
سورية: مسيرة مؤيدة لألسد في العاصمة 
ومظاهرات في دمشق وحمص ودرعا

مجلس الوزراء التونسي يحل البرملان

باكستان تطلب من واشنطن االعتذار بعد 
مقتل 35 شخصًا بنيران طائرة من دون طيار

استياء عارم من اإلفراج عن املوظف األميركي قاتل الباكستانيني

دمش���ق � أ.ف.پ � رويت���رز: فرقت قوات االمن 
الس���ورية أمس تظاهرة امام المسجد االموي في 

دمشق، على ما افاد مراسلو فرانس برس.
وردد عشرات االشخاص في باحة المسجد االموي 
عند نهاية صالة الجمعة هتافات »ال اله اال اهلل« قبل 
ان يخرج المصلون من الجامع حيث قامت عناصر 
كثيفة من قوات االمن باللباس المدني بتفريق عدد 

من االشخاص.
ولم يعرف عدد االش���خاص الذين تم تفريقهم 
نظرا الكتظاظ س���احة المسكية المجاورة للجامع 
االموي بالمارة والمصلين اال ان قوى االمن اوقفت 

شخصين واقتادتهما الى جهة غير معلومة.
وقام بعض االشخاص واالمهات اللواتي يحملن 
اطفالهن بالتدافع والهروب الى خارج الساحة باتجاه 

الشوارع الفرعية.
وشوهد حضور كثيف � لكن غير واضح � لعناصر 
ام���ن باللباس المدني قبل صالة الجمعة يجوبون 
سوق الحميدية ويحيطون بساحة المسكية المجاورة 
للجام���ع االموي وذلك بعد االع���الن عن التظاهر 
في »جمعة الكرام���ة« عبر صفحة موقع التواصل 
االجتماعي فيس بوك وصل ع���دد موقعيها حتى 

صباح أمس اكثر من 50 الف شخص.
ودعت الصفحة السوريين الى التظاهر بعد صالة 
الظهر والمطالبة »بحقوقنا االنسانية.. كرامة سورية 

من كرامة السوريين« و»الثورة حتى الحرية«.
وما لبثت ان تجمعت تظاهرة مؤيدة للرئيس 
السوري بشار االسد في ساحة المسكية شارك فيها 
اكثر من مائتي ش���خص حاملين االعالم السورية 
وصورا للرئيس السوري ووالده الرئيس الراحل 
حافظ االسد وس���ارت باتجاه سوق الحميدية في 

مركز المدينة.
كما نقل���ت المواقع االلكترونية ش���ريطا آخر 
لمظاهرة جرت امام جامع خالد بن الوليد في مدينة 
حمص ضمت عشرات االشخاص وهم يهتفون »اهلل 
سورية حرية وبس« قبل ان يتم تفريقهم من قبل 

رجال االمن.
وبثت هذه المواقع شريطا لتظاهرة قالت انها 
جرت في محافظة درعا تضم اكثر من مائتي شخص، 
حيث قال احد السكان ان اش���تباكات اندلعت في 
المدين���ة الجنوبية بين قوات االم���ن ومحتجين 
يطالبون بالقضاء على الفس���اد، ولم ترد تقارير 

عن خسائر بشرية.
واظهرت لقطات ڤيديو تم بثها عبر موقع فيس 
بوك من وصفتهم بأنهم متظاهرون في درعا يرددون 
هتافات في وقت سابق ضد رجل االعمال السوري 
رامي مخلوف ابن عم الرئيس بش���ار االسد والذي 
يمتلك عدة شركات كبيرة، وهتف عشرات المتظاهرين 

في الشوارع متهمين مخلوف بأنه لص.

تونس � أ.ف.پ: صادق مجلس الوزراء التونسي 
في اجتماع امس على مش����روع مرسوم ينص على 
حل مجلس النواب ومجلس املستشارين )املشكلني 
لفريقي البرمل����ان( اضافة الى املجلس الدس����توري 
واملجلس االجتماعي واالقتصادي، على ما اعلن الناطق 
الرسمي باسم احلكومة الطيب البكوش لوكالة فرانس 

برس.
وقال البكوش الذي يش����غل ايضا منصب وزير 
التربية »متت املصادقة خالل االجتماع على مشروع 
مرسوم ينص على حل املجالس االربعة وسيحال الى 
رئيس اجلمهورية املؤقت لتوقيعه قبل ان ينشر في 
اجلريدة الرسمية.وكانت هذه املجالس التي يهيمن 
عليها انصار احلزب احلاكم س����ابقا انتهت عمليا مع 

االطاحة بنظام الرئي����س املخلوع زين العابدين بن 
علي وحل التجمع الدستوري الدميوقراطي، واصبح 

حلها رسميا مطلبا للشارع التونسي.
من جهته����ا قالت وكالة تون����س افريقيا لالنباء 
احلكومية ان االجتماع الدوري ملجلس الوزراء الذي 
عقد امس برئاسة الرئيس املؤقت فؤاد املبزع »نظر في 
عدد من مشاريع املراسيم ذات الصلة بالتنظيم املؤقت 
للسلطة العمومية اضافة الى عدد من االحكام املهمة 
تتعلق خاصة بحل مجلسي النواب واملستشارين«.

واضافت ان املجلس نظر »في مرسوم آخر حول 
اح����داث جلنة وطنية الس����ترجاع االموال املوجودة 
باخلارج بصورة غير مش����روعة« في اشارة على ما 

يبدو الى ارصدة القارب واعوان بن علي.

ميران ش���اه � أ.ف.پ: طلبت باكستان امس 
من واشنطن تقديم اعتذار وتوضيحات بشأن 
الضربة الجوية التي نفذتها طائرة من دون طيار 
واسفرت عن مقتل 35 شخصا على االقل بينهم 
مدنيون وعناصر من الشرطة اول من امس في 

شمال غرب باكستان.
وقالت تهمين���ة جنجوعة، الناطقة باس���م 
الخارجية الباكس���تانية في بيان ان »الحكومة 
تدين بشدة غارة طائرة االستطالع التي اوقعت 

عددا كبيرا من الضحايا«.
واضافت ان وزير الخارجية »سلمان بشير نقل 
هذه االدانة الحازمة الى السفير االميركي كامرون 

مونتر وطلب تقديم اعتذارات وتوضيحات«.
واس���تهدفت الضربة، التي اوقعت اكبر عدد 
من الضحايا خالل ثالث سنوات، مركز تدريب 
لطالب���ان المتحالفة مع القاعدة في معقلهم في 
والية وزيرستان الشمالية القبلية كما قال ضباط 

في الجيش واالستخبارات الباكستانية.
وعادة ما تستهدف الطائرات التابعة لوكالة 
االستخبارات المركزية االميركية )سي.آي.ايه( 

تنظيم القاعدة وعناصر حركة طالبان.
واعلن قائد الجيش الباكستاني الجنرال اشفق 
كياني الخميس الماضي ان هذا القصف »ال يمكن 
السكوت عليه« فهو يمثل »استهانة تامة بالحياة 

البشرية«.
وقال الجيش في بي���ان ان »رئيس االركان 
الجنرال اشفق كياني يدين بقوة غارة )طائرات 
االس���تطالع( البريدياتور التي نفذت الخميس 
الماضي في ش���مال وزيرستان وازهقت أرواحا 

بريئة«.
واض���اف الجنرال كياني ان���ه »لمن دواعي 
االسف الشديد ان يتم استهداف مجلس لمواطنين 
مس���المين يضم حكماء، باستخفاف واستهانة 

تامة بالحياة البشرية«.
وخلص البيان الى ان »الجيش الباكستاني 

قدم احتجاجات شديدة اللهجة«.
وقال الجنرال كياني كما جاء في البيان، »تم 
التشديد صراحة )في هذا االحتجاج( على ان هذا 
العدوان على الشعب الباكستاني غير مبرر وال 

يمكن السكوت عليه ايا تكن الظروف«.
والغارة هي السابعة في غضون تسعة ايام، 

وقد وقعت غداة االفراج المثير للجدل عن عميل 
في وكالة االستخبارات المركزية االميركية قتل 

شابين باكستانيين في اواخر يناير الماضي.
وألقي�����ت خالل الغارة اربعة صواريخ على 
مبنى في المكان المس���مى نيو ادا في بلدة داتا 

خيل.
وقال س���يد مسعود كوثر حاكم اقليم خيبر 
� باكتونخوا الذي عينت���ه الحكومة الفيدرالية 
»ادين بشدة هذا الهجوم الذي شنته طائرة من 
دون طيار واستهدفت جيرغا )جمعية تقليدية( 
وقضى خالله عدد من القدامى )»الحكماء« او زعماء 

العشائر( ومن عناصر الشرطة القبلية«.
وف���ي تصريح لوكال���ة »فرانس برس«، اكد 
مسؤول عس���كري كبير طالبا عدم الكشف عن 
هويته ان »35 شخصا على االقل، معظمهم من 
المتمردين االسالميين، قتلوا لكن ثمة مدنيين 

ايضا«.
واضاف احد مس���اعديه »قيل لنا ان مدنيين 
كانوا موجودين في مركز التدريب، لقد جاءوا 
للقاء حركة طالبان م���ن اجل التوصل الى حل 

لخالف«.
يأتي ذل���ك غداة االفراج عن ريموند ديفيس 
الموظف المتعاقد مع وكالة االستخبارات المركزية 
االميركية الذي قتل ببض���ع رصاصات في 27 
يناير الماضي في الهور )شرق( شابين كانا على 
دراجة نارية مؤكدا انهما كانا يستعدان لسلبه، 

اال ان المحققين ردوا هذه الفرضية.
وتذرعت واشنطن وخصوصا الرئيس باراك 
اوباما »بحصانته الديبلوماسية« لكن بعد مماطلة 
طويلة من قبل اسالم اباد، افرجت عنه محكمة 

بعد دفع دية لعائلتي القتيلين.
واثار هذا القرار المفاجئ غضب الرأي العام 

الذي يعادي القسم االكبر منه االميركيين.
ودعت اح���زاب ومجموعات متطرفة نظمت 
الخميس الماضي تظاهرات صغيرة الى حش���د 

كثيف الجمعة )امس(.
وفي تصريح لوكالة »فرانس برس« الخميس 
الماضي، قال متحدث باسم السفارة االميركية 
ان »الس���فارة االميركية والقنصليات س���تقفل 
الجمعة امام االعمال الروتينية« بسبب الدعوات 

الى التظاهر.

)أ.ف.پ( مظاهرة مؤيدة للرئيس بشار األسد خرجت في سوق احلميدية بدمشق  

)أ.ف.پ( باكستانيون غاضبون يحرقون العلم األميركي  

تراجع العالقات
 بني إسرائيل واألردن

بوادر أزمة دستورية في كرواتيا

عواصم � وكاالت � يو.بي.آي: طرأ خالل الشهور 
األخيرة تراجع كبير للغاية في العالقات بني إسرائيل 
واألردن متثل في تعمق القطيعة بني رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو واملل���ك األردني عبداهلل الثاني 

وعدم وجود سفير أردني في تل أبيب.
ولفتت صحيفة »يديعوت أحرونوت« امس إلى 
أن السفير األردني األخير في تل أبيب علي العايد 
غادر إس���رائيل في شهر يوليو املاضي ومنذ ذلك 

احلني لم يتم تعيني سفير مكانه.
واضافت الصحيفة أنه رغم وعود أردنية بتعيني 
س���فير جديد في تل أبيب إال أن هذا لم يتم حتى 

اآلن.
وطالبت إسرائيل األردن بتعيني سفير في تل 
أبيب وأوضحت أن عدم القيام بذلك ميس بش���كل 

كبير بالعالقات بني الدولتني.
وتش���ير التقديرات في إسرائيل إلى أن امتناع 
األردن عن تعيني س���فير جديد في إسرائيل نابع 
من اجلمود احلاصل في العملية السياس���ية بني 
إس���رائيل والفلسطينيني ومن غضب األردن على 
إس���رائيل لعدة أسباب بينها سياسة إسرائيل في 
القدس الشرقية فيما يتعلق باالستيطان واحلفريات 
األثرية في محيط احلرم القدسي وتصريحات قياديني 
في اليمني اإلس���رائيلي وبينهم عضو الكنيس���ت 
املتطرف أرييه إلداد حول موضوع »الوطن البديل« 

للفلسطينيني في األردن.

سراييڤو � كونا: تبادل كل من الرئيس الكرواتي 
ايفو يوس���يبوفيتش ورئيسة الوزراء الكرواتية 
يدرانكا كوسور الليلة املاضية اتهامات حول اداء 
احلكومة ما ادى الى ظهور بوادر ازمة دستورية 
قد جتبر البالد على اللجوء الى تنظيم انتخابات 

برملانية مبكرة.
وعبر الرئيس الكروات���ي في بيان الليلة قبل 
املاضي���ة عن عدم رضاه ع���ن اداء احلكومة على 
صعيد مسيرة البالد في سبيل االنضمام لالحتاد 
االوروبي، متهما كوسور بتضييع الوقت في الدفاع 
عن برنامجها احلزبي االمر الذي قد يتس���بب في 
تأخير س���ير مفاوضات انضم���ام البالد لالحتاد 

االوروبي.
واتهم يوس���يبوفيتش في بيان���ه الذي نقله 
تلفزيون كرواتيا رئيس���ة الوزراء بإثارة القلقلة 
والتوتر مع احزاب املعارضة، مطالبا اياها بالتركيز 
على اولويات احلكومة الرئيسية والعمل على اخراج 
البالد من حالة الركود االقتصادي التي تعيش���ها 

وحتسني مستوى املعيشة لدى املواطنني.
من جانبها حذرت رئيس���ة ال���وزراء الرئيس 
الكروات���ي من التدخل في عم���ل احلكومة مؤكدة 
رفضها التهاماته حول قصور اداء احلكومة التي 
اعتبرت أنه غير مسؤول عن تقييم عمل احلكومة 
التي ستنجح ودون ادنى شك في قيادة البالد نحو 

عضوية االحتاد االوروبي.
وطالبت كوسور في تصريح لتلفزيون كرواتيا 
الرئيس الكرواتي بع���دم االجنراف وراء الدعاية 
املغرضة التي تبثها احزاب املعارضة ضد احلكومة 
والتي قد تؤدي الى عرقلة عمل احلكومة في املرحلة 

القادمة.
وجددت موقفها الداعي الى اجراء انتخابات مبكرة 
وذل���ك بعد انهاء احلكومة مفاوضاتها مع االحتاد 
االوروبي والتي توقعت حتقيقه في يونيو القادم 
ليتم بعد ذلك اعالن انضم���ام كرواتيا لعضوية 

االحتاد االوروبي.
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مكافأة أميركية لفلبينيني ارشدوا عن متشدد إسالمي
مانيال: د.ب.أ: قدمت احلكومة االميركية امس مكافأة قيمتها 70 الف دوالر 
ملدنيني فلبينيني ادلوا مبعلومات ادت الى مقتل احد املتشددين االسالميني 
املطلوبني جنوب البالد.وقال املتحدث العسكري الفلبيني الليفتنانت كولونيل 
راندولف كابانغبانغ انه جرى تسليم املكافأة في املقر العسكري في اقليم 
باسيالن.

عربية وعالمية
املعارضة تعتبر أحداث األمس جنازة النظام

اليمن: مجازر دموية في »يوم اإلنذار« وصالح يعلن حال الطوارئ 
باليمن - أكبر أحزاب املعارضة( 
أصدر تعميما إلى خطباء املساجد 
التي يسيطر عليها احلزب يتضمن 
توجيهات معادية للنظام ويطالب 
املواطنني باخلروج على احلاكم 

وعدم الطاعة.
وتضمن التعميم الذي نقلته 
صحيفة )26 سبتمبر( اليمنية 
وال���ذي يع���د ص���ورة منوذج 
خلطبت���ي اجلمعة أمس الدعوة 

للخروج على احلاكم
وعدم الطاعة له ومشروعية 
واالعتصام���ات  املظاه���رات 
واملهرجان���ات وبكل الوس���ائل 

اإلعالمية املتاحة.
وجاء ف���ي التعميم أنه كلما 
زاد ع���دد املتظاهري���ن وكان 
معهم شخصيات لها وزنها كان 
صوتها أكثر إسماعا وأشد تأثيرا، 
وطالب التعمي���م الذي جاء في 
أربع صفح���ات كل اإلصالحيني 
)أعضاء التجمع اليمني لالصالح( 
واملتعاطفني معهم أن يبذلوا املال 
واجلهد والوقت حتى تتحقق كل 

املطالب.
كما طال���ب التعميم خطباء 
»اإلصالح« بالدعاء في اخلطبة 
بالفرج وخاصة في ليبيا واليمن 
الشهداء، وطالب  والترحم على 
اخلطباء باستلهام منوذج اخلطبة 
املوزعة وع���دم تكرارها من كل 
اخلطباء حتى ال يتم انكش���اف 
األمر، وأيضا أن يراعي كل خطيب 
خصوصيته وخصوصية مسجده 

وجمهوره.

الرصاص احلي مما أدى إلى مقتل 
العشرات وجرح املئات«.

وقال الفقيه ان احد تلك املباني 
هو مبنى البنك اليمني لإلنشاء 
املكون من ع���دة طوابق ومتكن 
الثوار من القبض على القناصة 
الذين كانوا يعتلونه وهم اآلن 
رهن التحقي���ق من قبل اللجان 
الثورية بساحة التغيير وسيتم 

التعريف بأسمائهم.
ووصف ما وقع أمس بساحة 
التغيير بأنه »مجزرة »وان صالح 
كتب على نفسه الرحيل مبزيد من 
الدماء الزكية التي سفكت وكأنها 
مكافأة اخلدمة حلكم استبدادي 
زاد عل���ى 32 عاما. وقال »ان أي 
وقوف مع السلطة احلاكمة هو 
خيانة حلكم يتلذذ بقتل اليمنيني 
بدم بارد وعليه ان يعلن الليلة 
)أمس( رحيله الن الشعب اليمني 

لن يستسيغ بقاءه«.
الناطق  ق���ال  م���ن جانب���ه 
الرسمي للجنة احلوار املعارض 
محمد الصبري ليونايتد برس 
انترناش���ونال ان »الشهداء من 
الشباب والشيوخ واألطفال الذين 
سقطوا في مجزرة البلطجية لن 

يذهب هباء«.
ان املجرزة »مبثابة  وأضاف 
اعالن جنازة لنظام فاسد وهذه 
املذبحة متت من خالل قوات امن 
احلرس اجلمه���وري واملباحث 

واحلرس اخلاص«.
وكان ح���زب التجمع اليمني 
لالصالح )اإلخوان املس���لمون 

وقد س���يطر احملتجون علي 
منازل حتصن بها قناصة قاموا 
بإطالق الرصاص احلي ضدهم.

وقال الناشط واحملامي حميد 
الفقيه ليونايتد برس انترناشونال 
»متكن شباب الثورة من السيطرة 
على منازل حتصن فيها قناصة 
تابعون للمؤمتر الشعبي العام 
احلاك���م وكان���وا يطلقون منها 

الذي يؤدي الى س���احة جامعة 
صنعاء حي���ث يعتصم مناوئو 
النظام منذ 21 فبراير، حسبما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
واش���ار مراس���ل فران���س 
الى ان الش���رطة  برس ايض���ا 
الرصاص احلي  اطلقت بدورها 
والقنابل املس���يلة للدموع على 

املتظاهرين.

شارات التزاما بتعليمات الداعني 
للتظاه���ر في هذا الي���وم الذي 
اطلقوا عليه اسهم »يوم االنذار« 
للرئيس اليمني الذي يحكم منذ 

32 عاما.
وبدأ الرص���اص ينهمر على 
احملتجني عندما حاول بعضهم 
تفكيك حاجز نصبه مناصرون 
للنظام من اجل قطع احد الشوارع 

اربعني قتيال، فيما اكدت مصادر 
طبية ان عدد اجلرحى في الهجوم 

وصل الى 200.
وشوهد عشرات املتظاهرين 
املضرجني بالدماء يتلقون العالج 
العناي���ة الصحية  داخل خيام 
اخلاصة باعتص���ام املعارضني 
للنظ���ام ف���ي س���احة جامعة 

صنعاء.
واكد احد االطباء لوكالة فرانس 
برس ان »غالبية اجلرحى اصيبوا 
في الرأس والعنق والصدر«. وذكر 
شهود عيان لوكالة فرانس برس 
ان اطالق النار من املباني املجاورة 
لس���احة االعتصام امام جامعة 
صنعاء، اس���تمر حوالى ساعة 

ونصف الساعة.
وقال الصبري في تصريحات 
العربية »انه���ا مذبحة  لقن���اة 
ومج���زرة« و»جرمية مخططة 
وواضحة« مشيرا الى ان »االطفال 

هم الذين قتلوا«.
واك���د الصب���ري ان »ه���ذه 
اجلرمية لن ت���دمي النظام وهذا 
النظام س���يرحل« كما ان »هذه 
اجلرمية لن يفلت منها املجرمون 
وعلي عبداهلل صالح واوالده«.

وشدد القيادي املعارض على 
اليمني سيواجه  ان »الش���عب 
القتل���ة والن���اس جميعا لديهم 
االستعداد للشهادة حتى يرحل 

هذا النظام«.
املتظاه���رون يهتفون  وكان 
»الش���عب يريد اسقاط النظام« 
وكان ع���دد كبير منهم يحملون 

عواص���م � وكاالت: رصاص 
ح���ي وقناصة وقنابل مس���يلة 
للدموع واخرى سامة وعشرات 
القتلى واجلرحى، هي حصيلة 
يوم الغضب األكثر دموية منذ 
انطالق املظاهرات الداعية السقاط 
الرئيس علي عبداهلل صالح التي 
انطلقت منذ أكثر من شهر، والتي 
يبدو انها دقت االس���فني االخير 
ف���ي نعش اي حوار محتمل بني 
املعارضة ونظام صالح، فقد قال 
ياس���ني نعمان الرئيس الدوري 
لتحالف املعارض���ة انه لم يعد 
هناك مجال للتوصل الى تفاهم 
مع احلكومة بع���د احداث امس 
الدامية، وادان هذه اجلرائم داعيا 

الرئيس صالح الى التنحي.
لكن االخير رد على التدهور 
الذي حصل ام���س باعالن حال 
الط���وارئ ف���ي جمي���ع انحاء 

البالد. 
وجاء التأزمي األخير في املوقف 
بعد س���قوط أكثر من 32 قتيال 
من املتظاهرين بعد اطالق النار 
عليهم من قبل موالني للسلطة 
عند خروجه���م للتظاهر عقب 
صالة اجلمعة للمطالبة باسقاط 
النظام، بحسب ما افادت مصادر 
طبية وشهود عيان وكالة فرانس 

برس.
من جهته، اكد محمد الصبري 
القيادي ف���ي املعارضة اليمنية 
املطالبة برحي���ل الرئيس علي 
عبداهلل صالح، ان حصيلة القتلى 
مرش���حة لترتفع وقد تصل الى 

)أ.پ( متظاهرون مينيون يحملون احد اجلرحى سقط في اشتباكات صنعاء امس  


