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المعارضة اليمنية تنعى الحوار: صالح ميت سياسيًا وخيارنا الشارع

هيئة كبار العلماء السعودية تؤكد حرمة المظاهرات في المملكة
نبهت إلى أن األسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة هو المناصحة

الري����اض � وكاالت: ش����ددت هيئة كبار 
العلماء الس����عودية على حرمة املظاهرات 
في اململكة، مؤكدة أن االصالح والنصيحة 
ال تكون باملظاهرات والوسائل واألساليب 

التي تثير الفنت وتفرق اجلماعة.
ودعت الهيئة في بيان لها أمس أوردته 
وكالة األنباء السعودية، اجلميع إلى بذل كل 
األسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق األلفة. 
وش����ددت على وجوب التناصح والتفاهم 
والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن 

اإلثم والعدوان.
وأكدت هيئة كب����ار العلماء على حرمة 
املظاهرات، مشيرة إلى أن األسلوب الشرعي 

الذي يحقق املصلحة وال تكون معه مفسدة 
هو املناصحة التي س����نها النبي ژ وسار 

عليها صحابته الكرام وأتباعهم.
ونّبه����ت الهيئ����ة � في بيانه����ا � إلى أن 
اإلصالح والنصيح����ة ال تكون باملظاهرات 
والوسائل واألساليب التي تثير الفنت وتفرق 
اجلماعة، مشيرة إلى أن هذا ما قرره علماء 
ه����ذه الب����الد قدميا وحديثا م����ن حترميها 

والتحذير منها.
وأكد البيان على أهمية اضطالع اجلهات 
الشرعية والرقابية والتنفيذية بواجبها كما 
قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجيهات والة 

أمرها ومحاسبة كل مقصر.

وقال »ان ما يج����ري في هذه األيام من 
أحداث واضطرابات وفنت في أنحاء متفرقة 
من العالم يقتضي احملافظة على اجلماعة 
التي هي من أعظم أصول اإلسالم، وهو مما 
وصى به النبي ژ في مواطن عامة وخاصة، 
مشيرا إلى أن ما عظمت الوصية باجتماع 
الكلمة ووحدة الصف إال ملا يترتب على ذلك 
من مصالح كبرى وما يترتب على نقيض 

ذلك من مفاسد«.
ودعا البيان اجلميع إلى بذل كل األسباب 
التي تزيد من اللحمة وتوثق األلفة، محذرا 
في الوقت نفسه من كل األسباب التي تؤدي 
إلى ضد ذلك، مشددة على وجوب التناصح 

والتفاه����م والتعاون على الب����ر والتقوى 
والتناهي عن اإلثم والعدوان واجلور والبغي 

وغمط احلق.
كما حّذر من االرتباطات الفكرية واحلزبية 
املنحرفة، مشددا على أن األمة في هذه البالد 
جماعة واحدة متمس����كة مبا عليه السلف 
الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة اإلسالم 
قدميا وحديثا من لزوم اجلماعة واملناصحة 
الصادقة. وأكد البيان على أن اململكة العربية 
السعودية التي حافظت على الهوية اإلسالمية 
لم ولن تس����مح بأفكار وافدة من الغرب أو 
الش����رق تنتقص من هذه الهوية أو تفرق 

هذه اجلماعة.

عواصم � وكاالت: نعى قيادي 
في املعارضة اليمنية احلوار غير 
املباشر مع السلطة عبر علماء 
الدين من دون نتيجة، مشيرا 
الى انه ال خيار امام املعارضة 
اآلن سوى الشارع حتى تنحي 

الرئيس علي عبداهلل صالح.
وأعلن القيادي في املعارضة 
املنضوي���ة حتت ل���واء اللقاء 
املشترك محمد الصبري لوكالة 
»فرانس برس«: »نهاية مرحلة 
من احلوار غير املباش���ر عبر 

العلماء«.
يأتي ذلك بعد ان اكد الرئيس 
اليمني عبر مصدر في الرئاسة 
متسكه بالس���لطة حتى 2013 
اقت���راح املعارضة  ورفض���ه 
التنحي قبل نهاية العام احلالي 

بشكل سلس.
وق���ال الصب���ري »ما اعلن 
عنه باسم مصدر في الرئاسة 
يؤك���د ان الرئيس أصبح ميتا 
سياس���يا وأن خيارنا الوحيد 

هو الشارع«.
وأض���اف »وجهن���ا دعوة 
لكل الشعب لتوس���يع دائرة 
التظاه���رات  االعتصام���ات 
وتصعيد النضال السلمي في 
الش���ارع بكل املناطق حتى ال 
أمامه )صالح( إال خيار  يبقى 

واحد، الرحيل«.
وكان علماء برئاسة رئيس 
هيئة علم���اء اليمن عبداملجيد 
الزنداني قاموا بوس���اطة بني 
املعارضة والرئيس للتوصل 
ال���ى صيغة س���لمية النتقال 
السلطة في اليمن، وقد اقترحت 
الوساطة  املعارضة من خالل 

إب جنوب���ي صنعاء »هاجمت 
مجموع���ات كبيرة من احلزب 
احلاكم مقر االحتجاج باحلجارة 
والهراوات وأصيب 25 شخصا 
بينهم ستة في حالة حرجة«.

وأضاف أن أحد قادة احملتجني 
من الشبان بني املصابني بجروح 
خطيرة. ولم يرد تعليق حكومي 

فوري.
على صعيد آخر، قتل أربعة 
جنود من احلرس اجلمهوري 
اليمني في مأرب شرق صنعاء 
برصاص مجهولني يعتقد انهم 
من تنظي���م القاعدة فيما قتل 

انتقاال سلميا للسلطة قبل نهاية 
السنة.

ورفض الرئيس اليمني هذا 
املطلب، معتبرا انه ميثل »انقالبا 
على الشرعية«، بحسب وكالة 

األنباء اليمنية.
في غضون ذلك، قال شهود 
عيان وأحد قادة االحتجاجات 
اليمنية  إن مؤيدين للحكومة 
هاجموا محتج���ني مناهضني 
للحكوم���ة جنوب���ي صنعاء 
أم���س ف���ي محاول���ة لتفرقة 

احتجاجهم.
وقال قائد احملتجني في بلدة 

عقيد في ابني )جنوب( برصاص 
مس���لحني كانا يركبان دراجة 
نارية، حسبما افاد مصدر محلي 
امني لوكال���ة »فرانس  وآخر 

برس«.
وقامت القوات اليمنية بحملة 
عسكرية مستخدمة املروحيات 
واملركبات العس���كرية لتعقب 
عناص���ر التنظيم ف���ي مأرب 

حسبما أفاد مصدر امني.
واكد املصدر احمللي ان »اربعة 
جنود من احلرس اجلمهوري 
قتلوا أمس على يد مس���لحني 
مجهول���ني يعتق���د انه���م من 

القاعدة«.
وأشار املصدر الذي طلب عدم 
الكش���ف عن اسمه ان الهجوم 
»استهدف سيارة تغذية تابعة 
للح���رس اجلمه���وري وكان 
على متنها أربعة جنود قتلوا 

جميعا.
الى ذلك، اعلن مسؤول امني 
لوكالة »فرانس برس« ان عقيدا 
في املخابرات يدعى عبداحلميد 
الشرعبي »قتل على يد عنصرين 
من القاعدة« في زجنبار عاصمة 

محافظة ابني اجلنوبية.
من جهة أخرى، أكد مصدر 
مس���ؤول ب���وزارة اخلارجية 
اليمني  الرئيس  األميركية أن 
علي عبداهلل صالح قادر على 
مواجهة التحديات التي تشهدها 
بالده وتخطي هذه املرحلة، وأنه 

ليس »سلطويا في املطلق«.
وقال املصدر � في تصريح 
صحاف���ي أم���س � إن الرئيس 
صالح، الذي تسلم احلكم قبل 
نحو 30 عاما، »ليس سلطويا 
باملطلق وواجه حتديات كبيرة، 
وكان قادرا على اإلبحار فيها«، 
مضيفا أنه اليوم أمام حتديات 
واحلوثي���ني  »التظاه���رات 
واالنقس���اميني وش���ح املياه، 
ولديه القدرة على اس���تيعاب 

آراء اآلخرين«.
ووصف املسؤول األميركي 
ما يجري في اليمن بأنه »حلظة 
كبيرة أمام صالح وحتد جدي«، 
وقال »ال ميكن أن أتوقع، إمنا 
أع���رف أين كان ف���ي املاضي، 
وأعتقد أنه قادر على التعامل 

مع هذا التحدي«.

تجدد االشتباكات بين الموالين والمعارضين.. وواشنطن تعتبر الرئيس قادرًا على الصمود

)أ.ف.پ( مينية حتمل رغيفا كتب عليه »ارحل« خالل مظاهرة منادية بسقوط الرئيس في صنعاء  

أم حسن متحدثة خالل تلقيها درعا تكرميية قبل أيام

العراق: الكتل البرلمانية تتسابق 
في خطب ود المتظاهرين ودعم مطالبهم

رئيس الوزراء البحريني يوّجه الوزراء 
لتكثيف الزيارات الميدانية وتوفير فرص العمل

املنامة � وكاالت: رأس صاحب 
السمو امللكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
االجتماع االعتيادي األسبوعي 

ملجلس الوزراء أمس.
وقد أدلى كمال بن أحمد محمد 
وزير ش����ؤون مجلس الوزراء 
عقب االجتماع بتصريح أشاد 
فيه باملواقف الوطنية الصادقة 
للشعب البحريني الكرمي والذي 
عبرت عنه التجمعات الوطنية 
الداعية للوحدة الوطنية واحلاثة 
على التماس����ك ونبذ الطائفية 
والداعية للحفاظ على الثوابت 

الوطنية واملكتس����بات احلضارية » وأكد رئيس 
الوزراء بأن املسيرة اإلصالحية مستمرة بقيادة 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيس����ى آل خليفة 
الوطنية  املنج����زات  الذي تعاظم����ت وازدهرت 
واحلضارية في ظل مش����روع جاللته الوطني، 
ووجه صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء كافة 
الوزراء إلى مضاعفة اجلهود حلل القضايا التي 
تهم املواطنني ويش����مل ذلك اإلس����كان والصحة 
والتعليم وحتس����ني املرافق واخلدمات وتوفير 
فرص العم����ل وأن يكثروا من الزيارات امليدانية 

للمشاريع واخلدمات احلكومية 
لتقييم جودتها أوال بأول والعمل 

على تطويرها.
ولفت إلى أن املسعى التنموي 
للحكومة لم ولن يتوقف حلظة 
العطاء في أوجه  فالعزم على 
واإلرادة قوية على حتقيق املزيد 
ألن الهدف س����اٍم وهو االرتقاء 
باملستوى احلياتي للمواطنني 

وتأمني العيش الكرمي لهم.
إلى ذلك أكد مجلس الوزراء 
أن احلكومة تدعم حرية التعبير 
التي كفلها  السلمية  ومظاهره 
الدستور لكنها تؤكد على أهمية 
مراعاة عدم اإلضرار باملصالح العامة للمواطنني 
وجتنب إحلاق األذى مبصالح القطاعات التجارية 
واالقتصادية النعكاساتها السلبية على أمن الوطن، 
وإن تعطيل مصالح املواطنني وإحلاق األذى بها 
واإلضرار بش����ؤونهم وعرقلة مظاهر احلياة في 
املناطق املختلفة ال ينس����جم مع دعوات التهدئة 
واحلوار، وحذر املجلس من املنزلقات الطائفية أو 
أي أعمال تكرس الطائفية والفرقة في املجتمع فهي 
مرفوضة دينيا وشعبيا قبل أن تكون مرفوضة 

رسميا. 

»أم حسن«.. بحرينية تطوعت كعاملة 
تنظيف فأصبحت أشهر من نار على علم

الحدود اإلماراتية ـ العمانية 
بدأت تعود إلى طبيعتها

شباب فلسطينيون يبحثون 
عن لقمة العيش في مكب النفايات

الضفة الغربية � أ.ف.پ: بني التالل املغطاة بأشجار 
السرو قرب مدينة اخلليل جنوب الضفة الغربية، 
يقع مكب نفايات كريه الرائحة يشكل مصدرا للرزق 
وحتى املبيت لعشرات االوالد والرجال الذين يعتاشون 
عليه. ال يقطع الصمت في املنطقة القريبة من قرية 
يطا واحملاطة بأشجار الزيتون اال صوت اجلرافة التي 
تغطي النفايات املفروزة بالرمل والتراب وصيحات 
العمال الذين يلتقطون النفايات ويجمعونها، وعدد 

كبير منهم من االطفال.
هناك تنتهي مخلفات احلياة اليومية للناس بدءا 
من بقايا الطعام واملالبس القدمية والعلب املعدنية 

وقناني سوائل التنظيف وغيرها.
ومع ان العمل في فرز النفايات شاق ومتعب اال 
انه في الوقت ذاته اح����د مصادر الرزق القليلة في 
الضفة الغربية التي تبلغ نسبة البطالة املعلنة فيها 
حوالي 15.2%. عمل معظم الرجال البالغني من عمال 
املكب في اسرائيل في التسعينيات اال انهم وجدوا 
أنفس����هم بال عمل بعد تعزيز االجراءات االمنية في 

بداية االنتفاضة الثانية في العام 2000.
اما االطفال فيأتون الى هنا للعمل بعد ان يعجز 
اباؤهم عن ايجاد عم����ل أو يصبحون عاجزين عن 
اعالة اسرهم. ويروي محمود نبهان )17 عاما( »كان 
ابي يعمل هنا ولكنه وق����ع وأصيب في رجله ولم 
يعد قادرا على العمل. لذلك اخرجني من املدرس����ة 

وبدأت بالعمل مكانه«. ويضيف نبهان »كان عمري 
12 عاما عندما اخرجني من املدرسة ولكنني ال اريد 
العودة اليها. انا واخي نكس����ب املال ونصرف على 
كل اسرتنا«. ويغطي نبهان واخوه البالغ من العمر 
13 عاما راسيهما بكفية لالحتماء من اشعة الشمس، 
كما يلفانها حول وجهيهما لتخفيف الرائحة الكريهة 
احمليطة بهما. مع وصول الشاحنات احململة بأطنان 
من النفايات من القرى والبلدات الفلسطينية املجاورة 
ومن املستوطنات االسرائيلية ايضا، يتراكض االطفال 
ويتحلقون حولها عندما تلقي بحمولتها محاولني 
التقاط اكياس القمامة التي يعتقدون انها قد حتتوي 
عل����ى مقتنيات ذات قيمة. وقد يس����عف احلظ احد 
املراهقني فيعثر على فرش����ة للن����وم ويقبل عليها 
بسرعة لنزع الغطاء اخلارجي واحلشوة الستخراج 

الهيكل املعدني.
ويقول محمد ربيع )17 عاما( »لكل واحد منطقة 
يضع فيها اغراضه ليبيعها وحده. ال يوجد مسؤول 
هنا، كل يدير شؤونه بنفسه«. اال ان ربيع يشير الى 

ان هناك الكثير من االشياء التي ال تعرض للبيع.
  الطفل محمود طلب الذي يقول ان عمره »10 او 
11 عاما«، ب����دأ العمل في املكب قبل ثالثة اعوام بعد 
ان توف����ي والده وترك عائلت����ه دون معيل. ويقول 
محمود »ان����ام هنا كل ليلة واع����ود الى املنزل بني 

الفينة واالخرى«.

البورشيد »أم حسن«، مؤكدا أنها 
تعتبر منوذجا للمواطنة احلقة، 

واملعدن األصيل. 
«العربية.ن����ت« س����ألت »أم 
حسن« عن رأيها فيما يحدث في 
البحرين، فقالت »إن أهل البحرين 
لم يعرفوا الفتنة من قبل، بل إنهم 
اشتهروا بالتزاوج بني الطائفتني، 
والتكامل في العديد من املجاالت، 
لكن أيادي غريبة حتاول أن تدق 
إس����فني الفرقة بني أبناء الشعب 
الواحد »سكتت برهة قبل أن تقول 
بلهجتها البحرينية العفوية »يا 

غريب كن أديب«.

لتلقي خطبها العفوية، التي تقابل 
بهتافات مشجعة وإعجاب. 

ويقول محافظ احملرق سلمان 
بن عيسى بن هندي إن املواقف 
الوطنية تبرز معادن احلب والوالء 
للوطن والقيادة واملواطنني، مشيدا 
بجميع املتطوعني واملتطوعات في 
سلك التدريس والذين أثبتوا حبهم 

ووالءهم لهذه األرض الطيبة.
التكرمي  جاء ذلك خالل حفل 
الذي أقامه احملافظ خالل املجلس 
األسبوعي للمحافظة، بحضور عدد 
من أهالي احملافظة من كل مدنها 
وقراها، للس����يدة لطيفة يوسف 

املنامة � العربية: ال يعلم أحد 
عن »أم حسن« العجوز البحرينية 
السابق،  الستينية أي شيء في 
لكنها عندما علمت أن املدرس����ني 
املتحزب����ني اس����تعدوا إلضراب 
يهدف لش����ل احلركة التعليمية 
في البحرين، بادرت للتط�����وع 
لس����د النقص احلاص����ل نتيجة 
تن�����فيذ مدرسني لهذا اإلضراب، 
ف����ي اح����دى حلق����ات ماراثون 
املطال����ب السياسية التي تطالب 
بها جمعيات سياسية ومعارضة 

في البحرين.
وألن »أم حس����ن« ال تقرأ وال 
تكت����ب، فإنها تطوع����ت للعمل 
أو منظفة في إحدى  »فراش����ة« 
املدارس، وأعلن����ت رغبتها عبر 
التلفزيون احمللي بشكل عفوي، 
مما جعلها حتظى بشعبية كاسحة 
دفعت باملعجبني بها إلطالق صفحة 
لها عبر موقع التواصل االجتماعي 
»فيس ب����وك«، وحظيت بتكرمي 
التربية ومحافظ مدينتها  وزير 

احملرق.
املرأة  «أم حس����ن« أصبحت 
السياس����ية األبرز في البحرين، 
وتفوقت شعبيتها على البرملانيات 
وعض����وات مجل����س الش����ورى 
والوزيرات، حي����ث بدأت تدعى 
في احملافل السياس����ية الكبيرة 

دب����ي � إيالف: يبدو أن العالق����ات بني اإلمارات 
وس����لطنة عمان قد بدأت تعود إلى طبيعتها والى 
متانته����ا املعهودة، وما يؤكد ذلك ما ذكرته مصادر 
عمانية مسؤولة ل� »ايالف« أن السلطات العمانية 
قامت ام����س االول بفتح مركز حماس����ة احلدودي 
ش����ماال الواقع بالقرب من مركز املضيف، ويطلب 
من اإلماراتيني العابرين باجتاه البرميي إبراز ملكية 
السيارة والتأمني اخلاص بها فقط. وذلك في خطوة 

ايجابية لتحسني العالقات بني اجلارتني.
وفي س����ياق متصل علمت »إيالف« أنه مت فتح 
باب التسجيل للعمانيني الباحثني عن عمل في نادي 

صحار الرياضي وذلك لاللتحاق بالعمل في اجليش 
والشرطة العمانية.

من جهة أخرى، يتداول الشباب العماني رسائل 
نصية تتضمن أن دولة اإلمارات وعدت بتوفير وظائف 
للعمانيني باجليش والشرطة اإلماراتية وذلك بعد 
املصاحلة التي متت بني الدولتني مؤخرا، األمر الذي 

أسعد الكثيرين من الشعب العماني.
وقد متت إزالة جميع املخلفات من دوار صحار 
الذي شهد احتجاجات من قبل املتظاهرين العمانيني 
مؤخ����را، كما يتم توزيع مي����اه معدنية على املارة 

وتنظيف املكان.

القيادة الجزائرية ترخي قبضتها لتحسين 
صورتها وتجنب االضطرابات

بغ����داد � وكاالت: أعلن النائب ابراهيم اجلعفري 
عضو التحالف الوطني صاحب االغلبية في البرملان 
العراقي أمس دعمه للشعب العراقي اذا اراد تغيير 
احلكومة او البرملان وقال »نحن معه وان املظاهرات 
التي ش����هدها العراق مؤخرا كانت صفحة حقيقية 
للدميوقراطية«. وقال اجلعفري، في كلمة امام البرملان 
العراقي التي خصصت أمس ملتابعة االحداث التي 
رافقت املظاهرات احلاشدة التي شهدها العراق في 
االسبوعني املاضيني: »االسبوعان املاضيان شهدا ظاهرة 
صحية وهو اننا نس����مع اصوات شعبنا في ارجاء 
العراق، ان التظاهرات كانت تتميز بطلب تغيير في 
النظام وليس تغيير النظام الن الوضع في العراق 
يختلف عما يجري في عدد من الدول وجمهورنا يعي 
جيدا من خالل شعاراته وتشخيصه حلاالت الفساد 
ويتحدث باملصلحة الوطنية وانا شخصيا لم ار من 
خالل شاشات التلفزيون شيئا اسمه تغيير النظام 

وانا ال ادافع عن احد بل ادافع عن كل احد«.
واضاف: »إذا اراد الشعب ان يغير النظام نحن مع 
شعبنا واذا اراد تغيير البرملان نحن مع شعبنا لكن 
شعبنا لم يقل غيروا النظام، شعبنا يريد تغيير كل 
مظاهر الفس����اد ويجب ان نتابع كل مشكلة حتصل 

في احملافظات واال يهدر الدم العراقي لقد حان الوقت 
للحرص على كل قطرة دم عراقية«.

وقد صوت مجلس النواب العراقي الحقا لصالح 
تش����كيل جلان حتقيقيه بشأن استخدام القوة ضد 
املتظاهرين ف����ي جميع احملافظات العراقية وتقدمي 

احللول الناجعة لتلبية مطالب املتظاهرين.
وق����ال مص����در برملان����ي إن »اللج����ان املذكورة 
س����تعمل ايضا على وضع حل����ول ناجعة ملطالب 

املتظاهرين«.
وكانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء 
السابق اياد عالوي اعلنت أمس انها تتبنى مطالب 
املتظاهرين العراقيني الذين خرجوا مؤخرا في بغداد 
ومدن عراقي����ة اخرى. وجاء موق����ف القائمة عقب 
اجتماع لقياداتها أمس االول برئاسة عالوي وحضور 
كبار قادة القائمة مبن فيهم مرشحها ملنصب نائب 
الرئيس طارق الهاشمي. وقالت املتحدثة باسم القائمة 
العراقية ميسون الدملوجي في بيان لها ان القائمة 
بحثت اخر مستجدات العملية السياسية واملطالب 
الشعبية للمتظاهرين السيما توفير اخلدمات وفرص 
العمل ومحاربة الفساد االداري واملالي وضمان حقوق 

االنسان وصيانة احلريات العامة واخلاصة.

اجلزائر � رويترز: أحمد جوتاري ش����اب عاطل 
عمره 28 عاما يسكن العاصمة اجلزائرية واعتاد ان 
يعامل باستعالء على مدى سنوات عندما يطلب من 

املسؤولني احملليني احلصول على فرصة عمل.
ل����ذا فقد اصيب بصدمة عندما توجه االس����بوع 
املاضي الى مكتب رئيس بلدية املنطقة التي يقطنها.. 
اذ قابله رئيس البلدية شخصيا واستضافه في مكتبه 

وابلغه بأنه سيساعده.
وقال جوتاري لرويترز »لقد كان االمر مذهال لدرجة 
اني سألت نفس����ي عما اذا كان سيحضر لي قهوة. 
وكأننا لم نكن نعامل قبل ثالثة اشهر مثل الكالب بل 

ان حراس االمن لم يكونوا ينظرون الينا«.
هذه ليست حالة فردية.. فاملوظفون اجلزائريون 
الذين يركنون عادة الى االسترخاء يقومون حاليا 
بتس����ليم قروض االعمال وال يفرض����ون عقوبات 
على قائدي السيارات الذين يخرقون قواعد املرور 
ويتس����اهلون مع املتهربني من الضرائب ويغضون 

الطرف عن املشتغلني بالتجارة دون رخصة.
االمر الذي تغير ه����و التمرد في مصر وتونس 
ومناطق اخرى من العالم العربي. قادة اجلزائر الذين 
يخش����ون ان تشهد بالدهم انتفاضة شعبية مماثلة 
يعكفون على اتخاذ خطوات غير مسبوقة حملاولة 

كسب الشعب في صفهم.
ويقول منتقدو الرئي����س عبدالعزيز بوتفليقة 
ان����ه رغم موارد اجلزائر الضخمة من النفط والغاز 
اال انها تعاني من مش����كالت هيكلية عميقة تتمثل 
في االفتقار للحريات الدميوقراطية وتفاقم البطالة 
وسوء اوضاع السكن. وهذه قضايا ال ميكن حلها بني 
عشية وضحاها لذلك تتصدى السلطات للمشكالت 
التي ميكن حلها. وقال محمد لعقاب احمللل السياسي 
ومدرس العلوم السياس����ية بجامعة اجلزائر »هذا 
مجرد اسبرين يعطى ملريض يعاني من السرطان. 
انه سيسكن االلم لفترة لكنه لن يحل املشكلة«. لكن 

يبدو أن احلكومة ال تتجاهل املشكالت الكبرى.

»كريستيان ساينس«: يا لها من صفعة دوت 
وأشعلت العالم العربي

صهر بن علي شارك في حفل بقصر باكنغهام 
قبل أشهر على أزمة تونس

نائب أردني يعتذر عن وصف 
المتظاهرين باألنذال والحقراء 

واش����نطن � أ.ش.أ: »يالها من صفعة دوت في العالم كله وأش����علت 
العالم العربي«، هكذا قالت صحيفة »كريس����تيان س����اينس مونيتور« 
األميركية أمس عن الصفعة التي تلقاها بائع اخلضر التونس����ي محمد 
البوعزيزي في شهر ديسمبر املاضي من شرطية تونسية بسبب بيعه 
اخلض����ر دون تصريح. ورأت الصحيف����ة ان الصفعة مازالت تدوي في 
العالم بعد أن أضرم البوعزيزي النار في نفسه في ميدان عام لتنطفئ 
جذوة جسده وتستعر في جميع ارجاء الوطن العربي. وذكرت الصحيفة 
في س����ياق تقرير بث على موقعها االلكتروني أن تضحية البوعزيزي 
بنفسه واستشهاده الباعث على اليأس واألسف معا، قد ألهم تونسيني 
آخرين بحق تقرير املصير، حيث قرروا كسر العرف السائد الذي يحظى 
بقبول العديد من العلماء والديبلوماس����يني والعرب أنفسهم بان ثقافة 
الدميوقراطية دخيلة وحرية التعبير غربية ال تتفق وثقافتهم. ومضت 
الصحيفة تقول إن صرخة »كفى« التي رددها البوعزيزي قبل انتحاره 
املأساوي كس����رت األغالل والقيود التي كانت تغلف عقول التونسيني 

والعرب وأسقطت ديكتاتورا قابعا في السلطة منذ سنني.

لندن � أ.ف.پ: أكدت صحيفة »الغارديان« البريطانية أمس األول ان 
األمير اندرو اس����تقبل في قصر باكنغهام احد أصهار الرئيس التونسي 

املخلوع زين العابدين بن علي قبل ثالثة أشهر على اإلطاحة بنظامه.
وقالت الصحيفة البريطانية ان األمير اندرو أقام حفل استقبال نهاية 
العام املاضي كان ضيف الشرف فيه صخر املاطري صهر بن علي، وشارك 
فيه متعهدون بريطانيون في إطار مهام األمير اندرو الذي يعمل ممثال 
خاصا لبريطانيا للتجارة اخلارجية. وتع����ذر االتصال بدوائر القصر 
امللكي البريطاني للتعليق على هذه املعلومات التي نش����رتها صحيفة 
»الغارديان« في صفحتها األولى، في وقت يواجه األمير اندرو منذ أيام 

عدة انتقادات من الصحافة البريطانية في قضايا مختلفة.

عم����ان � وكاالت: اعتذر نائب أردني ع����ن تفوهه بعبارات نابية ضد 
املتظاهرين الذين يخرجون أس����بوعيا في مسيرات مطالبة باإلصالح 
في األردن، وعبر النائب محمد الكوز في بيان نش����ر أمس عن احترامه 
حلريات التعبير جلميع األردنيني، مشددا على ان العبارات التي صدرت 

عنه »خضعت لسوء الفهم ولم تكن مقصودة«.
وكان الكوز وخالل مداخلة له في مجلس النواب يوم اخلميس املاضي 
وصف املش����اركني في املسيرات املطالبة باإلصالح ب� »احلقراء واألنذال 
والفاسدين«، وقال »اللي مش عاجبه البلد، جسر الشيخ حسني مفتوح«. 
وأوضح الكوز بأنه »يعرب عن تقديره حلريات التعبير جلميع املواطنني«، 
مؤكدا انه لم يقصد إطالقا املساس بهذه احلقوق وان الكلمات التي وردت 

على لسانه »ال تشكل قناعته ووجدانه وال موقفه السياسي«.

رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان


