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)أ.پ( مؤيدو الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح يطاردون معارضيه خالل مواجهات األمس 

مؤيدو الرئيس يطاردون المعارضين باألسلحة والهراوات.. وصالح يشكل لجنة تحقيق

اتساع رقعة المظاهرات في اليمن.. و»الحراك« يجدد الدعوة لالنفصال
صنعاء � وكاالت: اتس����ع حجم 
ونطاق املظاهرات االحتجاجية التي 
تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء، 
لتنتقل إلى عدد من مدن احملافظات 
ومنها: تعز والبيضاء وعدن وإب 
وحلج واحلديدة جنوب وغرب البالد، 
وذلك رغم محاوالت األجهزة األمنية 

تفريق هذه املظاهرات.
ففي العاصم����ة صنعاء، وقعت 
الرب����اط )أحد  مواجهات بش����ارع 
الشوارع الرئيسية بالعاصمة( بني 
املتظاهرين املناهضني للنظام احلاكم 
واملتظاهرين املؤيدين له أس����فرت 
عن إصابة أكثر من 10 أشخاص من 
اجلانبني، ولم تنجح قوات مكافحة 
الشغب من تفريق املتظاهرين من 

اجلانبني.
وطارد مئات من املوالني للحكومة 
الهراوات واخلناجر  وهم يحملون 

مجموعة صغيرة من احملتجني.
وفق���دت الش����رطة الس���يطرة 
على حشد من املوال��ني للحك����ومة 
ال���ذي����ن حاولوا مهاجمة نحو 100 
محتج م����ن املناهضني لها جتمعوا 

في جامعة صنع����اء. وفيما حاول 
املتظاهرون الهرب استطاعت الشرطة 
منع املوالني للحكومة من مطاردتهم 

في الشوارع.
وهتف احملتجون اثناء انسحابهم 
من احلرم اجلامعي »الشعب يريد 

إسقاط النظام«.
إنهم  وقال مراس����ل لرويت����رز 
إعادة تنظيم  يحاولون فيما يبدو 

صفوفهم.
ورغم اإلج����راءات التي تتخذها 
السلطات اليمنية للحد من اتساع 
نط����اق املظاه����رات، إال أن الوضع 
يتجه إلى املزي����د منها، خاصة في 
ظل الدعوة من خالل االنترنت إلى 
تنظيم مظاهرتني مليونيتني، إحداهما 
لتأييد القيادة السياس����ية اليمنية 
واحلزب احلاكم، والثانية ملناهضة 

النظام ومطالبته بالرحيل.
ونتيجة اتس����اع االحتجاجات، 
انتش����رت وحدات أمني����ة بالقرب 
من دار الرئاس����ة اليمنية بصنعاء 
إلى  حتس����با لوصول متظاهرين 
املكان، كما مت نشر نقاط أمنية في 

العديد م����ن املناطق احليوية التي 
يحتمل أن تشهد مظاهرات احتجاجية 

أخرى.
وكان الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح أمر بتشكيل جلنة حتقيق في 
املواجهات التي دارت أمس األول في 
عدن بجنوب البالد بني قوات األمن 
الش����مال  ومنادين باالنفصال عن 
والتي أدت الى مقتل ثالثة أشخاص 

وإصابة سبعة بجروح.
وذلك في الوقت الذي استمرت 
في����ه املظاهرات املطالب����ة بتغيير 
النظام في صنعاء لليوم اخلامس 

على التوالي.
هذا وقد استمرت االشتباكات أمس 
أيضا بني قوات األمن ومتظاهرين في 
خور مكسر واملنصورة بعدن وقطع 
املئات من املتظاهرين الطرق وقاموا 

برشق قوات األمن باحلجارة.
وقال الكاتب ونقيب الصحافيني 
السابق عبد الباري طاهر ليونايتد 
ب����رس انترناش����ونال تعليقا على 
تظاهرات عدن »هناك كيل مبكيالني 
ففي حني ال يتم املساس باملتظاهرين 

في صنعاء الذين يطالبون بتنحي 
صال����ح عن احلكم يتم اس����تخدام 
العنف املف����رط مع املتظاهرين في 

اجلنوب«.
من جانبهم، نظم أنصار احلراك 
اجلنوبي تظاهرات في مديرتي مودية 
وزجنبار مبحافظة أبني بجنوب اليمن 
تضامنا مع املتظاهرين في مختلف 
احملافظات اليمنية مجددين الدعوة 
النفصال اجلنوب عن الشمال، حيث 
أسفرت صدامات املنصورة مبدينة 
عدن عن مقتل ثالثة وإصابة سبعة 
بينهم جنديان كما احرق املتظاهرون 
املجلس احمللي في املنصورة وأربع 

سيارات.
وفرضت األجه����زة األمنية في 
محافظة عدن منذ مساء أمس األول 
حظر التجول في مديريتي الشيخ 

عثمان واملنصورة.
ونشر اجليش املدرعات واجلنود 
في التقاطعات والطرق واستخدمت 
الرصاص احلي  األجهزة األمني����ة 
والقنابل املس����يلة للدموع لتفريق 

املتظاهرين.

باري����س � وكاالت: أعرب 63% من الفرنس����يني عن رغبتهم في أال 
يترشح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لفترة رئاسية ثانية في 

االنتخابات الرئاسية املقرر اجراؤها في العام املقبل بفرنسا.
وأظهر استطالع للرأي نشرته مجلة »لوبوان« الفرنسية االسبوعية 
في عددها الصادر امس، ان 34% فقط من املشاركني في االستطالع هم 

الذين أبدوا رغبة في ترشح ساركوزي لفترة رئاسية ثانية.

 دمشق ـ هدى العبود 
كشفت مديرة اإلعالم اخلارجي في وزارة اخلارجية السورية بشرى 
كنفاني عن تفاصيل قضية املدونة السورية »طل امللوحي« التي حكمت 

عليها السلطات السورية بالسجن ملدة 5 سنوات بتهمة التجسس.
وقالت ان الفتاة جندت عن طريق ضابط منساوي يعمل في قوات 
حفظ السالم عندما كانت في سن اخلامسة عشرة، وتعرفت عليه من خالل 
زيارة قامت بها إلى القاهرة، وقدم لها هدايا ومبالغ مالية وطلب إليها 
أن ترحل وأسرتها إلى القاهرة. وتابعت كنفاني: ان امللوحي انتقلت مع 
اسرتها إلى القاهرة ومت تنسيق ذهابهم إلى القاهرة وسكنهم بالتنسيق 
مع ضابط منساوي وشخص مصري اسمه أحمد فوزي حبيب. وقالت 
كنفاني »ان الضابط النمساوي الذي جندها جاء إلى القاهرة وأقام معها 
عالقة وصورها على قرص وس���لم القرص إلى السفارة األميركية في 
القاهرة، وطلب منها أدق التفاصيل عن السفارة السورية في القاهرة 
مع التركيز على السكرتير الثالث في السفارة سامر ربوع، الذي حاولت 
جتنيده للعمل باالس���تخبارات االميركية ففشلت في ذلك وقام بإبالغ 
دمشق بكل احملاوالت التي جرت معها، وبعدها تعرض الديبلوماسي 

السوري حملاولة قتله أمام منزله في القاهرة.

63% من الفرنسيين ال يريدون
ترشح ساركوزي لفترة رئاسية ثانية

دمشق تتهم المدونة طل الملوحي 
بمحاولة اغتيال مسؤول بسفارة سورية بالقاهرة

الخارجية األردنية تنأى عن تصريحات
وزير العدل حول وصف الدقامسةبـ »البطل«

بعد إحتجاج إسرائيل ومطالبتها عمان بالتوضيح

بلجيكا تحطم الرقم القياسي
وتبقى 249 يومًا بال حكومة

عمان � د.ب.أ: تنصلت احلكومة االردنية امس االول من تصريحات 
ادلى بها وزير العدل حس����ني مجلي اشادت باجلندي احمد الدقامسة 
الذي قتل سبع طالبات اسرائيليات قب���ل 14 عاما بوصفه بأنه »بطل«. 
وصرح املتحدث باسم وزارة اخلارجية االردنية محمد الكايد امس االول 
في بيان »التصريحات التي أدلى بها مجلي حول قضية الدقامس����ة ال 
تعبر عن املوقف الرسمي للحكومة األردنية على اإلطالق بل تعبر عن 
آراء الوزير الشخصية والتي تأتي في إطار احلرية واجلو الدميوقراطي 
الذي تعيش����ه البالد«. ووفقا ملا ذكرته وسائل االعالم االسسرائيلية، 
احتجت احلكومة االسرائيلية على تصريحات مجلي وطالبت بايضاح 
من احلكومة االردنية. وقال املتحدث ان األردن دولة قانون ومؤسسات، 
تلتزم احلكومة فيها وحتترم كل األحكام الصادرة عن السلطة القضائية. 
ونفي تقارير اعالمية اش����ارت الى انه متت مناقشة قضية الدقامسة 
من جان����ب مجلس الوزراء الذي مت تش����كيله في االس����بوع املاضي 
برئاسة معروف البخيت وهو سفير سابق لدى اسرائيل بعدما اقال 
العاهل االردني حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي استجابة 

الحتجاجات اجتاحت البالد على مدار ثالثة اسابيع.

عواصم � يو.بي.آي � أ.ف.پ: اتهم رئيس الس���لطة القضائية 
االيراني���ة آية اهلل ص���ادق الريج��اني امس ق������ادة املع��ارضة 
االص��الحي���ة ب� »اخليانة« وبتلقي دعم من »الصهاينة والواليات 

املتحدة وبريطانيا«، بحسب وكالة االنباء االيرانية الرسمية.
وقال الريجاني ان »خيانة قادة االنشقاق واضحة للجميع ويجب 
ان تعلم هذه املجموعة من »اخلوارج« انه )ورغم( التس���امح في 

االسالم اال اننا لن نقبل بان ميسوا باحلكم«.
واضاف الريجاني »اطلب من اجلميع افساح املجال امام القضاء 

ليعمل مبوجب القانون ومبا يضمن مصالح النظام«.
وذلك بعد أن توالت النداءات في االيام االخيرة ضمن احلكومة 
احملافظة الى اجراء محاكمة سريعة وانزال »عقوبة قاسية« برئيس 
الوزراء السابق مير حسني موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق 
مهدي كروبي ابرز قادة املعارضة االيرانية والرئيس السابق محمد 
خامتي، منذ إع���ادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد املثيرة 

للجدل في يونيو 2009.
 من جهة أخرى، قال الرئيس اإلس���رائيلي ش���يمون بيريز ان 
»الش���عب االيراني سيسقط النظام« احلاكم في طهران، مؤكدا ان 
قمع الس���لطات االيرانية للتظاه���رات املناهضة له »مهني لتاريخ 

البلد وثقافته وآالم شعبه«.
وقال بيريز خالل املؤمتر الس���نوي لرؤس���اء كبرى املنظمات 
اليهودية االميركية املنعقد في القدس ان »الفساد السياسي واالخالقي 

االكبر في العالم موجود في ايران اليوم«.
واضاف ان »الش���عب االيراني هو الذي سيسقط هذا النظام. 
م���ا يفعله احلكم االيراني اليوم اهانة لتاريخ البلد وثقافته وآالم 

شعبه«.
وكان بيريز يشير الى تظاهر اآلالف في وسط طهران االثنني في 

مجموعات صغيرة بدعوة من ابرز قياديني في املعارضة.
وتأتي تصريحات الرئيس االس���رائيلي غ���داة مطالبة اعضاء 
في البرملان االيراني بإعدام موسوي وكروبي بتهمة »االفساد في 
االرض«، وه���ي دعوة ندد بها بيريز واصف���ا اياها ب� »القبيحة«. 
محم���ود احمدي جناد قال مرارا ان���ه يتوقع زوال الدولة العبرية 

عن اخلارطة.

بروكس����ل � أ.ف.پ: كرس����ت الصحافة البلجيكية أمس العناوين 
العريضة في صدر صف���حاتها »لالحت���فال« بتح����طيم البالد الرقم 
القياس����ي العاملي ألطول أزمة سياسية حكومية مفتوحة في التاريخ 

بسبب اخلالف املستحكم بني الفلمنكيني والفرنكوفونيني.
فق����د دخلت بلجي����كا أمس يومها ال� 249 م����ن دون ان تتمكن من 
تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات التشريعية املبكرة التي جرت 
في 13 يونيو 2010. وبذلك تكون بروكس����ل حطمت الرقم القياس����ي 
العاملي الذي احتفظت به حتى أمس بغداد، التي متكنت العام املاضي 
بعد فترة مماثلة من التوصل التفاق على تقاس����م السلطة بني السنة 
والش����يعة واألكراد. وعنونت الصحي���فة الواس���عة االنتش���ار في 
املناطق الفلمنكية »دي ست���اندارد« باخل��ط العريض »وأخيرا نحن 
أبطال العالم«، لتخ��تار بذلك ملق��اربة األزمة بله��جة تهكمية ساخ��رة 
أرفق���تها بص��ورة كب��يرة في الص���فحة األولى يظهر فيها مشجعو 
كرة قدم بلجيكيون يحتفلون بعد انتصار فريقهم. وللمرة األولى اتفقت 
الصحف الناطقة بالهولندية وتلك الناطقة بالفرنسية على مقاربة واحدة 
لالزمة. وحتى الساعة لم يتوصل الفلمنكيون والفرنكوفونيون الى 
اتفاق على رؤية مشتركة ملستقبل بلدهم. ففي حني يطالب الفلمنكيون 
املتحلقون بغالبيتهم حول حزبهم الرئيس االنفصالي باحلصول على 
حكم ذاتي واس����ع جدا، يحذر الفرنس����يون من خطورة ان يؤدي هذا 

اخليار الحقا الى تقسيم البالد.

قتلى وجرحى واستنفار أمني عشية يوم الغضب الليبي 
طرابل����س � وكاالت: في وقت 
استنفرت ليبيا قواتها الحتجاجات 
»يوم الغضب« ال����ذي دعت إليه 
املعارضة الليبية أمس، أس����فرت 
التي  البيضاء  مواجهات مدين����ة 
اندلعت أمس األول عن مقتل أربعة 
أشخاص على األقل في مواجهات بني 
قوات األمن ومتظاهرين ضد نظام 
الزعيم الليبي معمر القذافي بحسب 
مواقع للمعارضة على االنترنت 
ومنظمات غير حكومية ليبية مقرها 

في اخلارج.
وأف����ادت تقارير إعالمية أمس 
األول بأن ما ال يقل عن 38 شخصا 
أصيبوا عندما اشتبكت الشرطة 
مع املئات من املتظاهرين الثالثاء 
في مدينة بنغازي الليبية الواقعة 
على بعد حوالي 600 كلم ش����رق 

العاصمة طرابلس.
وق����ال املنظمون على ش����بكة 
التواصل االجتماعي الفيسبوك إن 
االحتجاجات التي نظمت في عموم 
البالد أمس تعيد لألذهان املظاهرات 
التي شهدتها البالد في نفس اليوم 
من عام 2006. حيث حتول الغضب 
ضد نشر صحيفة دامناركية صور 
كاريكاتورية للنبي محمد ژ إلى 
مظاهرة مناوئة للحكومة أسفرت 

عن مقتل عدد من احملتجني.
وكانت السلطات الليبية حذرت 
أنها لن تتسامح مع أي اضطرابات 
عامة. ووصفت صحيفة »قورينا« 
التي ميلكها س����يف اإلسالم جنل 
القذافي احملتجني في بنغازي بأنهم 

»مخربون«.
من جهتها، قالت منظمة »ليبيا 
ووتش« املدافعة عن حقوق اإلنسان 
ومقرها في لندن ان »قوات االمن 
الداخلي ومسلحي اللجان الثورية 
فرقوا تظاهرة س����لمية للش����بان 

محددة تستجيب لتطلعات شعبها 
وحاجاته وآماله. ليبيا تندرج من 

دون ادنى شك في هذه اخلانة«.
من جهة أخرى، قالت صحيفة 
قورينا الليبية إن أهالي قتلى 17 
الذين استش����هدوا  فبراير 2006 
أمام القنصلية اإليطالية ببنغازي 
يتب����رأون من أي ش����خص يود 
املتاجرة بدماء شهدائهم، وأصدر 
أهالي الشهداء بيانا استنكروا فيه 
أي عمل أو حترك بأي شكل ميس 
بأمن ليبيا واستقرارها وطبيعة 

عملها السياسي.
ونقلت الصحيف����ة عن أهالي 
الش����هداء قولهم: »نعتبر أن دماء 
أبنائنا بريئ����ة من كل من يحاول 
أن يستخدمها ألجندته وأغراضه 
الش����خصية، خاصة فيما يتعلق 
باألمن واالس����تقرار الوطني، في 
إشارة منهم إلى عدد من املتظاهرين 
الذين خرجوا يوم الثالثاء في مدينة 
بنغازي واستخدموا فيها عبارة 

»الشهداء«.
وكان الزعي����م الليب����ي معمر 
القذافي استقبل أسر الشهداء الذين 
استش����هد أبناؤهم خالل مظاهرة 
التنديد واالستنكار للتصريحات 
املسيئة للرسول صلى اهلل عليه 
وسلم والتي أطلقها ضد اإلسالم 
واملسلمني الوزير اإليطالي اليميني 
بال وزارة »روبرتو كالديرولي«، 
العضو في حزب الرابطة الشمالية 
املعادي����ة لق����دوم املهاجرين إلى 

إيطاليا.
الشهداء  وحضر أس����ر هؤالء 
تظاهرة التحدي اإلسالمي الكبرى 
مبناس����بة ذكرى املول����د النبوي 
الشريف يوم األحد املاضي مبدينة 
طرابلس، وألقوا خاللها كلمة أمام 

القائد الليبي معمر القذافي.

للسلطة وهي نادرة في ليبيا بتأثير 
من حركة االحتجاجات الشعبية 
التي أطاحت باألنظمة في تونس 
ومصر. ودعا االحت����اد االوروبي 
ولن����دن ومنظمة العف����و الدولية 
الى تف����ادي اللجوء الى القوة في 
الوقت الذي طلبت فيه واشنطن 
من طرابل����س »اتخ����اذ اجراءات 

الش����بان الليبيني املتجمعني ليال 
في مدينة البيضاء وهم يرددون 
»الشعب يريد اسقاط النظام« في 
الوقت الذي اشتعلت فيه النيران 
داخل مبنى قيل انه للجان الشعبية 
بينما خلت الشوارع من عناصر 

الشرطة.
وبدأت هذه التجمعات املعادية 

ونقلت منظمة »هيومن رايت 
سوليداريتي« ومقرها في جنيڤ 
ع����ن ش����هود قوله����م ان قناصة 
متمركزين على الس����طوح قتلوا 
13 متظاهرا واصابوا عشرات اخرين 

بجروح.
واظه����رت تس����جيالت ڤيديو 
نش����رت على االنترنت عش����رات 

البيضاء مس����تخدمني  في مدينة 
الرصاص احلي« ما ادى الى »مقتل 
اربعة اشخاص على االقل واصابة 

آخرين«.
واشارت مواقع معارضة اخرى 
بينها موقع »ليبيا اليوم« ومقره 
في لندن الى سقوط اربعة قتلى من 

املتظاهرين بالرصاص احلي.

ابن شاه إيران يناشد الغرب دعم المتظاهرين اإليرانيين
ناش���د ولي العهد اإليراني 
الس���ابق رضا بهل���وي الدول 
الغربي���ة دع���م املتظاهري���ن 

اإليرانيني.
الغرب  وقد دع���ا بهل���وي 
الفرصة«  ملا أس���ماه »اغتنام 
ملساعدة املتظاهرين املطالبني 

بالدميوقراطية.
وقال بهلوي بحسب »الديلي 
الشباب االيراني  ان  تلغراف« 
صمموا على التخلص مما أسماه 
الوالغة  »احلكومة السلطوية 

في الفساد«.
وتنقل »التلغراف« عن ولي 
العهد اإليراني السابق املقيم في 
الواليات املتحدة قوله »لقد تأخر 
التغيير األساسي والضروري 

ملنطقتنا لفترة طويلة«.
وأض���اف ولي عه���د ايران 
الس���ابق »حني يواجه الناس 
نظاما وحش���يا يكون الوضع 
أكثر صعوبة من دون مساعدة 
من العالم احلر وميكن حلركة 
التغيي���ر أن تتراجع ولكن إذا 
تركه���ا الناس فس���يكون ذلك 
تطورا قبيحا للغاية« على غرار 
ما حدث لالحتجاجات الواسعة 
في اعقاب االنتخابات الرئاسية 

باحلرية في شوارع إيران.
وقال بهلوي »السبب الذي 
جعل الناس غير قادرين على 
مواصلة االحتجاجات السابقة هو 
االرتباك وتخلي املوقف الغربي 
عنهم فالرئيس السابق جورج 
بوش اراد فتح جبهة حرب مع 
ايران في حني حتدث خلفه أوباما 
عن االنخراط االيجابي معها لكن 
لهجة الوزيرة كلينتون اختلفت 

جذريا عن قبل«.
وأض���اف بهل���وي »النزال 
ننتظر لنرى ما إذا كان العالم 
سيتعامل معنا بفتور أو يكون 
قادرا على إلهام الناس ومتكينهم 
من الوقوف في وجه النظام.. 
وإذا ما أردن���ا جتنب مواجهة 
كبرى ميكن أن تكون حتمية ال 
يوجد سوى خيار واحد وهو 
مس���اعدة الناس ألنهم أفضل 

احللفاء«.
وش���دد على »أن العالم ال 
يستطيع االعتماد على الضغط 
في شكل العقوبات فترة أطول 
فهي اضرت النظام ولكن ليس 
بصورة كافي���ة لترجيح كفة 
امليزان وعليه أن يتبنى سياسة 

متكني الشعب«.

ووزيرة اخلارجي���ة هيالري 
كلينتون بتجاهل فرصة ثانية 
لوضع الوالي���ات املتحدة إلى 
جانب صفوف الشبان املطالبني 

في يونيو 2009.
وأشار إلى أنه يريد استخدام 
اقامته في واش���نطن لضمان 
عدم قيام الرئيس باراك أوباما 

بث التلفزيون الليبي مقاطع لعشرات من أعضاء حركة اللجان الثورية في كل من مدينتي شبها وسيرت تهتف بحياة الزعيم الليبي معمر القذافي وتتوعد اجلزيرة واملناوئني 
للقذافي باملواجهة والقضاء عليهم وردد احملتشدون هتافات معادية للجزيرة ومنها »يا جزيرة يا حقيرة قائدنا ما نبو غيره.. يا جزيرة يا عميلة القائد ما نبو غيره«.

بيريز يتنبأ بإسقاط الشعب للنظام اإليراني

السلطة القضائية اإليرانية تتهم قادة المعارضة بـ »الخيانة«

رضا بهلوي


