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امني عام اجلامعة العربية عمرو موسى خالل أخر ترؤس له الجتماعاتها                           )أ.ف.پ(

سلفيون أردنيون وعدد من ذوي املعتقلني اإلسالميني خالل مظاهرة للمطالبة باإلفراج عن السجناء امس األول             )رويترز(

..وكرسي ممثل ليبيا خاليا بعد تعليق مشاركة ممثلني عنها بسبب األحداث                     )رويترز(

تأجيل القمة العربية شهرين.. وموسى يشارك آلخر مرة كأمين عام للجامعة
ثاباتيرو يدعو إلى وضع 

»خطة مارشال« 
للدول العربية

مدريدـ  أ.ف.پ: دعا رئيس 
ــيه  ــباني خوس الوزراء االس
لويس ثاباتيرو أمس مبناسبة 
زيارة رسمية لقطر إلى وضع 
»خطة مارشال« ملساعدة الدول 
ــه نحو  التوج ــة على  العربي

الدميوقراطية.
وقال في مقابلة مع محطة 
اجلزيرة القطرية ان »التغيير 
في شمال أفريقيا وعبر العالم 
العربي يجب ان يحمل األسرة 
ــة على البدء في عملية  الدولي
ــى وضع خطة  دعم مالي وال

مارشال لهذه الدول«.
ــس الوزراء  ــاف رئي وأض
ــتراكي قبل  ــباني االش االس
ــى تونس  إل ــس  أم ــه  توجه
»يجب ان نتوقع القدرة على 
االستئناف التي تتمتع بها دول 

مثل تونس«.
ان نقيم  ــب  وأوضح »يج
ــي« في  السياس ــتقرار  االس
ــدول »يجب ان نتوقع  هذه ال
ــن اقتصاداتها البدء مجددا  م

في العمل«.
وسيكون ثاباتيرو أول رئيس 
حكومة غربي يتوجه إلى تونس 
ــقوط الرئيس السابق  منذ س

زين العابدين بن علي.

القاهرة ـ هناء السيد  والوكاالت
قالت مصادر ديبلوماس���ية 
عربية تشارك في االجتماع املغلق 
ل���وزراء اخلارجي���ة العرب في 
القاهرة انه مت االتفاق على تأجيل 
القمة العربي���ة من نهاية مارس 
الى اخر مايو بسبب »التطورات 
احلالية في عدد من الدول العربية« 
حيث كان من املقرر عقدها في 29 

اجلاري في بغداد.
وكان االم����ن الع����ام للجامعة 
افتتاح اجتماع  العربية اعلن في 
املجلس الوزاري للجامعة العربية 
أمس ان »هذا هو االجتماع الوزاري 
االخير لالمن العام احلالي )للجامعة 
العربية(«، في اشارة الى انه سيترك 

منصبه بعد هذا االجتماع.
وكان موسى اعلن انه سيترك 
موقعه كأمن عام للجامعة العربية 
في نهاية واليته احلالية في مايو 

املقبل.
وأعلن موسى انه ينوي ترشيح 
نفس���ه في االنتخابات الرئاسية 
املصرية التي لم يتحدد موعدها 
بعد. نافيا مواالته لنظام الرئيس 
املصري الس���ابق محمد حسني 
مبارك، ومؤكدا ان كلمة »محسوب 
على النظام السابق غير دقيقة، 
والشك انني كنت من اهل اخلبرة 
العاملن في احلكومة املصرية«.

واعتبر األمن العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موسى ان ما 
نعيشه هو حركة تاريخية غير 
مسبوقة، ولكنها أصبحت حقيقة 
واقعة، فاألمة ترفض أن تبقى 
رهنا ألوام����ر وتعليمات، وأنها 
قررت أن تأخذ أمورها بأيديها 
في إطار نظ����ام الدميوقراطية، 
الدكتاتورية أو فرض  وترفض 

ألشخاص بعينهم.
وأعرب موس���ى ع���ن تأييده 
العمانية  الرئاس���ة  مقترح���ات 
العرب  ملجلس وزراء اخلارجية 
التي دعت إلى العمل على صياغة 
شكل جديد للعمل العربي املشترك 
يحقق النهضة ويتواكب مع الثورة 

اجلارية.
الدور  وأكد ضرورة استمرار 
الرئيس���ي باجلامعة العربية في 
احلياة العربية، فهي مؤسسة هامة 
ومطلوب منها الكثير في السنوات 

القادمة.
وقال »لق���د تطورت اجلامعة 
العربية بالفعل، وأصبح لها كلمة 
مسموعة في املستويات الدولية 
واإلقليمي���ة، وأنش���أت عددا من 

بالع���راق كان االجتم���اع األول 
والوحيد الذي عقدته كل طوائف 
الشعب العراقي هو االجتماع الذي 
عقد في اجلامعة العربية وكدنا 
أن نصل إلى تسوية عربية حلل 
النزاع، إال أن املبادئ التي أرستها 
هذه االجتماعات العربية مازالت 
الش���رط  موجودة ومازالت هي 

األساسي لتقدم العراق.
من جانبه، حذر وزير الدولة 
العمان���ي للش���ؤون اخلارجية 
يوسف بن علوي من »التدخالت 
اخلارجية« التي قد تسعى لتغيير 
مسار االنتفاصات الشعبية في 
الدول العربي���ة التي وصفها ب� 

»زلزال بشري مجيد«.
وقال ب���ن عل���وي ان »امتنا 

تت���رأس بالده ال���دورة احلالية 
العربية على  ملجلس اجلامع���ة 
انه »ال ينبغي التغاضي عن اي 
تدخالت خارجية لتغيير مسار هذه 
النهضة او التأثير فيها واخراجها 
عن االهداف التي يبتغيها الشباب 

العربي«.
هذا وترأس وفد الكويت مدير 
العرب���ي بوزارة  الوط���ن  ادارة 
اخلارجية الس���فير جمال الغامن 
الدورة  املش���ارك في اجتماعات 
135 ملجل���س اجلامع���ة العربية 
على مس���توى وزراء اخلارجية 
العرب، كم���ا ضم الوفد مندوبنا 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 
السفير جمال الغنيم واملستشار 
احمد البكر ونواف العنزي وبدأت 

املنتديات مع عدد من الدول الفاعلة، 
وبلورت موقفا فاعال للتعامل مع 

املشكالت األمنية اخلطيرة«.
وأشار إلى أن اجلامعة العربية 
طرح���ت املب���ادرة العربية التي 
صدرت عام 2002، وكان وراءها 
عمل ديبلوماس���ي تش���اور فيه 
اجلميع وعمل���وا على أن تخرج 
باس���م اجلامعة العربية وباسم 

العرب.
وق���ال إن اجلامع���ة العربية 
حتركت نحو مواجهة كل مناورات 
السياس���ة الدولي���ة التي أرادت 
بفلسطن سوءا، أو االلتفات على 
العمل العربي املشترك، وممارسة 

الضغوط عليه.
أن���ه فيم���ا يتعلق  وأضاف 

العربية متر مبرحلة دقيقة وتعيش 
احداثا ضخمة لم يسبق لها مثيل 
في تاريخها احلديث« مشيرا ان 
»هذه االحداث التي تعتبر زلزاال 
الى ميالد  بشريا مجيدا ستقود 
نهضة عربية جديدة تقوم على 

اكتاف اجليل اجلديد«.
ودع���ا ب���ن عل���وي مجلس 
اجلامعة العربي���ة الى ان »يبدأ 
بفكر جديد يتناغم مع مس���يرة 
النهضة« مقترحا ان تقتصر اعمال 
الدورة احلالية الجتماعات وزراء 
اخلارجية العرب على »مناقشة 
بند واح���د وهو صياغ���ة افاق 
العمل العربي املش���ترك ملواكبة 

النهضة«.
الذي  العماني،  الوزير  وشدد 

اعم���ال الدورة برئاس���ة الوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
في سلطنة عمان يوسف بن علوي 
خلفا لنظيره العراقي هوش���يار 
زيباري، وش���ارك في االجتماع 
عدد من وزراء اخلارجية العربي 
او من ينوب عنهم باالضافة الى 
االمن العام للجامعة العربية عمرو 

موسى.
وحتدث في اجللسة االفتتاحية 
العراق  كل من وزيري خارجية 
وس���لطنة عمان واالم���ن العام 
للجامعة العربية عمرو موسى.

وتناولت مناقش���ات الوزراء 
عددا محدودا من القضايا الرئيسية 
التي رفعها لهم املندوبون الدائمون 

بعد يومن من املناقشات.

بن علوي يحّذر من تدخالت خارجية لتغيير مسار االنتفاضات

رجال دين يمنيون يتقدمون بمبادرة 
خماسية لرحيل صالح خالل عام

مقتل جنديين أميركيين إثر إطالق 
نار على حافلة في مطار فرانكفورت

احتجاج غير مسبوق لـ »سلفيين جهاديين« باألردن
عمان � سي.إن.إن: في حراك علني 
ه����و األول من نوعه على مس����توى 
الب����الد، تظاهر املئات م����ن عناصر 
»التيار السلفي اجلهادي« بالعاصمة 
الثالثاء املاضي  األردنية عمان ظهر 
ملطالبة السلطات باإلفراج عن سجناء 
ما يعرف ب� »التنظيمات اإلسالمية« 
في السجون، داعن النظام في البالد 

إلصدار عفو عام عنهم.
كما نفذت اللجنة الشعبية للدفاع 
عن اجلندي األردني أحمد الدقامسة 
اعتصاما آخر أمام رئاس����ة الوزراء، 
لطلب اإلفراج عنه، في حراك هو الثاني 
منذ تولي محاميه الس����ابق حس����ن 
مجل����ي، وزارة الع����دل في احلكومة 

اجلديدة.
وخرج املئات م����ن أنصار التيار 
السلفي وأهالي احملكومن في السجون 
األردنية، على خلفية قضايا عديدة 
وتهم تتعلق بأم����ن الدولة من أمام 
اجلامع »احلسيني« في وسط البلد 
)العاصمة( قادمن من محافظات معان 
والكرك وإربد والبلقاء وسط تواجد أقل 

من املتوقع لقوات األمن األردنية.
ووس����ط هتافات »الشعب يريد 
القرآن« و»العفو من ش����يم  حتكيم 
الهاشمين«، طالب املتظاهرون باإلفراج 
عن جمي����ع املعتقلن السياس����ين 
اإلسالمين، فيما ألقى عدد منهم كلمات 
خطابية خالل املس����يرة، قالوا فيها 
»لو كان نظام احلكم في البالد عادال، 
لفتح حتقيقا مبا يجري من تعذيب 

للمعتقلن في السجون«.
الذين جابوا  وحمل احملتج����ون 
شوارع وس����ط البلد دون أي تدخل 
أمني صور أب����رز املعتقلن والفتات 
حتمل عبارات »سب الذات اإللهية جهارا 
نهارا من السجانن« و»العفو العام من 
شيم الكرام« ويبقى »أهالي أبوسياف 

وأهالي معان في السجون«.
ويعد عصام البرقاوي امللقب بأبو 
محمد املقدسي، مرشد التيار السلفي، 

ومحمد الشلبي امللقب ب�أبوسياف من 
أبرز املعتقلن، فيما رافق التظاهرة 
السلفي أبومحمد الطحاوي، الذي أفرج 
عنه قبل أشهر، وحوكم لعام ونصف 
العام بتهمة »التحريض على الفتنة« 

و»االنتماء لتنظيم غير مشروع«.
وقال وكيل التنظيمات اإلسالمية 
في األردن، احملامي موسى العبدلالت 
ل� »س����ي.ان.ان العربية« إن احلراك 
االحتجاجي هو األول من نوعه بشكل 
علني ومنظم، مشيرا إلى أن مطالب 
التيار »تطبيق شرع اهلل في احلكم«، 
وإصدار عفو عام عن جميع معتقلي 
التنظيمات في السجون األردنية، مبن 
فيهم اجلندي الدقامسة، ومعتقلي ما 

يعرف بقضية حماس في األردن.
وقدر وكيل التنظيمات اإلسالمية 
باململكة األردنية أعداد املعتقلن من 
أعض����اء التنظيمات اإلس����المية مبا 
يتراوح بن 150 و200 معتقل وسجن، 
مشيرا إلى أن غالبية أعضاء التنظيمات 
ق����د صدرت بحقهم أح����كام قضائية 
»عالية« ال تقل في حدها األدنى عن 

عشر سنوات.
واعتبر العبدلالت أن قضية معتقلي 
التنظيمات أهملت على مدار احلكومات 
املتعاقبة، الفت����ا إلى أنه طلب مرارا 
االلتقاء ب� »رأس الدولة« لشرح القضية 
التي اعتبرها تعرضت للتشويه في 

اإلعالم، على حد قوله.

ويخض����ع أبومحم����د املقدس����ي 
للمحاكمة أمام محكم����ة أمن الدولة 
بتهمة »دعم طالبان وإرس����ال أموال 
لها«، فيما حوكم في وقت سابق في 
قضية ما يع����رف بتنظيم »املفرق«، 
املتعلقة مبحاولة تهريب أسلحة إلى 

خارج األردن.
وأوقف املقدسي خالل األعوام من 
2006 إلى 2008 م����ن دون محاكمة، 
فيما مت اإلفراج عنه منذ شهرين، لتتم 
عملية اعتقاله مج����ددا، فيما حوكم 
أبوسياف بقضيتي تنظيم »املفرق« 
و»أهل معان« بعشر سنوات و15 سنة 

منذ عام 2006.
كما طالبت والدة املعتقل أسامة أبو 

كبير، خالل االحتجاج باإلفراج عن 
ابنها، مشيرة في تصريحات ل� »سي.
ان.ان العربية« إلى مضي نحو ثالث 
سنوات على حبسه في مركز إصالح 
وتأهيل »اجلويدة« بتهمة »االنتماء 
إلى خلية لتنفيذ عمليات عس����كرية 
في قطاع غ����زة«، حيث صدر بحقه 
حكم بالسجن 15 عاما بعد تخفيضه 

من املؤبد.
وفيما بدأ عدد من سجناء التنظيمات 
اإلسالمية تنفيذ إضراب مفتوح عن 
الطعام اعتب����ارا من الثالثاء املاضي 
وحتى ص����دور عفو عام، انضم عدد 
من املتظاهرين إلى االعتصام للمطالبة 

باإلفراج عن الدقامسة.

صنعاء � وكاالت: ق���ال رئيس أحزاب 
املعارضة اليمنية )اللقاء املشترك( د.محمد 
عبدامللك املتوك���ل أمس ان مب���ادرة تق��دم 
بها رجال دين أفضت الى التوص���ل لع���دة 
نقاط أبرزها ان يتم انتقال الس���لطة في 
اليمن بصورة سلس���ة خالل عام. وقال، 
في تصريح صحاف���ي، انه مت االتفاق مع 
العلماء باعتبارهم أصحاب قضية وطنية 
ال رسل وال وسطاء على خمس نقاط تشمل 
ضمان حرية التظاهر واالعتصام جلميع 
اليمنين بشكل سلمى، واملطالبة بتشكيل 
جلنة حتقيق في االعتداءات التي تعرض 
لها املتظاهرون ومحاسبة املسؤولن عنها 
وتقدميهم للمحاكمة، وتعويض أسر الشهداء 

ومعاجل��ة اجلرحى على نفق��ة الدول�ة.
وأض���اف »أن النقاط تتضمن االنتقال 
السلمي والسلس للسلطة طبقا ملا التزم به 
الرئيس صالح من عدم التمديد والتوريث 
وترشيح نفس���ه في االنتخابات القادمة، 

ووضع برنامج زمن���ي لتنفيذ اخلطوات 
الضروري���ة مب���ا ال يتعدى نهاي���ة العام 

احلالي«.
وأوضح أن الشرط اخلامس هو التواصل 
مع جميع القوى وأطراف العملية السياسية 
في الداخ���ل واخلارج من دون اس���تثناء 
الستكمال النقاش. من جانبه، رحب نائب 
رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤمتر الشعبي 
الع���ام احلاكم عبد احلفيظ النهاري بفتح 
آفاق احلوار مع اجلميع دون حتفظ. وقال 
النهاري ل� »يونايتد برس انترناشونال«: 
»مبدئيا يفت���رض ان ينتقل هذا الرد عبر 
العلماء إلى الرئيس وليس عبر اإلعالم ومن 
غير احلصيف ان نصدر حكما مستعجال 

على النقاط املقترحة«.
واضاف »لكننا نرى في عدم االستجابة 
من قبل )املشترك( إلى إزالة مظاهر التظاهر 
والفوضى والتحريض من بقية النقاط ال 

معنى لها مادام االحتقان قائما«.

برلن � كونا: أكدت مصادر الش���رطة 
في مدينة فرانكفورت امس ان رجال من 
كوسوڤو هاجم في مطار املدينة االملانية 
حافلة عسكرية حتمل جنودا اميركين 
واطلق النار على احلافلة ما اس���فر عن 
مقتل جندين وإصابة اثنن آخرين بجروح 

بالغة.
واضاف متحدث باس���م الشرطة انه 

مت اعتق���ال املتهم البالغ م���ن العمر 21 
عاما، مش���ددا على انه من املبكر اجلزم 
بوجود اس���باب سياسية وراء تن����فيذ 

االعتداء.
ووفقا ملعلومات الشرطة فإن االعتداء 
وقع في قاعة املطار رقم 2 في متام الساعة 
الثالثة وعشرين دقيقة بحسب التوقيت 

احمللي ملدينة فرانكفورت األملانية.

تتضمن الحوار مع جميع األطياف وضمان التظاهر السلمي

السعودية وقطر تؤكدان وقوفهما بكل إمكاناتهما إلى جانب البحرين
عواصم � وكاالت: استقبل سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
ولى عهد قطر، صاحب الس���مو امللكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ول���ى عهد البحرين ونائب القائ���د األعلى باململكة لدى 
وصوله والوفد املرافق مطار الدوحة الدولي بعد ظهر أمس في 

زيارة أخوية للبالد.
في غضون ذلك، أكدت اململكة العربية السعودية ودولة قطر 
على وقوفهما بكل إمكاناتهما إلى جانب مملكة البحرين وأكدتا أن 

استقرار دول مجلس التعاون اخلليجي الست »كل ال يتجزأ«.
وشدد بيان صدر في ختام االجتماع الثالث ملجلس التنسيق 
الس���عودي - القطري الذي عقد مساء أمس األول في الرياض 
عل���ى التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون اخلليجي »صفا 
واح���دا في مواجهة أي خطر تتعرض ل���ه أي من دوله والدعم 

الكامل ململكة البحرين«.
وعقد مجلس التنسيق السعودي � القطري اجتماعه الثالث 
املش���ترك برئاسة صاحب الس���مو امللكي ولي العهد السعودي 
األمير س���لطان بن عبدالعزيز والش���يخ متيم بن حمد آل ثاني 

ولي العهد القطري.
واعتبر البي���ان »أمن واس���تقرار دول املجلس كل ال يتجزأ 
والتزامها بالعهود واالتفاقات األمنية والدفاعية املش���تركة كما 
أكدا عل���ى الوقوف بكل إمكاناتهما إل���ى جانب مملكة البحرين 

وشعبها«.
وقال البيان أن اجلانبن »ناقشا تطورات األحداث على الساحة 
العربية« حيث أكدا »على متابعتهما ملختلف األحداث في بعض 
الدول العربية واإلس���المية« ودعيا »إل���ى تغليب احلكمة في 
معاجلة تلك األحداث ملا يضمن احلفاظ على سالمة هذه الدول 

واستقرارها ورخاء شعوبها«.
كما اتفق اجلانبان على أن التعاون العس���كري بن البلدين 
يسير وفقا ملنظومة مجلس التعاون والعمل على تطوير التعاون 

العسكري الثنائي مستقبال كلما دعت احلاجة لذلك.
وأبدى اجلانب القط���ري رغبته بفتح قناة اتصال للتواصل 
والتعاون ب���ن قيادة حرس احلدود التابعة للقوات املس���لحة 

القطرية واملديرية العامة حلرس احلدود السعودي.

وفي مجال التعاون األمني أبدى اجلانبان أهمية تعزيز وتوثيق 
أواصر التعاون األمني بن األجهزة األمنية مبا يخدم أمن واستقرار 
البلدين واملنطقة بشكل عام ومبا يتفق مع اجلهود املبذولة في 

هذا الشأن السيما في مجال مكافحة اإلرهاب.
كما اتفقا على أن يستعرض املختصون في وزارتي الداخلية 
في البلدين مشاريع االتفاقات املقدمة من اجلانب السعودي في 
مجاالت مكافحة اجلرمية، تبادل تسليم املتهمن واحملكوم عليهم 
ونقل احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتنظيم سلطات 
احلدود، وثمنا التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجاالت الدفاع 
املدني، مكافحة االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية 

والسالئف الكيميائية وتهريبها.
وكان اجلانبان السعودي والقطري وقعا الليلة قبل املاضية 
أربعة مشاريع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجاالت الدفاع 
املدني ومكافحة االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف 

الكيميائية وتهريبها والبيئة واألرصاد اجلوي.
واتفق مجلس التنسيق على أهمية استمرار التنسيق املباشر 

بن اجلهات املعنية في البلدين في املجاالت االقتصادية »املالية، 
الضريبية، الزكاة وإعداد املوازنات احلكومية« إضافة إلى تعزيز 
التعاون في املجال املصرفي مبا في ذلك تس���هيل إجراءات فتح 
فروع للبنوك الوطنية والبت في الطلبات املقدمة في هذا املجال 

وفقا لألنظمة املتبعة.
وتأسس مجلس التنسيق السعودي القطري في العام 2008 
برئاسة وليي العهد في البلدين وعقد أول اجتماعاته في الرياض 
في ديسمبر من العام نفسه فيما عقد اجتماعه الثاني في الدوحة 
ويعمل على تطوير العالقات الثنائية في املجاالت السياس���ية 
واألمنية واملالية واالقتصادية والتجارية واالستثمارية والثقافية 
واإلعالمية وغيرها من املجاالت األخرى التي تصب في مصلحة 
البلدين. ويتولى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون 
والتنسيق بن البلدين في جميع القضايا السياسية ذات االهتمام 
املشترك وتعزيز التعاون الديبلوماسي والقنصلي في عالقات 
البلدي���ن مع ال���دول األخرى وتوثيق التع���اون األمني وتبادل 

املعلومات مبا يرسخ األمن املشترك.


