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 الرياضـ  وكاالت: على وقع 
هتافات «ثورة مينية ســــتلي 
الثورة املصرية» و«الشــــعب 
النظام»  اليمني يريد إسقاط 
اشــــتبك محتجــــون مينيون 
مناهضون للحكومة ومطالبني 
اليمني علي  الرئيس  برحيل 
عبداهللا صالح مع الشرطة التي 
منعتهم من التقدم نحو قصر 
اليمنية في صنعاء  الرئاسة 
أمس وقال شــــهود ان أربعة 
أشخاص أصيبوا في اشتباكات 

صنعاء حيث استخدمت الشرطة الهراوات ضد 
احملتجني الذين ردوا بإلقاء احلجارة.

  الى ذلك، اســــتغرب محللون من انتقال 
ســــيناريو «البلطجة» من مصر إلى اليمن، 
حيث عمد أشخاص بلباس مدني الى االعتداء 
على مواطنــــني خرجوا للتظاهر في صنعاء 
ومدن أخرى للتعبير عن فرحتهم وتهنئتهم 
للشــــعب املصري بانتصار ثورته ورحيل 

الرئيس حسني مبارك.
  وحســــب شــــهود عيان فإن عناصر أمن 

بلباس مدني اعتدوا بالهراوات 
واخلناجر التقليدية «اجلنابي» 
على مواطنــــني وطالب كانوا 
خرجوا صوب ميدان التحرير 
بصنعاء في مسيرات عفوية 
مساء اجلمعة وصباح السبت، 
للتعبيــــر عن تأييدهم لثورة 
الشــــعب املصري، والدعوة 
لثــــورة مينية على الفســــاد 

واالستبداد.
  من جانــــب أخر نفى والد 
املطلوب األمني ســــعيد علي 
جابر آل خثيم الشهري تلقيه أي معلومة تفيد 
مبقتل ابنه في انفجار باليمن، متمنيا حدوث 

ذلك دون ان يصاب أحد من األبرياء.
  ووفقا لتقرير «الوطــــن»، قال «لم أتلق 
مــــا يفيد مبقتل ســــعيد، وأمتنى ان تصدق 
األخبار مبقتله واصابة من معه من اخلارجني 
على الدين والقانون دون ان يتضرر أحد من 
األبرياء، ومن يبشرني بذلك فله البشارة»، 
مضيفا انه «ليس له مكان عندي، وهو ال ميثل 

إال نفسه، وأنا بريء منه ومن أعماله». 

 عمان ـ يو.بــــي.آي: قرر رئيس الوزراء 
األردني معروف البخيت إيقاف العمل بقرار 
حجب املواقع اإلخبارية االلكترونية عن كل 

الدوائر احلكومية اعتبارا من يوم أمس.
  وأشارت وكالة األنباء األردنية الرسمية 
«بترا» الى ان احلكومة السابقة برئاسة سمير 
الرفاعي كانت اتخذت في يوليو املاضي قرارا 

يقضي بحجب املواقع اإلخبارية االلكترونية 
املقدر عددها بنحو ٥٠ عن أجهزة احلاسوب 
بكافة الدوائــــر احلكومية وذلك كي يتفرغ 
املوظفون خلدمة املواطنني خالل ســــاعات 

الدوام الرسمي.
  وقدرت دراســــة حكوميــــة آنذاك حجم 
اخلسائر التي يتكبدها األردن سنويا جراء 

الوقــــت الذي يقضيه املوظفون في تصفح 
املواقع اإللكترونية بنحو ٧٠ مليون دينار 
أردني سنويا أو ما يعادل ١٠٠ مليون دوالر. 
وكان البخيت تعهد مع تشــــكيل حكومته 
يوم األربعاء املاضي باحترام حرية الرأي 
والتعبير لوسائل اإلعالم املختلفة خاصة 

وسائل اإلعالم اإللكتروني. 

 األردن يرفع الحجب عن المواقع اإلخبارية اإللكترونية في الدوائر الحكومية

 القذافي يستبق «يوم الغضب» الليبي بلقاء ناشطة هددت بحرق نفسها 
ـ وكاالت: تشــــهد   عواصم 
ليبيا استنفارا أمنيا منذ عدة 
أيام وحالة ترقب وتخوف على 
مستوى الدولة من املظاهرات 
التي ينادي بها ناشطون على 
موقع فيس بوك، مما أدى إلى 
استدعاء األمن عددا من املدونني 
الناشطني على هذا املوقع. وأفاد 
مصدر للجزيرة نت بأن النظام 
اســــتنفر رجال األمن الداخلي 
واخلارجــــي وجميــــع أجهزة 
الثورية  الشــــرطة واللجــــان 
ملواجهة ما ينادي به شــــباب 
على «فيــــس بوك». كما قامت 
حركة اللجان الثورية في مدينة 
بنغازي بإنشاء غرفة عمليات 
إلكترونية على مستوى املدينة، 
وخصصت لها ٢٠ مواطنا ثوريا 
الرد على املجموعات  مهمتهم 
املناهضة الداعية للخروج في 
مظاهــــرات يــــوم اخلميس ١٧ 
فبراير. وأكد ناشــــطون على 
موقع فيــــس بــــوك أن األمن 
الداخلي في بنغازي قام مساء 
اخلميس باعتقال أحد الناشطني 
على املوقع، وهو املواطن جالل 

الكوافــــي البالغ من العمر ٣٩ 
سنة.

  وأوضحوا أن القبض على 
الكوافي جاء بعد القبض على 
عدد من الناشطني على فيس 
بوك مــــن املطالبني باحلقوق 
العامــــة فــــي ليبيا. وناشــــد 
مراقبون ليبيــــون املنظمات 
واجلمعيات احلقوقية الليبية 
والدولية بتبني قضية اعتقال 
هؤالء الناشطني إلطالقهم فورا، 
الســــلطات في ليبيا  وذكروا 
بأن سياســــة القمع والبطش 
واالعتقال التعسفي والسجن 
ألصحاب الرأي املخالف هي التي 

ستزيد من درجة االحتقان.
  ونبهوا إلى أن الغضب هو 
الذي يقرب من حالة االنفجار 
الشامل ويفرض على الشعوب 
املطالبة بحقوقها االجتماعية 
واالقتصاديــــة والسياســــية 
وبحريتها وكرامتها، مستلهمة 
في ذلك ثورات شعبية عظيمة 
هبت وتهب في دول مجاورة 

غرب ليبيا وشرقها. 
التوتر،    ولتدارك تصاعــــد 

حرص القذافي على لقاء ناشطة 
وصحافيــــة ليبية هددت قبل 
أيام بإشعال النار في جسدها 
احتجاجا على حملة لتشويه 
سمعتها وللمطالبة باملزيد من 
االصالح والتغيير السياسي 
فــــي املجتمع  واالقتصــــادي 

الليبي.
  ونقلت صحيفة «الشــــرق 
اللندنية عن غيداء  االوسط» 
التويتي قولها: «لقد جلســــت 
مع العقيد (القذافي) من دون 

حواجز، جلــــس بجواري في 
بساطة واستمع الى كل كالمي 

باهتمام».
  واضافت التويتي ان القذافي 
ابدى استغرابه من حديثها عن 
حجب مواقع إلكترونية ليبية 
وأجنبية عن العمل داخل ليبيا، 
موضحــــة ان القذافي قال لها 
انه لو كانت هناك نساء مثلها 

لتغيرت ليبيا الى االفضل.
  والتقــــى القذافي ايضا مع 
االنشــــطة الشــــعبية مبدينة 
بنغازي ثاني اكبر املدن الليبية، 
حيــــث اعتبر ان على الليبيني 
التمسك بسلطة الشعب لتقرير 
مصيرهم بأنفسهم واالشراف 
على توزيع اموال ثروتهم في 
املجتمع، مضيفا ان ليبيا تتفرد 
بنظام سلطة الشعب الذي يتيح 
ملواطنيهــــا العيش بكل كرامة 
وحرية. وفــــي لقاء الحق مع 
مجموعة من االعالميني حتدث 
القذافي عن سنوات مسيرته 
التي ســــبقت قيام  النضالية 
الثورة الليبية، كما استعرض 
املضايقــــات واملراقبة األمنية 

التي تعرض لهــــا مع زمالئه 
الضباط االحرار. وقال القذافي 
انه ليس رئيس دولة او رئيس 

جمهورية.
  وفي محاولة اضافية الحتواء 
التذمــــر الشــــعبي املتوقــــع، 
قالت صحيفــــة «ليبيا اليوم» 
االلكترونية املستقلة ان االيام 
املاضية كانت مسرحا لتحركات 
امنية اســــتباقية، مشيرة الى 
قيام شــــخصيات من االجهزة 
االمنية باستدعاء مجموعات من 
«البلطجية» في مدينة بنغازي، 
واعطائهم مبالغ مالية وسيارات 
للعمل على منع االحتجاجات 
التي دعت لها مجموعات رافضة 
للنظام السياســــي على موقع 
«الفيس بوك» في السابع عشر 
من الشهر اجلاري. كما لفتت 
الى قيام الساعدي  الصحيفة 
احد ابناء العقيد القذافي بزيارة 
الكتائب األمنية املتمركزة في 
شــــرق ليبيا، وعرضه عليهم 
مساعدات مالية سخية، خاصة 
ملن كان لديــــه قريب مريض 

ويحتاج الى االموال لعالجه. 

 استنفار أمني ليبي واسع تحسباً الحتمال اندالع المظاهرات الخميس المقبل 

 جموع حاشدة ليمنيني محتجني مطالبني برحيل الرئيس علي صالح خالل توجههم إلى قصر الرئاسة أمس 

 سعيد الشهري 

 نواب ايرانيون خالل تظاهرة قاموا بها أمس تضامنا مع الثورة املصرية 

 صورة ارشيفية للزعيم الليبي معمر القذافي لدى وصوله للقمة اإلفريقية بأديس أبابا العام املاضي 

 الباسيج يلوّح بقمع تظاهرة المعارضة اإليرانية اليوم 
 عواصمـ  وكاالت: أعلنت إيران 
أمس األول أنها ستنشر أنظمة رادار 
جوي بعيدة املدى في مختلف أرجاء 

البالد في املستقبل القريب.
  ونقلــــت وكالة أنبــــاء الطلبة 
اإليرانية «إسنا» عن مساعد قائد 
مقر خامت األنبياء للدفاع اجلوي 
حميد ارجنغي قوله «حددنا املناطق 
التي تتناسب وتغطية نظام الرادار 

في القاعدة الدفاعية اجلوية».
  وأشار إلى أن الرادارات نوعان 
األول يغطي مسافات تصل إلى ١٠٠٠ 
كيلومتر واآلخر يغطي مسافات 

تصل إلى ٣ آالف كيلومتر.
  وأضاف أن «األجــــزاء املهمة 
األساســــية مثــــل نشــــر أجهزة 
الهوائيات جتري حاليا وســــيتم 
وضع األنظمة األساسية في املدار 

قريبا».
  من جهة أخرى، انتقد مسؤول 
في البيت االبيض منع السلطات 
االيرانية لتجمعات املعارضة تأييدا 
العالم  لالنتفاضات الشعبية في 

العربي.
  وقال توم دونيلون مستشار 
االمن القومي للرئيس باراك اوباما 
في بيان «عبر اعالنها انها لن تسمح 
بتظاهرات املعارضة، فإن احلكومة 
االيرانية تعلن ان من غير القانوني 
لاليرانيني ان يقوموا مبا تعتبره 

أمرا نبيال من جانب املصريني».
  واضاف هذا املسؤول «ندعو 
احلكومــــة االيرانية الى ان متنح 
االيرانيني حق التجمع في شــــكل 
سلمي والتظاهر والتعبير، وهو 
احلق نفســــه الذي مــــورس في 

القاهرة».
  ويأتي ذلك، بعد إعالن مسؤول 

رفيع بوزارة الداخلية االيرانية ان 
بالده لن تسمح لعناصر املعارضة 
بتنظيم مسيرات تأييد للمظاهرات 
التي جتتاح الدول العربية خاصة 

مصر وتونس.
  ونقلت قنــــاة «فرانس – ٢٤» 
االخبارية الفرنسية عن مهدي صدر 
احد كبار املسؤولني بادارة املكتب 
السياســــي بالداخليــــة االيرانية 
قوله «ان زعيمي املعارضة مهدي 
كروبي ومير حسني موسوي تقدما 
بطلب من أجل الســــماح بتنظيم 
هذه املســــيرات غدا وذلك تعبيرا 

إيرانيني من تنظيم مسيرة في 
طهران أمس  تضامنا مع الشعب 

املصري.
  وذكرت وكالة األنباء اإليرانية 
الرســـمية «ارنـــا» ان نوابا في 
الشـــورى اإلســـالمي  مجلس 
(البرملـــان) خرجـــوا صبـــاح 
أمس في مســـيرة «تضامن مع 
الشعب املصري ودعما للثورة 

املصرية».
  من جهته اتهم قائد ميليشيا 
الباسيج االســـالمية في ايران 
محمد رضا جندي امس اجهزة 

عن تضامــــن املعارضة االيرانية 
مع االنتفاضات الراهنة في كل من 

مصر وتونس».
  وقال «ان كروبي وموسوي 
يعلمان متامـــا ان طلبهما غير 
قانوني، وانه لن يســـمح لهما 
بتنظيم مسيرات بغرض اثارة 
القالقل وأعمال الشغب»  أضاف 
ان السماح لعناصر حتريضية - 
في اشارة الى خروبى وموسوي 
-بإثارة الشغب في البالد غير 
مقبول، وان طلبهما مرفوض».

  لكن ذلك لم مينع برملانيني 

االستخبارات الغربية بأنها تريد 
اثارة االضطرابات في ايران حيث 
حظرت السلطة التظاهرات التي 

ترغب املعارضة في تنظيمها.
  وقال اجلنرال جندي بحسب 
ما نقلته عنـــه وكالة فارس ان 
اجهزة االســـتخبارات الغربية 
تسعى وراء مختل عقليا ليحرق 
نفسه في طهران واستخدام هذا 
العمل الستنساخ احداث تونس 
ومصر، واضاف «انهم حمقى اذا 
اعتبروا ان بامكانهم ان ينجحوا 

مع هذا النوع من االعمال».
  وحذر اجلنرال جندي املعارضة 
التي تتهمها السلطة بالقيام بـ 
«فتنة»، مؤكدا انه ينبغي اطالق 

اسم «حزب الشيطان» عليها.
  واضاف ان «الباسيج اثبتوا 
جديتهـــم وهم على اســـتعداد 
للتضحية بحياتهم» دفاعا عن 

النظام.
الرئيس    في غضون ذلك قام 
التركي عبداهللا غول أمس بزيارة 
رســـمية الى العاصمة االيرانية 
العالقات  طهران تهدف لترسيخ 
الثنائية السيما على الصعيدين 

التجاري واالقتصادي بينهما.
  مـــن جهته اكد غول عشـــية 
زيارته الى طهـــران رغبة بالده 
في تطوير عالقاتها مع ايران في 
شـــتى املجاالت. وقـــال غول في 
تصريح لوكالة االنباء االيرانية 
(ارنا) انه سيبحث اثناء زيارته 
مع كبار املسؤولني االيرانيني سبل 
تعزيز العالقات الثنائية بخاصة 
السياسية واالقتصادية والثقافية 
اضافـــة الى القضايـــا االقليمية 

والدولية التي تهم اجلانبني.

 طهران ستنشر قريبًا أنظمة رادارات جوية بعيدة المدى

 انتقال سيناريو البلطجة من مصر إلى اليمن
  والشرطة تمنع المحتجين من الوصول إلى قصر الرئاسة 

 والد نائب زعيم «القاعدة» في الجزيرة يعد بالبشارة لمن يبلغه بمقتله 

 استفتاء سويسري للحّد من األسلحة

 حكومة نتنياهو تحسم الجدل حول رئاسة 
األركان وتعيين غانتز خلفا ألشكنازي

  جمهوريون يرشحون رون بول للرئاسة 

 عواصمـ  بي.بي.سي: يسعى 
منظمـــو مبادرة الـــى احلد من 
انتشـــار االســـلحة النارية في 
سويسرا، لالدالء بأصواتهم في 
استفتاء شعبي على مبادرة تهدف 
الى احلد من انتشار االسلحة في 

سويسرا.
  وتعد سويســـرا واحدة من 
اكثر البلدان االوروبية كثافة في 

انتشار االسلحة فيها.
  واذا مت اقـــرار املبـــادرة في 
هذا االســـتفتاء، فإنه لن يعود 
بإمكان السويسريني االحتفاظ 
بأســـلحتهم في منازلهم سواء 
خالل اخلدمة العسكرية االلزامية 

او بعدها.
  ويصبـــح لزامـــا تســـجيل 
االســـلحة وان يثبت صاحبها 

معرفته باستخدامها.
  ويقول مؤيدو مبادرة تنظيم 
ملكية االسلحة ان ذلك سيقلل 
من حاالت االنتحار وجرائم القتل 

باستخدام هذه االسلحة.
  ويقـــول من هم ضـــد هذه 
املبادرة ان االغالق على االسلحة 
ضمن ترسانة او مخازن عسكرية 

سيقلل من الثقة باجليش. 

  عواصم ـ أ.ف.پ: حسمت احلكومة االسرائيلية 
أمس اجلدل حول منصــــب رئيس األركان وعينت 
اجلنرال بيني غانتز رئيســــا جديــــدا لألركان، كما 

اعلن بيان رسمي.
   وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو ان «احلكومة وافقت باإلجماع على ترشيح 
بيني غانتز ليكون الرئيس العشرين ألركان اجليش 
االسرائيلي».  من جهته أكد نتنياهو ان «اجلنرال غانتز 
ضابط ممتاز وقائد ذو خبرة وسيساعد تعيينه على 
تأكيد االستقرار في اجليش الذي هو امر مهم دائما 

لكنه بالغ األهمية عندما تواجه املنطقة هزات».
   ويتوقع ان يشارك االدميرال مايك مولن رئيس 
أركان اجليوش االميركية اليوم في تل ابيب مبراسم 
نقل السلطة من رئيس االركان احلالي اجلنرال غابي 
اشكنازي الى رئيس االركان املعني اجلنرال غانتز.

   وجاء تعيني غانتز في أجواء من التسرع واالرتباك. 
فقد عني نائبا لرئيس االركان ثم أعلن العام املاضي 
مغادرته للجيش بعدما قال وزير الدفاع االسرائيلي 
ايهــــود باراك انه يفضل ان يتولــــى اجلنرال يؤاف 

غاالنت رئاسة اركان اجليش.
   لكن جلنــــة للمراقبة الغــــت تعيني غاالنت في 
اللحظة األخيرة بعد االشتباه باستيالئه على أراض 

مجاورة لفيلته بطريقة غير قانونية.
   وانضم اجلنرال غانتز الذي يبلغ من العمر ٥٢ 
عاما الى فرقة املظليني بعدما كان قائدا لقوة النخبة 
«شالداغ» لسالح اجلو ثم قائدا للمنطقة العسكرية 

الوسطى التي تغطي الضفة الغربية عام ١٩٩٤.

   وكان غانتز في ٢٠٠٢ قائدا للمنطقة العسكرية 
الشــــمالية على احلدود مع سورية ولبنان ثم قائدا 
للقوات البرية عام ٢٠٠٥.  وقد أصبح في ٢٠٠٧ ملحقا 
عسكريا اسرائيليا في الواليات املتحدة قبل عودته 

السرائيل في ٢٠٠٩ ليصبح نائبا لرئيس االركان.
   في ســــياق آخر نفى مصدر تونسي مسؤول ما 
ذكرته صحيفة «التونسية» االلكترونية بأن قوات 
اجليــــش مدعومة بالقوات األمنية املختصة متكنت 
من القاء القبض على أجنبي يشتبه بأنه جاسوس 
اسرائيلي. وقال مسؤول في وزارة الداخلية التونسية 
في اتصال هاتف ميع يونايتد برس انترناشيونال 
طالبا عدم ذكر اسمه ان هذا اخلبر «عار عن الصحة 

وال أساس له على االطالق».
  وكانت الصحيفة ذكرت أمس ان عملية القبض 
على هذا األجنبي متت مســــاء أمس األول في مدينة 
الكاف الواقعة على بعد نحو ٢٠٠ كيلومتر شــــمال 
غرب تونس العاصمة، حيث ضبطت بحوذته «أجهزة 

جتسس».
  ولم تذكر الصحيفة مصدر خبرها واكتفت باالشارة 
الى ان هذا اجلاسوس املفترض ايطالي اجلنسية وقد 
وصل الى تونس «قادما من اسرائيل وبالتحديد من 

حيفا حسب ما يشير اليه جواز سفره».
  وكان مراقبــــون حذروا في وقت ســــابق من ان 
االنفالت األمنــــي الذي عرفته البالد في أعقاب فرار 
الرئيس املخلــــوع زين العابدين بن علي في الرابع 
عشر من الشهر املاضي قد عرض البالد الى مخاطر 

تسلل اجلواسيس.

  واشنطن ـ أ.ف.پ: اختار ناخبون جمهوريون 
للسنة الثانية على التوالي رون بول ليكون مرشح 
حزبهم لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى في ٢٠١٢ 

في الواليات املتحدة.
   وفاز البرملاني احملافظ رون بول الذي ترشح في 
انتخابات ١٩٨٨ و٢٠٠٨ باصوات اجلمهوريني املجتمعني 
في مؤمتر سنوي عقد في واشنطن، وشارك اربعة 
آالف منهم اخلميــــس واجلمعة في هذا «التصويت 
االختباري»، حسبما ذكر املنظمون، ويشارك اليمني 
االميركي في هذا التصويت غير الرسمي الذي يعد 
اول استطالع واســــع للمحافظني في السباق على 
الرئاســــة في ٢٠١٢.  وهو يسمى «تصويت القشة» 
في اشارة الى قشــــة تترك في الهواء ملعرفة اجتاه 
الريــــح، وفاز رون بول بـ ٣٠٪ من االصوات متقدما 
على احلاكم السابق ملاسيتيوتس ميت رومني (٢٣٪) 

الذي ترشح ايضا في انتخابات ٢٠٠٨.
   وحضر التصويت هذه الســــنة التيار احملافظ 
املتشدد املمثل بحزب الشاي الذي سمح نشاطه بفوز 
اجلمهوريني في االنتخابات التشريعية التي جرت 
في نوفمبر ٢٠١٠، اال ان اول مرشــــحة لهذا احلزب 
ميشال باشمان جاءت في املرتبة السابقة وحصلت 

على ٤٪ فقط من االصوات.

   اما اهم شخصياته سارا بايلن التي لم ترغب في 
القاء خطاب في املؤمتر، فلم حتصل على اكثر من ٣٪ 
من االصوات، ويطالب اعضاء وممثلو حزب الشاي 
الذي يشكل ميني اجلمهوريني التقليديني، بحكومة 

اقل حضورا في احلياة العامة وخفض الضرائب.
   ويختلف رون بول عن احملافظني اآلخرين مبن 
فيهم ممثلو حزب الشــــاي، مبواقفه احلاســــمة من 

مسألة دور الواليات املتحدة في العالم.
   وكان بول احد اخلطباء النادرين الذين حتدثوا 
عن مصر في مؤمتر احملافظني. وهو يدعو الى العودة 
الى االنطوائيــــة.  وقال في خطابه «علينا ان نفعل 
اقل من ذلك بكثير (..) ليس في مصر وحدها بل في 
العالم». واضاف ان واشنطن اعطت مبارك على مدى 
سنوات سبعني مليار دوالر، مثيرا هتافات منددة بني 
احلضور.  وقال بول «هناك ثورة في هذا البلد»، مؤكدا 
تأييده «لتغيير في املوقف وتغيير في االفكار»، لكن 
الفائز في هذا التصويت الرمزي ليس بالضروري 

هو من ميثل احلزب في االقتراع الرئاسي.
   فقد فــــاز ميت رومني في التصويت املماثل في 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ لكنه لم يتمكن من الفوز على 
السيناتور جون ماكني في االنتخابات االخيرة للحزب 

اجلمهوري الختيار ممثل لالقتراع الرئاسي.  

 في تصويت «القشة» الرمزي 

 غيداء التويتي 


