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 بروكسلـ  د.ب.أ: حاول ملك بلجيكا ألبرت 
الثاني أمس األول من جديد، إيجاد سبيل لدفع 
األطراف السياسية املتناحرة في بالده إلى 
تشكيل حكومة، حيث عني سادس وسيط 
في غضون عام في محاولة لكسر اجلمود. 
كانت بلجيكا أجرت انتخابات برملانية يوم 
١٣ يونيو املاضي، غير ان صراعا بني أحزاب 

ناطقة باللغة الفرنسية وأخرى بالهولندية 
حول األموال والسلطات اإلقليمية والنفوذ في 
بروكسل أعاق حتى اآلن محاوالت لتشكيل 

ائتالف حكومي ميكنه مباشرة مهامه.
  وذكر بيان عن القصر امللكي أن ملك بلجيكا 
أعطى أوامره الى ديدييـــه رايندرز، القائم 
بأعمال وزير املالية (احلزب الليبرالي الناطق 

بالفرنسية) «إلخطاره في غضون أسبوعني 
عن إمكانيات التوصل التفاق مؤسسي» بشأن 
نقاط النزاع األساسية. يذكر أن ريندرز هو 
سادس شخص توكل إليه هذه املهمة، تعد 
هذه املرة الثامنة التي يعني فيها امللك سياسيا 
سعيا لكســـر اجلمود، حيث أوكلت املهمة 

مرتني الثنني من املرشحني البارزين.

 ملك بلجيكا يعين سادس وسيط لحل األزمة الحكومية

 انقسام الشارع ينتقل إلى اليمن: اآلالف يتظاهرون بين مؤيد ومعارض لصالح 
 لم تفلح تنازالته في منع المعارضين من االحتجاج والدعوة إلى تنحيه.. فنزل أنصاره لدعمه 

(رويترز)   متظاهرون مناهضون للرئيس اليمني علي عبداهللا صالح خالل مسيرة معارضة في صنعاء أمس 

 صنعاءـ  وكاالت: جتدد املشهد 
املصري في صنعاء أمس، حيث 
انقسم الشارع اليمني، بني تظاهرات 
تأييد للرئيس علي عبداهللا صالح 
وأخرى مناهضة تدعوه إلى التنحي 
عن احلكم متجاهلة تعهده األخير 
بعدم الترشح وعدم توريث احلكم 

لنجله أحمد.
  وتظاهر عشـــرات اآلالف من 
مؤيدي أحزاب «اللقاء املشترك» 
املعارض في اكبر حشد من نوعه 
ضمن إطار ما ســـمي بــــ «يوم 
فـــي املنطقة احمليطة  الغضب» 
بجامعة صنعاء بوسط العاصمة 
بعد ان كان من املقرر ان تنطلق 

تظاهرتهم من ميدان التحرير.
  لكن أنصار املؤمتر الشـــعبي 
العام احلاكم متكنوا من السيطرة 
على امليدان منذ مساء أمس األول، 
ونصبوا خياما حالت دون وصول 

عناصر املعارضة الى امليدان.
  ورفـــع متظاهـــرو املعارضة 
الفتـــات تدعـــو الـــى إصالحات 
سياسية ومحاسبة املفسدين من 
أسرة صالح وطالبوا بضمانات 
كافية لتنفيذ تعهداته بعدم التمديد 

والتوريث.
  من جهتها انتشرت قوات األمن 
في محيـــط جامعة صنعاء فيما 
حلقـــت طائـــرة مروحية فوقهم 
ولـــم ترصد أي حالة تصادم بني 

اجلانبني حتى اآلن.
  وتوزع عـــدد من جنود األمن 
املركزي في املنـــازل املطلة على 
منطقة جامعة صنعاء حتسبا ألي 

أعمال شغب.
  وانطلقت من باب اليمن تظاهرة 
مماثلة شارك فيها عشرات اآلالف 
من أنصار املؤمتر الشعبي العام 
تأييـــدا لصالح انتهـــت مبيدان 

اإلخالل باألمن ووصفوا دعوات 
املعارضة للتظاهر بـ «التهريج» 

بعدما «لبى» صالح مطالبهم.
  من جهة أخرى، طالب النائب 
من حزب اإلصالح املعارض زيد 
الشـــامي صالح اليمنـــي بإقالة 
جنلـــه أحمد من قيـــادة احلرس 
اجلمهـــوري تأكيدا إلعالنه أمس 

«عدم التوريث».
  بـــدوره قـــال وزير شـــؤون 
املغتربني الســـابق وأحد قيادات 
املعارضة صالح سميع ليونايتد 
انترناشـــونال أن خطاب  برس 
صالح «بخصوص عدم التوريث 
والتجديد لفترة رئاســـية قادمة 

التحرير.
  ورفع املتظاهرون صورا لصالح 
ورددوا هتافات منددة بـ «الفوضى 
والتخريب» وتدعـــو الى «األمن 

واالستقرار».
  وأقام أنصـــار احلزب احلاكم 
مهرجانا جماهيريا شـــارك فيه 
اليمنيـــات في ملعب  اآلالف من 
الظرافـــي مبيدان التحرير طالنب 
فيه بعدم االجنرار إلى الفوضى 
والتخريب والتأكيد على أهمية 

األمن واالستقرار في اليمن.
  وجاب املتظاهرون املؤيدون 
لصالح شوارع صنعاء محذرين 
بواســـطة مكبـــرات الصوت من 

مســـكون بالرعب مـــن الثورات 
الشعبية في مصر وتونس».

  بدوره، قال نائب رئيس الدائرة 
اإلعالمية للمؤمتر الشعبي العام 
عبـــد احلفيظ النهـــاري «دعوة 
الرئيس صالح سدت كل احلجج 
الواهية للمعارضة وكان الرئيس 
حصيفا في تقدمي احللول الناجعة 
من اجل استمرار مسيرة احلياة 

املدنية».
  في غضون ذلك شهد عدد من 
املدن اليمنية تظاهرات مماثلة مابني 
مؤيدة لصالح وأخرى معارضة 
له في ظل انتشـــار لقوات األمن 
املركزي فـــي محيط مقار املباني 

احلكومية.
  وفي محافظة الضالع بجنوب 
اليمـــن أفاد شـــهود بـــأن قوات 
األمـــن أطلقت الرصـــاص احلي 
على املتظاهرين سواء من اللقاء 
املشترك أو أنصار احلراك اجلنوبي 
الذي ينادي بانفصال اجلنوب عن 
الشمال. وقال مصدر ميني مطلع 
ليونايتد برس انترناشونال منعت 
الســـلطات اليمنية أنصار اللقاء 
املشترك من الوصول الى مدينة 
عدن كبرى مدن اجلنوب للتظاهر 
في مديرية كريتر حيث كان من 
املقرر إقامة مهرجان ألنصار اللقاء 

املشترك.

 «ويكيليكس»: التوتر في الشرق األوسط 
يهدد بحرب نووية

 مجلس الشيوخ يحبط محاولة
  جمهورية إللغاء إصالح الضمان الصحي

 يهود أميركيون يقاضون كارتر ويطلبون ٥ ماليين دوالر

  السجال مستمر في إسرائيل
  حول رئاسة هيئة أركان الجيش

 لندنـ  يو.بي.آي: كشفت صحيفة «ديلي تيلغراف» 
مزيدا من وثائق الديبلوماسية أميركية سرية سربت 
إلــــى موقع ويكيليكس أن الواليــــات املتحدة هددت 
باتخاذ إجراءات عســــكرية ضد الصني خالل سباق 
تسلح سري على حرب النجوم في السنوات القليلة 
املاضية. وقالت الصحيفة أمس نقال عن الوثائق إن 
القوتني النوويتني العظميني أسقطتا أقمارا صناعية 
خاصة بهما باستخدام صواريخ متطورة في عرض 
منفصل للقوة وقامــــت احلكومة االميركية بتحذير 
بكني من أنها ستواجه عمال عسكريا بسبب استيائها 

الشديد من نشاطاتها العسكرية في الفضاء.
  واضافت أن الصينيني نفذوا العام املاضي املزيد 
مــــن االختبارات ما أدى إلى قيــــام وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلنتون بتقدمي احتجاجات جديدة 
لكن بكني بررت أفعالها باتهام األميركيني بتطوير نظام 
سالح ليزر هجومي قادر على تدمير الصواريخ قبل 

مغادرتها أراضي العدو.
  واشارت الصحيفة إلى أن سباق حرب النجوم بدأ 
في يناير ٢٠٠٧ حــــني صدمت الصني البيت األبيض 
باسقاط أحد أقمارها الصناعية على مسافة ٥٣٠ ميال 

فوق األرض مما اثار مخاوف الواليات املتحدة من قدرة 
الصينيني على تدمير االقمــــار الصناعية االميركية 
العســــكرية واملدنية ودفعها إلى اجــــراء اختبار في 
فبراير ٢٠٠٨ لتدميــــر قمر صناعي اميركي معطوب 
كي تثبــــت للصينيني أنها قادرة أيضاع على شــــن 
ضربات في الفضــــاء. واضافت البرقية أن الواليات 
املتحــــدة «حتتفظ بحقهــــا في الرد ومبــــا يتفق مع 
ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولي حلماية نظمها 
الفضائية والدفاع عنها بواســــطة مجموعة واسعة 
من اخليارات الديبلوماسية والعسكرية».  من جهة 
أخرى، كشفت صحيفة «تيليغراف» نقال عن إحدى 
وثائق «ويكيليكس»، النقاب عن أن التوتر في الشرق 
األوســــط وآســــيا أدى إلى تصاعد وتسارع السباق 
والتسلح النووي والذي من شأنه ان يقود الى حرب 
نووية. وأشــــارت الصحيفــــة البريطانية في تقرير 
بثته على موقعها االلكتروني بشــــبكة االنترنت إلى 
أن الوثيقة السرية أكدت أن الدول املارقة تكثف ايضا 
جهودها لتأمني احتياجاتها من االسلحة الكيميائية 
والبيولوجية والوسائل التي سيتم نشرها بها، مخلفة 

خطرا هائال على معظم سكان العالم. 

 واشـــنطن ـ ا.ف.پ: قطع الدميوقراطيون في 
مجلس الشيوخ االميركي امس االول الطريق على 
محاولة جمهورية اللغاء قانون التغطية الصحية 
الذي اقره الكونغرس في مـــارس ٢٠١٠ بدفع من 

الرئيس باراك اوباما.
  وكما كان متوقعا اســـقط مجلس الشـــيوخ ـ 
بأغلبية ٥١ صوتا مقابـــل ٤٧ ـ هذه احملاولة التي 
قام بها ميتش ماكونيل زعيم االقلية اجلمهورية 
في املجلس بطرحه تعديال على مشـــروع قانون 

يجري درسه حاليا.
   وقال ميتش ماكونيل زعيم االقلية اجلمهورية 

في املجلس ان «هذه املعركة لم تنته، ننوي مواصلة 
القتال حتى الغاء واستبدال (اوباماكير)» االسم الذي 
يطلقه اجلمهوريون على نظام التغطية الصحية 

الذي اقترحه الرئيس اوباما.
  ومع فشل هذه احملاولة في الكونغرس، تنتقل 

املعركة حول هذا القانون الى امليدان القضائي.
  وابرز ما يعترض عليه منتقدو هذا القانون هو 
طابعه االلزامي الذي يقول انه بحلول ٢٠١٤ يجب ان 
يكون كل اميركي متمتعا بالضمان الصحي، وهذا 
الطابع االلزامي هو مفتاح الغائه، ومن احملتمل ان 

تنتهي املعركة في احملكمة العليا. 

 غزة ـ كونا: تشــــهد إسرائيل حاليا 
سجاال كبيرا حول رئاسة هيئة أركان 
اجليش اإلسرائيلي في الفترة املقبلة 
بعد قرار رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
ووزير الدفاع إيهود باراك إلغاء تعيني 
اجلنرال يوآف غاالنت رئيســــا ألركان 
اجليش االسرائيلي لتعديه على أراض 
التمديــــد لرئيس األركان  عامة وعدم 

احلالي غابي أشكنازي لهذا املنصب.
  وقرر نتنياهو أمس إرجاء جلسة 

احلكومــــة التي كانت مقررة مســــاء للتصديق على 
تعيني اجلنــــرال يائير نافيه رئيســــا مؤقتا ألركان 
اجليش االســــرائيلي ملدة ٦٠ يومــــا في أعقاب إلغاء 

تعيني اجلنرال غاالنت.
  وقال ديوان نتنياهو انه حسب األنظمة املعمول بها 
يجب تعميم نص مشروع اي قرار يطرح على مجلس 
الوزراء قبل التصويت عليه بـ ٤٨ ساعة ولذلك تقرر 

تأجيل التصويت لضمان سالمة هذا اإلجراء.
  وذكرت تقارير صحافية ان إلغاء جلسة املصادقة 
على تعيني نافيه جاءت بعد رفض عدة وزراء تعيينه 
رئيسا مؤقتا لرئاسة األركان ملدة ٦٠ يوما وطالبوا 
بفحص إمكانية استمرار اشكنازي الذي ينهي مهامه 

في ١٤ اجلاري كرئيس لألركان.
  وجاء قرار نتنياهو وبــــاراك بعد تعيني غاالنت 
في رئاســــة األركان بعد إعالن املستشــــار القانوني 

للحكومة اإلســــرائيلية عدم دعمه في 
هذا املنصب، حيث تعدى على أراض 
عامة في املنطقة التي يقطنها ولم يقل 
احلقيقة في تصريح قدمه الى احملكمة 

ودائرة أراضي إسرائيل.
  في غضون ذلــــك، يواجه الرئيس 
األميركي األسبق جيمي كارتر دعوى 
الواليات املتحدة تطالبه  قضائية في 
بتعويض بقيمة ٥ ماليني دوالر بسبب 
كتابه «فلســــطني: الســــالم ال الفصل 
العنصري» لتضمنه حسب الدعوى معلومات خاطئة 

تهدف الى الترويج ألجندته املناهضة إلسرائيل.
  وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان ٥ أشخاص 
قدموا الدعوى ضد كارتر ودار النشــــر «ســــاميون 
وساشتير» التي أصدرت الكتاب عام ٢٠٠٦ يطالبون 

فيها بتعويض بقيمة ٥ ماليني دوالر.
  ويقول املدعون إن الكتاب احتوى على «تصاريح 
خاطئة ومضللة عــــن قصد تهدف للترويج ألجندة 
الكاتب القائمة على البروباغندا املناهضة إلسرائيل 
وخداع القراء بدل تقدمي معلومات دقيقة حســــبما 

سوق للكتاب».
  وتتهم الدعوى كارتر ودار النشر بانتهاك قانون 
حماية املســــتهلك في نيويورك بســــبب تســــويق 
الكتــــاب على أنه واقعي ولكنــــه يتضمن معلومات 

غير حقيقية. 

 األمن التركي يكّذب تقريرًا للمخابرات 
حول محاولة الغتيال أردوغان

  
  أنقرةـ  أ.ش.أ: أعلنت مديرية األمن العام التركية أمس االول 
انه ال صحة لما ورد في تقرير لجهاز المخابرات الوطني (إم 
آى تي) بشــــأن محاولة الغتيال رئيــــس الوزراء رجب طيب 
أردوغان في أعقاب االنتخابات البرلمانية األخيرة التي جرت 

في ٢٢ يوليو من عام ٢٠٠٧.
  وكانت رئاسة جهاز المخابرات التركية بعثت بوثيقة لرئاسة 
محكمة العقوبات ١٣ في اسطنبول المشرفة على قضية منظمة 
أرجناكون اإلرهابية المتهمة بالتخطيط لالنقالب على الحكومة 
واغتيــــال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تتضمن تلقي 
مجموعة في اسطنبول تعليمات من احد العسكريين المتقاعدين 
برتبة عقيد متواجد في بلغاريا يدعى زكريا اوزتورك الغتيال 
رئيس الوزراء طيب اردوغان في شهر يوليو عام ٢٠٠٧، بعد 

االنتخابات البرلمانية العامة بخمسة أيام.
  وأضاف التقرير ان أوزتورك، وآخر يدعى زكي يورداكول 
تشاغمان، سبق اتهامه في قضية مقتل أحد قضاة مجلس الدولة 
في عام ٢٠٠٦، استأجرا شقة في اسطنبول، ليستخدمها قاتل 

يحمل الجنسية الشيشانية في اغتيال أردوغان.
  وقالت وســــــائل اإلعـالم إن هــذا هو الــسبب الذي اختفى 
من اجلــــه اردوغان فجــــأة عن األنظــــار لمـــــدة ٣ ايـام بعد 

االنتخابات.
  وذكرت مصادر مديرية األمن العام أن التحريات التي قامت 
بإجرائها أثبتت عدم وجود شقة في المكان الذي حدده تقرير 
المخابرات تم تأجيرها في هذه الفترة ألحد من هذين االسمين، 
كما تبين عدم وجود عقيد متقاعد باالسم الذي ورد في التقرير 

موجود في بلغاريا.
  وكان أردوغان عّلق على ما تردد عن محاولة اغتياله بقوله 
للصحافيين انه يؤمن بالقضاء والقدر وبأن كل إنسان سيموت 

في أجله. 

  كشف عن تلويح أميركا بالعمل العسكري ضد الصين

 تحقيق بريطاني يكشف: االستخبارات
  كانت تعرف مخطط تفجيرات لندن

 لندن ـ عاصم علي
  كشفت استجوابات جلنة التحقيق في اعتداءات 
٧ يوليو عام ٢٠٠٥ في لندن أن أجهزة األمن عجزت 
عن التعـــرف على زعيم خليـــة االنتحاريني قبل 
التفجيرات، على رغم اطالعها على صورته وتصويره 

يتعاون مع ارهابيني مشتبه بهم.
  وتبني أن جهاز االستخبارات الداخلية (أم آي 
٥) رصد زعيم انتحاريي لندن محمد صديق خان 

خالل عملية رصد مخطط ارهابي آخر عام ٢٠٠٣، 
ورآه أعضاء اجلهاز يتعاون مع ارهابيني متورطني 

في اخلطة آنذاك.
  وقال هوغو كايث املسـتشار القانوني للتحقيق 
اجلديد في االعتــداءات، والذي طالب به ذوو الضحايا، 
أن جتنيد خان جاء عبر االتصال بارهابيني مشتبه 
بهـم، «ثم انتــقل من كونه معاون لالرهابيني الى 

متــآمر رئيسي وقاتل». 

 رامسفيلد مدافعًا عن حرب العراق: لو بقي صدام
  لكان الشرق األوسط «أكثر خطورة مما هو عليه اآلن»

«أكثر خطـــورة مما هو عليه 
اآلن».

  وتوقـــف رامســـفيلد عند 
الشؤون اخلاصة أيضا وأبرزها 
ما عاناه ابنه نيك وابنته مارسي 
للتخلـــص من اإلدمـــان على 
املخدرات إال ان ٦٠٪ من الكتاب 
املؤلف من ٨٠٠ صفحة يركز 
على الســـنوات الست املثيرة 
للجدل التي قضاها في وزارة 

الدفاع.
  وخصص رامسفيلد فصال 
مـــن الكتـــاب لبحث مســـألة 
التعاطـــي مع معتقلي احلرب 
وهو نادم على عدم ترك منصبه 
في مايو ٢٠٠٤ بعد الكشف عن 
فضيحة سجن أبو غريب في 

العراق. 

بـــدال من تقدمي  على اخلالفات 
خيـــارات واضحة للرئيس عند 
الپنتاغـــون ووزارة  اختـــالف 

اخلارجية.
  كما انتقد رايس بعد تســـلم 
وزارة اخلارجية مشيرا إلى انها 
أعطت حقوق اإلنســـان أهمية 
أكبر من املصالح األميركية في 
أوزبكســـتان كما اتبعت مسارا 
ديبلوماسيا غير مثمر مع سورية 

وإيران وكوريا الشمالية.
  وأوضح رامسفيلد انه ليس 
التعامل مع  نادما على كيفيـــة 
العـــراق وخلص إلى ان احلرب 
كانت تســـتحق التكاليف التي 
أنفقت عليها مشيرا إلى انه لو 
بقي الرئيس العراقي صدام حسني 
في احلكم لكان الشرق األوسط 

في العام ٢٠٠٦ بأنه قال أحيانا 
كالما ما كان عليه النطق به مثل 
عبارة «بعـــض األمور حتصل» 
تعليقا على أعمال الســـرقة في 
العراق بعد احلرب ووصفه أملانيا 
وفرنســـا بـ «أوروبـــا القدمية» 
ألنهما لم تدعما استخدام القوة 

في العراق.
  كما رأى انه البد من ســـحب 
عبارة «نحن نعلم أين هي» التي 
قالها في األيام األولى من حرب 
العراق في إشـــارة إلى أسلحة 

الدمار الشامل.
  لكن وزيـــر الدفاع األميركي 
الســـابق مازال ينتقد اآلخرين 
وخصوصا وزيـــري اخلارجية 
األميركيني السابقني كولن باول 
وكوندوليـــزا رايـــس واحلاكم 

العسكري في العراق بول برمير 
السابق جورج  الرئيس  وحتى 

بوش.
  وقال ان بوش فشل في حل 
الدفاع  بـــني وزارتـــي  خالفات 
واخلارجية قبـــل حرب العراق 
بشأن كيفية التعاطي مع مسألة 

انتقال السلطة في ذاك البلد.
  وكتـــب رامســـفيلد «تلـــك 
االختالفات الرئيســـية لم حتل 
أبدا بشكل واضح وحازم ووحده 

الرئيس كان قادرا على ذلك».
  ووصف رامسفيلد باول بأنه 
كان مسيطرا على وزارة اخلارجية 
ويتردد في قبول إرشادات بوش 
السياسية في حني انتقد رايس 
على دورها يوم كانت مستشارة 
القومي ألنها كانت تركز  لألمن 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: اعترف 
وزير الدفاع األميركي الســـابق 
دونالد رامسفيلد بارتكاب بعض 
األخطاء خالل مشاركته في إدارة 
الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش لكنه أصر على الدفاع عن 

حرب العراق.
  وحصلت صحيفة «واشنطن 
بوست» على نسخة من مذكرات 
رامســـفيلد «املعـــروف وغير 
املعروف» املزمع نشـــرها في ٨ 
فبراير اجلاري ونشرت مقتطفات 
منها تشير إلى ان وزير الدفاع 
األميركي السابق ليس نادما على 

حرب العراق.
  واعترف رامســـفيلد في أول 
كتاب رسمي له منذ مغادرته إدارة 
بوش بعد انتخابات الكونغرس 

 اعترف في مذكراته المؤلفة من ٨٠٠ صفحة بارتكاب األخطاء منتقدًا بوش وباول ورايس

 جيمي كارتر 

 الجزائر: بوتفليقة يعلن رفع الطوارئ «في أقرب اآلجال»
 األحزاب والنقابات تتحضر للتظاهر في ١٢ فبراير 

 اجلزائــــر ـ ا.ف.پ: 
أعلن الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيــــز بوتفليقة 
أمس ان حالة الطوارئ 
املفروضة في البالد منذ 
١٩ سنة، ســــترفع «في 
اقرب اآلجال»، كما افاد 

مصدر رسمي.
  ونقلت وكالة االنباء 
اجلزائرية الرسمية عن 
بوتفليقة قوله هذا خالل 
اجتماع مجلس الوزراء 
أمس، في حني تتعالى 
مــــن املعارضة  نداءات 

واملجتمع املدني منادية برفع حالة الطوارئ 
املفروضة في البالد منذ ١٩٩٢.

  واكدت الوكالة ان الرئيس اجلزائري 
«كلف احلكومة بالشروع فورا في صياغة 
النصوص القانونية التي ستتيح للدولة 
مواصلة مكافحة االرهاب في إطار قانوني 
مما سيؤدي الى رفع حالة الطوارئ في 

اقرب اآلجال».
  واضاف بوتفليقة «من اجل وضع حد 
ألي جدال غير مؤسس حول هذه املسألة، 
اكلف احلكومة بأن تنكب فورا على صياغة 
النصوص املواتية التي ستتيح للدولة 
مواصلــــة مكافحة االرهــــاب إلى النهاية 
بنفس الفاعلية وفي اطار القانون وبالتالي 
سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في 

اقرب اآلجال».
  وبشــــأن التظاهرات 
احملظورة بسبب حالة 
الطوارئ اوضح الرئيس 
اجلزائري انه «باستثناء 
واليــــة اجلزائر ال مانع 
لتنظيم املســــيرات في 
جميع الواليات االخرى 
شريطة تقدمي الطلبات 
واستيفاء الشروط التي 

يقتضيها القانون».
  وكان نواب مؤيدون 
للحكومــــة اقترحوا في 
البرملان اجلزائري رفع 
حالة الطوارئ، فيما تعتزم نقابات العمال 
وأحزاب املعارضة وجماعات املجتمع املدني 
القيام مبسيرة في العاصمة اجلزائرية في 
١٢ فبرايــــر اجلاري مطالبني بإنهاء حالة 
الطوارئ وباملزيد من الدميوقراطية. وتقول 

السلطات ان املسيرة غير مشروعة.
  وقالت وكالة االنباء اجلزائرية إن ٢١ 
من أعضاء البرملــــان اعدوا طلب إحاطة 
للمطالبة بالغاء الطواريء واذا أيد ٢٠ او 
اكثر من النواب هذا الطلب فيتعني طرحه 

للمناقشة وعلى احلكومة الرد عليه.
  وتقــــول وكالــــة االنبــــاء اجلزائرية 
إن مؤيــــدي الطلب يقولون إن حتســــن 
االحوال االمنية يلغــــي اي مبرر لالبقاء 

على الطوارئ. 

 عبدالعزيز بوتفليقة  


