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أمير قطر يطالب إسرائيل

بخطوة نحو السالم تترافق مع »الربيع العربي«
خادم احلرمني: السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا

في خدمة األمتني العربية واإلسالمية
العربي الصاعد الذي صنع الثورات 
لم يقبل بظلم األقربني وحتداه فما 
بالك بظلم اآلخرين؟ وهل يتخيل 
أحد أن يقبل اجليل العربي الصاعد 
بقضية استعمارية مستمرة في 

بالده«؟!
أنه »ليس لدى  إلى  وأش����ار 
هذا اجليل عق����د نقص وال يرى 
بعالق����ة احملت����ل والواقع حتت 
االحتالل أمرا مقبوال وال يس����لم 
كما تس����لم دول العالم باحتكار 
إسرائيل للقوة والسالح النووي 
وغيره في منطقتنا ولكنه أيضا 
جيل راغب بتطوير بالده والعيش 
بسالم ورخاء ومساواة وندية مع 
الدول األخرى ويجب اس����تغالل 

هذه الفرصة«.
وق����ال ان االئتالف احلكومي 
في إسرائيل هو األكبر واألقوى 
ف����ي تاري����خ إس����رائيل وبذلك 
يكون رئي����س احلكومة بنيامني 
نتنياهو قد اسقط بنفسه احلجة 
اإلس����رائيلية املزمنة التي كانت 
تقول إن هشاشة الوضع االئتالفي 
احلكومي ال تس����مح باملرونة أو 

تقدمي أي تنازالت.
وأضاف انه »لو توافرت النوايا 
للس����الم ليس لرئيس احلكومة 
اإلس����رائيلية معارضة يخشاها 
واملطلوب منه أن يخطو خطوة 
جريئة طال انتظارها على الطريق 
املؤدي إلى السالم القائم على وقف 
االس����تيطان وحدود 1967 وحل 
الدولت����ني« معتبرا انه »ال ميكن 
إلسرائيل أن تعتمد بعد اليوم على 
صداقة حكام أطاحت بهم ثورات 
الربيع العربي وال يجوز لها أن 
تراهن على آخرين ضد شعوبهم 

وضد رأيهم العام«.

وارج���و التوفيق من الرب عّز 
وج���ّل ان يوفقن���ي مل���ا يحبه 
ويرضاه، خلدمة ديني ووطني 

وهذا اهم شيء عندي.
واشار امللك عبداهلل الى ما 
الس���عودية من نعم  تنعم به 
األمن واألمان والهدوء والسكينة 
واالس���تقرار، الفتا الى ان كل 
هذه النع���م التي انعم اهلل بها 
على اهل هذه البالد تستوجب 
الشكر واحلمد للمنعم سبحانه 

وتعالى.
ووجه خادم احلرمني حديثه 
الس���عوديني قائال  للمواطنني 
انكم اخوان، اخ���وان صحيح 
العربية واالس���المية،  لألم���ة 
الش���عب العربي السعودي اخ 
لهم، مخلص لهم، ال نرى فيهم 
اال االشقاء وارجو من اخواننا 
في االمة العربية واالسالمية ان 

يبادلونا نفس الشيء. العربية لن تنسى  الشعوب 
فلسطني متاما كما ال ننسى آالف 
األسرى الفلسطينيني في السجون 
اإلسرائيلية وأهل غزة احملاصرين 

من إسرائيل وغيرها«.
وتابع »لذلك على إس����رائيل 
أن تنتهز الفرصة لتلتزم بقواعد 
الش����رعية الدولية وأن تعترف 
العربية املش����روعة  باحلق����وق 
للشعب الفلسطيني وأن تنسحب 
الس����وري ومزارع  من اجلوالن 
ش����بعا اللبنانية وأن متتنع عن 
املمارسات التي تخلق وقائع متنع 
حتقيق السالم العادل في املستقبل 
مثل بناء املس����توطنات وتهويد 

القدس«.
وح����ذر من أن����ه إذا لم تفعل 
إس����رائيل ذلك »فسوف تفوتها 
فرصة السالم مع الشعوب فاجليل 

الدوحة � يو.بي.آي: دعا أمير 
قطر الش����يخ حمد بن خليفة آل 
ثاني امس إس����رائيل إلى انتهاز 
الفرص����ة التي أتاحه����ا »الربيع 
العرب����ي« لالعت����راف بحق����وق 
الشعب الفلسطيني واالنسحاب 
من مرتفعات اجلوالن السورية 

ومزارع شبعا اللبنانية.
وقال الش����يخ حمد في كلمة 
في افتتاح الدورة الثانية عشرة 
إثراء  الدوح����ة ومؤمتر  ملنتدى 
املس����تقبل االقتصادي للش����رق 
األوسط »كما ينشد الرأي العام 
العرب����ي احلري����ة للمواطن فهو 
ينشدها كذلك لألوطان وفلسطني 
هي آخر وطن عربي لم ينل إلى 
اليوم حريت����ه وحان الوقت كي 

ينالها«.
وأض����اف »الب����د ف����ي ه����ذا 
اخلصوص من استيعاب عميق 
ملغزى ذلك االهتمام الكبير الذي 
تبديه الشعوب العربية بالقضية 
الفلسطينية رغم انشغالها في ظل 
ثورات الربيع العربي باستقرار 

أوضاعها الداخلية«.
ورأى الش����يخ حم����د »ان����ه 
القضية  من اخلط����أ أن تت����رك 
الناحية  الفلسطينية معلقة من 
السياسية وعلى جدول األعمال 

الدولي.
فإرادة الش����عوب العربية لن 
تس����مح بذلك بع����د اآلن وأدعو 
إس����رائيل ال����ى أن تتخذ خطوة 
ايجابية من اجل السالم والعيش 

املشترك«.
وأضاف »كما أدعو من خالل 
ه����ذا املنتدى أن يراف����ق الربيع 
العربي ربيع للسالم العادل في 

الشرق األوسط.

أك���د خادم  � أ.ش.أ:  ج���دة 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز ان الس���عودية 
ملكا وحكومة وشعبا في خدمة 
االمت���ني العربية واالس���المية 
دون اي تفرق���ة وان الش���عب 
السعودي اخ وشقيق لكل العرب 

واملسلمني.
جاء ذلك خ���الل لقاء خادم 
احلرمني امس األول في جدة بوفد 
من العلماء واألمراء واملواطنني 
السعوديني يتقدمهم مفتي عام 
الس���عودية الشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ الذين قدموا التهنئة 
بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد 

احلكم.
وقال خادم احلرمني في كلمته: 
وأنا يا إخوان ما انا إال منكم وانا 
خادم لكم، خادم للصغير، خادم 
للكبير، وخادم للعالم االسالمي 
كله والعالم العربي دون تفرقة، 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيزأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أساطير يهودية عن مقبرة جبل الزيتون ورفض فلسطيني

رحيل املقرحي ومعه أسرار »لوكربي«

جناة ڤالو بلقاسم.. وزيرة مسلمة في احلكومة الفرنسية

معارض أردني يتنكر في شكل خروف اعتراضاً على الغالء

سلفيون تونسيون يغلقون حانتني ومينعون بيع اخلمر
تونس � د.ب.أ: قالت تقارير 
إعالمية امس إن سلفيني عمدوا 
في مدينة سيدي بوزيد التونسية 
إلى غلق حانتني تطبيقا ألحكام 
الشريعة اإلس����المية التي متنع 

شرب اخلمر.

ونقل����ت إذاعة محلية خاصة 
إن سلفيني في سيدي بوزيد التي 
كانت مهد الثورة التونسية أغلقوا 
أم����س األول حانتني ونقطة بيع 

للمشروبات الكحولية.
كما أغلق السلفيون كل احملال 

التي تبيع الثلج الغذائي في املدينة 
والذي عادة ما يستخدم لتبريد 

اخلمور.
وال يعرف ما إذا كانت السلطات 
األمني����ة في اجلهة ق����د تدخلت 
للس����ماح بفتح احملالت امس أم 

ال. وكان رئيس احلكومة املؤقتة 
حمادي اجلبالي تعهد فور تسلم 
حركة النهضة اإلسالمية احلكم مع 
شريكيها في االئتالف بأن السلطة 
لن تغلق احلانات املنتش����رة في 

البالد. 

القائمة العراقية: إجراءات سحب الثقة من املالكي بدأت
عواصم � وكاالت: أكد حيدر 
امل���ال املتح���دث باس���م القائمة 
العراقي���ة ان إجراءات س���حب 
الثقة عن رئيس الوزراء العراقي 
ن���وري املالكي ب���دأت بالفعل، 
مش���يرا الى وجود عمل حثيث 
من أجل ترتيب أوضاع احلكومة 
القادمة. وقال املال � في تصريح 
 � لراديو »سوا« األميركي أمس 
ان القادة السياسيني الكبار الذين 

اجتمعوا امس األول في النجف 
في منزل مقت���دى الصدر زعيم 
التيار الصدري قرروا تش���كيل 
خلية أزم���ة ومخاطبة االئتالف 
الوطني لتقدمي البديل عن املالكي. 
وأضاف املال قائ���ال ان »املالكي 
لم يترك اي مجال لعمل اصالح 
سياسي في ظل رئاسته للحكومة 
احلالية، ولذلك يجري العمل على 
قدم وساق من أجل التفاوض مع 

التحالف الوطني لتقدمي بديل عن 
الوزراء  املالكي لرئاسة مجلس 
باعتبارهم الكتلة األكبر حسب 
تفسير احملكمة االحتادية للمادة 

76 من الدستور«.
من جهة أخرى، استؤنفت أمس 
جلسات احملاكمة الغيابية لنائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
وع���دد من أف���راد حمايته بتهم 
تتعلق باإلرهاب رغم انسحاب 

هيئة الدفاع اخلاصة به.
وواصلت احملكمة اجلنائية 
العراقي���ة أمس االس���تماع الى 
شهود االثبات واالفادات املتعلقة 
بالقضية األولى ضد الهاش���مي 
الت���ي تتضمن ثالث جرائم قتل 
في قضية واحدة وتش���مل قتل 
موظف في دائرة األمن الوطني 
العراقي وضابط في وزارة الدفاع 

العراقية ومحاميه.

القدس التزال مقسمة بعد 45 عاماً على »توحيدها«

إخوان اجلزائر يقررون عدم املشاركة في احلكومة املقبلة
اجلزائر � يو.ب����ي.آي: قررت 
السلم اجلزائرية  حركة مجتمع 
»اإلخوان املسلمون« عدم املشاركة 
في احلكومة املقبلة بس����بب ما 
وصف����وه بالتزوير الذي ش����اب 
البرملانية األخيرة  االنتخاب����ات 
الس����لطة  التي ف����از فيها حزبا 
جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطني الدميوقراطي. وقال رئيس 
مكتب احلركة بالعاصمة وعضو 
مجلس الشورى محمد بوسعادي 
ل� »يونايتد برس انترناشونال« 
الس����احقة  أم����س »ان األغلبية 
ألعضاء مجلس الشورى قررت 
عدم مشاركة احلركة في احلكومة 
املقبلة« علما أن احلركة تشارك 

حاليا في حكومة رئيس الوزراء 
أحم����د أويحيى بأربع����ة وزراء. 
وأوضح بوسعادي ان قرار احلركة 
جاء بناء على نتائج االنتخابات 
البرملاني����ة »التي تطعن احلركة 
فيها بسبب التزوير الذي شابها«. 
وأوضح سلطاني الذي يعد حزبه 
املشارك في احلكومات املتعاقبة 
أكبر حزب إسالمي في اجلزائر ان 
السلطة قامت بخداعنا بخطاب 
الشفافية والتداول السلمي على 
احلكم، معتبرا ان »التزوير الذي 
ميز انتخابات 10 مايو 2012 الهدف 
منه إقصاء اإلسالميني من املشاركة 

في التعديل الدستوري«.
وقال »ان الس����لطة لم تكتف 

بالتزوير كم����ا جرى عليه األمر 
في انتخابات 2002 وقبلها 1997 
بل حول����ت أصوات جهات جلهة 
أخرى تخدمها«، معتبرا أن نتائج 
االنتخابات تكرس سياسة نظام 
احلزب الواح����د وتعكس رفضا 
للتحرر من عقلية املرحلة االنتقالية 
وتدوير السلطة الشعبية بشرعية 
التاريخ. ووصف سلطاني هذه 
النتائج ب�»سيناريو محكم الهدف 
منه غلق الباب أمام االس����الميني 
وأمام مش����اركتهم ف����ي التعديل 
الدستوري الذي سيجسده البرملان 

اجلديد«.
وق����ال »وكأنهم قال����وا لنا ال 
الدستوري  التعديل  نريدكم في 

املقبل، هو ضمان تفصيل دستور 
على املقاس بعيدا عن أبناء التيار 
اإلس����المي وكل من طالب بتبني 
النظ����ام البرملان����ي« متوقعا ان 
»الشعب سيقاطع االستحقاقات 
املقبلة ألنه ل����م يلمس التغيير 
املنشود من انتخابات 10 مايو«.

وهاج����م س����لطاني مراقبي 
الهيئات الدولية واالقليمية التي 
شاركت في االنتخابات قائال »ان 
غيابهم أفض����ل من حضورهم«. 
ورفض حتمي����ل »تكتل اجلزائر 
اخلض����راء« الذي يض����م حزبه 
النهض����ة واإلصالح  وحركت����ي 
مس����ؤولية ضعف النتائج التي 

حققها في االنتخابات.

حيف����ا � العربية.نت: تعتبر 
املقبرة اليهودية الواقعة في منطقة 
جبل الزيت����ون في القدس األهم 
واألكبر بالنس����بة لإلسرائيليني 
واليهود عامة من بني كل املقابر 

اليهودية في العالم.
وال يقتصر الدفن باملقبرة على 
اليهود داخل إسرائيل، فقط ولكن 
هناك يهودا ف����ي مختلف أرجاء 
العالم يوصون بدفنهم في هذه 
املقبرة بسبب معتقدات دينية. 
ويدفع بعض اليهود أمواال طائلة 

لشراء قبور بها.
وتقع مقبرة اليهود في جبل 
الزيتون على مساحة أرض تقدر 
بنحو 250 دومنا، ش����رق احلرم 
القدسي الش����ريف، ودفنت فيها 
شخصيات يهودية معروفة منها 

دافيد بن غوريون.
ويدعي اإلسرائيليون أن فيها 

نح����و 70 ألف قبر، وأن تاريخها 
يعود إلى نحو 3000 عام، ويقولون 
إنها حتوي »قبورا حلاخامات كبار 
وحتى ألنبي����اء«، وهي ادعاءات 
يرفضها الفلسطينيون. وحسب 
املعتقدات الدينية اليهودية، فإن 
»موتى اليهود سيقومون من هذا 
املكان«. وتشهد هذه املقبرة، التي 
باتت أشبه مبستوطنة إسرائيلية 
كبيرة تقوم عل����ى أرض وقفية 
إسالمية، انخفاضا كبيرا في أعداد 
من يطلبون الدفن بها، وذلك بسبب 
بعض التعقيدات األمنية واخلوف 
من اعتداءات فلس����طينية على 
املشيعني أو على املقبرة نفسها.

وس����بق أن اعتقلت ش����رطة 
إسرائيل عددا من الفلسطينيني، 
بينهم ع����دد كبير من القاصرين 
املقدسيني اتهمتهم بإلقاء حجارة 
باجتاه س����يارات املش����يعني أو 

تشويه القبور وشواهدها والنصب 
التذكارية في املقبرة، وهو األمر 
الفلسطينيون نفيا  الذي ينفيه 
قاطعا. وأش����ارت نتائج مس����ح 
إسرائيلي إلى أن 3500 إسرائيلي 
دفنوا في املقبرة منذ عام 2000، أي 
بانخفاض بلغ 50% مقارنة بالعقود 

األولى عقبت حرب 1967.
وج����اء في تقري����ر لصحيفة 
»يس����رائيل هيوم« أن األش����هر 
إلى األذهان فترة  األخيرة تعيد 
االنت����داب البريطاني، حيث كان 
البريطاني����ون حتى ع����ام 1948 
يسمحون لليهود بدفن موتاهم 
مرتني في األسبوع حتت احلراسة 
في تلك املقبرة، مش����يرة إلى أن 
»العائالت التي تريد أن تدفن أحد 
أفرادها في املقبرة أو التي تريد 
زيارة قبور أقربائها حتتاج إلى 
حراسة، وهناك عائالت أخرى كانت 

معنية بدف����ن موتاها في املقبرة 
في جب����ل الزيتون لكن األحداث 
دفعتها لتغيير اختيارها والتوجه 
للدفن في املقبرة املتواجدة غرب 

املدينة«.
ونصبت السلطات اإلسرائيلية 
ف����ي األع����وام األخي����رة 123 آلة 
تصوير عل����ى جبل الزيتون في 
نقاط مختلفة ألهداف أمنية، كما 
قامت الشرطة اإلسرائيلية بإقامة 
مركز له����ا داخل املقبرة، وجلأت 
لالستعانة باملستعربني وطواقم 
من جه����از »الش����اباك« وحرس 

احلدود من أجل حمايتها.
ويتوقع مراقبون أن تشكل هذه 
املقبرة، املقامة على أرض وقفية 
إسالمية، ذريعة إلسرائيل لإلبقاء 
على القدس عاصمة موحدة لها، 
في حال كانت هناك أي محاوالت 

لتسوية مستقبلية.

أ.ف.پ: احتفلت   � الق���دس 
اسرائيل امس ب� »يوم القدس« 
في ذك���رى »توحي���د« املدينة 
املقدسة، لكن بعد 45 سنة على 
احتالل قسمها الشرقي اليزال 
التباين بني الشطرين اليهودي 

والعربي صارخا.
وكان���ت اس���رائيل احتلت 
القدس الشرقية خالل احلرب 
االسرائيلية � العربية في يونيو 
1967 ثم ضمتها معلنة املدينة 
»عاصمته���ا االبدية واملوحدة« 
في قرار لم تعترف به االسرة 

الدولية ابدا.
وال يفصل جدار بني شطري 
املدين���ة لك���ن الفلس���طينيني 
الذين يريدون القدس الشرقية 
عاصمة دولتهم املقبلة، يشكون 
من ظروف عيش���هم التي هي 
ادنى م���ن تلك التي يحظى بها 

االسرائيليون.
القدس، تس���ير  ففي غرب 
حاف���الت جديدة مجه���زة بآلة 
بيع تذاكر على جادات محاطة 
مبس���احات خض���راء وجتمع 

النفايات بانتظام.

وفي شرق القدس يتم احراق 
النفايات في مكبات تفوح منها 

روائح نتنة.
اما املدارس فمكتظة ويوزع 
التالمي���ذ على ع���دة حصص 
دراس���ية ونتيجة ذلك يلعب 
اوالد على الطرقات خالل قسم 

كبير من النهار.
ويق���ول زي���اد احلم���وري 
احملام���ي الذي يت���رأس مركز 
القدس للحق���وق االجتماعية 
واالقتصادية »يكفي التنزه 10 
دقائ���ق في ش���رق القدس و10 
دقائق في االحياء )اليهودية( 

للمدينة ملالحظة الفرق«.
واكد محم���ود خويس )39 
عام���ا( الذي يعي���ش في جبل 
الزيتون انه لم ير سيارة لشبكة 
الطرقات ف���ي حيه الى ان اقام 
مستوطنون يهود في اجلوار.

واضاف »ان الطرقات ال بأس 
بها مقارن���ة بتلك في مخيمات 
الالجئني، لك���ن االمر مختلف 
متاما في ح���ي رحافيا« الراقي 
في القدس الغربية، مشيرا الى ان 

الضرائب البلدية هي نفسها.

وبحس���ب منظمة احلقوق 
املدنية في اس���رائيل، ال ميكن 
للفلسطينيني ان يبنوا اال على 
17% من االراض���ي الواقعة في 
الشرق، حيث تخصص مساحات 
كبيرة لتشييد حدائق عامة او 

مستوطنات يهودية جديدة.
ومن مجمل تراخيص البناء 
التي اصدرتها البلدية بني عامي 
2005 و2009، فقط 13% اعطيت 

للفلسطينيني.
وبحس���ب منظمة احلقوق 
املدني���ة في اس���رائيل مت بناء 
حوال���ي 20 الف منزل من دون 
تراخيص في القدس الشرقية ما 
يطرح مشكلة جدية على مستوى 

البنى التحتية واخلدمات.
وردا على سؤال ل� »فرانس 
برس«، قالت نعومي تس���ور 
مس���اعدة رئيس بلدية القدس 
نير بركات ان البلدية خصصت 
موازنة بقيمة 103 ماليني يورو 
لشق طرقات وشبكة مواصالت 

لالحياء العربية واليهودية.
واضافت »امله���م ان يرغب 
الناس في العيش هنا وارسال 

اوالدهم الى املدرسة«.
واوضحت »االمر ال يتعلق 
بوضع مدينة القدس مستقبال«، 
آخ���ذة عل���ى االدارات العربية 
مقاطعته���ا للبلدي���ة وبالتالي 
حرمان نفس���ها من احلصول 

على حصص من املوازنة.
ورفض ممثل حزب ميريتس 
)يس���ار علماني( في املجلس 
البلدي مئير مارغاليت هذه احلجة 

متهما البلدية بالتمييز.
وقال »لقد استثمرت البلدية 
العام املاضي 477 مليون شيكل 
)98 مليون يورو( في الشرق اي 
10% فقط من اجمالي موازنتها 
وقيمتها 4.7 مليارات ش���يكل 

)965 مليون يورو(«.
البلدية »ان  وفي رأيه، تريد 
جتعل حياة الفلسطينيني صعبة 

ليقرروا طوعا مغادرة املدينة«.
وردا على سؤال حول الفارق 
في التعامل بني شطري القدس 
قال »اجلواب بس���يط للغاية 
يكفي تقسيم املدينة، انه السبيل 
الوحيد لتسوية مشكلة القدس 

ونقول ذلك منذ 45 عاما«.

طرابلس � رويترز: قال شقيق 
عبدالباس����ط املقرحي املدان في 
قضية تفجير طائرة فوق لوكربي 
باسكوتلندا عام 1988 والتي قتل 
فيها 270 شخصا إن شقيقه توفي 

امس عن 60 عاما.
وقال ش����قيقه عبداحلكيم ل� 
»رويترز« امس إن حالته الصحية 
تدهورت سريعا ليلة أمس األول. 
واضاف انه توفي في منزله بينما 

كانت حتيط به اسرته.
وتاب����ع انه كان واهنا لدرجة 
انه ل����م يتمكن من التفوه بكلمة 
قبل وفاته وان اس����رته تريد ان 

يعرف الناس انه بريء.
وأدين املقرح����ي في تفجير 
التابعة لش����ركة بان  الطائ����رة 

وجدت جناة ڤالو بلقاس����م � 
الفرنس����ية اجلنس����ية املغربية 
األصل � نفسها في مقدمة املشهد 
السياسي الفرنسي٬ بعد انضمامها 
الرئيس االشتراكي  إلى حكومة 
اجلديد فرنسوا هوالند، لتصبح 
أصغر الوزراء سنا بعمر ال يتجاوز 
ال� 34 تتولى حقيبة حقوق املرأة 
والناطقة الرسمية باسم احلكومة 

الفرنسية.
وتع����د املهاجرة ذات األصول 
املغربية والتي لم يسبق أن كانت 
لها جتربة وزارية س����ابقة، أول 
عضو في حكومة فرنسية٬ ينتمي 

مولدا وأبوة إلى املغرب.
بلقاسم مهاجرة مسلمة، غادرت 
وهي في الرابعة من عمرها بلدتها 
بني ش����يكر في منطقة الناطور 
ش����مال املغرب والتحقت بأبيها 

العامل املهاجر في فرنسا.
وأمضت بلقاسم عشر سنوات 
من النضال داخل احلزب االشتراكي 
وتولت مسؤوليات محلية٬ لتجد 
نفسها في صدارة املشهد السياسي 
إلى  الفرنس����ي٬ بعد انضمامها 
حكومة الرئيس االشتراكي اجلديد 

فرنسوا هوالند.
وكانت بلقاسم ناطقة رسمية 

في مشهد غريب خرج معارض 
أردني متنكرا في مالبس على شكل 
خروف وحمل يافطة كتب عليها 
انا الشعب االردني؛ اعتراضا على 
ارتفاع االسعار، هذا االعتصام الذي 
نفذته تنسيقية احزاب املعارضة 
لرفض رفع االسعار مت امام دار 

رئاسة الوزراء.
وأث���ار اقدام الناش���ط على 
ارتداء هذا اللباس استياء العديد 
م���ن املارة ف���ي املنطقة، الذين 
توقف���وا بالقرب من االعتصام 

لالطالع عليه.
في هذا الوقت وجه املفوض 

العام في املركز الوطني حلقوق 
اإلنسان في االردن موسى بريزات 
انتقادات عنيفة للحكم امللكي في 
البالد وانتقد ما يعرف ب� »املكارم 
امللكية« التي مينحها امللك عبداهلل 
الثاني لشعبه معتبرا ان احلقوق 

ال تقدم كمكارم.

وقال بري����زات خالل لقاء مع 
عدد من ممثلي مؤسسات املجتمع 
املدني امس االول ان »الناس لهم 
حق����وق وليس مكارم.. وإذا أراد 
الديوان امللكي ان يقدم شيئا فهذا 
شأنه ولكن ال أن ينتظر املواطن 

مكارم«.

أميركان في الرحلة 103 القادمة 
م����ن لندن الى نيوي����ورك في 21 

ديسمبر 1988.
وقتل جميع من كانوا على منت 
الطائرة وعددهم 259 باالضافة 
الى 11 ش����خصا في بلدة لوكربي 
االس����كوتلندية ج����راء احلطام 

املتساقط من الطائرة.
وسجن في اسكوتلندا واعادته 
السلطات االسكوتلندية الى ليبيا 
ألسباب انسانية عام 2009 ألنه 
لم يكن متوقعا ان يبقى على قيد 

احلياة سوى لشهور.
واغضب القرار كثيرا من أقارب 
أميركيا  الضحايا وبينه����م 189 
وانتقدته االدارة األميركية. وضغط 
الساسة األميركيني من  عدد من 

باسم سيغولني رويال � املرشحة 
االش����تراكية للرئاسة الفرنسية 
العام 2007 � والتي خسرت امام 
اليمني احملافظ نيكوال  مرش����ح 

ساركوزي.
وظهرت جناة الى األضواء بعد 
أن أقر احلزب االشتراكي عملية 
املبدئية، جريا على  االنتخابات 
املمارسة األجنلوسكسونية في 
الوالي����ات املتح����دة األميركية، 
وبعد أن متكن فرنس����وا هوالند 
الذي ترك منصب س����كرتير عام 
احل����زب االش����تراكي بعد خدمة 
دامت 11 عاما من تفجير املفاجأة 
والفوز باالنتخابات املبدئية، اختار 
هوالند السياسية الشابة كناطقة 
باسمه أثناء حملته االنتخابية التي 
قادت خطاه الى مواجهة شرسة 
مع س����اركوزي وتوجها بالفوز 
مبنص����ب رئيس اجلمهورية في 
6 اجلاري. حتمل هذه املرأة ذات 
الشعر القصير شهادة في القانون، 
كما أنها التحق����ت بكلية العلوم 
السياسية، إحدى أهم اجلامعات 
التي تصنع القيادات في فرنسا.
ترش����حت وانتخب����ت نائبة 
وممثل����ة للح����زب االش����تراكي 
ألب. وبدأت  ال����رون  في منطقة 

اجل تسليمه للواليات املتحدة.
وكان املقرح����ي محتجزا في 
س����جن ببلدة جرينوك في غرب 
اس����كوتلندا بعدما حوكم وادين 
ف����ي التفجير مبوج����ب القانون 
االسكوتلندي في محاكمة جرت 

في هولندا.
وابلغ املقرحي »رويترز« في 
اكتوبر انه جرت املبالغة في دوره 
في الهجوم وان احلقيقة بشأن ما 

حدث بالفعل ستظهر قريبا.
ونفى املقرحي اي دور للزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي في 
التفجي����ر وفيما يش����تبه بأنها 
انتهاكات حلقوق اإلنسان في بالده 
القذافي ومقتله في  قبل سقوط 

انتفاضة شعبية العام املاضي.

السياسية في  بلقاس����م حياتها 
مدينة ليون، حيث حظيت بدعم 
رئيس بلديتها االشتراكي جيرار 
كولومب، وخسرت في االنتخابات 
التشريعية في العام 2007 منصبها 
اليميني دومنيك بيربن  لصالح 
الذي كان وزيرا للعدل في حكومة 
الرئيس الفرنس����ي األسبق جاك 
ش����يراك. حظيت جناة بترشيح 
احلزب االش����تراكي مرة أخرى 
خل����وض معرك����ة االنتخاب����ات 
الدائرة  املقبلة في  التش����ريعية 
نفس����ها في مدينة ليون إال أنها 
آث����رت تكريس وقته����ا للوزارة 

وللحكومة.
وكم����ا تعه����د أثن����اء حملته 
االنتخابية بأن تتس����اوى املرأة 
ف����ي توزي����ع احلقائب  بالرجل 
الوزارية، وفى الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هوالند بوعده فتوزعت 
احلقائب احلكومية مناصفة بني 
الرجال والنس����اء )17 رجال و17 
امرأة(. وفي أول حديث لها بعد 
تش����كيل احلكوم����ة، قالت جناة 
»نحن لس����نا هنا فق����ط إلدارة 
البل����د ب����ل إلج����راء إصالحات، 
وإلغاء االمتيازات ولتحسني حياة 

الفرنسيني«.

عبدالباسط املقرحي

جناة ڤالو بلقاسم




