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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 أستاناـ  وكاالت: قررت ثالث نساء االنضمام إلى سباق الترشح 

ملنصب رئيس اجلمهورية في كازاخستان.
  وأشــــارت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية أمس إلى أن آخر 
املنضمات إلى ســــباق االنتخابات هي ميرامكول كوزاغولفا (٥٠ 
عاما) وتنافسها في االنتخابات الرئاسية مايا كارمايف وغولدانا 
توكبيافا. وترشحت النسوة الثالث للسباق االنتخابي الرئاسي 
في كازاخستان املقرر في ٣ أبريل املقبل لتواجهن الرئيس احلالي 

نور سلطان نزارباييف الذي يحكم منذ ٢٠ عاما.
  ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن جلنة االنتخابات 
املركزية أن كوزاغولفا (٥٠ عاما) قدمت ترشيحها أمس لالنتخابات 
الرئاسية فيما كانت مايا كراماييفا (٤٥ عاما) وغولدانا توكباييفا 
(٥٧ عاما) ترشحتا للمنصب نفسه. وكانت امرأة رابعة أعلنت أنها 
تخطط للترشــــح للرئاسة لكنها عادت وانسحبت من دون شرح 

األسباب وراء هذا القرار. 

 ٣ سيدات ينافسن نزار باييف في انتخابات رئاسة كازاخستان

 ليبيا: «البيضا» بأيدي المتظاهرين .. و«اللجان الثورية» تهدد برد «صاعق» 
 القذافي يلتحم بمؤيديه في طرابلس.. وحصيلة المواجهات تتفاقم.. وفرار عدد كبير من سجناء «الجديدة» و«الكويفية» 

 السفير الليبي: ال تخوف على نظام القذافي 
 تضارب المعلومات حول موعد القمة العربية 

 مصادر عربية تنفي ترشيح شهاب 
خلفاً لموسى في الجامعة العربية 

 بشرى الزين والوكاالت
  أكد الســـفير الليبي محمد املبارك أنـــه ال تخوف على النظام 

السياسي في بالده.
  وأضاف املبارك في تصريح للصحافيني على هامش حضوره 
اللقاء الديبلوماسي في مزرعة عزايز أمس أن االحتجاجات املتفرقة 
التي ســـادت مدنا ليبية ال متثل أي ثقـــل أو تخوف على احلياة 

السياسية، مشددا على أن االمور مستقرة جدا في ليبيا.
  وحول ما أثير عن طلب طرابلس تأجيل القمة العربية في بغداد 
قال املبارك حسب علمي أن األمانة العامة جلامعة الدول العربية 

هي التي دعت إلى هذا األمر.
  لكن األمني العام للجامعة العربية عمرو موسى قال إن اجلامعة 
لم تتلق أي طلب رســـمي من أي دولة بتأجيل القمة، وأضاف أن 

موعد القمة اليزال وفق اجلدول الزمني املوضوع. 

 مازالت قضية من ســــيخلف عمرو موسى في منصب االمني العام 
للجامعة العربية تشغل االوساط العربية واملصرية، خاصة بعد ان 
اعلن موسى رغبته االكيدة في تقدمي استقالته خالل الفترة املقبلة، وقال 
مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة للموقع املصري «اليوم السابع» 
ان املندوبني الدائمني طلبوا تأجيل استقالة موسى حلني اجتماع القمة 
العربية، في حني طالبت دول اخرى بضرورة استمراره في املنصب 
الفترة املقبلة، نظرا للخطورة التي متر بها املنطقة بعد جناح ثورتي 

مصر وتونس في اسقاط نظامي مبارك وزين العابدين.
  ونفى مصدر عربي ما تردد عن ان عمر سليمان نائب الرئيس 
السابق حسني مبارك قام بترشيح وزير الدولة لشؤون البرملان 
مفيد شهاب لهذا املنصب، الفتا الى ان هذا احلديث جرى في وقت 
سابق لذلك خالل البحث عن مرشح خلفا ملوسى إذا أصر على ترك 
املنصب، وكان موسى قد كشف عن نيته ترك اجلامعة العربية في 

آخر واليته الثانية في قمة سرت. 

"
"

 «تايمز»: أهو غروب النظام الليبي؟
 تساءلت صحيفة «تاميز» البريطانية عما 
اذا كانت املظاهرات التي تشهدها ليبيا بداية 
لتكرار ما جرى فـــي كل من مصر وتونس 

وستؤدي الى رحيل النظام الليبي ام ال.
  وقالت الصحيفة ـ في افتتاحيتها حتت 
عنوان «أهو الغروب في طرابلس؟»ـ  ان امام 
االصالحيني صراعا خطيرا، غير ان املطالبة 
بالتغيير في ليبيا توضح الكثير من سياسة 

الغرب اخلارجية وكذلـــك حالة النظام في 
طرابلس.

  وتشـــير «تاميز» الـــى ان العقيد معمر 
القذافي يعد في الغرب شـــخصية زئبقية، 
غير ان صفته املتميـــزة في التصلب كانت 
دعامة له في التمسك بتالبيب السلطة منذ 
حكمه للبالد عقب االنقالب العسكري الذي 

قاده عام ١٩٦٩.

  فاألجهزة االمنية الداخلية تتمتع بسلطات 
واســـعة، واملنتقدون للنظـــام مغيبون عن 
الساحة، وهناك تقارير تفيد بأن السلطات 
قتلت نحو ١٢٠٠ معتقل في سجن ابوسليم 

عام ١٩٩٦.
  وقالت الصحيفة ان االيديولوجية املثيرة 
للضحك هي التي تنادي بالدميوقراطية لكنها 

توفر على ارض الواقع غطاء للديكتاتورية. 

تكشف حقيقة وحشية تعامل معمر 
القذافــــي مع اي حركــــة اعتراض 

داخلية».
  واضافت هيومن رايتس ووتش 
ان مئات «املتظاهرين السلميني» 
نزلوا الى الشوارع امس االول في 
البيضاء وبنغازي ودرنة واجدابيا 
(شرق) وزنتان (غرب)، مؤكدة انه 
«بحســــب العديد من الشهود فقد 
اطلقت قــــوات االمن الليبية النار 
على املتظاهرين وقتلتهم لتفريق 

التظاهرات».
  واضافت ان اعنف الصدامات 
وقعت في مدينة البيضاء، مشيرة 
الى ان الطاقم الطبي في مستشفى 
املدينة طلب امس االول املزيد من 
التجهيزات وقال انه لم يعد قادرا 
على استيعاب املزيد من اجلرحى 
بعد تدفق ٧٠ مصابا من املتظاهرين 
نصفهم في حالة حرجة بســــبب 
اصابــــات بالرصــــاص. وجتمع 
املتظاهرون لتشــــييع متظاهرين 
قتلوا االربعاء وتوجهوا الى مبنى 
قوات االمن على وقع هتاف «يسقط 
القذافي ارحل»،  النظام» و«معمر 
وقد صــــور بعــــض املتظاهرين 
جانبا من التظاهــــرات بكاميرات 
هواتفهــــم اخللوية. وفي بنغازي 
التي تعتبر معقال للمعارضة افاد 
متظاهر ان رجاال باللباس املدني 
مسلحني مبديات انضموا الى قوات 
االمــــن ملهاجمة املتظاهرين الذين 
كان بينهم عدد كبير من احملامني 

املطالبني بوضع دستور للبالد. 

  واضافت الصحيفة «ان سلطة 
الشــــعب واجلماهيرية والثورة 
والقائــــد معمــــر القذافي جميعها 
خطوط حمراء، ومحاولة جتاوزها 
او االقتراب منهــــا انتحار ولعب 

بالنار، وقد اعذر من انذر».
  الى ذلك، قالت منظمة هيومن 
رايتس ووتش نقال عن شــــهود، 
ان ٢٤ متظاهــــرا على االقل قتلوا 
واصيب عشرات آخرون بجروح 
اثر اطــــالق قوات االمــــن الليبية 
الرصاص احلي على «التظاهرات 
السلمية» التي تشهدها البالد منذ 
مســــاء الثالثاء ضد نظام الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
  وقالــــت املنظمة التــــي تدافع 
عن حقوق االنســــان في بيان ان 
«االعتداءات الهمجية التي شنتها 
قوات االمن على متظاهرين مساملني 

ترقص وتغني وســــط الســــاحة 
اخلضراء، وتهتف بعبارات مثل: 
«جماهيرية سلطة شعبية.. ومعمر 
أمني القومية».. «اهللا ومعمر وليبيا 
وبس»، «يا قائد نحن حراسك.. كل 

الروس فدا لراسك»
  مــــن جانبهــــا، هــــددت حركة 
اللجان الثوريــــة التي تعد معقل 
احلرس القــــدمي في ليبيــــا، برد 
«عنيف وصاعق» على املتظاهرين 
«املغامرين» في ليبيا، وقالت ان 
املساس باخلطوط احلمراء «انتحار 

ولعب بالنار».
  وقالت احلركــــة في افتتاحية 
صحيفتهــــا «الزحــــف االخضر»: 
«ان اي مغامرة من تلك الشــــراذم 
املنبطحة، فان هذا الشــــعب االبي 
والقوى الثورية الشريفة سيكون 

ردهم (عليها) عنيفا وصاعقا».

 عواصم ـ وكاالت: فيما أعلنت 
جماعتان ليبيتان في املنفى امس 
ان احملتجني سيطروا على مدينة 
البيضــــا وان املدينة باتت بأيدي 
«الشعب» بعد ان انضم لهم بعض 
الشــــرطة احمللية، تفاقمت  أفراد 
حصيلة أعمــــال العنف التي تهز 
ليبيا منــــذ الثالثاء املاضي لتبلغ 
٢٤ قتيال على األقل حسب منظمة 
هيومن رايتس ووتش التي اتهمت 
السلطات الليبية بإطالق الرصاص 
احلي على املتظاهرين املساملني في 
حني توعد النظام املتظاهرين بـ«رد 
صاعق». وأكد احلصيلة رمضان 
البريكــــي رئيس حترير صحيفة 
قورينــــا، ويضاف إلــــى هؤالء ٣ 
سجناء قتلوا أثناء محاولتهم الفرار 
من سجن «اجلديدة» في طرابلس 
كما شهد ســــجن «الكويفية» في 
بنغازي حركة مترد ما أسفر عن 

فرار عدد كبير من السجناء.
  وعلى وقع األهازيج واألبواق 
الســــاحة  الرقص في  وحلقــــات 
اخلضــــراء فــــي طرابلس، عرض 
الســــاعات  الليبي في  التلفزيون 
األولــــى من صبــــاح امس لقطات 
مصورة تظهر الزعيم الليبي معمر 
القذافي يجول في عدد من شوارع 
العاصمة طرابلس ويلتقي مؤيديه، 
ومؤيدوه يتســــابقون ملصافحته 

وحتيته.
  وكانت جموع الشباب الليبي، 
كمــــا ظهر من عــــرض التلفزيون 
للحــــدث تلتحــــم بالقذافي وهي 

 متظاهرون يحطمون مجسما لـ «الكتاب األخضر» أمام أحد مقار اللجان الثورية في طبرق  

 سرقة وحرق لمقار حركة التغيير في أربيل 

 آالف من أنصار النظام اإليراني يهتفون بالموت لزعماء المعارضة 
 بوادر سخط في «الحرس الثوري» وقادته يريدون منع استخدام السالح ضد المتظاهرين

 مقتل وإصابة أكثر من ٢٩ في تعز.. واألحمر: صالح تعهد بعدم الترشح للرئاسة ٢٠٠٦ وأخلف وعده 

 األردن: بلطجية يعتدون على متظاهرين
  يطالبون باإلصالح ويسقطون ٨ جرحى

 اإليطالية المخطوفة بالجزائر: «القاعدة» أسرتني 

 أربيـــل ـ ا.ف.پ: أفادت مصادر حزبية كردية 
وشـــهود عيان أمس  بتعـــرض العديد من مقار 
حركة «التغيير» املعارضة الى السرقة واحلرق اثر 
تظاهرة عند مقر احلزب الدميوقراطي الكردستاني 

امس األول.
  واندلعت تظاهرة امس األول، في السليمانية 
طالبت بتحســـني االوضاع عبر معاجلة البطالة 
والقضاء على الفساد وبسقوط حكومة االقليم، 
تخللتها اعمال عنف ادت الى وقوع قتلى وجرحى، 

بحسب املصادر ذاتها.
  وانطلقت التظاهرة بعد جلسة مفتوحة اقامتها 
«شـــبكة الدفاع عن احلقـــوق واحلريات» وهي 
منظمة انســـانية مقربة مـــن االحزاب املعارضة 

في االقليم.
  وأكد الطبيب ريكوت حمة رشيد مدير صحة 
السليمانية مقتل شـــخصني واصابة ٥٤ آخرين 

بجروح جراء اطالق نار خالل التظاهرة.
  ورغم اعالن حركة التغيير املعارضة في االقليم، 

عدم مسؤوليتها عن التظاهرة او املشاركة فيها، 
وقعت اعمال ســـرقة وحرق لعدد من مقارها في 
مدينة اربيل. واتهمت حركة التغيير في بيان صدر 
عن مقرها الرئيسي في مدينة اربيل عاصمة االقليم 
الكردستاني بزعامة  الدميوقراطي  ومقر احلزب 
مســـعود بارزاني رئيس االقليم، انصار احلزب 

الدميوقراطي بارتكاب هذه االعمال.
  من جانبه، طالب رئيس االقليم مسعود بارزاني 
في بيان شـــعب االقليم بالتصدي العداء االقليم 
ومثيري الفوضى، وجاء في البيان انه «واضح ان 
اعداء شعب كردستان اليزالون يحاولون خلق الفتنة 
والفوضى، ولكن شـــعب كردستان واع ومتيقظ 
ملواجهة وإفشال خطط ومؤامرات االعداء املتربصني 
بتجربة ومكتسبات إقليم كردستان، وكذلك الوقوف 

بوجه أي تهديد وفتنة يواجههما».
  واضاف «ندعو اجلميع الى أن يتعاملوا بهدوء 
وحذر مع احلدث وأن يحافظوا على الوضع اآلمن 

واملستتب في كردستان». 

 طهران ـ وكاالت: احتشد آالف 
املصلني من أنصار النظام االيراني 
الداء صالة اجلمعة في طهران أمس 
وطالبوا بإعدام زعماء املعارضة 
الذين يتهمهم املســــؤولون بأنهم 
متردوا على املؤسسة اإلسالمية 
اإليرانيــــة وبأنهــــم دعــــوا إلــــى 
تنظيم مظاهــــرات االثنني وقبيل 
املظاهرات التي دعــــوا اليها غدا. 
وهتف احملتشدون لدى بدء الصالة 
«املوت ملوســــوي املوت لكروبي 
يجب شنق موسوي وكروبي» في 
اشــــارة الى الزعيمني مير حسني 
موسوي ومهدي كروبي. وكانت 
صحيفة ديلــــي تلغراف الصادرة 
أمس قالت ان كبــــار الضباط في 
احلرس الثــــوري االيراني كتبوا 
رسالة إلى قائدهم تطالب بضمانات 
بأال يطلب منهــــم فتح النار على 
املناهضني للحكومة.  املتظاهرين 
وقالت الصحيفة إن ضباط احلرس 
الثوري شددوا في رسالتهم على أن 

استخدام العنف ضد شعبهم يخالف 
مبادئ الشريعة االسالمية للشيعة 
في أعقاب أحداث العنف األخيرة 
التي وقعت خــــالل االحتجاجات 
املناهضــــة للحكومــــة في مصر. 
واضافت أن رســــالة الضباط مت 
تعميمها على نطاق واسع في جميع 
الثوري  أنحاء صفوف احلــــرس 
املســــؤول عن الدفاع عن النظام 
الديني في ايران في اقتراح على 
وجود انقسام كبير داخل هرم احلكم 
في اجلمهورية االســــالمية بشأن 
املناهضة  التظاهرات  تعاملها مع 
للحكومة. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الرســــالة التــــي حصلت على 
نســــخة منها موجهة إلى الفريق 
محمد علي جعفري قائد احلرس 
الثوري االيراني ودعته إلى إصدار 
الثوري  إلى احلــــرس  توجيهات 
وميليشيا الباسيج شبه العسكرية 
لضبط النفس عنــــد التعامل مع 
االحتجاجات املناهضة للحكومة. 

وذكرت الصحيفة أن الرسالة التي 
وقع عليها كبار الضباط في قيادة 
الثوري اإليراني  وحدات احلرس 
فــــي مدن طهــــران وأصفهان وقم 
وتبريز «حثــــت الفريق جعفري 
على استخدام سلطته على الباسيج 
وأمرها بترك هراواتها مبراكزها في 
املرة املقبلة» وأكد ديبلوماسيون 
غربيون أن الرســــالة مت متريرها 
إلى الرئيس أحمدي جناد واملرشد 
األعلى علي خامنئي. ونسبت إلى 
الرســــالة قولها «عاهدنا شعبنا 
بأننا لن نطلق النار ولن نضرب 
اخواننــــا الســــاعني للتعبير عن 
االحتجاج املشروع ضد سياسات 
وسلوك قائدهم». وكانت الصحيفة 
نفسها اوردت أن املعارضة االيرانية 
تستهدف احلرس الثوري لتجنيد 
كادر من اجلنود الساخطني لتنفيذ 
خطة أطلقتها مؤخرا لشــــل نظام 
الرئيس محمود أحمدي جناد من 

داخل صفوفه. 

 عمانـ  أ.ف.پ: أصيب ٨ اشخاص بجروح في عمان 
اثر هجوم شنه موالون للنظام على مئات املتظاهرين 
الشبان الذين طالبوا امس باإلصالح، في حادث هو 
األول من نوعه منذ بدء االحتجاجات في األردن، كما 

أفاد اطباء وشهود عيان وكالة فرانس برس.
  وتظاهر نحو ٤٠٠ شخص جلهم من الشباب وفقا 
للمنظمني و٣٠٠ وفقا للشرطة، عقب صالة اجلمعة 

امس مطالبني باإلصالح السياسي.
  وقال محمد اخلطيب الناطق اإلعالمي في مديرية 
األمن العام، لوكالة فرانس برس ان «تظاهرة ضمت 
نحو ٣٠٠ شخص انطلقت من املسجد احلسيني (وسط 
عمان) باجتاه مبنى أمانة عمان للمطالبة باإلصالح 
شهدت بعض االحتكاكات مع مؤيدين للحكومة كانوا 

في مسيرة ثانية في ذات املوقع».
  وقال شاهد عيان لفرانس برس طالبا عدم الكشف 
عن اســــمه ان «نحو ١٠٠ من البلطجية اعتدوا على 
مشــــاركني في مظاهرة ضمت نحو ٤٠٠ شخص من 
املطالبني باإلصالح ما أدى الى وقوع ٨ إصابات ادخلت 
اثنتان منها املستشفى». واكد شهود آخرون ما قاله 
هذا الشاهد. وحمل املتظاهرون املطالبون باإلصالح 
الفتات كتب عليها «خبز وحرية وعدالة اجتماعية» 
و«نريد حكومة منتخبة» و«الشــــعب يريد إسقاط 

الفساد» و«اجلوع خط أحمر».
  وهتفوا منادين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء 
معروف البخيت التي شكلت في ٩ اجلاري، وقالوا 

«الشعب يريد إسقاط حكومة البخيت». 

 اجلزائر ـ كونا: شــــددت الســــلطات اجلزائرية 
االجراءات االمنية في محيط ساحة «اول ماي» وسط 
العاصمة اجلزائرية حتسبا للمسيرة التي متسكت 
التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والدميوقراطية 
بتنظيمها امس للمطالبة باالصالح السياســــي في 

البالد على الرغم من قرارها منع تنظيمها.
  الى ذلك وفي تســــجيل ڤيديــــو، قالت االيطالية 
التــــي خطفت في اجلزائر في ٢ اجلــــاري انها على 

قيد احلياة وهــــي بني ايدي تنظيم القاعدة في بالد 
املغرب االسالمي.

  وقالت الرهينة باللغة الفرنســــية في التسجيل 
الذي بثته قناة «العربية» امس «انا ماريا ســــاندرا 
مارياني، االيطالية التي اختطفت االربعاء ٢ فبراير 
٢٠١١ قرب جانت في اجلزائر، انا مازلت اسيرة لدى 
القاعدة في بالد املغرب االسالمي، (على يد) كتيبة 

طارق بن زياد، التي يقودها عبداحلميد ابوزيد». 

 رشيد الباكستاني يحذر من انهيار بالده 
ــهير أحمد رشيد أن نفوذ  ــتاني الش  الهور ـ د.ب.أ: رأى الكاتب الباكس
املتشددين في وطنه باكستان في تزايد مستمر وحذر من االنهيار التدريجي 
ــتان التي متتلك القنبلة النووية. وفي مقابلة مع وكالة األنباء األملانية  لباكس
ــيد إن باكستان متر حاليا «وبال شك»  ــي رش في الهور، قال احمللل السياس
بأسوأ أزمة لها منذ تأسيسها عام ١٩٤٧، مضيفا «املجتمع املدني في باكستان 
في انحسار، وعواقب ذلك شديدة اخلطورة». ونشر كتاب رشيد الذي حمل 
عنوان «السقوط في الفوضى، أفغانستان وباكستان والعودة لطالبان» العام 
ــتان  ــي باألملانية. وجاء في الكتاب أن هناك متددا لألصوليني في باكس املاض
ــتمر وأن  ــام األغلبية الليبرالية وأن هذا التمدد لألصوليني في تزايد مس أم
حكومة إسالم آباد «ال تبدي أي نوع من احلزم أو اإلرادة» أمام هذا التطور. 
ــتان في خطر» وأن الباكستانيني يواجهون  ــيد أن «مستقبل باكس وأكد رش
ــتان تذكر  ــية واالقتصادية في باكس ــا وأن األزمة السياس ــارا تدريجي انهي
بالظروف في تونس ومصر والتي أدت إلى اضطرابات في هذين البلدين في 
شمال أفريقيا، مضيفا «أخشى كثيرا أن تؤدي حركة في باكستان على غرار 

ما حدث في مصر إلى استيالء األصوليني على السلطة».
ــير حاكم إقليم البنجاب شرق  ــلمان تاس ــيد إن اغتيال س   وقال رش
ــخصيني الشهر املاضي يطرح سؤاال  ــتان على يد أحد حراسه الش باكس
ــال إن احلارس كان أحد  ــة التي تتمتع بها قوات األمن وق ــن مدى الثق ع
ــوة باجليش  ــرطة وأن قوات الصف ــوات الصفوة بالش ــراد إحدى ق أف
الباكستاني هي املسؤولة عن حماية األسلحة النووية. وقال قاتل تاسير 
ــون ازدراء األديان «التجديف» مثار اجلدل في  ــه قتله ألنه عارض قان ان
باكستان. ورأى رشيد أنه ليس هناك بديل عن التحاور مع حركة طالبان 
ــتان، مضيفا «ال أرى إمكانية النسحاب القوات األجنبية من  في أفغانس

أفغانستان وانتقال للسلطة دون إنهاء احلرب األهلية هناك». 

 اليمن: مئات اآلالف في مظاهرات مؤيدة ومعارضة للنظام  
 صنعاء - وكاالت:  خرج مئات 
اآلالف من املواطنني اليمنيني عقب 
امــــس بالعاصمة  صالة اجلمعة 
صنعاء وعدد من املدن في مظاهرات 
حاشــــدة لتأييد ومساندة النظام 
احلاكم ورفض الفوضى والتخريب، 
وأخرى مضادة تطالب بالتغيير 
وإسقاط النظام واحلزب احلاكم.

  ففي صنعاء خرجت مسيرات 
جماهيرية في عدد من الشــــوارع 
الرئيســــية تعلن تأييد اجلماهير 
مببــــادرة الرئيــــس علي عبداهللا 
صالح رئيس اجلمهورية للحوار 
السياســــية وتؤكد  واإلصالحات 
وقوفها مــــع أمن الوطن ووحدته 

واستقراره.
  وعبر املتظاهرون الذين خرجوا 
من عــــدد من مســــاجد العاصمة 
عقب صــــالة اجلمعة عن رفضهم 
العنف والتخريب  الكامل ألعمال 
الفتنه، وأكدوا  والفوضى وإثارة 
أن الشعب اليمني يرفض االجنرار 

وراء محاوالت البعض من القوى 
السياسية إلثارة الكراهية بني أبناء 
الوطن. وردد املتظاهرون شعارات 
مؤيدة لألمن واالستقرار ورافضة 
للفوضــــى والتخريــــب والعنف 

والتطرف واإلرهاب.
  مؤكدين أن جميع أبناء الشعب 
اليمني سيقفون صفا واحدا للدفاع 

عن أمن واستقرار الوطن.
  مبوازاة هذا، تظاهر اآلالف من 
املواليني حلزب املؤمتر الشــــعبي 
احلاكم مبدينة تعز جنوب اليمن 
امس في تظاهرة مضادة ملعارضني 
مسيطرين على ســــاحة احلرية 

باملدينة منذ أربعة أيام.
  وحتدث محافظ محافظة تعز 
حمود الصوفي خالل التظاهرة التي 
أطلق عليها ««جمعة السالم» ناشد 
فيها اآلالف من املســــيطرين على 
أتباع  ساحة احلرية باملدينة من 
املعارضة عدم االجنرار الى «خلق 

فتنة للشعب اليمني».

  ويعتصم اآلالف من املعارضني 
حلكم الرئيس علي عبداهللا صالح 
مبدينــــة تعز فــــي اجلانب االخر 
لتظاهرة احلزب احلاكم على تقاطع 
بني شارعني رئيســــيني مطالبني 

«بإسقاط النظام».
  وكان املتظاهرون يعتصمون 
منذ أيام في ساحة باملدينة إال أن 
قوات األمن طردتهم منها فانتقلوا 
إلــــى التقاطع الذي باتوا يطلقون 

عليه اسم «ساحة احلرية».
  وافادت مصادر محلية بأنه مت 
نشر تعزيزات أمنية من احلرس 
اجلمهوري واجليش حول محافظة 
تعز تخوفا من وصول متظاهرين 
من األرياف القريبة للمشاركة في 
التظاهرات. الى ذلك، قال الشيخ 
حســــني األحمر رئيــــس مجلس 
التضامــــن الوطني امس االول ان 
الرئيس علي عبداهللا صالح تعهد 
بعدم الترشح لالنتخابات الرئاسية 

عام ٢٠٠٦ وأخلف وعده. 

 المبـارك عن طلـب ليبيـا تأجيل قمة 
بغداد: حسـب علمي األمانـة العامة لجامعة 
الـدول العربيـة هي التـي دعت إلـى ذلك 


