقبة ومحطات استقبال وتوجيه 
أنظم���ة املراقبة داخ���ل األراضي 
اجلزائرية، خاصة في األماكن التي 
يوجد بها جيوب لليورانيوم مثل 
منطقة جبال تيريرين قرب احلدود 
م���ع النيجر. وأضاف���ت املصادر 
أن اجلزائر رحبت بنش���ر أنظمة 

للمراقبة وكش���ف األس���لحة في 
إطار الشراكة الدولية في مكافحة 
اإلرهاب عن طريق الشرطة الدولية 
أو ما يع���رف باالنتربول أو في 
إطار االحتاد االفريقي. وأشارت 
املصادر إلى أن الواليات املتحدة 
األميركية متتل���ك أنظمة حتديد 
مواقع األماكن عبر أقمار صناعية 
تعتمد على األش���عة احلمراء أو 
فوق البنفسجية، حيث تستطيع 
بواسطتها   حتديد مواقع ال ترى 
بالكامي���رات أو أجه���زة املراقبة 
العادي���ة، وميكن عن طريق هذه 
األنظمة حتديد مواقع حتت األرض 
أو مموهة بعناية فائقة باإلضافة 

إل���ى إمكاني���ة اكتش���اف أماكن 
املتفجرات واألس���لحة املدفونة. 
وقالت املصادر إن الواليات املتحدة 
متتلك أيضا أنظمة تعرف باسم 
»كي هول« وهو من أشهر أنظمة 
التجسس األميركية عبر األقمار 
الصناعي���ة واخلاص بالتصوير 
الرقمي عبر األشعة حتت احلمراء، 
وتقدمي صورة واضحة لألجسام 
املدفون���ة واملموهة حتت األرض 
املنبعثة  اعتمادا على احل���رارة 
منها باإلضافة إلى أنظمة أخرى 
تعتم���د على محطات أرضية و5 
محطات هوائية في مختلف أنحاء 

العالم.

الرياض � أ.ش.أ: كشف الرئيس 
اليمنى عبدربه منصور هادي ان 
محاوالت تسلل املئات من قيادات 
وعناصر القاعدة من مختلف الدول 
العربية واإلس����المية إلى اليمن 
مازالت مس����تمرة، إال أن القوات 
املسلحة اليمنية تقف لهم باملرصاد 
كما تتصدى بقوة وحسم ملا يسمى 
باحلراك اجلنوب����ي واحلوثيني، 
مؤكدا ان أمن واستقرار ووحدة 
اليمن هي حاجة وطنية وإقليمية 

ودولية.
وقال الرئيس اليمني عبدربه 
ف����ي حديث  منص����ور ه����ادي، 
الس����عودية  لصحيفة »عكاظ« 
أمس ان زيارته املرتقبة للسعودية 
ستكون فرصة للتباحث مع خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز حول سبل تعزيز 
العالقات اليمنية السعودية على كل 

األصعدة. واشار منصور بالتعاون 
السعودي � اليمني في مجال األمن، 
قائال: ان »التعاون األمني في هذا 
اجلانب ميضي بصورة جيدة جدا، 
واللقاءات بني املسؤولني األمنيني 
في البلدين مستمرة ومتواصلة 
على أعلى مس����توياتها من أجل 
تبادل املعلوم����ات األمنية، وما 
يستجد من حتركات تنظيم القاعدة 
اإلرهابي التي باتت نشاطاته تقلق 
البلدين  األجهزة األمنية في كال 
واملنطقة كلها، وقد حققت األجهزة 
األمنية جناحات ال يستهان بها 
في محاصرة ومالحقة العناصر 
اإلرهابي����ة ونعتبر تلك النتائج 
طيبة إلى حد اآلن، والبد من املضي 
في هذا املسار حتى كسر شوكة 

اإلرهابيني ومالحقتهم«.
اليمن  وحول مؤمتر أصدقاء 
الذي تستضيفه السعودية قريبا 

قال الرئي����س اليمني »نحن في 
الواق����ع نتطلع، ب����ل نعول على 
النتائج التي س����يتمخض عنها 
املؤمتر في إطار احلشد اإلقليمي 
اليمن وتقدمي  والدولي ملساعدة 
مس����اعدات مجزي����ة متكنه من 
النهوض م����ن كبوته، وخروجه 
من األزم����ة الطاحنة التي خلفت 
تداعيات وانهيارات في مختلف 
املناحي االقتصادية، كما نتطلع 
أيضا إلى تدفق االستثمارات التي 
من ش����أنها إنعاش املؤسس����ات 
ذات الصلة باجلوانب السياحية 
واالستثمارية وتشغيل األيادي 
العاملة«. وكشف الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي ان محاوالت 
تسلل املئات من قيادات وعناصر 
القاعدة من مختلف الدول العربية 
اليمن مازالت  إلى  واإلس����المية 
مستمرة، مستغلني الظروف التي 

وقعت خالل الع����ام املاضي فقد 
كانوا يهدفون إل����ى إعالن إمارة 
إسالمية في محافظة أبني، إال أن 
القوات املسلحة كانت لهم باملرصاد 
وفي مقدمتهم اللواء البطل »25 
ميكا« الذي ضرب املثل في أروع 
املواجه����ات والتضحيات معهم 
وجرت معارك ألشهر خالل العام 
املاضي 2011م، وتساقطت قيادات 
وعناص����ر اإلرهاب باملئات حتى 
قبروا باألرض التي أرادوا غزوها 
القاعدة من  فهناك عناصر ف����ي 
الشيشان وباكستان وكازاخستان 
وليبيا وسورية واجلزائر ومصر 
مبختلف كناهم لكننا لن نسمح 
للقاعدة بإحداث بلبلة ومواصلة 
حالة عدم االس����تقرار في اليمن 
وس����يتم تضييق اخلناق عليهم 
وشن حملة كبيرة ضدهم في أبني 

واملناطق األخرى.

أكد الفنان معني شريف أنه لن 
يأخذ موقفا من الفنان فضل 

شاكر الذي هاجم الفنانني 
املؤيدين للرئيس بشار األسد، 

وذلك على الرغم من اتصال 
بعض االشخاص به للرد على 

فضل شاكر.
واشار شريف أنه يرفض 

الدخول في سجاالت ألنه كل 
انسان حر في معتقداته وآرائه 

السياسية والدينية، وبالتالي 
يتحمل وحده مسؤولياتها.

معني شريف يرفض 
التصادم مع فضل شاكر


