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هوالند: فرنسا 
ستواصل دعم الثورة 

السورية وحماية 
لبنان من زعزعة 

استقراره

احلريري أوضح سبب مقاطعة حكومة ميقاتي.. وجعجع: الشعب يريد إسقاط اإلجرام

 مجلس الشورى يستجوب الرئيس جناد بسبب أزمة الريالقلّده قالدة امللك عبدالعزيز أعلى وسام في اململكة

زيارة هوالند اخلاطفة خطفت االهتمامات
وأكدت التزام فرنسا بوحدة لبنان وميزت سليمان

خادم احلرمني بحث مع هوالند تطورات
القضية الفلسطينية والوضع في سورية

احلرس الثوري يدشن قاعدة عسكرية لتعزيز 
سيطرة إيران على اجلزر الثالث واخلليج

اشتباكات بني ميليشيات متناحرة في طرابلس 
واستهداف مقر اللجنة األمنية العليا الليبية

أموال القذافي في قمة لإلنتربول بروما.. وليبيا ترفض عبور طائرة رئيس البرملان العراقي

طهرانـ  وكاالت: عززت إيران 
من إجراءاتها االستفزازية ضد 
جيرانهــــا اخلليجيني، وأعلن 
احلرس الثوري اإليراني أمس 
تدشــــني قاعدة عســــكرية في 
ميناء »لنجة« في إطار تعزيز 
سيطرة إيران على اجلزر الـ 3 
التي حتتلها وعلى  اإلماراتية 

اخلليج العربي.
ونقلت وكالة »مهر« لألنباء 
عن القائد العام لقوات احلرس 
اللــــواء محمد علي  الثــــوري 
جعفري تشديده على ضرورة 
الدفاعية  إيران  تعزيز قدرات 
في اخلليج قائال: ان »تدشني 
القاعــــدة اخلامســــة البحرية 
في ميناء »لنجة« تأتي ضمن 
إيران لتعزيز  إســــتراتيجية 
قدراتها العسكرية في اجلزر 
اإليرانية الـ 3 واملياه اإلقليمية 

في اخلليج« على حد قوله.
وأضاف جعفري خالل مراسم 
تدشني قاعدة اإلمام محمد الباقر 
التابعة للقوة البحرية في مدينة 
ميناء لنجة أن وجود مقر أركان 
للقوة البحرية بشكل مستقل 
في مينــــاء لنجة يأتي »ضمن 
إستراتيجية إيران لضمان أمن 
اخلليج واجلزر اإليرانية الـ 3«، 

وقال إن استقرار األمن في املياه 
املجاورة ملضيق هرمز وجزر 
طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبوموسى تقع ضمن مهام مقر 
قيادة األركان في ميناء لنجة، 
البحرية  حيث قوات املشــــاة 
ستستقر في هذه املنطقة بكل 

استعداداتها وجهوزيتها.
وأضاف اللواء جعفري ان 
الدفاعية  إيران  تعزيز قدرات 
في املنطقـــة يحول دون قيام 
االعـــداء بإطالق أي تهديد في 
اخلليج »حيث القوة الردعية 
اإليرانية متنـــع األعداء حتى 
بالتفكير في شـــن أي هجوم 

ضد إيران«.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة 
االنباء اإليرانية الرسمية أمس 
ان مجلس الشـــورى اإليراني 
)البرملان( دعا الرئيس محمود 
احمدي جناد الستجوابه حول 
إدارة أزمة الريال بعدما فقدت 
الوطنية ثلثي قيمتها  العملة 
مقابـــل الدوالر فـــي غضون 

عام.
وتبنى 77 نائبا النص الذي 
التوجه  الرئيس  يطلب مـــن 
الى مجلس الشورى ليوضح 
أســـباب »تأخر احلكومة في 

اتخاذ قرارات إلدارة ســـوق 
الصرف« بعد تراجع ســـعر 
صرف الريال مجددا في أكتوبر 
عندما خســـر 40% من قيمته 

خالل بضعة أيام.
وينص القانون على ضرورة 
جمع تواقيـــع 74 نائبا كحد 
أدنى لدعوة احمدي جناد الى 
البرملان. وأمام احمدي جناد 

شهر ليحضر الى املجلس.
ويشـــير النص الذي اقره 
النواب الى ان ســـعر الدوالر 
ارتفـــع خالل عشـــرين يوما 
مـــن 22 ألف ريال الى حوالي 
40 ألفا »بســـبب عدم حترك 
البنك املركزي )...( الذي سبب 
تضخمـــا مصحوبـــا بتباطؤ 
اقتصادي ما أربك عمل الفاعلني 

االقتصاديني«.
وانهيار سعر صرف العملة 
اإليرانيـــة هو احـــد عواقب 
احلصـــار املصرفي والنفطي 
الذي طبقته تدريجيا منذ عامني 
الواليات املتحـــدة واالحتاد 
األوروبي إلرغـــام إيران على 
تقدمي ضمانات حول برنامجها 

النووي املثير للجدل.
العقوبات  وســـببت هذه 
انهيـــار الصـــادرات النفطية 

وزادت من صعوبات استجالب 
الذي أدى  البترودوالر، األمر 
الى شح في العمالت االجنبية 

في سوق الصرف.
وزيادتهـــا  وبتعقيدهـــا 
الواردات أيضا، أدت  ألسعار 
العقوبات كذلك الى تســـريع 
وتيرة التضخم والى تباطؤ 
صناعـــي وجتاري مـــا دفع 
املسؤولني اإليرانيني الى التأكيد 
منذ الصيف على ان البالد في 

حالة »حرب اقتصادية«.
والبرملان الذي يهيمن عليه 
الذين  احملافظون املتشددون 
ينتقدون الرئيس بشدة، كان 
استدعى احمدي جناد في مارس 
الســـتجوابه بشان محصلته 
السياسية واالقتصادية، في 
الثورة اإلسالمية  سابقة منذ 

في 1979.
أمام  الرئيس  واســـتدعاء 
البرملان ال يســـتتبع مبدئيا 

عواقب سياسية مباشرة.
لكن ثلث عـــدد النواب الـ 
290 ميكـــن أن يقدموا مذكرة 
بحجب الثقة عن الرئيس الذي 
يقال من مهامه في حال حصلت 
هذه املذكرة على موافقة ثلثي 

األصوات.

ـ وكاالت: تبادلت  عواصم 
ميليشـــيات ليبية متناحرة 
إطالق النيران حول مبنى أمني 
في طرابلس أمس بعد عام من 
اإلطاحة بالزعيم الراحل معمر 
القذافي في انتفاضة شعبية.

وأصيب خمسة أشخاص 
علـــى األقل في االشـــتباكات 
واخترقت رصاصة مستشفى 
قريبا ما سبب حالة من الذعر، 
وقال ســـكان بحي ســـيدي 
خليفة بجنـــوب طرابلس ان 
االشتباكات اندلعت فجر أمس 
حني دب شجار بني وحدتني من 
امليليشيات تعمالن بتفويض 
مـــن اللجنة األمنيـــة العليا 
بشأن عضو محتجز من إحدى 

الوحدتني.
وقال مقيم يدعى خالد محمد 
لـ»رويترز«: »كلمنا الشرطة 
لكن لم يأت أحد للمساندة«، 
وأطلقت قذيفة صاروخية على 
مقر اللجنة األمنية العليا ما 
أحلق أضرارا باملبنى، وردت 
امليليشــــيا التي متركزت في 
مكتب للبريد باطالق قذيفة 

صاروخية هي األخرى.
ودوت أصوات اطالق النار 
في احلي فيما اضطر مدنيون 
إلغالق شــــارع الزاوية حيث 
اشــــتد القتال ملنع السيارات 
من دخول موقع االشتباكات، 
الى  وذهب كثير من املدنيني 
منازلهم إلحضار أســــلحتهم 

الشخصية.
وأثــــارت رصاصة أطلقت 
من املبنى حالة من الذعر في 
مستشفى طرابلس املركزي 

القريــــب وركــــض األطبــــاء 
واملمرضات لالحتماء، وقال 
طبيب يدعى خالد بن نور ان 
املستشفى استقبل خمس حاالت 

إصابة من االشتباكات.
وأضاف »احنا عندنا مرضى 
وهم ال يراعون هذا الشيء«، 
وأضاف أنــــه يجب أن تتيح 
امليليشــــيات لألطباء  هــــذه 
الهدوء حتى يتمكنوا من أداء 

عملهم.
ويسعى حكام ليبيا جاهدين 
الى السيطرة على امليليشيات 
التي تتنافس  الرسمية  شبه 
على السلطة وتفوق الشرطة 

واجليش سالحا.
فــــي غضون ذلــــك أغلقت 
بريطانيا قنصليتها مبدينة 
بنغازي ونقلت كل متعلقاتها 
الى سفارتها بالعاصمة الليبية 

طرابلس.
وذكرت صحيفة »قورينا« 
التـــي تصـــدر فـــي مدينـــة 
بنغـــازي علـــى موقعها على 
شبكة االنترنت أمس أن قرار 
اإلغـــالق مت قبل اجـــازة عيد 
األضحى غيـــر أنها أكدت أنه 
لم يتسن لها معرفة مالبسات 
إغالق القنصلية وما إذا كانت 
عملية اإلغالق ستكون نهائية 

أم مؤقتة.
أمني  ونقلت عن مصـــدر 
في بنغـــازي قولـــه ان هذه 
التداعيات توالت بعد الهجوم 
على مبنى القنصلية األميركية 
في بنغازي في احلادي عشر 
من شـــهر ســـبتمبر املاضي 
والذي أدى الـــى مقتل أربعة 

ديبلوماسيني أميركيني بينهم 
السفير كريستوفر ستيفنز.

في ســـياق اخر،  رفضت 
الليبية  الســـلطات املالحية 
السبت املاضي عبور طائرة 
خاصة تقل اســـامة النجيفي 
رئيس مجلس النواب العراقي 
الجواء ليبيا وقررت اعادتها 
من اجلو الى مطار القاهرة بعد 
اقالعها بنحو ســـاعة بدعوى 
عدم وجـــود تصريح عبور 

مسبق.
وصرحت مصادر مالحية 
مصرية بأن املسؤول العراقي 
كان قد توقف مبطار القاهرة 
علـــى طائرته اخلاصة والتي 
حتملـــه و18 مرافقـــا حيـــث 
الطائـــرة بالوقود  مت تزويد 
الســـتكمال رحلتها من بغداد 
الى تونس وبعد اقالع الطائرة 
وتوجههـــا الى تونس فوجئ 
قائد الطائرة اخلاصة برفض 
الليبية  الســـلطات املالحية 

عبورها االجواء الليبية.
وحاول قائد الطائرة اقناع 
الليبيني  املسؤولني املالحيني 
بوجـــود وفد عال املســـتوى 
برئاسة رئيس البرملان اال انه 
رفـــض واضطر قائد الطائرة 
الى مطار  اخلاصة للعـــودة 
القاهرة حيث اســـتأذن برج 
املراقبة باملطار وبعد هبوط 
الطائرة بالقاهرة تولى فريق 
فني االتصال باجلهات الليبية 
املســـؤولية وحصولهم على 
املوافقة الليبية وهو ما حدث 
بعد ثالث ســـاعات ظل الوفد 
العراقي على الطائرة بالقاهرة 

حيـــث مت اســـتكمال تزويد 
الطائرة مـــرة اخرى بالوقود 
الستكمال رحلتها مرة اخرى 

الى تونس.
تأتي زيارة النجيفي لتونس 
تلبية لدعوة من رئيس املجلس 
الوطني التأسيسي التونسي 
مصطفـــى بن جعفـــر لبحث 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
البرملانيـــة وامكانية  خاصة 

تطويرها.
من جهة اخرى أعلن األمني 
العام ملنظمة الشرطة الدولية 
)إنتربـــول( ان قضية اموال 
العقيـــد الليبي الراحل معمر 
القذافي املهربـــة الى اخلارج 
ســـتبحث في قمـــة وزارية 

للمنظمة االثنني في روما.
وقال رونالد نوبل في مؤمتر 
صحافي في روما اليوم، وخالل 
اجتماع وزاري، سنلتقي وزير 
الداخلية الليبي ملناقشة كيفية 
التعامل مع مشـــكلة االموال 
القذافي وعائلته  التي هربها 

الى اخلارج«.
واعتبرت السلطات الليبية 
اجلديدة نهاية اكتوبر املاضي 
ان ليبيا لم تتحرر متاما من 
نظام القذافي رغم مرور عام 
على مقتله بعد ثورة مناهضة 
له بدأت في فبراير 2011. وتضم 
االنتربـــول 190 دولة عضوا، 
سيشـــارك منهـــا 110 في قمة 

روما.
وســـيبحث 110 من وزراء 
الداخلية والعدل في هذه الدول 
موضوعات عديدة بينها االجتار 

بالبشر واالرهاب.

وقال احلريري ان قرار 14 آذار 
النهائي هو وضع حد لتســــليم 
البالد للسالح وأسياده االقليميني، 
وان قرار اللبنانيني هو السيادة 
والتمسك بالدميوقراطية والسلم 
األهلــــي، وهو قــــرار 14 آذار في 
سلوك طريق السلم الدميوقراطي 
والالعنــــف. وكان رئيس حزب 
اللبنانية سمير جعجع  القوات 
كرر التأكيد قبل وصول هوالند 
ان مطلب 14 آذار ليس اســــقاط 
احلكومة ملجرد اسقاطها، بل ألن 
اإلجرام متمركز فيها. وقال جعجع: 
ثمة فريق في لبنان ال يشــــتغل 
بالسياسة إال بالعنف واالغتياالت 
والقتل السياسي، وهذا ما نقول 
اآلن ال بوجهه. وردا على سؤال 
حول ما يريده املواطن اللبناني 
اآلن قال: الشــــعب يريد إسقاط 
اإلجرام. ورد جعجع مطلب اسقاط 
احلكومة إلى ما وصفه باإلجرام 
املتمركز في احلكومة وقال: نحن 
ال نريد ان ندخل احلكومة اآلن وال 
بعد اآلن، وليس لدينا مرشح كي 
نبدله برئيس احلكومة احلالي.

بدوره رئيــــس الكتائب أمني 
اجلميل قــــال ان حكومة ميقاتي 
ســــقطت وطنيا قبل ان تسقط 

دستوريا.
بيروت ـ عمر حبنجر - داود رمال  ٭

دعم مهمــــة األخضر اإلبراهيمي، 
ومساعدة النازحني السوريني في 
لبنان. الرئيس الفرنســــي أشار 
الى تضامنه مع لبنان في اغتيال 
اللواء احلسن، مشددا على وجوب 
ان يكون لبنان قادرا على حماية 
وحدته واســــتقراره، مشيرا الى 
ان فرنسا ستعمل بكل جهودها 
للحفــــاظ على اســــتقرار لبنان 
وستعارض بكل قوتها من يحاول 

اللعب باستقرار البلد.
من جهة ثانية شــــدد هوالند 
على أنه ال إفالت من العقاب لقتلة 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
واللواء وسام احلسن كما سائر 
الشهداء. وبعد املؤمتر الصحافي 
كانت هناك خلــــوة قصيرة بني 
الرئيســــني غادر بعدها هوالند 
إلــــى املطــــار فاململكــــة العربية 

السعودية.

رسالة من الحريري إلى هوالند

وعشية سفره إلى لبنان تسلم 
الرئيس هوالند رسالة خطية من 
الرئيس سعد احلريري، تضمن 
شرح موقفه من مقاطعة 14 آذار 
ألعمال مجلس النواب واحلوار، 
مادامت احلكومة احلالية موجودة 
في ظل أزمة وطنية كبيرة ومتسك 

14 آذار بحكومة محايدة.

الزيــــارة اخلاطفــــة التي قام 
بها الرئيس الفرنســــي فرانسوا 
هوالنــــد إلى لبنان كانت خاطفة 
في الشكل والتوقيت عميقة االثر 
في املضمون السياسي حيث انها 
كرست التزام فرنسا بوحدة لبنان 
وباستقراره وبكل ما يسعى إليه 
الرئيس ميشال سليمان الذي أعاد 
للرئاسة اللبنانية وهجها وللدولة 

اللبنانية حضورها.
وأوضــــح ان حرص الرئيس 
الفرنسي االشتراكي على الدخول 
الى املنطقــــة العربية من بوابة 
لبنان ينطوي على تأكيد مطلق 
من ان هذا البلد املهدد بجيرانه من 
اجلنوب كما من الشرق والشمال 
ليس متروكا للمصير الذي يريده 
البعض له، وان زيارة هوالند التي 
اقتصرت على رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان في غياب رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي الذي كان 
غادر الــــى بلغاريا والوزراء عدا 
نائب رئيسهم سمير مقبل الذي 
تولى استقبال الضيف الفرنسي 
ووداعه فــــي املطار، قبل متابعة 
الرحلــــة الــــى اململكــــة العربية 

السعودية.
الوفد املرافق لهوالند قال نقال 
عنه في الطائرة ان زيارة لبنان 

لم تكن ضمن البرنامج لكن بعد 
اغتيال اللواء وسام احلسن، شعر 
هوالند بأن لبنان مهدد، وان من 
واجب فرنسا ان تقف الى جانبه، 
قبــــل ان يخطر ألحدهم بأن ثمة 
فرصة ســــانحة لتسديد حساب 

ما يعتقد ان له عنده.
وقال هوالند للوفد اإلعالمي 
املرافق: اريد ان اسمع من سليمان 
كل ما يتعلق باالوضاع اللبنانية 
الداخلية وعن احلوار الذي يدعو 
له، بعدها ننظر بإمكانية القيام 

مببادرة فرنسية ما.
وملاذا سليمان وحده؟ تقول 
الصحافية رندة تقي الدين التي 
كانت ضمن الوفد اإلعالمي على 
الطائرة نقال عن الرئيس هوالند 
الن الرئيس سليمان هو الضامن 

للمؤسسات الدستورية.
ومن مطــــار رفيق احلريري 
الدولي شــــق الرئيس الفرنسي 
القصــــر اجلمهوري  إلى  طريقه 
عبر طــــرق رئاســــية خلت من 
او املتوقفة  العابرة  الســــيارات 
ووسط حراسة مكثفة من اجليش 

واألمن الداخلي.

مهمة اإلبراهيمي والنازحين

الرئيس سليمان رحب بضيفه 
الكبير، وأكد معه على نقطتني، 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يقلد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قالدة امللك عبدالعزيز أمس     )أ.ف.پ(

شمعون لـ »األنباء«: فليبرهن ميقاتي على رجولته 
آالف القوميني املتطرفني يشاركون  في مسيرة مبوسكو ويرفض احلكم بهذه الطريقة

في ذكرى يوم الوحدة ويتوعدون بطرد بوتني من الكرملني 
حّمل رئيس حزب »الوطنيني 
النائب دوري شمعون  األحرار« 
النظام السوري مسؤولية اغتيال 
اللواء وسام احلسن، ورأى انه جاء 
ردا على اكتشاف احلسن مسلسل 
متفجرات سماحة ـ اململوك ومن 
معه مـــن متورطني فـــي النظام 
السوري، مؤكدا وجود أياد لبنانية 
منفذة للجرمية. وقال شمعون في 
تصريح لـ »األنباء« تعليقا على 
سياســـة حزب اهلل وما يقوم به 
التطورات واألحداث في  في ظل 
املنطقة: لم أعد في هذه الظروف 
التي منر بها أستبعد اي شيء او 
اي عمل من حزب اهلل، في البداية 
كان هناك أشخاص يدافعون عن 
حزب اهلل على اعتبار ان عقيدتهم 
هي الدفاع عـــن لبنان والقضية 
الفلسطينية، ولكن تبني في نهاية 
األمر انهم عندمـــا أمنوا ظهرهم 
بالقرار الدولي 1701 أداروا وجهة 
البندقية الى الداخل اللبناني لكي 
يصلوا الى احلكم من خاللها وعبر 
ســـالحهم، فحزب اهلل الذي قام 
بهذه األعمال كلها يرفض التعامل 
مـــع الدولة حتى ان آخر محاولة 
الغتيال النائب بطرس حرب كان 
فيها أشخاص من حزب اهلل وقد 
اتهمهم القضاء ولكن مع األسف ال 
يردون على القضاء وال يتجاوبون 

موســـكو ـ د.ب.أ: خـــرج 
اآلالف من القوميني املتطرفني 
إلى شوارع العاصمة موسكو 
امس للمشاركة في »املسيرة 
الروســـية« والتـــي يجـــري 
تنظيمهـــا في ذكـــرى »يوم 

الوحدة الشعبية«.
وقـــال منظمو املســـيرة 
إن نحـــو 20 ألفـــا شـــاركوا 
التي سمح لها  في املســـيرة 
بالتحرك في شـــوارع وسط 
العاصمـــة ألول مرة. وانتقد 
الرئيس فالدميير  املشاركون 
بوتني وسياسات الهجرة التي 
وصفوها بأنها ميســـرة أكثر 
من الـــالزم، متوعدين بطرده 
من الكرملني لتجاهله حقوق 
الســـالڤ. ورفعوا شعارات 
»حاكموا زمرة بوتني« و»هزمنا 
هتلر وسنهزم بوتني«.  وكان 
ناشطون حقوقيون وجماعات 
للمهاجريـــن قد شـــكوا بعد 
التصريح للمســـيرة من أنها 
قد تخلق حاالت من التوتر. وقد 
البالد مؤخرا حوادث  شهدت 
عنف متكررة تقوم بها عناصر 
ميينية متطرفة ضد املهاجرين، 
وخاصة القادمني من القوقاز 

او يساعدونه، لذلك اصبحت هناك 
ضرورة لوضع حدود لألداء العاطل 
للحكومة التي يهيمن عليها حزب 
اهلل. وحول موقف قوى 14 آذار، 
انه كان يفترض  اعتبر شمعون 
ان يتخذ من قبـــل، الفتا الى ان 
فريـــق 14 آذار حـــاول ان يكون 
ايجابيا في تصرفاته وسياسته 
كي ال يتزعزع االستقرار في البالد. 
وأضاف: لكن عندما حصلت جرمية 
اغتيال اللواء احلســـن بوحشية 
كبيـــرة ال توصف كانـــت هناك 
ردة فعـــل، وهي توجـــب علينا 
اتخاذ موقف السيما ان احلكومة 
مقصرة في جميع امليادين أمنيا 
وقضائيا وسياســـيا واقتصاديا 
واجتماعـــي، مؤكـــدا ان قوى 14 
آذار ال ميكنهـــا أن تبقى صامتة 
أمام ما يجري. وتابع شـــمعون: 
يجب ان تسقط احلكومة، نحن ال 
نريد النزول الى الشارع والقيام 
بأعمال التكسير إلسقاطها، ولكن 
نريد اســـقاطها ضمن األطر التي 
الدستور والقانون«،  يسمح بها 
متهما النظام السوري بالوقوف 
وراء املشاكل والفوضى في لبنان. 
وحول مواقف النائب وليد جنبالط 
األخيرة، اعتبر شمعون ان جنبالط 
يتعرض لضغط من قبل حزب اهلل 
عبر سلسلة من املمارسات التي 

يقوم بها احلزب في اجلبل وعند 
مداخله، والتي كان آخرها تفجير 
ثالث سيارات في الشويفات قبل 
 LBC اطاللة جنبالط على محطة
األخيرة. وعن بقاء الرئيس جنيب 
ميقاتـــي على رأس احلكومة قال 
شمعون مليقاتي: »كلفنا خاطره، 
اذا كان يريد التفكير في مستقبل 
سياسي فعليه االستقالة، ويقول 
اعذروا ما شفتم مني، فأنا لم أعد 
أستطيع االســـتمرار في احلكم 
حتت الضغـــط الذي أتعرض له 
اليوم«. ورأى شمعون ان ميقاتي 
يتعرض لضغوط كبيرة من النظام 
الســـوري وحزب اهلل ليبقى في 
احلكم، الفتـــا الـــى ان أول ردة 
فعل له كانت بعد جرمية اغتيال 
اللواء احلسن وهي التوجه نحو 
االستقالة، مؤكدا انه عندما بدأت 
الضغوطات علـــى ميقاتي أجبر 

على البقاء في احلكومة.
وختم شمعون قائال مليقاتي: 
»عليه ان يبرهن ان عنده شـــيئا 
من الرجولـــة، ويقول انني بهذه 
الطريقة ال أستطيع احلكم، وأنني 

غير مستعد ان أتبعكم«.
الـــى  وكان شـــمعون نقـــل 
املستشـــفى اثر نوبة قلبية لكن 

وضعه مستقر اآلن.
بيروت ـ أحمد منصور  ٭

الوســـطى. وذكرت  وآســـيا 
وكالة أنباء »ريا نوفوستي« 
أن الشرطة ألقت القبض على 
25 رجال يرتدون رموزا نازية 
بالقرب مـــن محطة لقطارات 
األنفاق. وباملثل خرجت عشرات 
املظاهرات األخرى شارك فيها 
قوميون متشددون في أنحاء 
روسيا. وتزامنت املظاهرات مع 

»يوم الوحدة الشعبية« وهو 
عيد وطني في روسيا لالحتفال 
بطرد الغـــزاة الپولنديني من 
موسكو عام 1612 أي أن ذكرى 
العام احلالـــي هي الذكرى الـ 
400. وتوقف البالشـــفة عن 
االحتفـــال بها عـــام 1917 ثم 
أعادت احلكومة االحتفال عام 

.2005

دوري شمعون

)رويترز( الرئيس الروسي فالدميير بوتني في أول ظهور علني له بعد األنباء عن تدهور حالته الصحية   

جـــدة ـ أ.ش.أ: عقد خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز اجتماعا في جدة 
امس مع الرئيس الفرنســـى 

فرانسوا هوالند.
ومت خالل االجتماع بحث 
مجمل األحداث والتطورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وفي مقدمتها تطورات القضية 
الفلسطينية والوضع الراهن 
في ســـورية إضافة إلى آفاق 
التعاون بني البلدين الصديقني 
وســـبل دعمها وتعزيزها في 

جميع املجاالت.
وقلد خادم احلرمني الشريفني 
الرئيس فرانسوا هوالند قالدة 
امللـــك عبدالعزيز وهي أعلى 
وسام في اململكة ويتم منحها 
لقادة الدول الشقيقة والصديقة 

تقديرا لهم.
حضر االجتمـــاع وتقليد 
الوسام صاحب السمو امللكي 
األمير سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع واألمير 
خالد الفيصل أمير منطقة مكة 
املكرمة واألمير سعود الفيصل 
وزير اخلارجية واألمير أحمد 
بن عبدالعزيز وزير الداخلية 
واألمير مقرن بن عبدالعزيز 
املستشار واملبعوث اخلاص 
خلـــادم احلرمني الشـــريفني 
واألمير بندر بن سلطان بن 
عبدالعزيز رئيس االستخبارات 
العامة األمـــني العام ملجلس 

األمن الوطني.
مـــن جانبه، أكـــد هوالند 
مواصلة دعم بـــالده للثورة 
السورية والعمل على حماية 
املناطـــق التـــي مت حتريرها 
على أيدي املعارضة املسلحة 
في محافظـــة درعا، الفتا الى 
دعم فرنسا لسعي املعارضة 
إلى تشكيل  الرامي  السورية 

حكومة انتقالية.
وأشـــار إلى ضرورة قرار 
دولي حلماية املدنيني السوريني، 
موضحا في الوقـــت ذاته أن 

فرنســـا لعبت دورا مهما منذ 
اندالع الثورة في سورية.

وقـــال هوالنـــد »النظام 
السوري يسعى بكل الوسائل 
الى زعزعة األمن واالستقرار 
في لبنان«، مؤكدا أن فرنســـا 
تدعـــم لبنان واحلـــوار بني 
القوى السياســـية لتحقيق 

االستقرار.
الرئيـــس هوالند  وقـــال 
ان فرنســـا التزال متمســـكة 
بالعقوبات املفروضة على إيران 

بسبب برنامجها النووي.


