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 الحكومة الجزائرية تُفشل مسيرة للمعارضة بقوة ٣٠ ألف شرطي  
 اجلزائــــر ـ وكاالت: تواصلت عدوى االحتجاجات الشـــعبية في 
اجلزائر أمس، فقد أفشـــلت احلكومة اجلزائرية امس املسيرة التي 
دعت إليها التنســـيقية الوطنية من أجـــل التغيير والدميوقراطية 
للمطالبة بتغيير سياسي جذري بعد أن منعتها بقوة وحشدت لها 

قرابة ٣٠ ألف شرطي.
  وشـــارك في املسيرة التي انفض جمعها نحو ألف شخص بينما 
قالت وزارة الداخلية اجلزائرية في بيان إن العدد يقدر بـ ٢٥٠ شخصا، 
وقد تخللها اعتقال عدد من الشـــخصيات املعارضة الذين افرج عن 
بعضهم الحقا. وقد دارت صدامات بني الشرطة اجلزائرية واملتظاهرين  

وقد أكد شهود أن الشرطة اعتقلت عددا من املتظاهرين.
  ومن هؤالء املعتقلني الناشط السياســــي البارز واألستاذ اجلامعي 
فضيل بومالة أحد أكثر املعارضني انتقادا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
ونظامه. وقال مصدر مقرب من بومالة ليونايتد برس انترناشونال ان 

الشرطة اعتقلته من بني املتظاهرين واقتادته إلى مركز أمني.
  ويعد بومالــــة الصحافي البارز في التلفزيون اجلزائري الرســــمي 
سابقا من قادة التنسيقية الوطنية التي دعت الى تنظيم املظاهرة. وقد 
عرف مبعارضته الشــــديدة لبوتفليقة قبل سنوات ما كلفه اإلبعاد عن 
األضواء. ومن بني املعتقلني أيضا، الزعيم الروحي للجبهة اإلســــالمية 
لإلنقاذ احملظورة حاليا والرقم الثاني فيها علي بلحاج بعد مشــــاركته 

في املظاهرة.
  وقال مصدر ليونايتد برس انترناشونال ان الشرطة اعتقلت بلحاج 
في ســــاحة الوئام املدني بوسط العاصمة بعد قيادته ملتظاهرين دعوا 

إلى إسقاط النظام.
  وكان بلحاج املمنوع من النشاط السياسي أطلق سراحه بعد اعتقاله 
أمس األول إللقائه كلمة في جموع املصلني بخصوص الوضع في اجلزائر 
واملنطقة العربية. من ناحية أخرى اصيب شرطي بجراح غير خطيرة 
خالل املظاهرة. واعتقلت قوات األمن اجلزائرية العشرات من املتظاهرين 
بينهم أربعة نواب وسط العاصمة اجلزائر جاءوا للمشاركة في مسيرة 
دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والدميوقراطية للمطالبة 

بإصالحات سياسية جذرية.
  وقال مصدر مطلع ليونايتد برس انترناشونال ان النواب املعتقلني 
هم أعضاء في حزب التجمع من أجل الثقافة والدميوقراطية حيدر أرزقي 

ومحسن بلعباس والطاهر بسباس ومعزوز عثمان.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن حوالي ٢٠ شابا يحملون صور الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة وصلوا الى ســــاحة الوئام املدني مرددين شــــعار 
«بوتفليقة ليس حســــني مبارك». وانتشر ثالثون ألف شرطي بالزيني 
الرسمي واملدني معززين مبئات املدرعات في وسط العاصمة ملنع املسيرة 
السلمية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغيير والدميوقراطية. 
وكانت معلومات قالت إن األحزاب اإلســــالمية اجلزائرية نأت بنفسها 
عن املسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل الدميوقراطية 
والتغيير للمطالبة بإصالحات سياســــية جذرية بسبب شعار رفعته 

يدعو إلى فصل الدين عن الدولة.
  وأعلنت هذه األحزاب التي لها إمكانية حشــــد اهير ملا لها من تأثير 
وحضور بني أوساط الشعب رفضها املشاركة في هذه املسيرة وهو ما 
سيقلل من إمكانية جناحها خاصة أن هذه األحزاب لم تشارك في مسيرة 
مماثلة دعا إليها حزب علماني معارض الشهر املاضي والتي سرعان ما 

انفض جمعها بعد ساعات قليلة.
  وأصدرت حركة مجتمع السلم (اإلخوان املسلمني) بيانا رفضت فيه 
املشاركة في املسيرة. وقال املتحدث باسمها محمد جمعة «إننا نختلف 
مع مطلب فصل الدين عن الدولة الذي يخالف الدستور اجلزائري ولن 
نشارك بالتالي في املسيرة وال نتحمل املبادرات الفردية مع إقرارنا حلق 

تنظيم املسيرات دون اإلخالل بالنظام العام».
  مــــن جهته قال األمني العام حلركة اإلصــــالح الوطني جمال بن عبد 
السالم في بيان صحافي إن احلركة لن تشارك في املسيرة وتدعو بصورة 

مبدئية إلى الترخيص للمسيرات.
  من جهة أخرى، توقع نائب رئيس البرملان اجلزائري الصديق شهاب 
حدوث تغيير فــــي منظومة احلكم العربي بعد تنحي الرئيس املصري 
حســــني مبارك من الرئاسة. وقال شــــهاب في تصريح ليونايتد برس 
إنترناشونال «أعتقد أن جناح ثورة الشعب املصري سيؤسس ملرحلة 
جديدة فــــي العالم العربي بحيث يرتقب أن يحــــدث حتول جذري في 

منظومة احلكم العربي».
  وأعرب القيادي في التجمع الوطني الدميوقراطي الذي يقوده رئيس 
الوزراء أحمد أويحيى عن أمنيته في أن «تتوج الثورة املصرية بانتصار 

يلبي آمال الشعب املصري والشعوب العربية قاطبة».
  ودعا شهاب القيادة احلالية ملصر إلى «اجتياز هذه املرحلة بإجناح 

إدارتها واملرور مبصر إلى بر األمان». 

يريد تغيير النظام». من جهة أخرى، أفاد مراسل وكالة األنباء الفرنسية 
بأن املواجهات اندلعت في ساحة الوئام املدني.

  وأكد رئيس احلزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا ان 
«الرئيس الشرفي للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االنسان احملامي 
علي يحيى عبد النور (٩٠ سنة) تعرض لسوء املعاملة من طرف الشرطة». 

  وحضر إلى املظاهرة رئيس التجمع سعيد سعدي والرئيس الشرفي 
للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان علي يحيى عبد النور املعروف 
مبعارضته الشديدة لنظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باإلضافة إلى 

نحو ٢٠٠ متظاهر.
  وردد املتظاهرون شــــعارات معادية للسلطة أبرزها شعار «الشعب 

 مواجهات واعتقاالت تطول أحد أبرز المعارضين لبوتفليقة في المظاهرات

 برويز مشرف  بينظير بوتو 

 رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون خالل زيارته حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في جدة

(رويترز)   معارضون ومؤيدون للرئيس علي عبداهللا صالح خالل اشتباكات بينهم أمس  

(رويترز)   اشتباكات بني عناصر الشرطة اجلزائرية واملتظاهرين أمس  

 فيون: الغرب سيضطر  إلى «تشديد العقوبات» على إيران 
إلقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات

 آالف الشبان يتظاهرون في صنعاء ويدعون إلى تنحي الرئيس

فرنســـي يزور السعودية منذ 
١٩٩٤، ان رغبة ايران في احلصول 
على السالح النووي «مصدر قلق 

وليس فقط للغرب».
ايران    وأضاف ان «حيـــازة 
القنبلـــة (النوويـــة) تقوض 
االستقرار في منطقة تشهد توترا 
حادا. وهذه امر غير مقبول منا 

ومن دول املنطقة».
  وبعد محادثات ثنائية أمس 
الرياض، ســـيتوجه فيون  في 
الـــى االمـــارات العربية  اليوم 
املتحدة، حيث سيزور خصوصا 
القاعدة العسكرية االميركية في 

أبوظبي.
  وتبعـــد هذه القاعـــدة التي 
دشنت في ٢٠٠٩ والتي سيبلغ 
عدد عناصرها ٦٥٠ جنديا أواخر 
الســـنة، ٢٥٠ كلم عن السواحل 

االيرانية.
الى  إيران بالســـعي    وتتهم 
حيازة الســـالح النووي حتت 
غطـــاء تطويـــر برنامج نووي 

مدني، إال ان إيران تنفي ذلك. 

الرئيس علي عبـــداهللا صالح 
الذي يتولى احلكم منذ ٣٢ عاما، 
لكن التظاهرات توقفت بعد ذلك، 
وطلبت املعارضة البرملانية من 
الرئيس تطبيق وعوده بإجراء 

اصالحات. 

امكانية فـــرض عقوبات مالية 
جديدة على ايران وتشمل أيضا 

الغاز والنفط.
  وأكد فيون، اول رئيس حكومة 

خياما إلقامة معرض لألشغال 
اليدوية في ميدان التحرير ومنع 

املعارضة من التظاهر فيه.
  وكان عشـــرات اآلالف مـــن 
انصار املعارضـــة قد تظاهروا 
فـــي الثالـــث مـــن فبراير ضد 

  من جهة أخـــرى قال مصدر 
ديبلوماسي ردا على سؤال في 
العظمى  القوى  ان  واشـــنطن، 
الغربية ترغب فـــي ان تدرس 

مـــن املؤمتـــر الشـــعبي العام 
(احلزب احلاكـــم) تدخلوا بعد 
الســـاحة  ذلك واخرجوهم من 
من دون عنف، كما ذكر مراسل 
لوكالـــة فرانس برس. وصباح 
أمس نصب املؤمتر الشعبي العام 

ايران ومجموعة ٥+١ (الواليات 
املتحدة وروسيا والصني وفرنسا 
وبريطانيا باالضافة الى أملانيا) منذ 

فشل اجتماع اسطنبول.

االنسان مســـاء أمس األول في 
وسط صنعاء لالحتفال باستقالة 
الرئيس املصري حسني مبارك 
واملطالبة بسقوط نظام الرئيس 

اليمني علي عبداهللا صالح.
  إال أن آالفا مـــن املتظاهرين 

 مــــن حاملة الطائرات شــــارل 
ديغولـ  د.ب.أ: أكد رئيس الوزراء 
الفرنسي فرانسوا فيون الذي يزور 
منطقة اخلليج ان القوى الغربية 
«ستضطر الى تشديد العقوبات» 
إيران بســــبب  املفروضــــة على 

برنامجها النووي املثير للجدل.
  وقال فيون الذي كان يتحدث 
على منت حاملــــة الطائرات التي 
تسير بالدفع النووي شارل ديغول 
قبالة ســــواحل جدة بالسعودية 
حيث جرت مناورات مشتركة بني 
قوات الدولتني، ان «إيران رفضت 
في اسطنبول في يناير اقتراحنا 
اجلديد بإجراء حوار جدي حول 

برنامجها النووي».
  وأضاف فــــي كلمة ألقاها أمام 
اجلنــــود املوجودين فــــي حاملة 
ايران  إقناع  الطائرات، «من اجل 
بالعودة الــــى طاولة املفاوضات، 
سنضطر الى تشديد العقوبات»، 
ولم يقدم مزيدا من التفاصيل في 

هذا الشأن.
  وقد توقفــــت املفاوضات بني 

 صنعاءـ  أ.ف.پ: تظاهر آالف 
الشبان اليمنيني أمس في وسط 
صنعاء، مطالبني بتنحي الرئيس 
علي عبداهللا صالح، غداة استقالة 
نظيره املصري حسني مبارك.

  وهتف حوالـــي أربعة آالف 
متظاهر تشـــكلت أكثريتهم من 
اليوم دور  الطلبة «بعد مبارك 
علي»، مطالبني باستقالة الرئيس 

اليمني.
  وعلى وقـــع هتافات «ارحل 
ارحل يا علي» و«الشعب يريد 
اسقاط النظام» توجه املتظاهرون 
من جامعة صنعاء نحو وسط 

العاصمة.
  وقد بدأت التظاهرة بتالسن 
حاد بني مجموعـــة من الطلبة 
وانصـــار من احلـــزب احلاكم 
العام) كانوا  (املؤمتر الشعبي 
يريدون منع طالب من رفع يافطة 

على مدخل اجلامعة.
  وعند الظهر كان املتظاهرون 
في جادة جمال عبد الناصر في 
وسط صنعاء التي تبعد ٥٠٠ متر 
عن ميدان التحرير الذي يحتله 

انصار احلزب الرئاسي.
  واحتشـــد آالف املتظاهرين 
نـــواب مـــن املعارضة  ومنهم 
وناشـــطون في مجـــال حقوق 

 أول رئيس حكومة فرنسي يزور السعودية منذ ١٩٩٤

 سورية تدعم انعقاد القمة العربية في بغداد 

 عريقات يستقيل من دائرة المفاوضات بسبب «الجزيرة»

 مشرف يرفض االمتثال لمذكرة توقيف 
بحقه على خلفية قتل بينظير بوتو

 إسالم آبادـ  د.ب.أ: اصدرت محكمة 
باكســـتانية أمس مذكرة توقيف 
السابق  العســـكري  بحق احلاكم 
برويز مشرف على خلفية اغتيال 
رئيســـة الوزراء السابقة بينظير 
بوتو في عام ٢٠٠٧. لكن متحدثا 
باسم مشرف نفى هذه املزاعم. وأكد 
ان الرئيس الباكســـتاني السابق 
املقيم في العاصمـــة البريطانية، 
لن ميتثل ملذكـــرة التوقيف التي 
اصدرها القضاء الباكستاني ضده.  
وقد أصدرت احملكمة في روالبندي 
بالقرب من العاصمة الباكستانية 
اســـالم اباد ايضا امـــرا بأن ميثل 
الرئيس الســـابق شخصيا امامها 
في التاسع عشر من الشهر اجلاري. 
التحقيق االحتادية  وكانت وكالة 
قد ابلغت احملكمة بان مشرف احد 
االشخاص املشـــتبه في تورطهم 
في مقتل بينظير. ميدانيا، جرح ٥ 

أشخاص بينهم عنصر أمن بتفجير 
انتحاري نفذ أمس في منطقة ملقند 
شـــمال غرب باكستان فيما قتلت 
القوات الباكســـتانية ٩ مسلحني 
واعتقلت ٥ آخريـــن في عمليات 
مختلفة بوادي سوات. وأفادت قناة 

«آج» الباكســـتانية بأن انتحاريا 
فجر نفسه عندما حاولت القوات 
األمنية اعتقاله خالل عملية بحث 
عن املسلحني في منطقة غامبات في 
ملقند ما أدى إلى جرح ٥ أشخاص 

بينهم عنصر أمن. 

 دمشق ـ هدى العبود 
  جدد الرئيس السوري بشار األسد دعم بالده 
لعقد القمة العربية املقبلة على أرض العراق وعودة 
دور العراق على الساحة العربية شريكا أساسيا في 
صنع مستقبل املنطقة.  جاء ذلك خالل مباحثاته 
مع الرئيس العراقي جالل طالباني الذي قام أمس 

بزيارة رسمية إلى دمشق.
  وذكر بيان رئاســــي أنه مت خــــالل املباحثات 
اســــتعراض عدد من القضايا العربية واإلقليمية 
وخصوصا الوضع في مصر حيث أعرب الرئيسان 
األسد وطالباني عن ثقتهما التامة بقدرة الشعب 
املصري على النهوض بواقع مصر وإعادة مصر 
إلى دورها الطبيعــــي العربي والعاملي.  وأضاف 
البيان: عقد الرئيسان بشار األسد وجالل طالباني 
جلسة مباحثات استعرضا خاللها اخلطوات التي 
قطعتها العالقات الثنائية بني البلدين حيث أعرب 
الرئيســــان عن ارتياحهما للتطور املتنامي الذي 

تشهده هذه العالقات. 
  وأكد الرئيس طالبانــــي رغبة بالده في إقامة 
عالقات استراتيجية تخدم الشعبني وبلدان املنطقة 
وأمنها واستقرارها مؤكدا استعداد العراق لتطوير 

العالقات مع سورية على الصعد كافة. 
  وجرى خالل اللقاء بحث ســــبل تفعيل أعمال 
اللجنة العليا املشتركة وإزالة كل أشكال املعوقات 
أمام االســــتثمارات املتبادلة وتوســــيع التعاون 
االقتصادي وأهمية اإلســــراع بتنفيذ االتفاقيات 
التي مت التوصل إليها خالل زيارة رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي إلى سورية وزيارة رئيس 
الوزراء السوري محمد ناجي عطري إلى العراق.  
كما بحث الرئيسان األسد وطالباني األوضاع في 
العراق واخلطوات التي قطعها العراق من خالل 
العملية السياسية اجلارية فيه وأهمية تعزيز هذه 
العملية ملا لها من أثر على أمن واستقرار العراق 

والدول املجاورة له. 

 رام اهللا ـ أ.ف.پ: أعلــــن كبير 
املفاوضني الفلســــطينيني صائب 
عريقات أمس انه قدم اســــتقالته 
من دائرة املفاوضات التي يترأسها 
منذ عام ٢٠٠٣، وذلك على خلفية 
الوثائق املتعلقة باملفاوضات والتي 
ســــربت من مكتبه ونشرتها قناة 
القطرية. وقال عريقات  اجلزيرة 
ان «اســــتقالتي تأتي من منطلق 
حتملي كامل مســــؤوليتي خلرق 
سرقة الوثائق من مكتبي وما حلقها 
من حتريف وتزوير». واضاف ان 
«مضمون املواقــــف التي طرحت 
حول قضايا احلل النهائي: القدس 

والالجئــــني واملياه واحلدود والقدس واالســــتيطان 
واألسرى استندت بشكل كامل وشامل للقانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية».
  وكان أمني سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 

عبد ربه اعلن اســــتقالة عريقات، 
وذلك في بيان رســــمي تاله امام 
الصحافيني في مقر الرئاسة في رام 
اهللا بالضفة الغربية عقب انتهاء 
اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية. من جهته قال 
مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس 
برس ان استقالة عريقات متت بناء 
على نتيجة التحقيق الذي اجرته 
السلطة في قضية تسريب الوثائق. 
وقال املسؤول طالبا عدم الكشف عن 
اسمه ان «جلنة التحقيق في قضية 
املفاوضات  تسريب وثائق دائرة 
التي نشرتها قناة اجلزيرة القطرية 
انهــــت حتقيقاتها وقدمت تقريرهــــا للرئيس عباس 
واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى 
ضوء النتائج قدم عريقات استقالته من دائرة شؤون 

املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية». 

 نيويورك ـ أ.ف.پ: شــــددت البرازيل 
وأملانيا والهنــــد واليابان على انها تنوي 
القيام بتحركات «ملموسة» هذه السنة في 
األمم املتحدة من اجل توسيع الدائرة املغلقة 

لألعضاء الدائمني ملجلس األمن.
  وقال وزير اخلارجية البرازيلي انطونيو 
دو اغويار باتريوتا في ختام اجتماع في 

مقر األمم املتحدة في نيويورك مع نظرائه 
األملاني والهندي والياباني، ان «الضغوط 
تتزايد في األمم املتحدة حتى يأخذ أعضاء 
األمم املتحدة في نهاية املطاف في االعتبار 
التحديات املتعلقة بإجراء اصالح في مجلس 
األمن بطريقة واقعية تتطابق مع احلقائق 
اجليوسياسية الراهنة». من جانبه، ذكر 

نظيره الهندي اس.ام. كريشــــنا ان هذه 
البلدان األربعة التي تشكل مجموعة األربعة 
ستشدد على إجراء إصالح ملجلس األمن 
«بطريقــــة عاجلــــة». وبريطانيا والصني 
وفرنســــا وروسيا والواليات املتحدة هي 
األعضــــاء الوحيدة الدائمــــة في مجلس 

األمن. 

 أربع دول أعضاء في األمم المتحدة تريد إصالح مجلس األمن في ٢٠١١

 صائب عريقات 


