
اللقاء رقم 100 بني القبارصة األتراك والقبارصة 
اليونانيني دون حل األزمة
نيقوسيا ـ د.ب.أ: عقد أمس االول في العاصمة القبرصية املقسمة نيقوسيا 
اللقاء رقم 100 بني القادة السياسيني للقبارصة االتراك والقبارصة اليونانيني 
دون حتقيق أي تقدم في حل األزمة القبرصية. ولم تتوصل هذه اللقاءات الى أي 
نتائج ملموسة حتى اآلن. وقال الطرفان في نهاية جلسة النقاش انهما يرغبان 

رغم ذلك في مواصلة اللقاءات. وتنعقد هذه اللقاءات في قبرص منذ 2008.
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عربية وعالمية
ل جلنة حتقيق ويعلن اليوم يوم حداد وطني وارتفاع عدد قتلى مجزرة اجلمعة.. وسفير صنعاء في بيروت يعلن استقالته احتجاجاً على املجازر الرئيس يشكِّ

اليمن: املعارضة تطالب بسجن صالح واستقاالت باجلملة من احلزب احلاكم  

من عضوية احلــــزب احلاكم من 
املقربني للنظام. 

كما أعلن د.عبدالوهاب الروحاني 
اليمني األســــبق  الثقافة  وزيــــر 
وعضو اللجنــــة الدائمة للمؤمتر 
)احلزب احلاكم( وعضو مجلس 
الشورى، اســــتقالته من احلزب 
احلاكم وانضمامه إلى املعتصمني 

املطالبني بإسقاط النظام.

احلكومي ومــــن عضوية احلزب 
احلاكم احتجاجا على أحداث العنف 
التــــي وقعت أمس أمــــام جامعة 
صنعــــاء، والتي اســــتخدم فيها 
الرصاص احلي ضد املتظاهرين، 
ويعــــد الفقيه أحــــد املقربني من 
الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح، 
املراقبون أن استقالته قد  ويرى 
تكون مؤشرا على استقاالت واسعة 

ســــابقان، ووزير السياحة نبيل 
الفقيه الذي أعلن استقالته أيضا من 
منصبه احلكومي، وذلك إلى جانب 
رئيس دائرة العالقات اخلارجية 
في املؤمتر الشعبي العام د.محمد 
عبداملجيد قباطي )وزير أســــبق 

وسفير سابق(.
وقد أعلن وزير السياحة نبيل 
الفقيه عن استقالته من منصبة 

ـ وكاالت:  رفعــــت  صنعــــاء 
املعارضة اليمنية سقف مطالبها 
للمرحلة املقبلة ولم تعد تقتصر 
على اسقاط الرئيس علي عبداهلل 
صالــــح، اذ أعلنت أحزاب »اللقاء 
املشترك« جتمع أحزاب املعارضة 
فــــي جلنة  أمس أن مشــــاركتها 
التحقيق حول مقتل وجرح املئات 
في ساحة التغيير بجامعة صنعاء 
أمس األول رهن بوضع الرئيس 
علي عبداهلل صالح وأوالده وأوالد 

أخيه في السجن.
وقال الناطق الرســــمي باسم 
»اللقاء املشــــترك« محمد قحطان 
في تصريح ملوقع »الصحوة نت« 
انه عندما يوضع صالح وأوالده 
وأوالد أخيــــه في الســــجن حتت 
املساءلة سيشارك حينها املشترك 

في التحقيق«.
مــــا حدث  ووصــــف قحطان 
اجلمعة في ســــاحة التغيير بأنه 
»جرمية مشهودة وجسيمة وهي 
جرمية ضد اإلنسانية واملسؤول 
عنها الرئيس صالح وأوالده وأوالد 
أخيه«. في هــــذه األثناء، أعلن 4 
نواب ومدير وكالة »سبأ« الرسمية 
لألنباء، اســــتقالتهم من عضوية 
احلزب احلاكم باليمن احتجاجا 
التي تعرض  العنف  على أحداث 
لها املعتصمون وسط العاصمة. 
اضافــــة الى الســــفير اليمني في 
بيروت فيصل أبو راس الذي أعلن 
استقالته احتجاجا على مجزرة 

ساحة التغيير. 
ومن بــــني األعضــــاء وزيران 

وفي ذات السياق، أعلن د.محمد 
عبداملجيد قباطــــي رئيس دائرة 
العالقــــات اخلارجية في احلزب 
احلاكم، وهو وزير وسفير سابق، 
عن استقالته من احلزب احلاكم 
احتجاجا على هذه األحداث التي 
الدموية، كما  وصفها باملذبحــــة 
أعلن د.جالل فقيرة أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة صنعاء، ووزير 
الزراعة األســــبق اســــتقالته من 
عضوية احلزب احلاكم لألسباب 

ذاتها.
وكان صالح قد رأس اجتماعا 
ملجلس الدفاع الوطني ليل أمس 
األول مت خالله إقرار »تشكيل جلنة 
للتحقيق فــــي اجلرمية من وزير 
العدل ووزيرة حقوق اإلنســــان 
والنائــــب العــــام واحملامي العام 
للدولة وثالثة يتم اختيارهم من 
أحزاب اللقاء املشترك، بحيث ترفع 
اللجنة تقريرها في أســــرع وقت 

ممكن«.
وأعلن اليوم يوم حداد رسمي 
على الضحايا الذين سقطوا أمس 

األول.
أما حصيلة مجزرة يوم اإلنذار 
أمــــس األول فقد ارتفع عدد قتلى 
الهجوم على املتظاهرين في صنعاء 
الى 52 بحســــب ما أفادت مصادر 
طبية لوكالة فرانس برس امس، 
مؤكدة ان 126 شــــخصا أصيبوا 
بجــــروح. وأوضحــــت املصادر 
الطبية ان »6 أشخاص توفوا خالل 
الساعات املاضية متأثرين باجلروح 

التي أصيبوا بها«.

)رويترز( مينيون في أحد مواقع االشتباكات في صنعاء أمس األول 

مارين لو بن: الثورات العربية 
تهديد للغرب

األردنيون يحتجون
على بطء إيقاع اإلصالحات

موريتانيا تشهد أول تظاهرات 
لشباب الـ »فيس بوك«

هيلني توماس: اليهود 
يسيطرون على واشنطن

بن علي يسعى للجوء إلى بلجيكا

السنغال حتبط محاولة انقالب

الرباط ـ أ.ف.پ: اعتبرت زعيمة اليمني املتطرف اليميني 
مارين لو بن ان الثورات العربية تشـــكل »تهديدا للغرب« 
وذلك في مقابلة مع أسبوعية »اكتيوال« املغربية تشكل أول 

مقابلة مع وسيلة اعالم مغربية.
وقالـــت مارين لو بن في هذا احلديث الذي نشـــر أمس 
ان هذه الثورات »تشكل تهديدا 

بالنسبة للغرب«. 
وأضافت: من املؤكد أنني أشعر 
بالســـعادة لتمكن الشعوب من 
الوصول الى الدميوقراطية وآمل 
أال يتيح ذلك جلماعات أصولية 

تولي السلطة.
وقالت: حتى إن لم يكونوا وراء 
هذه الثورات فإنهم )االصوليني( 
ميكن أن يغتنموا الفرصة لتعزيز 

وجودهم.
وأكـــدت ان »اخلطر الفوري 
الثاني هو بالتأكيد هجرة مكثفة« 
معتبرة ان »فرنسا مستهدفة بشكل خاص ألن نظام هجرتها 

هو أكثر االنظمة تراخيا«.
وعن تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة من تونس، قالت 
مارين لو بن: أقل ما يقال عن تدفق التونسيني هو أنه غير 
مفهـــوم. القول انه يجب إعطاء اللجـــوء عندما يكون هناك 
نظام سلطوي أمر ميكن تفهمه، لكنهم على العكس يفرون 
من الدميوقراطية. وعن »ازدواج اجلنســـية« أكدت زعيمة 

اجلبهة الوطنية ان حزبها يعارض ذلك.
وقالت: نعتقد ان لكل شخص هوية وجنسية وليس اثنتني. 
هذه اجلنسية املزدوجة جعلت أجياال كاملة ال تعرف من هي 

ومن أين أتت وما الثقافة التي يجب أن تتبعها.

عمان ـ رويترز: خرج أكثر من ألف ناشـــط أردني أمس 
األول في احتجاجات بشـــوارع عمان مطالبني امللك عبداهلل 
الثاني بتسريع إيقاع اإلصالحات السياسية املوعودة، قائلني 
ان املماطلة لن تؤدي إال إلى زيادة املعارضة. وقال احملتجون 
املطالبون بالدميوقراطية الذين خرجوا في مسيرة بوسط 
العاصمة االردنية وأغلبهم من أنصار جماعة االخوان املسلمني 
وأحزاب اليســـار املتحالفة معها إنهم سيواصلون أسابيع 
من االحتجاجات في الشـــوارع التي تســـتلهم االنتفاضات 
التي اجتاحت مناطق أخرى في العالم العربي حتى تتحقق 

مطالبهم. 

نواكشوطـ  أ.ش.أ: شهد وسط العاصمة املوريتانية نواكشوط 
أول تظاهرات رخصة لشباب »الفيس بوك »املوريتانيني أمس 
األول. ومت تنظيم التظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت 
بعد صالة اجلمعـــة وردد خاللها املتظاهرون هتافات تطالب 
بإصالح النظام ومحاربة الفساد. وطالب املتظاهرون بتلبية 
عريضة مطالب تتكون من 28 طلبا، من أبرزها إقالة احلكومة 
احلالية التي يرأسها موالي ولد محمد لغظف، وتشكيل حكومة 
ائتالف وطني من التكنوقراط بصالحيات واســـعة، لتطبيق 
برنامج إصالحي يستجيب لتطلعات كل املوريتانيني وزيادة 

احلد األدنى لألجور ليصل الى ما يعادل 200 يورو.

واشنطن ـ يو.بي.آي: قالت اإلعالمية األميركية من أصل 
لبناني هيلني توماس إن اليهود يسيطرون على البيت األبيض 
وعلى الكونغـــرس، وأن اجلميع في اإلدارة األميركية حتت 

تأثير اللوبي اليهودي.
وقالت توماس عميدة صحافيي البيت األبيض سابقا في 
مقابلة مع مجلـــة »بالي بوي« 
األميركية ردا على سؤال ان هناك 
مؤامـــرة يهودية فـــي الواليات 
املتحدة »ليست سرية بل علنية 
جدا«، مضيفة ان اليهود لديهم 
»نفوذ على البيت األبيض ونفوذ 

على الكونغرس«.
وتابعت »اجلميع حتت تأثير 
اللوبـــي اليهـــودي الذي ميوله 
أنصار أغنياء بينهم أشـــخاص 
من هوليوود واألمر نفسه ينطبق 
على األسواق املالية. هناك سيطرة 

كاملة«.
وكانت توماس استقالت من منصبها وأعلنت عن تقاعدها في 
يونيو املاضي بعد انتقادات وجهت لها ملطالبتها اليهود مبغادرة 

إسرائيل والعودة إلى أملانيا وپولندا وأميركا وغيرها.
ودافعت توماس في املقابلة عن كالمها بشأن خروج اليهود 
من فلسطني، وقالت ان اليهود اضطهدوا في احلرب العاملية 
الثانية ولم يضطهدوا منذ ذلك احلني وحترروا، مســـتغربة 

كيف يواصل اليهود »لعب دور الضحية«.
وأشارت إلى أن »الشـــعب األميركي ال يعرف ان اللوبي 
اإلسرائيلي أكرههم على التصديق بأن كل يهودي هو ضحية 
مضطهدة إلـــى األبد في حني أنهم يجعلون الفلســـطينيني 

ضحاياهم«.

بروكسلـ  ذكر تقرير أمس ان الرئيس التونسي املخلوع 
زين العابدين بن علي يأمل في اللجوء الى بلجيكا.

وذكرت صحيفة »دي مورجن« اليسارية الفلمنكية امس 
ان بـــن علي له روابط أســـرية قوية في منطقة ريلجيم في 

شمال بلجيكا ويرغب في االنتقال لالقامة هناك.
ومنذ فرار بن علي الى السعودية بعد االحتجاجات التي 
أطاحـــت به من حكم بلده في شـــهر ينايـــر املاضي، اليزال 

الغموض يكتنف مكان تواجده.
وقالـــت وزارة اخلارجية البلجيكية انهـــا على »دراية« 
مبســـاعي بن علي لالنضمام الى عائلته ولكنها لم تشأ ان 

تدلي بأي تعليقات أخرى.

داكارـ  بي.بي.سي: أعلنت احلكومة السنغالية عن إحباطها 
محاولة انقالب على احلكومة واعتقال كوماندوز على صلة 
باملعارضة كانوا يدبـــرون للقيام بهجمات مميتة في انحاء 

العاصمة داكار.
وقال وزير العدل السنغالي الشيخ تيديان ساي ان املدعي 
العام قـــرر القضاء على املؤامرة في مهدها باعتقال عدد من 

االشخاص مت التعرف عليهم كأفراد في املؤامرة.
وجاء هذا االعالن قبل ســـاعات مـــن إقامة مظاهرة ضد 
حكومـــة الرئيس عبداهلل واد في املدينـــة، لالحتجاج على 
ارتفاع تكاليف املعيشة واالنقطاع اليومي للتيار الكهربائي 

ومسائل اخرى.
وتقرر عقد االجتماع في الذكرى احلادية عشرة لتولي واد 
رئاسة البالد، وذلك في ميدان االستقالل وسط العاصمة والذي 
اطلق عليه املنظمون اســـم »ميدان التحرير« اسوة بامليدان 

الذي شهد فعاليات ثورة 25 يناير في القاهرة.

مارين لو بن هيلني توماس

 وعندما وصل جيمي كارتر 
إلـــى البيت األبيـــض في 1976، 
عينه مساعدا لوزير اخلارجية، 
فهندس عملية اإلفراج عن الرهائن 
األميركيني احملتجزين في سفارة 
الواليات املتحـــدة في إيران في 

.1981
 لكن بعد خمســـة أشهر من 
املفاوضـــات التـــي أجريت من 
العاصمة اجلزائرية، رفض النظام 
اإلسالمي آلية اهلل اخلميني ان 
يكـــرس انتصـــاره، بـــل أعلن 
اإلفراج عن هؤالء السجناء بعد 
خمس دقائق من تولي الرئيس 
رونالـــد ريغان مهـــام منصبه 
ظهر 20 يناير 1981، إذ ذاك عاد 
كريستوفر الى مكتبه للمحاماة 

لـــوس اجنيليـــسـ  أ.ف.پ: 
توفي وزير اخلارجية األميركي 
الدميوقراطـــي األســـبق وارن 
كريستوفر عن 85 عاما، الصابته 
بسرطان الكلى واملثانة، كما ذكرت 
وسائل اإلعالم األميركية أمس.

 وولد كريستوفر في 1925 في 
قرية صغيرة بداكوتا الشمالية، 
وهاجرت عائلته الى كاليفورنيا 
أثنـــاء األزمـــة االقتصادية في 

.1929
 وبعدمـــا درس القانون في 
مســـتهل االربعينيـــات، وخدم 
ثالث سنوات في قوات االحتياط 
البحرية، دخل وارن كريستوفر 
في 1945 مدرســـة احلقوق في 
جامعة ستانفورد. وقد لفت تفوقه 
األنظار في واشنطن وبات مساعدا 
ألحد قضـــاة احملكمة العليا في 

1949 و1950.
 وخالل عمله الذي اســـتمر 
ســـنوات في مكتبـــه للمحاماة 
الذائع الصيت، وعالقاته باحلزب 
اجلمهـــوري حققت مســـيرته 
السياســـية جناحـــات ومنيت 

بهزائم.
الرئيس ليندون   وقد عينه 
جونسون في 1967 نائبا لوزير 
العدل، إال ان وصول اجلمهوري 
ريتشارد نيكســـون الى احلكم 
في 1969 أعـــاده الى مكتبه في 

كاليفورنيا.

في كاليفورنيا.
 ومنذ االنتخابات التمهيدية 
الى جانب  الدميوقراطية، وقف 
املرشح بيل كلينتون، الذي عينه 
وزيرا للخارجيـــة بعد انتخابه 
وقاد السياسة اخلارجية للواليات 
املتحدة من يناير 1993 إلى يناير 

.1997
 وفي هذا املنصب، شارك في 
رئاسة حفل توقيع اتفاقات أوسلو 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، 
وكان احد املشاركني في مفاوضات 
دايتـــون إلنهـــاء احلـــروب في 
التي  الســـابقة،  يوغوســـالفيا 
قادها احد مســـاعديه ريتشارد 
هولبروك الذي توفي في ديسمبر 

املاضي.
 وآخـــر املهمات السياســـية 
لهذا الرجل كانت خالل تنصيب 
الرئيس احلالي باراك اوباما الذي 
اختاره ليرأس فريقه االنتقالي 

املسؤول عن وزارة اخلارجية.
في سياق آخر، هبطت طائرة 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
أمس في العاصمـــة البرازيلية 
برازيليا، وهـــي احملطة األولى 
في جولة فـــي أميركا الالتينية 
تســـتغرق خمسة أيام. ويرافق 
الرئيس األميركي أسرته في أول 

رحلة رسمية الى البرازيل.
ومن املقرر ان يزور أوباما في 

جولته تشيلي والسڤادور.

غـــزة ـ أ.ف.پ ـ كونا: جرح 
خمسة فلسطينيني بينهم طفل 
أمس في غارة إســـرائيلية على 
مدينة غزة بعـــد اطالق قذائف 
هاون على فلسطني احملتلة تبنته 
كتائب القسام اجلناح العسكري 

حلماس.
وقال شهود عيان ان طائرة 
اســـرائيلية شـــنت غارة على 
موقع امني حلكومة حماس في 
غزة ما أدى إلى  اصابة خمســـة 

فلسطينيني بينهم طفل.
كما قصفت املدفعية االسرائيلية 

بلدات جنوب القطاع.
وقال ادهم ابوسلمية املتحدث 
باســـم اللجنة العليا لالسعاف 
والطوارئ في وزارة الصحة بغزة 
لوكالـــة فرانس برس ان الغارة 
االسرائيلية اسفرت عن »اصابة 
خمسة مواطنني بينهم طفل يبلغ 

من العمر ثالثة اعوام«.
واوضح ابوسلمية ان اجلرحى 
وبينهم واحد في حالة »خطرة« 
نقلوا الى مستشفى الشفاء في 

غزة لتلقي العالج.

الغارة  ان  وأكد شهود عيان 
االسرائيلية استهدفت بصاروخ 
واحد موقعا »لالمن الوطني« في 
احلكومة املقالة شرق حي الزيتون 

شرق مدينة غزة.
امني محلي  واشـــار مصدر 
وشـــهود عيان الى ان املدفعية 
االســـرائيلية اطلقت عشـــرات 
القذائف باجتاه البلدات الشرقية 
خلـــان يونس ورفح في جنوب 
القطاع ما اسفر عن احلاق اضرار 

في منزل على االقل.
وجاءت هذه الغارة بعد اطالق 
حوالي خمسني قذيفة هاون من 
غزة على إســـرائيل مما تسبب 
باضرار طفيفة، كما ذكرت اذاعة 

اجليش االسرائيلي.
واعلنت كتائب عزالدين القسام 
اجلناح العسكري حلركة حماس 
في بيان مسؤوليتها عن اطالق 

الصواريخ.
وقالت كتائب القسام في بيان 
تلقت »فرانس برس« نسخة منه 
انها اطلقت »عشر قذائف هاون« 
على موقع عسكري اسرائيلي قرب 

معبر صوفا شرق رفح في جنوب 
القطاع و15 قذيفة هاون على موقع 
كيسوفيم )شرق خان يونس( 
وقصفت ايضا موقع نحال عوز 

شرق مدينة غزة.
وهو ما وصفته إذاعة اجليش 
االسرائيلي بأن وابال من عشرات 
قذائف الهـــاون اطلقت في وقت 
واحد وسقطت 49 قذيفة في املدن 
االسرائيلية املتاخمة لقطاع غزة 

مسببة اضرارا طفيفة.
واشارت االذاعة الى انه طلب 
من السكان االحتماء في املالجئ 

حتى اشعار آخر.
واوضحت كتائب القسام ان 
اطالق الهاون »يأتي في اطار الرد 
على جرائم االحتالل الصهيوني 
والقصـــف اجلـــوي واملدفعي 
املتواصل لقطاعنا احلبيب والذي 
كان آخره استشـــهاد اثنني من 
القسام« بغزة  مجاهدي كتائب 

صباح اخلميس املاضي.
وأكـــدت القســـام ان لديهـــا 
»جاهزيـــة للرد علـــى العدوان 
الصهيوني والتصدي ألي حماقة 

يقدم عليها االحتالل الغاصب بكل 
ما بحوزتنا من وسائل«.

وطلـــب وزيـــر اخلارجيـــة 
افيغدور ليبرمان  االســـرائيلي 
في بيان من البعثة االسرائيلية 
في االمم املتحدة التقدم بشكوى 

ضد القذائف.
واشار الى ان اطالق القذائف 
حـــدث بينمـــا يقـــوم الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عباس 
بتكثيف جهوده لتحقيق املصاحلة 
التي يتزعمها  بني حركتي فتح 

وحركة حماس.
واعلنـــت ناطقة عســـكرية 
اسرائيلية لوكالة »فرانس برس« 
ان خمس قذائف هاون على االقل 
اطلقت صباح السبت من غزة ادت 

الى جرح مدنيني اثنني.
واضافـــت ان »ثالثا من هذه 
القذائف سقطت في حي بيثات 
شالوم في صحراء النقب )جنوب( 
حيث اصيب مدنيـــان بجروح 
طفيفة«، مشـــيرة الى ســـقوط 
»قذيفتني في منطقة اشكول شماال 

دون اضرار او اصابات«.

وزير اخلارجية األميركي الراحل وارن كريستوفر

مهندس اإلفراج عن الرهائن في السفارة األميركية بطهران 

خمسة جرحى في غارة إسرائيلية على غزة

وفاة وزير اخلارجية األميركي األسبق وارن كريستوفر

كتائب القسام تتبنى قصف مواقع االحتالل

حدس تتضامن مع الشعب اليمني
أدان األمني العام للحركة الدستورية اإلسالمية د.ناصر 
الصانع املجازر الشنيعة التي يقوم بها النظام اليمني 

جتاه املتظاهرين العزل، واصفا االعتداءات بغير املبررة، 
وقال د.الصانع في بيان صحافي »ان احلركة الدستورية 

اإلسالمية تعلن تضامنها مع الشعب اليمني الشقيق، 
وإن رحيل الديكتاتوريات واجب ال يحتمل التأخير«.

السجن لبنغالي« خطط و العولقي 
لتفجير طائرة 

قضت محكمة بريطانية بسجن موظف بنغالديشي في 
شركة اخلطوط اجلوية البريطانية )بريتيش آيروايز( لفترة 
30 سنة لتخطيطه مع القيادي اليمني في تنظيم »القاعدة« 

أنور العولقي لتهريب قنبلة إلى طائرة ركاب وتفجيرها 
فوق احمليط األطلسي، وقال القاضي كالفرت سميث الذي 

أصدر احلكم، إن املدان رجيب كرمي جاء الى بريطانيا 
من بنغالديش لتنفيذ اعتداءات لكنه أخفى حياته السرية 

كإرهابي، وأضاف متوجها بالكالم إلى كرمي ان »دافعك في 
إيجاد وظيفة )في شركة بريتيش آيروايز( لم يكن فقط 

لكسب الرزق بل لتنفيذ اعتداءات أيضا«، وكشف القاضي 
أن كرمي كان على وشك احلصول على جنسية بريطانية 

تخوله السفر وتنفيذ اعتداءات.
لندن ـ عاصم علي  ٭


