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الرياض ـ د.ب.أ: قالت مصادر في الديوان امللكي السعودي ان األمير سلطان 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائـــب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران 
سيعود إلى الرياض مســـاء اجلمعة املقبل بعد رحلة عالجية دامت عاما كامال 

الزمه خاللها شقيقه األمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وقال املصدر ان عددا »محدودا«من األمراء وكبار املســـؤولني يتقدمهم خادم 
احلرمني الشـــريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز سيكونون في استقبال األمير 

سلطان لدى وصوله مطار امللك خالد الدولي.

ولي العهد السعودي يعود إلى الرياض الجمعة

زعماء اإلصالحيين ينتقدون إحراق صور نجاد وخامنئي

يوم الطالب اإليراني: المعارضة تتظاهر في الجامعات والشرطة تتصدى
طهــــران ـ أ.ف.پ ـ رويتــــرز: 
الشــــرطة االيرانية  اســــتخدمت 
انتشرت بكثافة في طهران  التي 
امس الغاز املسيل للدموع لتفريق 
متظاهرين اغتنموا مناسبة احياء 
»يوم الطالب« الطالق شــــعارات 
مناهضة للرئيس محمود احمدي 
جناد، وقاموا بإحراق صوره على 

ما أفاد شهود.
وقال احد الشهود لوكالة فرانس 
برس ان »الشرطة استخدمت الغاز 
املسيل للدموع ضد مجموعات من 
املتظاهرين كانوا يرفعون شعارات 
ضد الرئيس محمود احمدي جناد«، 

دون حتديد عدد املتظاهرين.
واضــــاف املصدر ذاته ان هذه 
انقالب  احلوادث جرت في جادة 

احملاذية جلامعة طهران.
وتعذر التأكد من حصول هذه 
احلوادث بســــبب منع الصحافة 
االجنبية من تغطيــــة تظاهرات 
املعارضة، واعالن السلطات »عدم 
صالحيــــة« البطاقات الصحافية 
املمنوحة للصحافيني االجانب ملدة 

48 ساعة أمس.
وبحســــب وكالة فــــارس فقد 
»شارك نحو ألف طالب في جتمع 
رســــمي داخل اجلامعة وأطلقوا 
شعارات مؤيدة للمرشد االعلى« 

للدموع على نطاق واسع لتفريق 
املتظاهرين خارج جامعة طهران 
واشتبكت بالهراوات مع املتظاهرين 
الذين حاولوا تقدمي الزهور لرجال 

األمن بحسب القناة.
وانطلقت املظاهرات من ساحات 
فلسطني وانقالب وفردوسي وهفتم 
تير وهنغــــام وازادي وصادقية 
وولي عصر فــــي دائرة عريضة 
وواسعة جدا شكلت جامعة طهران 
مركزا لها. وأكد شهود ان أجهزة 
األمن استخدمت الرصاص حيث 
سمع إطالق أعيرة نارية في محيط 
جامعة طهران وفي ميدان فلسطني 
وهنغام وأماكن اخرى وفي املدن. 
وقالت »العربية« إن املتظاهرين 
أطلقوا شــــعار املوت للديكتاتور 
آية اهلل  وبعضهم وصف املرشد 
بالقاتل وأحرقت  علي خامنئــــي 
صوره وصور أحمدي جناد كما 
مت إحــــراق صــــورة خلامنئي مع 
اإلمام اخلمينــــي الراحل وهو ما 
ندد به زعمــــاء اإلصالح، وأعلن 
رســــول منتجب نيــــا وهو نائب 
للزعيم اإلصالحي مهدي كروبي 
ان االصالحيني يتبرأون من هذه 
التصرفات التي اعتبروها مخططا 
من احملافظني لتبرير قمع احلركة 

اإلصالحية واالحتجاجات.

للجمهورية علي خامنئي.
ومت تنظيــــم جنــــازة رمزية 
احياء لذكرى مقتل 3 طالب بأيدي 
شرطة الشاه في 7 ديسمبر 1953 
اثناء تظاهرات معادية للواليات 

املتحدة.
وأضافت الوكالة ان »نحو 50 
من انصار مير حســــني موسوي 

حاولوا التشــــويش على التجمع 
وأطلقوا هتافات« مؤيدة ملير حسني 

موسوي.
وقال احد الشــــهود »مت نشر 
مئــــات من عناصر الشــــرطة في 
محيط جامعــــة طهران ومت غلق 
اليها«،  الشــــوارع املؤدية  بعض 
مضيفا »ان الشرطة نصبت حواجز 

على االرصفة ملراقبة الدخول« الى 
اجلامعة.

وقد منعت قوات األمن اإليرانية 
الطلبة من مغادرة جامعة طهران 
لالنضمــــام إلــــى احتجاجات في 
جامعات أخــــرى، حســــبما قال 
موقع يديره طلبــــة اصالحيون 

على االنترنت.

كمــــا أكــــدت وكاالت األنبــــاء 
اإليرانيــــة وقوع اشــــتباكات بني 
الشــــرطة وأنصار موســــوي في 

محيط جامعة طهران.
من جهته ذكر موقع موجكامب 
االصالحي على االنترنت ان قوات 
األمن االيرانيــــة أطلقت النار في 
الهواء لتفريق املتظاهرين املناهضني 

للحكومة. وقــــال املوقع »اطلقت 
قوات األمن النار في الهواء لتفريق 
متظاهرين في ميدان انقالب« وأكد 
بدوره وقوع اشــــتباكات متفرقة 
بني الشرطة واحملتجني. وانضم 
زعماء وقادة اإلصالح إلى املظاهرات 
لكنهم منعوا مــــن دخول جامعة 
طهران، كما منعت زوجة الزعيم 

اإلصالحي مير حســــني موسوي 
األستاذة اجلامعية زهراء رهنورد 
من دخول اجلامعة. حسبما قالت 

قناة العربية.
وحصلت مواجهات في مناطق 
مختلفــــة من العاصمة وفي املدن 
األخرى، ونقل شــــهود عيان ان 
قوات األمن استخدمت الغاز املسيل 

احد انصار االصالحيني مصابا بعد املواجهات           )ا.ف.پ - ا.پ(مواجهات بني متظاهرين من انصار املعارضة والنظام 

نتنياهو لمفاوضات مباشرة مع  سورية 
أو غير مباشرة بوساطة فرنسا

عواصم ـ يو.بي.آي: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو أمس انه يفضل إجراء مفاوضات مباشرة بني إسرائيل 
وسورية، وفي حال إجراء مفاوضات غير مباشرة فإنه يفضل 

وساطة فرنسا على وساطة تركيا.
وتطرق نتنياهو إلى احتمال استئناف محادثات السالم بني 
إسرائيل وســـورية وقال »لقد حتدثت مع الرئيس ساركوزي 
الذي قال لي إن املوقف السوري هو االنسحاب إلى حدود العام 
1967 وقد حتدث ساركوزي عن الوساطة التركية التي يقترحها 
السوريون وأجبته: إننا مهتمون باملفاوضات املباشرة لكن إذا 

كان احلديث يدور عن وساطة فإني أفضل وساطتكم«.
 إن بالده والواليات املتحدة تنســـقان وتتبادالن املعلومات 
والتقييمات بخصوص إيران بشكل مكثف من أجل وقف برنامجها 

النووي.
من جهة اخرى ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن نتنياهو 
قوله خالل اجتماع للجنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست 
إنه »يوجـــد تقارب في عالقاتنا مع الواليـــات املتحدة وهناك 
تعاون وتقارب في املجال اإلستراتيجي أيضا وهناك معلومات 
وتقييمات مكثفة وتنسيق سياسي غير قليل بيننا وبني الواليات 
املتحدة بخصوص إيران«. وأضاف أن »املشـــكلة املركزية هي 
تسلح إيران ومصلحتنا العليا هي منع هذا التسلح« في إشارة 

إلى البرنامج النووي اإليراني.
وتابع نتنياهو »في العام األخير حدث أمران هما تقدم إيران 
نحو حيازة قدرة نووية عسكرية وفقدان شرعيتها بنظر املجتمع 
الدولي، باإلمكان رؤية ذلك استنادا إلى االنتخابات العنيفة في 
إيران والكشـــف عن منشأة قم وتضليل املجتمع الدولي ومنع 

حرية املعلومات عن الشعب اإليراني بواسطة االنترنت«.
وأردف بأن »إيران تسكت جميع مصادر املعلومات وتفعيل 
قـــوة االنترنت، والتويتر ضد النظام فـــي إيران هو أمر هائل 

وبإمكان الواليات املتحدة تنفيذه«.

طرد المتمردين من »شعب سمع« بالجوف ومصرع 2 من قياداتهم

الجيش اليمني يطهر صعدة من الحوثيين واستسالم 25 منهم

مينيون جنوبيون معارضون للحكومة في مظاهرة مؤيدة لالنفصال باملالح أمس        )رويترز(

إعادة انتخاب باسيسكو 
رئيسًا لرومانيا 

بوخارســــت ـ وكاالت: أظهرت 
النتائج الرسمية امس ان رئيس 
رومانيا ترايان باسيسكو فاز بجولة 
االعادة في االنتخابات الرئاسية بعد 
ان حصل على 50.37% من االصوات 
مقابل 49.63% ملنافســــه مرشــــح 
احلزب االشــــتراكي الدميوقراطي 
ميرســــيا جيوانــــا. وقال كالوس 
الذي رشــــحه جيوانا  يوهانيس 
لتولي منصب رئيس الوزراء في 
مؤمتر صحافــــي »طريقي ينتهي 
هنا« مشيرا إلى نهاية اتفاق حتالف 
بني احلزب االشتراكي الدميوقراطي 
وبني احلزب الدميوقراطي الليبرالي 
ثالث أكبر األحــــزاب في رومانيا 
والذي كان سيحكم البالد في حال 

فوز مرشح املعارضة.

ب بـ »اللحظة الحاسمة« والهاشمي يهنئ عراقيي الداخل والخارج واشنطن ترَحّ

العراق يزيد مقاعد برلمانه إلى 325
 ويحدد 27 فبراير إلجراء االنتخابات

السودان على صفيح ساخن: مظاهرات جنوبية 
ومواجهات واعتقاالت وإحراق مقار للحزب الحاكم

عواصمـ  أ.ف.پـ  د.ب.أ: بعد طول أخذ ورد، 
أقر البرملان العراقي في اللحظات االخيرة من 

ليل امس االول قانون االنتخاب وتعديالته.
ورحب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي 
واملعترض االبرز على القانون بصيغته السابقة، 
بإقرار القانون وانتصار إرادة العراقيني بعودة 

احلقوق إلى أصحابها.
وقال الهاشمي في تصريحات نقلها املوقع 
العراقية: »أعرب  الرئاسة  اإللكتروني لهيئة 
عن سعادتي الكبيرة وأنا أرى العراقيني في 
الداخل واخلارج يحتفلون في عرس دميوقراطي 
وطني ما كان له أن يكون لوال ثبات العراقيني 

ومساندتهم ووقفتهم الشجاعة املوحدة«.
وأضــــاف: »أبارك لوســــائل اإلعالم ولكل 
املخلصني والوطنيني الشرفاء وذوي املروءة 
والذين يشــــعرون باملسؤولية جتاه وطنهم، 

هذا االنتصار«.
وتابع الهاشمي: »أبارك لألقليات واملهجرين 
واحملافظات وكل من أعيدت له حقوقه، كما أهنئ 
مجلــــس النواب العراقي ولكل الذين صوتوا 
لهذا احلل التوفيقي املناسب الذي أخرج العراق 
من عنق الزجاجة ومن مشــــكلة كادت تودي 
بانتخابات نعتبرها واعدة وستضع مستقبل 
هذا البلد على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم 
والرقي، وأجدد عهدي أمام اجلميع بأن أبقى 
منتصــــرا للعدالة والدميوقراطية مدافعا عن 
جميع العراقيني دون متييــــز إلى أن يجتاز 
العراق املرحلة الصعبة ويقف شــــامخا بني 

دول العالم املتقدم«.
القانون حظي ايضا باشادة البيت االبيض 

الذي رأى في ذلك »حلظة حاسمة للدميوقراطية 
العراقية«. وقال روبرت غيبس املتحدث باسم 
البيت االبيض في بيان نشر في وقت متأخر 
مساء أمس االول »ان هذه املبادرة التشريعية 
ستتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن االطار 

الدستوري اخلاص به«.
واضاف »انها حلظة حاسمة للدميوقراطية 
العراقية ونحن نهنئ الشعب العراقي وممثليه 

املنتخبني«.
الترحيب االميركي جاء بعد تبني البرملان 
العراقــــي بشــــبه إجماع، الصيغــــة النهائية 
للقانون االنتخابي بعد اتفاق ســــبقه جتاذب 
كبير بــــني مختلف املجموعات، ما فتح الباب 
لتنظيم االنتخابات التشــــريعية مطلع 2010 
لتكون الثانية من نوعها منذ االطاحة بالنظام 

السابق.
وفي ســــياق متصل، أكد الهاشــــمي عدم 
ممانعته حتديد يوم 27 فبراير املقبل موعدا 
جديدا إلجراء االنتخابات النيابية بعد أن حددته 

مفوضية االنتخابات موعدا إلجرائها.
وقال بيــــان ملكتب نائــــب الرئيس صدر 
امس أن الهاشــــمي بعث رســــالة عاجلة إلى 
رئيــــس اجلمهورية جــــالل طالباني ونائبه 
عادل عبداملهــــدي تفيد مبوافقته على املوعد 

اجلديد.
وأضاف البيان »ان نائب رئيس اجلمهورية 
اســــتقبل وفدا من املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات والتي وافقت على إجراء االنتخابات 

في السابع والعشرين من فبراير 2010«.
ونقل البيان عن قاســــم العبودي عضو 

مجلس املفوضني قوله: إنه جرى االتفاق على 
أن يكون يوم الـ 27 من شهر فبراير 2010 موعدا 
الجراء االنتخابــــات، وأن املفوضية حصلت 
على موافقة الهاشمي على هذا املوعد بانتظار 
إصدار املرسوم اجلمهوري الذي يتضمن املوعد 

اجلديد.
من جهته، أعلن الشيخ خالد العطية النائب 
األول لرئيس مجلس النواب العراقي أنه مت 
االتفاق على زيادة عــــدد مقاعد املجلس إلى 

325 مقعدا.
وأوضح العطية في تصريحات للصحافيني 
مســــاء امــــس االول أن 310 مقاعد ســــتكون 
للمحافظات و15 مقعــــدا تعويضية ومنها 8 

مقاعد لالقليات.
كما خصــــص القانون اجلديــــد 5 مقاعد 
للمســــيحيني على ان يعتبر العراق بالنسبة 

لهم دائرة واحدة.
وأشــــار العطية إلى أن الصيغة النهائية 
لتوزيــــع املقاعد بني احملافظــــات تتضمن أن 
تكون حصة بغداد 68 مقعدا ونينوى 43 مقعدا 
والبصرة 24 مقعدا وذي قار 18 مقعدا وبابل 
16 مقعدا والسليمانية 17 مقعدا بينما حتصل 
كل من االنبار واربيل على 14 مقعدا لكل منهما 

وحتصل ديالى على 13 مقعدا.
كما تتضمن الصيغة النهائية حصول كل من 
كركوك وصالح الدين والنجف على 12 مقعدا 
لكل منها وحتصل كل من واسط والقادسية 
على 11 مقعدا بينما تخصص 10 مقاعد لكل من 
ميسان ودهوك وكربالء بينما حتصل املثنى 

على 7 مقاعد.

اخلرطوم ـ رويترز: قال شاهد 
ومسؤولون إن شــــرطة مكافحة 
الشغب السودانية اعتقلت عضوين 
بارزين من احلزب الرئيسي بجنوب 
السودان وأنصارهما الذين كانوا 
يحاولون التظاهر خارج البرملان 
الســــوداني امس في حتد حلظر 

رسمي.
وقال شاهد من رويترز إن ياسر 
البــــارز باحلركة  عرمان العضو 
الشعبية لتحرير السودان اشتبك 
مع الشرطة خارج املجلس الوطني 
الى مركز للشرطة  اقتادته  وانها 

حيث جتمع متظاهرون آخرون.
وقال مسؤولون إن باقان اموم 
أمني عام احلركة الشعبية اعتقل 

هو اآلخر.
إال ان الفريق محمد عبد املجيد 
السيد قائد شرطة اخلرطوم قال 
ان الســــبب الرئيسي في احتجاز 
باقان أموم األمــــني العام للحركة 
الشعبية كان نتيجة العتدائه خالل 
التحضير للمسيرة على أحد ضباط 
الشرطة الذين كانوا يقومون بتأمني 
املسيرة لعدم استغاللها من قبل 
املخربني ألحــــداث فوضى ونهب 
للممتلكات. كما أكد قائد الشرطة 
باخلرطوم فــــي تصريح له أمس 
أن ياسر عرمان نائب األمني العام 
للحركة لم يعتقل ولكنه أصر أن 
يرافق أموم إلى قســــم شرطة أم 
التحقيق معه.  درمان حلضــــور 

املعارضة قد دعت للمظاهرة خارج 
البرملــــان للمطالبــــة بإصالحات 
دميوقراطية في حتد نادر للرئيس 

عمر حسن البشير.
وأبلغت آن ايتو العضو البارز 
في احلركة الشــــعبية رويترز ان 
قيادات احلزب اجتمعت أمس لبحث 
االعتقاالت. وقالت »نحن مندهشون 
انه ميكن حرمان  ومحبطون من 
الناس بعد اتفاق السالم لعام 2005 

من حق التعبير عن أنفسهم«.
وصرح ابراهيم الغندور وهو 
مســــؤول بارز في حزب املؤمتر 
الوطنــــي بــــأن وزارة الداخليــــة 
أعلنت ان االحتجاج غير قانوني 
الن املنظمني لم يحصلوا على اذن 

مسبق بتنظيمه.
مضيفا »حزب املؤمتر الوطني 
ليس ضد العمل الدميوقراطي مبا في 

ذلك االحتجاجات والتجمعات«.
وتستبق هذه االعتقاالت أول 
انتخابــــات تعددية خالل 24 عاما 
مبوجب بنود اتفاق سالم عام 2005 
الذي تشكل مبوجبه ائتالف حاكم 
من احلركة الشعبية وحزب املؤمتر 

الوطني.
وظلت العالقات بني اخلصمني 
السابقني متوترة وتبادال االتهامات 
بعدم االلتزام بتطبيق االتفاق الذي 
يضمن أيضا إجراء اجلنوب استفتاء 
على االســــتقالل في يناير كانون 

الثاني 2011.

والحقا اعلن  االفراج عن القيادات 
املعارضة الذين مت اعتقالهم واعتبر 
الســــيد أن هذه املســــيرة مخالفة 
لقانون االجراءات املعمول به في 
البالد. وأوضح أن الشرطة تسمح 
باألنشطة السياسية داخل األماكن 
املوافــــق عليها وبترخيص مؤكدا 
أن قائدي هذه املسيرة كان ميكن 
أن يتوجهــــوا إلى والى اخلرطوم 
للحصول على إذن بذلك بعد رفض 
الشرطة ولكنهم لم يفعلوا. والحقا 
امينها  ان  قالت احلركة الشعبية 
العام عرمان نقل الى املشفى بعد 

تعرضه للضرب.
وضربت الشرطة املتظاهرين 
واملتفرجني الذين احتشدوا خارج 
البرملان في الســــاعات األولى من 
صباح أمس بالهراوات فيما اقتيد 

عرمان وهو يهتف قائال »احلرية«. 
كما احتشد مئات من أنصار احلركة 
الشعبية واملعارضة في املنطقة بعد 

االعتقاالت وطوقتهم الشرطة.
وجتمع بعض احملتجني خارج 
مقر حزب االمة املعارض واستخدمت 
القنابل املسيلة للدموع  الشرطة 
لتفريقهــــم. وقد قــــام احملتجون 
بإحراق مكاتب احلزب احلاكم في 

مدينة جوبا.
من جهة أخرى، ســــاد مناطق 
أخرى من اخلرطــــوم هدوء غير 
معتاد أمس بعد أن أعلنت سلطات 
الوالية عطلة رسمية في اللحظة 
األخيرة قالت إنها لتشجيع الناس 
على املشــــاركة في اليوم األخير 

للتسجيل قبل االنتخابات.
وكانت احلركة الشعبية وأحزاب 

ياسر عرمانباقان أمون

ترايان باسيسكو

صنعاءـ  أ.ش.أ: بدأت وحدات 
من قوات األمن املركزي والقوات 
املســـلحة أمس عملية واسعة 
لتطهير مدينة صعدة قرب احلدود 
الشمالية من العناصر احلوثية 
التي كانت تتحصن في املساجد 

وداخل منازل املواطنني.
وأوضحـــت مصـــادر أمنية 
مينيـــة »ان عمليـــات التطهير 
متت في مناطق التوت والشعب 
واجلربة وباب جنران«، بعد أن 
مت إخراج املواطنني من منازلهم 
عن طريـــق مناداتهم مبكبرات 
الصـــوت، وأضافـــت »ان هذه 
العمليـــات أســـفرت حتى ظهر 
امس عن مقتل عدد من اإلرهابيني 
احلوثيني واستســـالم نحو 25 
منهم للقوات املسلحة«. وفي نفس 
الســـياق، قال أمني عام املجلس 
احمللي مبحافظة »صعدة« محمد 
العماد في تصريحات مماثلة »إن 
وحدات من القوات املسلحة واألمن 
املدينة  املركزي تواصل تطهير 
القدمية في صعدة، من العناصر 
املتحصنة في منازل املواطنني، 
وأنه بعد استسالم عدد منهم الذ 

آخرون بالفرار خارج املدينة«.

أحبطتـ  وبالتعاون مع املواطنني 
ـ محاوالت يائسة لعناصر اإلرهاب 
والتخريب احلوثية للعودة إلى 
اجلبل األبيض الذي ســـيطرت 
عليـــه وحدات اجليش في وقت 
ســـابق، كما تصـــدت حملاوالت 
تسلل أخرى في شعب »حوش، 
والبرقة، واملرجلة« وكبدت تلك 
العناصـــر خســـائر فادحة في 

األرواح وأجبرتها على الفرار.
وأضافت »ان وحدات القوات 
املســـلحة دمرت أوكارا إرهابية 
في »ســـبهلة، واحملاريق، وتبة 
أبو واصل، واخليـــام، ومذاب، 
والعمشـــية، وشـــدا« وكبدوا 
العناصر اإلرهابية خسائر كبيرة 
في األرواح من بينهم اثنان من 
القيادات امليدانية لهذه العناصر 
في »شدا«، باإلضافة إلى اخلسائر 

الكبيرة في العتاد«.
من جهـــة أخرى، قتل جندي 
ميني وأصيب قائده )نائب رئيس 
عمليات اللواء 37 مدرع( بإصابات 
خطيرة في كمني مسلح نصبه 
مجهولون فـــي طريق »صافر« 
قرب منطقة »احلزمة« مبحافظة 

»مأرب« وسط اليمن.

وفـــي مديرية »احلشـــوة« 
مبحافظة صعـــدة، قال العماد 
العناصر اإلرهابية زرعت  »إن 
األلغام في الطريـــق العام مما 
تســـبب فـــي إصابة عـــدد من 
املواطنـــني في انفجـــار ألغام، 
رغم عدم تواجد هذه العناصر 
في املديرية التي ال تشـــهد أية 

املتمردين«. على  مواجهات مع 
صعيد متصـــل، أحبطت قوات 
اجليش واألمن اليمنية محاوالت 
إلى  العناصر احلوثية للعودة 
اجلبـــل األبيض الذي ســـيطر 
عليه اجليش الســـبت املاضي، 
كما متكنت وحدات عســـكرية 
العناصر من  من طـــرد هـــذه 

منطقة »شعب سمع« مبحافظة 
اجلوف بعد محاصرتهم ثالثة 
أيام، وأسفرت مختلف العمليات 
عن مصرع عـــدد من العناصر 
احلوثية وجرح آخرين. صرحت 
بذلك مصادر عســـكرية مينية 
أمس، وقالت إن وحدات القوات 
املسلحة واألمن في محور صعدة 


