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 دبي ـ أ.ف.پ: في تســـجيل صوتـــي بثته قناة 
اجلزيرة امس اشترط زعيم تنظيم القاعدة اسامة 
بن الدن انسحاب فرنسا من افغانستان لإلفراج عن 
رهائنها، مهددا الفرنسيني بان موقف رئيسهم نيكوال 
ساركوزي الرافض لالنسحاب سيكلفهم غاليا «داخل 
فرنسا وخارجها». وأضاف خروج أسراكم من ايدي 

اخواننا مرهون بخروج عساكركم من بالدنا».  

 بغـــداد ـ كونا: أعلـــن التلفزيون 
العراقية  أن السلطات  العراقي أمس 
ألقت القبض على منفذي التفجيرات 
التي شهدتها كربالء أمس االول وراح 
ضحيتها اكثر من ٢٠٠ عراقي ما بني 
قتيـــل وجريح في وقت دان الرئيس 
العراقي جـــالل طالباني ذلك الهجوم 

اإلرهابي. وذكـــرت الفضائية في نبأ 
عاجل أن لواء الرد السريع وبالتعاون 
مع مكتب القائد العام للقوات املسلحة 
واحلكومة احمللية في كربالء متكنوا من 
إلقاء القبض على العصابة االرهابية 
التي نفـــذت التفجيرات من دون ذكر 

مزيد من التفاصيل. 

 بغداد: إلقاء القبض على منفذي تفجيرات كربالء  بن الدن لفرنسا: انسحبوا من أفغانستان نفرج عن رهائنكم 

 تونس: الدعاء لـ«بن علي» يغيب  عن خطب صالة الجمعة ألول مرة منذ ٢٣ عاماً 
 أجواء الحداد سادت البالد.. والتظاهرات تتواصل لليوم الرابع إلسقاط الحكومة 

 تونـــس ـ وكاالت: فيما غـــاب الدعاء للرئيس 
التونســـي الفار زين العابدين بن علي عن صالة 
اجلمعة أمس للمرة األولى منذ ٢٣ عاما، عاشـــت 
تونس أمس  أجواء احلداد على ضحايا االحتجاجات 
الشـــعبية مبواصلـــة اذاعة آيات القـــرآن الكرمي 
واملوســـيقى اجلنائزية منذ منتصف الليلة قبل 
املاضية، مبوازاة ذلك تواصلت امس لليوم الرابع 
على التوالي املظاهرات الســـلمية وســـط تونس 
العاصمة وعدة مدن أخرى مطالبة برحيل احلكومة 
التي شكلت االثنني املاضي. وجتمع املئات أمام مقر 
وزارة الداخلية رافعني شعارات منها «الشعب يريد 
إســـقاط احلكومة» و«الرحيل الرحيل يا عصابة 

إسرائيل».
  الى ذلك، ضبطت السلطات التونسية كمية من 
االسلحة داخل منزل ميلكه افراد من عائلة زوجة 
الرئيس التونسي املخلوع، وفق ما اعلن التلفزيون 

التونسي الذي عرض صورها امس.
  ولم توضح القناة العامة اســـماء االشـــخاص 
واكتفت بالقول انهم من اصهار الرئيس الســـابق 

زين العابدين بن علي.
  من جانبها، نقلـــت صحيفة مصرية امس عن 
وزير اخلارجية التونســـي كمال مرجان قوله إنه 
ال ميانع في إنشـــاء حزب لإلسالميني في تونس 

بشرط وجود حكم جمهوري ودستوري.
  وذكرت صحيفة املصري اليوم ان مرجان الذي 
ينظر اليه كمرشح قوي محتمل لرئاسة تونس قال 
في مقابلة معه «اإلسالميون تونسيون صحيح أنه 
ليس لهـــم اآلن حزب معترف به لكن لو احترموا 

الدستور واملبادئ املتفق عليها فال مانع بشرط أن 
يكون هناك حكم دستوري جمهوري».

  في السياق نفسه، سلط وضع البنك املركزي 
التونســـي يده على بنك الزيتونة، وهو األول من 
نوعه الذي يصنف ضمن املصارف اإلسالمية في 
تونس، الضوء على واحدة من أكبر «اإلمبراطوريات» 

املالية التي بناها أفراد من عائلتي الرئيس املخلوع 
زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 

وأصهارهما ومنهم محمد صخر املاطري.
  ومحمد صخر الذي غادر تونس قبيل سقوط 
بن علي، ويتردد أنه موجـــود في دبي باإلمارات 
العربية املتحدة، متزوج من نسرين ابنة الرئيس 

املخلوع.
  ومع أنه لم يتجاوز الثالثني، فإنه ســـرعان ما 
ارتقى سلم األعمال ومن خالله ارتقى سلم السياسة 
إذ هو عضو في مجلس املستشارين (الغرفة الثانية 

للبرملان) الذي يعني أعضاؤه تعيينا.
  وميلك املاطريـ  الذي كان أبوه خالل عهد الرئيس 
األسبق احلبيب بورقيبة قائدا باجليش وحكم عليه 
باإلعدام ثم عفي عنهـ  شـــركة شحن تبلغ قيمتها 
٧٠ مليون دوالر، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة 
شـــركة النقل للسيارات التي تبيع فولكس فاجن 

وأودي وسيات وبورش.
  وميلـــك أيضا مجموعة «أميـــرة» التي تتوزع 
اســـتثماراتها على قطاعات من بينها الســـياحة 
والصناعات الغذائية، وشركة «نستليه تونس»، 
وسلسلة مخازن املغازة العامة. وفوق هذا، تضم 
إمبراطورية املاطري املالية أربع شركات عقارية نالت 
النصيب األوفر من مشروع استثماري عقاري ضخم 
مبليارات الدوالرات مت التعاقد عليه بني احلكومة 

السابقة ومجموعة «سما دبي» اإلماراتية.
  ولم يكتف صهر بن علي باألعمال، بل امتد نشاطه 
إلى اإلعالم إذ أنشأ في ٢٠٠٧ إذاعة الزيتونة للقرآن 
الكرمي قبل يستحوذ على ٧٠٪ من أسهم مؤسسة دار 
الصباح، وهي من أقدم الصحف التونسية. إلى ذلك، 
أصدر املفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ فتوى بتحرمي قتل النفس حرقا لالحتجاج، 
داعيا املســـلمني الى «الصبر واالحتساب» بعد ان 
شـــهدت دول عربية عدة حـــوادث من هذا النوع، 

بحسب ما أفادت صحيفة احلياة امس. 

 البيت األبيض يرجح ترشح أوباما ابنة أوباما تختبر لغتها «الصينية» مع «هو» 
 واشنطنـ  رويترز: انتهزت ساشا ابنة الرئيس األميركي باراك اوباما   لوالية ثانية في ٢٠١٢  

البالغة من العمر ٩ ســـنوات وجود الرئيس الصيني هو جينتاو في 
البيت االبيض الستخدام املفردات التي تعلمتها من اللغة الصينية.

  وسرد مسؤول بالبيت االبيض القصة امس االول بعد مأدبة العشاء 
الرسمية التي اقيمت تكرميا للرئيس الصيني في الليلة قبل السابقة. 
وقال بن رودس نائب مستشار األمن القومي بالبيت األبيض في مؤمتر 
عبـــر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مدونـــني صينيني «الرئيس اوضح 
الليلة قبل املاضية اثناء العشاء الرسمي ان ابنته ساشا فتاة صغيرة 

جدا لكن فصلها يدرس الصينية».
  وحضرت ساشا حفل الترحيب بالرئيس الصيني في حديقة البيت 
االبيـــض صباح االربعاء مع اصدقائها وأمكن مشـــاهدتها وهي تلوح 

بحماس بعلم صيني بينما كان والدها و«هو» يسيران.
  وقال رودس «ليـــس كل (طفل) تتاح له الفرصـــة لتجربة جمله 
األولـــى في اللغة الصينية مع الرئيـــس الصيني لكنها حصلت على 

تلك الفرصة». 

 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: رجــــح البيت األبيض ان 
يقدم باراك اوباما ترشيحه لالنتخابات الرئاسية 
عام ٢٠١٢ في وقت بدأ فيه الرئيس االميركي امس 
االول النصف الثاني من واليته على خلفية تزايد 
شعبيته بحسب استطالعات الرأي وحتسن وضع 

االقتصاد.
  وقال روبرت غيبس املتحدث باســــم الرئيس 
االميركي تعليقا على امكانية ترشح اوباما لوالية 
ثانية «اعتقد انه من املرجح ان يحصل ذلك»، وذلك 
بعدما نشرت وسائل اعالم اميركية معلومات حول 
اعادة تشــــكيل الفريق الرئاسي حلملة انتخابية 

السنة املقبلة.

  وقال غيبس في تصريح صحافي ان «الرئيس 
سيسجل اسمه على االرجح (لدى اللجنة االنتخابية 
الفيدرالية) في املستقبل لكي يصبح مرشحا رسميا» 

لوالية ثانية من ٤ سنوات.
  ويسمح الدستور االميركي بواليتني رئاسيتني 

متتاليتني لكل رئيس.
  واضاف غيبس «ميكننا القول بثقة اننا بدأنا 
بإحراز تقدم إلنهاض االقتصاد واعتقد ان الرئيس 

سيواصل القيام بذلك».
  وترشيح اوباما مجددا لم يكن موضع شك، لكن 
تصريحات غيبس تشكل اول اعتراف رسمي حتى 

اآلن برغبة الرئيس في الترشح. 

ــال  ــا ـ د.ب.أ: ق  جاكرت
ــي  اإلندونيس ــس  الرئي
يدويونو  بامباجن  سوسيلو 
ــة إن راتبه لم  اليوم اجلمع
ــذ توليه  ــادة من ــهد زي يش
ــام ٢٠٠٤. وذكر  منصبه ع
ــي اجتماع مع  ــو ف يدويون
اجليش  في  كبار  مسؤولني 
والشرطة «للعام السابع على 
التوالي في منصب الرئيس 
ــى زيادة في  لم أحصل عل
أمر  الراتب». وأضاف «هذا 
ــد أن يحصل  ــد.. أري متعم
التي  الزيادة  على  اآلخرون 
أجورهم».  في  يستحقونها 
وأشار يدويونو الذي أعيد 
ــه لوالية ثانية مدتها  انتخاب
خمسة أعوام في عام ٢٠٠٩ 
إلى أن احلكومة تسعى إلى 
ــتوى الرعاية  ــني مس حتس
ــة ألفراد اجليش  االجتماعي

والشرطة. 

 رئيس إندونيسيا: 
راتبي لم يزد
  من ٧ أعوام 

 رئيس جزر القمر: 
لست شيعياً 

ــر ـ العربية:   جزر القم
أكد رئيس دولة جزر القمر 
ــامبي أنه ليس  ــداهللا س عب
ــران ليس  ــيعيا، وأن إي ش
ــتثمارات داخل  ــا اس لديه
ــائعات  ــا الش ــالده، نافي ب
ــن وجود  ــي تتحدث ع الت
ــران داخل البالد.   قوي إلي
وأوضح سامبي في حديث 
هناك  أن  ــة»  «العربي لقناة 
تركيزا على السنوات التي 
قضاها في إيران، وجتاهال 
في  التي قضاها  للسنوات 
ــعودية. وتابع: «عشت  الس
في  اإلسالمية  اجلامعة  في 
املدينة املنورة فترة أطول. 

 رئيس الصين يوافق على تمديد إقامة «الباندا» في واشنطن ويتجاهل طلبها حول «اليوان» 
 عواصــــمـ  وكاالت: فيما لم تتح زيــــارة الدولة التي قام بها الرئيس 
الصيني هو جينتاو الى واشــــنطن احراز اي تقدم حول ملف «اليوان» 
بعدما لم تبدر عنه أي استجابة لطلب اوباما بـ «تصحيح سعر صرف» 
«اليوان» الذي اليزال «دون قيمته احلقيقية»، ابرم عددكبير من العقود 
مع واشــــنطن بقيمة ٤٥ مليار دوالر، من بينها اتفاق على متديد اقامة 
اثنني من حيوانات الباندا التي استأجرتها الواليات املتحدة من الصني 
مببلغ مليونني ونصــــف مليون دوالر لتضعها في حديقة واشــــنطن 

للحيوانات.
  واكتفى البيان الذي صدر في ختام اللقاء بني الرئيســــني في البيت 
االبيض، باالشارة الى ان «الصني ستواصل التشجيع على اجراء اصالح 
لسعر صرف الرينمينبي (االسم الرسمي لعملتها) وتعزيز مرونة سعر 

الصرف».
  وما لبث مســــاعد وزير اخلارجية الصينــــي كيو تيانكاي ان اكد ان 
املناقشــــات بني هو جينتاو واوباما «لم تــــؤد الى تغيير جوهري» في 

سياسة بكني املتعلقة باليوان.
  وقالت اليزابيث ايكونومي املتخصصة بالشؤون اآلسيوية في مجلس 
العالقات اخلارجية ان «الرئيس هو جينتاو لم يعط شيئا، ولم يكن احد 
يتوقع حصول تقدم. وستجري الصني تقوميا لتعاملها مع هذه املسألة 

على ان تأخذ في االعتبار ما حتققه ملصاحلها االقتصادية اخلاصة».
  وتعبيرا عن اســــتياء االدارة االميركية حول هذا امللف، أدان مساعد 
وزير اخلزانة املسؤول عن التمويل الدولي تشالز كولينز، مرة جديدة، 
سياسة بكني، فيما كان الرئيس الصيني اليزال موجودا في واشنطن.

  واضاف ان صالبة اليوان تعد مشــــكلة ليس للواليات املتحدة فقط 
امنا ايضا لبلدان تضطر الى مقاومة زيادة سعر صرف عملتها. وقال ان 
هذه الصالبة «حتمل اقتصادات ناشــــئة اخرى تعتمد سعر صرف اكثر 

مرونة اثمانا مرتفعة».
  وعلى غرار ما يحصل دائما خالل زيارات رؤساء الدول، اعلن البلدان 
توقيــــع عدد كبير من العقود التي تبلغ قيمتها ٤٥ مليار دوالر حتافظ 

مبوجبها كما ترى ادارة اوباما، على ٢٣٥ الف فرصة عمل اميركية.
  وفي نفس السياق وعشية اختتام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس 
الصينــــي للواليات املتحــــدة األميركية، قدم اقتراحــــا من خمس نقاط 
لتعزيز تنمية العالقات الصينية ـ األميركية في شــــتى املجاالت وعلى 
جميع املســــتويات وتفعيلها ودفعها قدما لألمــــام خالل القرن احلادي 
والعشــــرين. وحسب بيان صحافي امس في بكني، فإن اقتراح الرئيس 
الصيني جاء ضمن سياق خطاب ألقاه خالل مأدبة غداء أقامتها منظمات 
صديقة في الواليات املتحــــدة، قال فيه «ملواجهة الوضع الدولي املعقد 
واملائع واملخاطر والتحديات املختلفة، يتعني على شعبي البلدين تعزيز 
التعاون والعمل مع الشعوب في مختلف انحاء العالم الغتنام الفرص 
ومواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للبشرية، وأوضح الرئيس أن 
الصني والواليات املتحدة قد عملتا معا في العقد االول من القرن احلالي 
وحققتا تقدما مطردا لبناء عالقات إيجابية وتعاونية وشــــاملة للقرن 
الـ ٢١، وأن العالقات الصينية-األميركية قد وصلت الى اتســــاع وعمق 
غير مسبوقني..وبالنظر الى الظروف املتغيرة دائما في العالم وبلدينا، 
نتساءل ماذا علينا أن نفعله لنقود عالقات سليمة ومستقرة بني الصني 

والواليات املتحدة خالل العقد اجلديد؟
  «ولإلجابة عن هذا السؤال يجب أوال وقبل كل شيء حتديد األساس 
لتنمية العالقات الصينية-األميركية.. ومن اإلنصاف القول ان بلدينا لم 
تتمتعا من قبل مبصالح مشتركة واسعة النطاق كهذه التي تتمتعان بها 

اليوم ولم تتحمال مسؤوليات مشتركة هامة كما نحن عليه اليوم».
  وحث الرئيس الصيني البلدين على االلتزام بدعم السالم واالستقرار 
واصالح النظام الدولي، وااللتزام بتحقيق التنمية والرخاء في منطقة 
آسيا-الباســــيفيك، وااللتزام بتعاون ثنائــــي أقوى في جميع املجاالت 

خلدمة مصالح الشعبني. 

 وّقع عقوداً بـ ٤٥ مليار دوالر حافظ بها على ٢٣٥ ألف فرصة عمل أميركية

" "

 كشـف اإلمبراطوريـة المالية لصهر بن علـي.. ومفتي السـعودية: إحـراق النفس حرام

 إيران: الجولة األولى من المحادثات 
  مع الدول الست انتهت بأجواء إيجابية 

 بلير يمثل لجلسة تحقيق ثانية بشأن العراق

 طهــــران ـ كونا: قالت طهران امس ان اجلولــــة االولى من احملادثات 
بينها وبني مجموعة «خمســــة زائد واحد» في مدينة اسطنبول التركية 
انتهت بـ «اجواء ايجابية». ونقلت قناة «العالم» الفضائية االيرانية عن 
مســــؤول اعالمي في الوفد االيراني لم تذكر اسمه ان اجلولة االولى من 
احملادثات جرت في اجواء ايجابية وان األطراف املشــــاركة اتفقت على 
اســــتمرارها مع التركيز على النقاط املشــــتركة. واوضحت أن الطرفني 
أكدا ضرورة استمرار احملادثات على اساس االتفاقيات التي مت التوصل 
اليها في محادثاتهما في جنيڤ وفقا ملا نقلته القناة الفضائية عن تقرير 
االمانة العامة للمجلس االعلى لالمن القومي. ويرأس الوفد االيراني في 
احملادثات كبير املفاوضني النوويني ســــعيد جليلي، ومساعد السياسة 
اخلارجية المني املجلس االعلى لالمن القومي علي باقري، واملستشــــار 
احلقوقي ملنظمة الطاقة الذرية الوطنية ووزارة اخلارجية حميد رضا 

عسكري ويضم الوفد عددا آخر من كبار املسؤولني االيرانيني. 

 لنــــدن ـ كونا: قال رئيس الــــوزراء البريطاني الســــابق توني بلير ان 
اســــتصدار قرار آخر من مجلس األمن الدولي لم يكن ضروريا لدعم قرار 

شن حرب على العراق في عام ٢٠٠٣.
  جاء ذلك في رد بلير في جلسة شهادة ثانية امس امام جلنة التحقيق في 
عدم شرعية مشاركة بريطانيا في احلرب على العراق في مركز املؤمترات 

الذي شهد االستجواب االول.
  وشدد بلير في رده على ان اللورد غولدسميث «سوف يعيد النظر في 
تفســــيره لشرعية املشاركة في احلرب فور ان يعرف تفاصيل املفاوضات 
التي سبقت قرار مجلس األمن ١٤٤١ بأكملها» والذي اعلن ان العراق ينتهك 

التزامه بنزع اسلحة الدمار الشامل.
  وكان املدعي العام البريطاني اللورد غولدســــميث قال في الرابع عشر 
من يناير ٢٠٠٣ ان قرار مجلــــس االمن رقم ١٤٤١ ليس كافيا وحده لتبرير 

استخدام القوة ضد العراق.
  ومن املقرر ان تسائل اللجنة محادثاث بلير اخلاصة مع الرئيس بوش بشأن 

العراق وعن معلومات االستخبارات عن التهديد الذي ميثله العراق.
  وكان بلير أبلغ النــــواب آنذاك انه رغم ان قرارا ثانيا من مجلس االمن 
«امر افضل» اال ان هناك حاالت ال يكون فيها «ضروريا» في حال استخدام 

احد اعضاء مجلس االمن «حق النقض بشكل غير معقول».
  وتقدم بلير برد مكتوب مؤلف من ٢٦ صفحة على اكثر من مائة سؤال 
تفصيلي وجهته له جلنة التحقيق كرر فيه الكثير من النقاط التي أعلنها 

اثناء جلسة التحقيق األولى.
  وجاء في الرد «ان نظام صدام حسني عسكري ظالم وقمعي وديكتاتوري» 
مضيفــــا انه «يقتل معارضيه وحطم اقتصــــاد بالده ويعد مصدرا النعدام 

االستقرار وخطرا على املنطقة».
  واعتبر بلير ان ســــرية املراسالت مع الرئيس األميركي االسبق جورج 

بوش األب جزء مهم من عالقة الدولة االستراتيجية.
  وأكد بلير جتاهله نصيحة املستشار القانوني حلكومته اللورد غولدسميث 
بأن شن حرب على العراق بدون دعم األمم املتحدة لن يكون قانونيا ألنها 

كانت «مؤقتة».
  وأوضح بلير أن غولدســــميث كان ليعيــــد النظر في اعتقاده بضرورة 
استصدار قرار ثاني من مجلس األمن اذا عرف التفاصيل احلقيقية للوضع 

حينئذ.

 والدة البوعزيزي: فخورة بابني  .. وشقيقه: عربة أخي «ليست للبيع» جزائري حاول إضرام النار في نجليه 
 اجلزائرـ  أ.ش.أ: أقدم مواطن جزائري الليلة قبل املاضية على سكب البنزين على 
أجســـاد جنليه األول عمره ٨ سنوات والثاني ١١ سنة محاوال إضرام النار فيهما أمام 
مقر بلدية «املســـيلة» احتجاجا على قطع الكهرباء عن بيته مدة ٣ أيام. وذكر موقع 
صحيفة «الوطن» على االنترنت امس أن الشـــرطة جنحت في منع الرجل من إمتام 
فعله، موضحة ان املواطن قام بهذا الفعل احتجاجا على قطع الكهرباء منذ ٣ أيام تاركا 
أسرته في الظالم. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة اخلبر ان شابا يبلغ من العمر ٢٦ 
عاما حاول إحراق نفسه داخل بناء محكمة رأس الوادي بوالية الوادي. بعد أن صب 

على نفسه كمية من البنزين لوال تدخل مجموعة من احلاضرين وعمال املجلس. 

 ســــيدي بوزيد ـ أ.ف.پ: قال سالم البوعزيزي ان عربة اخيه محمد 
الذي اضرم النار في جســــده فوقها في ديسمبر املاضي مشعال «ثورة 
الياسمني» التي اطاحت بنظام بن علي، «ليست للبيع». وأكد سالم (٣٠ 
عاما) وهو يعمل جنارا لوكالة فرانس برس انه رفض عرضا من رجلي 
اعمال خليجيني للتخلي عن عربة شــــقيقه الذي اضرم النار في جسده 
عليها في ١٧ ديسمبر املاضي، مقابل مبلغ يساوي قيمتها عشرات املرات. 
وأوضح «لقد اتصل بي رجال أعمال احدهما من الســــعودية والثاني من 
اليمن. عرض علّي اليمني عشرة آالف يورو للتخلي عن عربة بيع الفواكه 

التي كان يعمل عليها املرحوم اخي، لكني لن أبيعها أبدا». 

 تونسـ  أ.ش.أ: قالت والدة الشاب التونسي محمد 
البوعزيزيـ  الذي أقدم على إحراق نفسه في خطوة 
ألهبت احتجاجات عارمة توجت بخلع الرئيس زين 
العابدين بن علـــي ـ  إنها فخورة مبا قام به ابنها. 
ونقلت قناة «اجلزيرة» الفضائية امس عن منوبية 
البوعزيزي قولها إنها تشعر بالفخر مبا قام به ابنها 
وبالدور الذي لعبه في حتقيق التغيير في البالد، 

مشيرة إلى أنه أيقظ وعيها السياسي.

(أ.ف.پ)   تونسيون يؤدون صالة اجلمعة التي غاب عنها الدعاء لـ«بن علي» ألول مرة منذ ٢٣ عاماً 


