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الرئيس عباس اثناء لقائه القنصل الفرنسي العام في رام اهللا امس.        (تصوير: ثائر غنايم)

 الرئيس يستقبل القنصل الفرنسي العام 
رام اهللا - وفــا- اســتقبل الرئيــس محمود عباس، مســاء 
امس الجمعة، بمقر الرئاســة في مدينة رام اهللا، القنصل 

الفرنسي العام فريدريك ديزنيو.

وأطلع سيادته القنصل الضيف على آخر مستجدات العملية 
السلمية، والجهود المبذولة إلحياء عملية السالم المتعثرة 

بسبب التعنت اإلسرائيلي.

الكمنجاتي يواصل احتفاالته بعيد الموسيقى في فلسطين
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - توفيق 
فنانيــن  خمســة  عــزف  العيســى- 
مقطوعات موسيقية غربية وشرقية 
في قاعة كنيسة الكويكرز بمدينة رام 
اهللا، ضمن احتفاالت عيد الموســيقى 
الــذي تقيمه فرقــة الكمنجاتي للعام 
الســادس على التوالــي في األراضي 
الكمنجاتي  الفلســطينية، ويواصــل 
تقديــم عروضــه الموســيقية والتي 
بدأت في العاشــر من الشــهر الجاري 
الرابــع والعشــرين  ويســتمر حتــى 
مــن ذات الشــهر، ويشــمل البرنامج 
عــددا من المدن والقــرى والمخيمات 
الفلسطينية، مجسدين الهدف والغاية 
مــن هــذه التظاهرة العالميــة والتي 
تقول بإمكانية وجود الموســيقى في 
كل مكان وعــدم حصرها في أماكن 
معينــة أو تقليدية، على حد قول لينا 
بخاري المنســقة االعالمية للجمعية، 
وتضيف البخاري بأن أحد أهداف هذه 
التظاهــرة هي أن تصل الموســيقى 
لــكل النــاس فالموســيقى باختالف 
أســاليبها اال انها تلتقــي وقادرة على 
الجمع بين البشــر بمختلف عقائدهم 

ولغاتهم وأعراقهم.

وعن التفاعل مع الجمهور الفلسطيني 
تعتبر البخــاري بأن الموســم ما زال 
في بدايتــه ومع ذلك فهــي متفائلة 
من كــم الحضور الضخم وخاصة في 
أماكن ال يتوقع حتــى نجاح االحتفال 
فيها كبعض القرى والمخيمات، وترى 
بان التجربة ليست قابلة للنجاح فقط 
في مدينة رام اهللا والتي غدت مركزا 
للكثيــر من الفنــون ولكــن المعادلة 
هي كلمــا خرجت الــى مناطق أخرى 
كلما تفاجأت بكــم الحضور وايجابية 
التفاعــل. ويذكر أن فكــرة االحتفال 
«بعيد الموسيقى « تعود إلى الحكومة 
الفرنسية التي أطلقت مبادرة في العام 
1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقى 
في عيد الموســيقى» ليتم االحتفال 
به فــى كافــة أرجاء فرنســا يوم 21 
حزيران من العام نفســه، و بمشاركة 
آالف الموسيقيين المحترفين والهواة 
في فرنسا، وسرعان ما تجاوزت هذه 
المبادة حدود فرنســا لتصبح مناسبة 
عالمية لالحتفال السنوي بالموسيقى 
فــى عدد كبير من دول العالم، والتي 
الفنيــة  المهرجانــات  تشــهد مئــات 
والموســيقية والعــروض الميدانيــة 

في العالم.
نيــة  نكفو ا لفر ا ل  و لــد ا نــت  كا و
والمتوســطية أول المشــاركين فيها، 

بينما بدأت البلدان العربية المشاركة 
في هذا االحتفال منذ ما يقرب من 15 
عاما، وسرعان ما تحولت إلى احتفالية 

عالمية ومناسبة لتبادل الثقافات في 
أكثــر من مائتي بلد في قارات العالم 

الست.

احدى الفنانات في العرض

وزارة الثقافة تنعى الشاعر الكبير يوسف الخطيب
رام اهللا - الحياة الجديدة- نعت وزارة الثقافة الشاعر  الكبير 
يوسف الخطيب الذي وفاته المنية امس االول الخميس في 

العاصمة السورية دمشق.
  وقالت سهام البرغوثي وزيرة الثقافة:  انه برحيل الشاعر 
الخطيب تفقد الحركة الثقافية الفلسطينية علماً بارزاً من 
اعالمها  الذين  ســاهموا على المستويين العربي والدولي 

في رفع اسم فلسطين عاليا واسسوا ورسخوا قيم الثقافة 
الوطنية األصيلة.

 كما تقدمت البرغوثي لعائلة الشــاعر والمناضل الخطيب 
وألصدقائــه وللحركــة الثقافيــة الفلســطينية  بتعازيهــا 
ومواســاتها  لرحيل مثقف ومناضــلٍ عرف بعطائه وعرف 

بعشقه لفلسطين الذي عاش ومات من أجلها.

المبادرة الوطنية تحيي ذكرى تأسيسها بمسيرات مناهضة لالستيطان
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - أحيت حركة المبادرة الوطنية 
الفلسطينية الذكرى التاسعة لتأسيسها من خالل المشاركة 
في مسيرات شعبية نظمت ضد الجدار واالستيطان في عدة 
مناطــق بالضفة من بينها نعلين وبلعين وجورة الشــمعة 
التي اصيــب فيها عدد من المشــاركين من بينهم اعضاء 

من المبادرة جراء اعتداء االحتالل عليهم.
واكــد امين عــام الحركة الدكتور مصطفــى البرغوثي ان 
ذكرى تأسيس المبادرة الوطنية تأتي في وقت تواجه فيه 
قضيتنا الوطنية هجمة اســرائيلية غير مسبوقة ويخوض 
شعبنا معركة الوجود مع االحتالل في ظل محاوالت حكومة 
نتنياهــو الرامية الى تصفية قضيتنا الوطنية واســتبدال 
فكرة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بحكم ذاتي هزيل 

وتنكرها لحقوق شعبنا في الحرية واالستقالل. 
واضاف ان الحركة سعت كقوة ديمقراطية الى انشاء قيادة 
وطنية موحدة، وتبني استراتيجية وطنية تجمع ابناء شعبنا 
في الوطن والشــتات وتوحدهم خلف هدف واحد هو انهاء 

االحتالل وتحقيق الحرية واالستقالل وعودة الالجئين. 
واوضــح البرغوثي ان المبادرة الوطنية عملت على انتزاع 
زمام المبادرة من االحتالل، وسعت الى انهاء حالة االنقسام 

التــي أضعفت الموقف الفلســطيني والحقــت ضررا فادحا 
بمشروعنا الوطني. 

واكــد ضــرورة اســتعادة الوحــدة الوطنية وتنفيــذ اتفاق 
المصالحة والتصدي للمحاوالت الخارجية الرامية الى افشاله 

خاصة من قبل اسرائيل. 
ودعا الى اســناد شــعبنا ومقاومته الشــعبية والعمل على 
تخفيــف االعبــاء عن الفئــات الفقيــرة والمهمشــة ودعم 
المواطنين ومناطق الجدار واالستيطان والمناطق المهمشة 

مثل البلدة القديمة من الخليل والقدس المحتلة. 
وشــدد البرغوثــي على ضرورة تبني اســتراتيجية وطنية 
تجمع ما بين المقاومة الشعبية وتعزيز صمود المواطنين، 
واســتنهاض حركــة التضامــن الدولية، وتحقيــق الوحدة 

الوطنية وانشاء قيادة وطنية موحدة. 
واضــاف ان من حقنا التوجه الى االمــم المتحدة لالعتراف 
بالدولــة الفلســطينية على حــدود 67 وعاصمتها القدس 
بعد ان اوصدت اســرائيل كل االبواب امام السالم العادل 
والشــامل النهاء اطول احتالل فــي التاريخ الحديث وازالة 
نظــام االبارتهايــد والفصــل العنصري الذي أنشــأته في 

االراضي المحتلة.

جمعية السالمة الخيرية تقيم حفل ختام مشروع 
الدعم النفسي واالجتماعي لمبتوري االطراف

غزة - قامت ادارة جمعية الســالمة الخيرية بتنفيذ الحفل 
الختامــى لمشــروع الدعم النفســي واالجتماعي لمبتورى 
االطراف فى قطاع غزة وذلك بالتعاون مع شــركة ساستك 
للتطوير واالستشارات. وحضر االحتفال د.محمد المقادمة – 
عضو مجلس ادارة جمعية السالمة الخيرية – واالستاذ خليل 
مقداد – ممثل شــركة ساســتك – ولفيف من الشخصيات 
االعتباريــة وعدد مــن الجهات المانحــة العاملة فى مجال 
االعاقة فى قطاع غزة والجرحى المبتورين المشاركين فى 

البرنامج من مختلف محافظات قطاع غزة. 
وبدات فعاليــات الحفل بالقران الكريم والســالم الوطنى 
الفلســطينى , حيث ســاهم عدد من الجرحى المشاركين 
فى البرنامج بجملة من الفعاليات والفقرات خالل االحتفال, 
حيــث قام عدد منهم بتنفيذ مــا تعلموه من خالل برنامج 
الدعم النفســي من فقرات االســكتش المسرحى وفقرات 

الشعر والفقرات الفنية األخرى. 
وتحدث الجريح الكفيف زكريا العدينى من سكان محافظه 
الوسطى والذى اصيب ايضا ببتر فى يديه عن شكره الكبير 
لجمعية السالمة الخيرية التى تساهم منذ اللحظة االولى 
الصابته وحتى هذه اللحظه بمتابعة جرحاها وتقديم كافة 

الخدمة الالزمة لهم لتسهيل مهمام حياتهم. 

وتطرق د.المقادمة الى نشأة جمعية السالمة الخيرية وعن 
االمكانــات التى تتمتــع بها بان لديها اكبــر قاعدة بيانات 
تخص الجرحى فى قطاع غزة , كما اعرب عن شكره العظيم 
لكل من صندوق األوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي 
لالنماء االقتصــادى واالجتماعي على ثقتهم الكبيرة التى 
منحونا اياها جراء تمويلهم الكريم لهذا المشروع ومشروع 
الكراسي الكهربائية المتحركة والبالغ قيمتها 100 الف دوالر 
اميركى , كما اعرب عن عظيم امتنانه لشركة ساستك على 

ادارتها لهذا المشروع بكفاءة عالية.
وقــال ا. خليــل مقداد – ممثل شــركة ساســتك – ان هذا 
المشروع تم تنفيذه بناء على الخطة واالهداف التى رسمتها 
جمعية السالمة الخيرية خالل تقديمهما المشروع للشركة 
, واشــار مقداد بانه بفضل اهللا تــم تحقيق النتائج المراد 
تحقيقهــا من المشــروع وذلك من خالل تخفيض نســبه 
الضغوط النفســية التى كان الجرحــى يعانون منها , وتم 
تحليل النتائج عبر اخصائيين وبرامج التحليل االحصائي. 
وفــى ختــام الحفل تــم توزيع الشــهادات علــى الجرحى 
المشاركين بالمشروع , والمشرفين الذين تابعوا البرنامج 
, كما قدمت جمعية الســالمة الخيرية درع تكريم لشركة 

سباق جري لألطفال في شوارع ساستك على جهودها المبذوله النجاح هذا المشروع. 
مخيم البرج الشمالي بلبنان

 مخيم البرج الشــمالي (لبنان)- وفا- أقام ناديا «الجليل» و»اإلخاء» في مخيم 
البرج الشمالي جنوب لبنان، امس الجمعة، سباق جري لألطفال، لمناسبة نهاية 

العام الدراسي. 
وانطلق عشــرات األطفال الفلســطينيين واللبنانيين في أزقة وشــوارع مخيم 
البرج وهم يصرخون «ال تهجير ال توطين بدنا العودة إلى فلسطين»، حيث كان 

بانتظارهم أمام نادي «اإلخاء» األهالي واللجان المنظمة للسباق.
 وفاز بالمراكز األولى األطفال: محمد تيسير خضر، ومصطفى شوفاني، ومحمد 

ادريس، وحسن عوض. 
وقــال نائــب رئيس االتحاد الفلســطيني لكرة القدم في لبنــان وعضو اللجان 
الشعبية لمخيمات صور محمد رشيد أبو رشيد إنه «يجب علينا العمل والتواصل 

مع أطفالنا لكي نرسخ في عقولهم أن فلسطين أغلى من أي شيء.
 وقد أثبتت التجارب أن أطفالنا هم رموز المســتقبل الفلســطيني وعلينا دائما 
أن نعلمهم ما هي فلســطين وما هو الوطــن، وأن دماءنا رخيصة أمام األرض 

والكرامة».

الرئيس يطالب االتحاد
وأضاف «لكن نحن لم نسمع منها أنها تعارض الذهاب إلى األمم المتحدة، ولكن 
أيضا لم نسمع منها أنها تؤيد الذهاب إلى األمم المتحدة، لكن على األقل بقي 

الحوار مفتوحا معهم وسيكون على أكثر من مستوى حول هذه المسألة».
وأوضح عريقات ان «الرئيس أكد أن موقف الجانب الفلســطيني هو اســتئناف 
عملية السالم عندما نسمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي يتحدث عن دولتين ويقبل 

هذا المبدأ ويوقف االستيطان خاصة في مدينة القدس».
وفيمــا يتعلق بقضية المصالحة، أشــار عريقــات إلى أن الرئيــس أكد للوزيرة 
اشــتون ان المصالحة الفلســطينية هي الطريق لمبدأ حل الدولتين على حدود 
عام 1967، وأنه ال يمكن لعملية السالم أن تنجح دون تحقيقها، وهي الطريق 

إلى صندوق االقتراع».
وقال: «كذلك أشــاد الرئيس بالحضور الكبير من قبل ســفراء االتحاد األوروبي 
لحفل توقيع المصالحة الذي تم في القاهرة، حيث كان هناك أكثر من 10 سفراء، 

والرئيس شكر البارونة اشتون على ذلك».
وأضــاف: «أكــد الرئيــس ان الحكومة الفلســطينية الجديدة لــن تكون حكومة 
محاصصة بل ســتكون مكونة من شــخصيات مستقلة (تكنوقراط)، وبرنامجها 
ســيكون برنامجه، وستعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير لالنتخابات 
الرئاسية والتشريعية، وستقوم منظمة التحرير بعقد انتخابات المجلس الوطني 

في نفس الوقت».
وكان وزير الخارجية االســرائيلي افيغدور ليبرمان وآشتون اكدا في وقت سابق 
أمس انهما اختلفا خالل لقاء في القدس بشــأن امكانية العودة الى المفاوضات 

مع الفلسطينيين.
وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها االذاعة العامة ان فرص استئناف المفاوضات 

المباشرة قبل ايلول «معدومة».
من جهتها، قالت آشــتون في بيان «ندرك ان أيلول يقترب بســرعة (...) المهم 

للجانبين هو العودة الى طاولة المفاوضات».
واكــدت خالل لقائهــا مع ليبرمان «نظــرا لحوادث الربيع العربــي وبعد خطاب 
الرئيــس (األميركي) باراك اوباما، اصبح اليوم أكثر الحاحا بدء مفاوضات جدية 

ودفع عملية السالم قدما».
من جهته، هدد ليبرمان خالل اللقاء بالغاء كل االتفاقات مع الفلســطينيين اذا 

طالبوا بانضمام دولة فلسطينية الى األمم المتحدة.
ونقلت االذاعة العامة عن ليبرمان قوله ان «اعالنا احادي الجانب لدولة فلسطينية 
يعني نهاية االتفاقات التي ابرمت في الســنوات الـ 18 الماضية واســرائيل لن 

تكون مرتبطة بهذه االتفاقات».
وتنوي القيادة الفلســطينية طلب انضمام دولة فلســطينية بحدود 1967 الى 
األمم المتحدة من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول في غياب أي 

آفاق للتفاوض مع اسرائيل.
وقال ليبرمان ان «مبادرة من هذا النوع ستشكل انتهاكا التفاقات اوسلو الموقعة 

في عام 1993 والتي ستلغى بذلك».
اال ان ليبرمــان اكد في الوقت نفســه ان «فرص اســتئناف مفاوضات مباشــرة 
معدومة». وحمل وزير الخارجية االســرائيلي بعنف على الرئيس عباس واتهمه 

بأنه «ال يريد السالم بل المواجهة» حسب قوله.
وسيستقبل رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو آشتون غدا.

وتأتي زيارة اشــتون بعد أيام على توجيهها رسائل الى وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي الفــروف ونظيرته األميركيــة هيالري كلينتون واألميــن العام لألمم 
المتحــدة بــان كي مــون. ودعت اشــتون في رســائلها الى «بــادرة قوية» من 
جانب اللجنة الرباعية حول الشــرق األوســط قبل الصيف، بعد اقتراب الرئيس 
االميركي من المواقف االوروبية خصوصا حول نقطة حدود الدولة الفلسطينية. 
وتضــم اللجنة الرباعيــة الواليات المتحدة وروســيا واالتحــاد االوروبي واالمم 

المتحدة. 

فياض يشدد على اهمية
العناصر التي تضمنها اإلعالن األوروبي يشــكل معيارا لمدى جديتها في إحياء 
العملية السياسية لتمكينها من تحقيق األهداف المرجوة منها، وعلى نحو يضمن 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، 
بما فيها القدس الشرقية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة 

دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
واستعرض رئيس الوزراء، خالل اللقاء، آخر تطورات األوضاع السياسية، والجهود 
التي تبذلها الســلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزيــة الوطنية إلقامة دولة 

فلسطين المستقلة.
وشــدد فياض على أهمية اإلسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة 
التوافق الجديدة، وتمكينها من أن تتحمل مســؤولياتها في قطاع غزة والضفة 
الغربية، وبما يضمن اإلســراع في إعادة الوحدة للوطن، كعنصر حيوي وفاعل 
للتقدم نحو استكمال كافة عناصر الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، ونحو وفاء 
المجتمع الدولي باســتحقاق ايلول وتنفيذ التزاماته السياسية والقانونية إللزام 
إسرائيل بإنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين 

المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية على حدود عام 1967، كما شــدد على 
ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وبما يمكن الســلطة الوطنية من البدء في 

تنفيذ برامجها إلعادة إعمار القطاع، التي أقرت في مؤتمر شرم الشيخ.

محكمة اسرائيلية تقضي
ادعــاءات الدولة ووزارة الجيش على مســتوى الحقائق وكذلك على المســتوى 
القانوني. وأكدت المحكمة، في قرارها «أن عملية إطالق النار بالشكل الذي تم 
في هذه الحالة، كان متسرعا بحيث انه كان بإمكان الجندي الذي أطلق النار على 
الفتى المرحوم التأكد من عدم حيازة الفتى على سالح، إال أن الجندي أسرع في 

إطالق النار دون االلتزام بالقواعد الصحيحة».
وترافــع عن عائلة الفتى الشــهيد المحامي محمد حســين مــن مكتب المحامي 
محمــد لطفي من أم الفحم، في قضية تم تداولها على مدار جلســات قضائية 
كثيرة، تم خاللها ســماع شــهادات أفراد من العائلة ورفاق الشهيد الذين وجدوا 

معه ساعة استشهاده.
واســتمعت المحكمة كذلك، إلى شــهادات الجنود الذين كانوا في دورية جيش 
االحتالل اإلســرائيلي ســاعة إطالق النار على الفتى، وشهادات ضباط كبار من 
جيش االحتالل الذين تم استدعاؤهم من قبل وزارتهم لإلدالء بشهاداتهم أمام 

المحكمة في محاولة لمنح الشرعية العملية والقانونية لهذه الحادثة.
وأعرب المحامي عن ارتياحه لهذا القرار وإحقاق حق العائلة بالتعويض «الذي لن 
يعيد الفرحة للعائلة الثكلى، إال أن أهمية القرار تأتي في األجواء اليمينية التي 

تعصف بالدولة عامة وبضمنها المحاكم، ليكون هذا القرار انجازاً بحد ذاته».
وحددت المحكمة في نهاية قرارها موعدا للتداول في التعويض المالي المترتب 

عن هذا القرار.

غينغريتش: ساعترف 
أول يوم يتولى فيه العمل للقيام بهذا التغيير في حال انتخابه.

وهنــاك قانون اميركي صادر عــام 1995 يدعو الى القيــام بهذه الخطوة لكن 
الرؤساء األميركيين المتعاقبين استخدموا سلطتهم لتأجيل ذلك.

ويعتبــر الرئيــس األميركي باراك اوباما مســألة القدس بيــن مواضيع الوضع 
النهائي التي يجب ان تحل في المفاوضات بين االســرائيليين والفلســطينيين 

والمتعثرة حاليا.
وال تعتــرف المجموعة الدولية بالقدس عاصمة الســرائيل ويشــكل مســتقبل 
المدينة موضوعا شــائكا في المفاوضات بين اســرائيل والفلســطينيين الذين 

يريدون اعالن القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

محاكمة ناشطة في فرنسا
وهذا العمل يندرج في اطار حملة ترمي الى النضال ضد االستغالل االقتصادي 
«المخالــف للقانون» لألراضي الفلســطينية المحتلة بعد 1967 الذي تمارســه 

اسرائيل، حسب مروجي الشريط.
وتقدمت عدة جمعيات موالية لالســرائيليين بشــكاوى في هذه القضية وبينها 
المكتب الوطني للتنبه من معاداة السامية. وهناك حوالي 80 شخصا مالحقون 
في فرنســا بســبب أعمال مشــابهة بينهم الناشــط في مجال حقوق االنســان 

ستيفان هيسيل.
وتجمع نحو مئة متظاهر امام المحكمة قبل الجلسة لدعم زيمور.

وأمام المحكمة، نددت رئيســة الجمعية الموالية للفلسطينيين بعمل «ابتزازي 
بغيض على خلفية معاداة السامية».

وقالت «األمر ال يتعلق بعمل ضد شخص أو مجموعة أشخاص بسبب انتمائهم 
الى الدولة االســرائيلية. انه يتعلق بعدم تشــجيع جرائم الحرب»، موضحة ان 
«عددا كبيرا من اليهود في العالم» يشاركون في هذه الحملة. وفي ختام الجلسة، 

سيطرح الحكم على التشاور.

دبلوماسي: الدول االوروبية
 فرصة جديدة الســتئناف المفاوضات على المســار الفلسطيني، وهناك إجماع 
دولي على أن المفاوضات هي أفضل طريق للسالم». وقال إن الدول األوروبية 
«ستتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد تشكيلها حتى لو كانت مدعومة 
من حماس»، في موقف يتناقض مع ما صرح به اوباما في هذا الشــأن. واعتبر 

أن «المهم بالنسبة الينا هو رئيس الحكومة، والمهم أنه ليس من حماس».

بيريس يعرب عن قلقه
 أنها «غير قابلة للحماية» مثلما صرح خالل خطابه في الكنيســت والكونغرس 
األميركي الشــهر الماضي. وعبر بيريس عن تخوفه من تعرض إســرائيل في 
الفتــرة القريبــة المقبلــة لحملة مقاطعــة اقتصادية دولية وقــال إنه «ال حاجة 
لمقاطعة يكفي أن يتوقفوا في موانئ بأوروبا أو كندا عن تفريغ بضائع اسرائيلية 
وهذا بات حاصال اآلن». الى ذلك، تشدد رئيسة كاديما تسيبي ليفني تصريحاتها 
تجاه نتنياهو. ففي حديث لـ «هآرتس» بعد بضع ساعات من المواجهة اللفظية 
بينها وبينه في الكنيست بكامل هيئتها األربعاء الماضي قالت لفني: «نتنياهو 

يجرنا جميعا الى متسادا، وليس من أجل مشاهدة االوبيرا».

تتمـــــات

 حالة الطقس
توقعت دائرة األرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ 
انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شــمالية غربية خفيفة إلى 

معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وغــدا يكون الجو صافيا بوجه عــام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع 

الموج.

 الحكم على ضابط لبناني بالسجن
 20 عاما الدانته بالتعامل مع اسرائيل

بيروت- ا.ف.ب - اصدر القضاء العســكري اللبناني أمس حكما بســجن ضابط 
في الجيش اللبناني عشرين عاما بتهمة االتصال بالمخابرات االسرائيلية، كما 

افاد مصدر رسمي.
واصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكما بسجن العقيد في الجيش اللبناني 
منصور دياب عشرين عاما الدانته بتهمة «االتصال بمخابرات العدو االسرائيلي 

وهو على بينة من أمره وتزويدها بمعلومات عن الجيش (اللبناني)». 
كما قضت المحكمة بتجريد دياب، الذي اوقف في عام 2009، من حقوقه المدنية.

ويعتبر لبنان في حالة حرب مع اسرائيل. 
وتنفذ الســلطات اللبنانية منذ نيسان 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس 
اسرائيلية تم خاللها توقيف اكثر من 100 شخص، حكم على ستة منهم حتى 

اآلن باالعدام.

 انتحار طبيب «الموساد»
 الذي شارك في خطف ايخمان

بيــت لحم- معا- اقدم الدكتور يونا اليان على االنتحار في بيته شــمال مدينة 
تل ابيب صباح أمس.

 وعمل هذا الدكتور المتخصص في التخدير مع جهاز «الموســاد» االســرائيلي 
وشارك في عملية خطف ادولف ايخمان.

وحسب ما ورد على موقع صحيفة «معاريف» فقد وضع الدكتور اليان 88 عاما 
حدا لحياته امس في شقته، وقد اتصل افراد عائلته بالشرطة االسرائيلية بعد 

ان فارق الحياة.
واضــاف الموقــع «ان دكتور اليان عمل لســنوات مع جهاز الموســاد، وكان أحد 
المشــاركين في خطف ادولف ايخمان واحضاره الى اسرائيل، واقدم اليان على 
تخدير ايخمان عندما عثر عليه جهاز الموساد في العاصمة االرجنتينية بيونس 

ايرس ، ومن ثم ترحيله الى اسرائيل ومحاكمته واعدامه».  

 اعتقال فني اكد سالمة التمديدات قبل الحادث ورجل قطع احد االنابيب لبيعه

حصيلة انفجار انبوب الغاز في نتانيا اربعة قتلى 
القدس المحتلة - ا.ف.ب- قالت الشرطة االسرائيلية امس 
ان اربعة اشخاص قتلوا واصيب نحو 60 بجروح، في انفجار 
ناجم عن تسرب للغاز في مبنى ليل الخميس الجمعة في 

بلدة نتانيا االسرائيلية الساحلية.
واضافت الشــرطة ان االنفجار الناجم عن تسرب الغاز ادى 
الــى تدمير البناية المؤلفة مــن اربعة طوابق، وان غالبية 
القتلى والمصابين كانوا في مطعم بالطابق االرضي منها.

وتسبب االنفجار القوي بانهيار المبنى باكمله.
وقال ميكي روزنفيلد الناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس 
بــرس ان «االنفجــار ناجم على ما يبدو عــن اهمال»، وان 

القتلى هم ثالث فتيات وشاب في الثامنة والعشرين.
وقــال روزنفيلــد «تبين نتائــج التحقيق فــي االنفجار انه 
لم يكــن ناجما عن هجوم وال عن انشــطة جنائية تتعلق 

بالعصابات»، مشيرا الى عيب في عبوة غاز.

يذكر ان نتانيا تضم جالية كبيرة من المتحدثين بالفرنسية 
ويفد اليها عدد كبير من السياح اليهود من فرنسا كل عام. 
كما تشــهد المدينة تصفية حســابات بيــن بعض اقطاب 

الجريمة المنظمة.
وقال متحدث اخر باســم الشــرطة ان فــرق االنقاذ انتهت 
مــن البحث تحت انقاض المبنى. واســتخدم رجال االنقاذ 
الرافعات النتشــال الســكان الذين احتجزوا تحت االنقاض 
وشاركت عشرات سيارات االسعاف في نقل الجرحى الذين 

اصيب معظمهم بجروح طفيفة.
وقال متحدث باســم الشرطة انه تم تمديد احتجاز رجلين 
احدهما فني من شركة الغاز جاء قبل ساعات من االنفجار 
للكشف على انابيب الغاز اثر تلقي شكاوى من السكان لكنه 
اكد «ســالمة الغاز». اما الثاني فيشــتبه في انه قطع احد 

االنابيب للحصول على المعدن واعادة بيعه.

 استقالة النائب االميركي انتوني وينر اثر نشره صورا فاضحة له على تويتر
نيويــورك - ا.ف.ب - قــدم النائب االميركــي انتوني وينر 
الذي ارســل صورا فاضحة له الى نســاء عبر شبكة تويتر 
االجتماعية اســتقالته من منصبــه الخميس ليصبح بذلك 
اول سياسي على المستوى الوطني تنهار مسيرته الواعدة 

بسبب شبكة التواصل االجتماعي.
وقــال وينر (46 عامــا) النائب عن نيويــورك خالل مؤتمر 
صحفــي فــي دار للمســنين فــي بروكلين (جنوب شــرق 
نيويــورك) «كنت آمل ان اتمكــن من مواصلة العمل الذي 
اوكلنــي بــه المواطنــون، ان اناضــل في ســبيل الطبقة 

الوسطى واولئك الذين يحاولون الخروج منها».
واضاف في كلمته التي استمرت بضع دقائق «لالسف فان 
الفوضــى التي احدثتها جعلت من المســتحيل علي (البقاء 
في مركزي) ولذلك اعلن اليوم استقالتي من الكونغرس».

ووينــر الذي كان يعتبر مرشــحا قويا لتولي منصب رئيس 
بلدية نيويورك، اتصل هاتفيا مساء االربعاء بزعيمة االقلية 
الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي البالغها 

بقراره االستقالة من منصبه.
وطلــب وينر في كلمتــه المقتضبة الخميــس الصفح من 
زوجته اوما ابيدين وهي مســاعدة مقربة لوزيرة الخارجية 

هيالري كلينتون وحامل حاليا بمولودهما االول.
لكنه بدا اكثر هدوءا وثقة بنفسه مقارنة مع 6 حزيران حين 
اقر بكثير من التأثر بانه ارسل صورة الى شابة عبر تويتر 

تظهر سرواله الداخلي عن قرب.
وقد نفى وينر في بادىء االمر ارساله هذه الصورة مؤكدا 
ان صفحته على موقع تويتر تعرضت لقرصنة معلوماتية. 
لكنه عاد واقر بارســال الصورة التــي اعتقد انه بعثها في 
رسالة مباشــرة وخاصة الحدى النساء انما ارسلت الى كل 

متابعيه بسبب خطأ من قبله.
واقــر وينر ايضا بانه اجــرى «محادثات غيــر الئقة» على 
تويتر وفيســبوك او عبر البريد االلكتروني مع نساء تعرف 
اليهن على االنترنت. وقد تسربت عدة صور فاضحة له الى 
وسائل االعالم في االسبوع الماضي ما زاد من حدة الجدل.

لكن النائب ورغم اعترافه بمســؤوليته وتقديم اعتذاراته 
كان يرفض حتى االن فكرة االســتقالة رغم الضغط عليه 
الــذي تكثف في االيام الماضية حيث دعاه عدة اعضاء في 
الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء 
الى االســتقالة. وكان الرئيس بــاراك اوباما انتقد االثنين 
بشــدة وينر قائال «لــو كان االمر يتعلق بــي لكنت قدمت 
اســتقالتي». لكنــه الخميس توجه لوينر بكلمات مواســاة 
معربا عن امله في ان يتمكن النائب وزوجته من تحســين 
عالقتهما مجددا بعد هذه الفضيحة. وقال اوباما في مقابلة 
مع شبكة «اي بي سي» «بالطبع ذلك شكل مرحلة صعبة 
له لكنني مقتنع بانهما قادران على تمالك نفسيهما وانهما 

قادران على تحسين عالقتهما مجددا».

كوريا الجنوبية تنشر صواريخ قادرة على الوصول إلى بيونغ يانغ
سول - رويترز - قال مصدر حكومي امس إن كوريا الجنوبية 
نشــرت منظومة صواريــخ تكتيكية متقدمــة قادرة على 
إصابة أهداف في بيونغيانغ عاصمة كوريا الشــمالية بعد 

أن تزايدت التوترات العام الماضي.
وأضــاف المصــدر الذي لديــه معرفة مباشــرة بالموضوع 
أن الصواريــخ التــي يبلــغ مداهــا 165 كيلومتــرا ويمكن 
مضاعفتــه تقريبا بتزويدهــا بوحدات دفع جرى نشــرها 
بالقرب من المنطقة منزوعة الســالح التي تقســم شــبه 
الجزيــرة الكورية بعــد أن قصفت كوريا الشــمالية جزيرة 

جنوبية العام الماضي.
وقال المصدر الذي تعذر نشر اسمه العتبارات تتعلق باألمن 
الوطني «جرى نشر بعض صواريخ أرض-أرض التكتيكية 

في مناطق متقدمة.»

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية لألنباء كذلك إلى 
نشــر الصواريخ قائلة إنه يستهدف ردع أي هجمات كورية 
شمالية بعد قصف جزيرة يونبيونغ في المياه المتنازع عليها 
قبالة الســاحل الغربي لشــبه الجزيرة الكورية باستخدام 

مدفعية بعيدة المدى.
وأسفر القصف عن سقوط أربعة قتلى بينهم مدنيان ودفع 
العالقات بين البلدين إلى أدنى مستوى منذ عقود. ويعتبر 
الجانبان في حالة حرب من الناحية الفنية بموجب اتفاقية 
هدنة إلنهاء الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى 

عام 1953 .
وامتنع مكتب هيئة األركان المشتركة في كوريا الجنوبية 
عن تأكيد نشر منظومة الصواريخ أو اإلفصاح عن طبيعتها 

ولكن مسؤوال قال «سيجرى تشغيل قدراتنا بمرونة.»


