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احلكومة تشكل جلنتني للتطوير اإلعالمي واإلصالح االقتصادي

»االنتقالي الليبي«: الثوار سيطروا على غالبية املناطق وحترير البالد بات وشيكًا

سورية: جتدد الدعوة للمظاهرات حتت شعار »جمعة حماة الديار«

زوما يتوجه إلى ليبيا ليبحث مع القذافي إستراتيجية للتنحي

عواص����م � وكاالت: جت����ددت 
الدعوات للتظاهر في سورية غدا 
حتت عنوان جمعة »حماة الديار« 
في اشارة الى اجليش السوري في 
وقت خرجت عدة مظاهرات في عدد 
من املدن الس����ورية، السيما ريف 
دمش����ق وحماة والرسنت وشارع 
النيل بحلب أمس األول بحس����ب 

وكاالت األنباء.
في غضون ذلك، شكل مجلس 
الوزراء السوري جلنة للتطوير 
االعالمي واجناز مش����روع قانون 
االعالم اجلديد وأخرى للتطوير 
واالصالح االقتصادي على أن توافي 
اللجنتان املجلس مبا هو مطلوب 
منهما خالل شهرين من تاريخه.

ووفقا لبيان رسمي فقد بحث 
مجلس الوزراء مذكرة وزارة العدل 
املتضمنة مقترحها لإلطار الزمني 
خلطة عملها على صعيد اصالح 
املؤسسات القضائية وتطوير العمل 
القضائي وتأهيل وتطوير اإلدارات 
التابعة للوزارة واجلهات التابعة 
لها في إط����ار تعزيز ثقة املواطن 
بالقضاء من خالل الشفافية وسيادة 

القانون.
واستجابة ملتطلبات املواطنني 
املتعلق����ة بدع����م م����ادة املازوت 
واالعتب����ارات  ولالحتياج����ات 
االقتصادية واالجتماعية واخلدمية 
قرر مجلس الوزراء تخفيض سعر 
ليتر املازوت خمس ليترات سورية 
بحيث يصبح سعر الليتر 15 ليرة 
سورية.كما أقر املجلس في ضوء 
القوانني  مناقش����ته مش����روعات 
املدرجة على جدول اعماله مشروع 
القانون اخلاص باملؤسسة العامة 
لالسكان بصفتها جهة عامة ذات 
طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية 
املالي  االعتباري����ة واالس����تقالل 
واالداري وترتبط بوزير االسكان 

والتعمير.
في س����ياق آخر، قررت وزارة 
التربية السورية إعادة 149 معلمة 

بريتوري����ا � أ.ف.پ: يتوج����ه 
رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما 
االثنني املقبل ال����ى ليبيا ليبحث 
مع الزعي����م الليبي معمر القذافي 
استراتيجية تسمح له بالتنحي عن 
احلكم، كما اعلنت الرئاسة اجلنوب 

افريقية امس.
وافاد بيان ص����ادر عن مكتبه 
بأن الرئيس زوما س����يتوقف في 
30 اجلاري في طرابلس ليجتمع 
مع الزعي����م الليبي معمر القذافي 
بصفته عضوا ف����ي جلنة رفيعة 
املستوى تابعة لالحتاد االفريقي 

من اجل حل النزاع الليبي.
وقال مصدر طلب عدم كشف 
اس����مه من داخل الرئاسة لوكالة 
»فرانس ب����رس«: »ان الهدف هو 
البحث في اس����تراتيجية خلروج 

معمر القذافي«.
واضاف مصدر ثان من الرئاسة 
رفض الكش����ف عن هويته »اننا 
نتعاون مع احلكومة التركية في 

هذا الصدد«.
في هذا الوق����ت، أكد املعارض 
الليب����ي د.عبداملنعم احلر، ممثل 
املجلس االنتقالي الليبي في القاهرة، 
أن عملية حترير األراضي الليبية 
باتت وشيكة بعد سيطرة الثوار 
على غالبية املناطق في البالد وكذلك 
املنافذ احلدودية، وخضوع  على 
غالبية السواحل الليبية لسيطرة 
قوات التحالف التي متنع وصول 

اإلمدادات إلى قوات القذافي.
وأوضح احلر في تصريحات 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
نش����رتها امس، أن الزعيم الليبي 
معمر القذافي أصبح معزوال داخليا 

وإقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن معلومات وصلت 
إلى قيادة الثوار تؤكد أن القذافي 

غير موجود في باب العزيزية.

التي  في كندا.وحسب املعلومات 
وزعتها وزارة اخلارجية فإن 25 
النظام  اركان  شخصا تقريبا من 
السوري مبن فيهم الرئيس بشار 
االسد ونائب الرئيس فاروق الشرع 
العامة في  ورئيس هيئة االركان 
العماد  اجليش والقوات املسلحة 
داود راجح����ة هم اش����خاص غير 

مرغوب فيهم في كندا.
واضاف وزي����ر اخلارجية ان 
»االجراءات تتضم����ن ايضا منع 
تصدير سلع وتكنولوجيا« مثل 
»االسلحة والذخائر« او اي مواد قد 
تستعملها قوات االمن او اجليش 

السوري.
كما س����يمنع تقدمي تسهيالت 
مالية لالشخاص الواردة اسماؤهم 
على الئحة املسؤولني السوريني 

املمنوعني من السفر الى كندا.
الكندي ان »هذه  الوزير  واكد 
التي بدأن����ا بتطبيقها  العقوبات 
النظام السوري، لكنها  تستهدف 
ال تعاقب الشعب السوري« الذي 
عبر عن »الرغبة االكيدة في نظام 

حكم اكثر شفافية«.
 في هذه األثن����اء، ذكر مصدر 
رسمي سوري أن ثالثة من عناصر 
األمن قتلوا عندما نصبت »مجموعة 
إرهابية مسلحة« كمينا لهم بالقرب 
من مدين����ة حمص.ونقلت وكالة 
األنباء الرسمية )سانا( عن مصدر 
عس����كري قوله ان »دورية تابعة 
لق����وات األمن تعرض����ت صباح 
أمس لكمني غادر نصبته مجموعة 
ارهابية مسلحة بالقرب من مفرق 
قري����ة الغجر بحم����ص مما أدى 
الى استش����هاد ثالثة عناصر من 
الدورية«، وأوردت الوكالة أسماء 
القتل����ى ورتبهم.وتاب����ع املصدر 
ان »قوات الش����رطة واألمن تقوم 
مبالحقة هذه املجموعة اإلرهابية 
التي تس����تهدف حي����اة املواطنني 
وأمنهم وامن الوطن واس����تقراره 
وذلك للقب����ض عليهم وتقدميهم 

السابق مبارك والقذافي  املصري 
سيكون السبب األكبر في تداعي هذا 
الكيان«.وفيما يتعلق بالوضع داخل 
الشرقية  ليبيا، قال »في املنطقة 
بدأت األوضاع في العودة إلى سابق 
عهدها.. أما ف����ي املنطقة الغربية 
فهناك قتال عنيف أسفر عن سيطرة 
الثوار على معبر دهيبة واملعبر 
احلدودي مع تشاد ومدينة الكفرة 
ومعبر ليبيا مع السودان. وهناك 
عمليات كر وفر مع كتائب القذافي 

داخل مدينة طرابلس«.
واستبعد اندالع ثورة مضادة 
بعد سقوط القذافي تكون في شكل 
حرب قبلي����ة، مؤكدا أن »املجلس 
اتخذ احتياطاته لذلك، فقام بتشكيل 
جلنة مصاحلة منبثقة عن املجلس 
خرجت بناء على رغبة أهل الوطن، 
وال أعتقد أن ليبيا ستشهد مثل هذا 
الوضع، ألن الق����وة املفرطة التي 
اس����تخدمها القذافي ضد الشعب 

الليبي جعلته أكثر تالحما«.
ميدانيا، ش����ن حلف ش����مال 
االطلسي اعنف ضرباته اجلوية 
على العاصمة الليبية في أكثر من 
شهرين وسط تصريحات متفائلة 
من فرنسا والواليات املتحدة بشأن 
احراز تقدم نحو انهاء حكم الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
وفي ساعة متأخرة من مساء 
اول من امس، هزت ستة انفجارات 
مدوية العاصمة الليبية طرابلس 
في غضون عشر دقائق في اعقاب 
غ����ارات مكثف����ة قبل 24 س����اعة 
اس����تهدفت احداها مجمع القذافي 

واسفرت عن سقوط 19 قتيال.
وافاد مراسل »فرانس برس« 
بأن انفجارات قوية هزت منطقة 
باب العزيزي����ة مقر اقامة الزعيم 
الليبي معمر القذافي بعد س����ماع 

هدير املقاتالت.

اجلهات اإلعالمية في احملافظة أكدت 
في مضمونها تأخر موافقة وزارة 
التربية عمال بالتعاليم الس����ابقة 
القاضية بإعادتهن إلى أماكن عملهن 

السابقة بشكل فوري وعاجل.
في غضون ذلك، فرضت كندا 
اول م����ن امس سلس����لة عقوبات 
اقتصادية وسياسية على سورية 
من بينها منع زيارة مس����ؤولني 
سوريني الراضيها بسبب »القمع 
العنيف« للمتظاهرين، بحس����ب 
ما اعل����ن وزير اخلارجية الكندي 
اجلديد جون بايرد.وقال بايرد في 
لقاء م����ع الصحافيني في مجلس 
العم����وم باوتاوا ان »كندا تفرض 
فورا عقوبات اقتصادية على اعضاء 
ف����ي النظام القائم في س����ورية« 
بسبب رفض دمشق انهاء »القمع 

العنيف«.
واوض����ح باي����رد ان عددا من 
النظام السوري  الشخصيات في 
من بينها الرئيس بشار االسد هم 
»اش����خاص غير مرغ����وب فيهم« 

تداعي االحت����اد قريبا ألن قاعدته 
هش����ة مبنية على املصالح، وأن 
الداعمني األكبر له كانا ليبيا ومصر، 
ومن ثم فإن سقوط نظامي الرئيس 

في الوزارة إلى مباش����رة عملهن 
السابق بشكل فوري وعاجل في 
محافظة دير الزور ش����مال شرق 

سورية.
وقال����ت صحيف����ة »الوطن« 
السورية أمس »إن وزارة التربية 
عمم����ت كتابا بجمي����ع مديرياتها 
في محافظة دير الزور بالس����ماح 
بإعادة املعلمات املنتقبات إلى أماكن 
عملهن السابقة، مؤكدة في تعميمها 
إمكانية  على ض����رورة تبليغهن 
التحاقهن بالعمل واملباشرة بعد 
االنفكاك من أماكن عملهن«.وأشارت 
الصحيفة إلى أن القرار بالسماح 
بعودة املعلمات جاء على خلفية 
دراسة الطلبات الواردة من بعض 
املدرسات واملعلمات املنقوالت من 
القطاع التربوي إلى جهات عامة 
أخرى والالتي أكدن فيها التزامهن 

مبتطلبات العمل التربوي.
أن  الصحيف����ة  وأوضح����ت 
مجموعة الش����كاوى التي تقدمت 
بها بعضهن إلى ال����وزارة أو إلى 

وكشف احلر عن أن املجلس ال 
يعول كثيرا على االحتاد األفريقي 
»ألن����ه القطب األضع����ف في كل 
املنظم����ات الدولي����ة، وأنا أتوقع 

)سانا( الرئيس األسد مستقبال عدداً من أئمة مساجد درعا  

ثوار داخل كنيسة كاثوليكية كانت كتائب القذافي استخدمتها كمخيم عسكري )أ.پ(

السودان: إطالق النار على طائرات لألمم املتحدة في أبيي
والبشير يقرر ترحيل مليوني جنوبي من الشمال

عواصم � وكاالت: قالت األمم 
املتحدة امس ان أربعا من طائراتها 
الهيليكوبت���ر تعرضت الطالق 
املتنازع  أبيي  نيران في منطقة 
عليها بالسودان لكن أفراد أطقم 
الطائرات األربع هبطوا بسالم.
وقالت ه���وا جيان���غ املتحدثة 
باسم االمم املتحدة ان 14 قذيفة 
اطلقت لدى اقالع الطائرات اول 
من امس.وتابعت ان ميليشيات 
قبيلة املسيرية وهي قبيلة عربية 
تؤيدها اخلرطوم هي املسؤولة 
على االرجح عن الهجوم وذكرت 
ان امليليشيات رمبا تتحرك جنوبا 
اآلن.وأضافت »هناك تقارير تفيد 

بأنهم يتحركون جنوبا«.
وذك���رت جيان���غ ان القتال 
واعم���ال النهب في أبيي توقفت 
الوكاالت  وان بعض مخزونات 
التابعة لالمم املتحدة تعرضت 

للنهب.
في هذا الوقت، حسم الرئيس 
الس���وداني عمر حسن البشير 
اجلدل بشأن مصير نحو مليوني 
جنوبي مقيمني بالشمال بإعالنه 
ترحيلهم ال���ى دولتهم اجلديدة 
بعد تدش���ينها في التاس���ع من 
يولي���و املقبل.ونقل���ت وكالة 
الس���ودانية امس عن  االنب���اء 
الرئيس البشير قوله »بعد يوم 

9 يوليو 2011 سيكون اجلنوبي 
جنوبيا والشمالي شماليا وبعد 
التاريخ احملدد ستكون هناك مهلة 
للمواطنني اجلنوبيني بالشمال 
لتوفيق اوضاعهم وبعدها سيتم 
ترحيل كل املوجودين في الشمال 

بصورة غير قانونية«.
وتش���ير تقديرات املنظمات 
الدولية في السودان الى ان عدد 
اجلنوبيني املوجودين في الشمال 
يربو على املليوني شخص منهم 
نحو 170 الفا للجنوب خالل فترة 
االستفتاء على تقرير املصير في 
يناي���ر املاضي.ويعيش غالبية 
اجلنوبي���ني في الش���مال حول 

العاصمة اخلرطوم وتقدر املنظمة 
الدولي���ة لالجئني عددهم بنحو 
1.3 مليون ش���خص في املدينة 
وضواحيها وثمة اجماع على ان 
معظم هؤالء انتقلوا الى الشمال 
هربا من احلرب ال بحثا عن فرص 
العمل.وابلغت مصادر سودانية 
وكالة االنب���اء الكويتية )كونا( 
ان املهلة القانونية التي ستمنح 
للجنوبي���ني لتوفيق اوضاعهم 
القانونية ستكون في حدود 60 
يوما يقوم خالله���ا اي جنوبي 
يريد االقامة في الشمال بتسجيل 
نفسه في مراكز امنية الستخراج 
تصاريح اقامة مؤقتة له.واشارت 

املصادر الى وجود لوائح وخطة 
متكاملة لضبط اوضاع اجلنوبيني 
سيتم طرحها خالل االيام القليلة 
املقبلة عل���ى االجهزة التنفيذية 
والتش���ريعية القرارها بش���كل 

نهائي.
وقال���ت املص���ادر ان اعالن 
البش���ير بترحي���ل اجلنوبيني 
بعد االنفصال يعني عمليا عدم 
وجود اي اجتاه ملنح اجلنسية 
املزدوجة او استثناء اجلنوبيني 
سواء القياديون منهم في حزب 
البش���ير او غيرهم من املعاملة 
كاجانب في ح���ال رغبته البقاء 

في الشمال.

إميان العبيدي: تداول على اغتصابي عشرون شخصًا 
في قصر أحد وزراء القذافي

كشفت الفتاة الليبية إميان العبيدي في حوار مطول 
لصحيفة »الراية« القطرية عن مسلسل عملية 

اختطافها من قبل كتائب القذافي والبالغ عددهم 12 
جنديا، حيث توجهوا بها مباشرة نحو قصر تابع 

ألحد الوزراء يقع على طريق املطار بالقرب من 
طرابلس، أبوابه حديدية تغلق وتفتح بأزرار كهربائية، 

وقالت إميان عند دخولها إحدى الغرف وجدت 

العشرات من النساء والفتيات منهن الصغيرات، 
فنظرت ميينا وشماال في عيونهن ثم عرفت 

مصيرها املؤلم الذي ينتظرها آجال أو عاجال وسرعان 
ما أدخلوها غرفة أخرى فقيدوها ثم جردوها من 

مالبسها وهي تصرخ وتسب وتلعن، حيث صرحت 
بأنه تداول عليها 20 جنديا ملدة يومني منهم الـ 12 

الذين اختطفوها وثمانية آخرون«.

موقف جمال سليمان يستحق 
التحية والتقدير ويحسب له في 
رصيده لدى جمهوره ومحبيه 
هو وأمثاله ممن خرجوا لإلعالم 
العربي والسوري من دون أن 
يخش����وا لومة الئم ليكون لهم 
دور للخروج بسورية من أزمتها، 
مؤكدين أن جمال يعتبر قدوة 
حس����نة للفنان احململ بهموم 
وطن����ه.وكان قد اعل����ن الفنان 
جمال س����ليمان عن موقفه من 
األحداث الدائرة في سورية في 
أكثر من لقاء له على شاش����ة 
التلفزيون الرسمي، مشيرا الى 
قلقه الشديد ملا يجري وأنه يدعم 
مطالب الشعب السوري ومدافعا 
عن حقه في التعبير والتظاهر 
السلمي، وفي الوقت نفسه طالب 
الشعب السوري االنتباه من أن 
يركب أي أشخاص على غضبهم 
ويستغل إخالصهم ووطنيتهم 
ومتطلباتهم املشروعة لألخذ 

بسورية إلى املجهول.
ودعا سليمان حلوار وطني 
يجمع كل األطي����اف الوطنية، 

سوري. ولم أتنكر لبلدي، لكنني 
مع احلوار الهادئ بني الشعب 
واحلكوم����ة وتلبي����ة مطالبه 

احملقة«.
وكانت إحدى الصحافيات 
انتقدت احلناوي خالل املؤمتر 
الصحاف����ي الذي أقي����م لها في 
املغ����رب، وعاتبته����ا قائلة ان 
بلدها يحترق بينما هي تغني 
في »موزاين«، وهنا ردت ميادة 
أن لديه����ا 30 عازفا في فرقتها 
لديه����م عائ����الت، وإن لم تأت 
الى املهرجان، فكيف ستعيش 
عائالتهم؟ وتابعت أن األخبار 
في سورية ليست كما نراها على 
قناتي »العربية« و»اجلزيرة«. 
وأضاف����ت أنه����ا وافق����ت على 
املشاركة في املهرجان قبل اندالع 

األحداث.

جمال سليمان يتصدر قائمة الشرف السورية

احلناوي: »حلم كتافي من خير سورية األسد«

وطال����ب بض����رورة توس����يع 
رقعة احلوار ملشاركة املفكرين 
والسياس����يني واألكادميي����ني 
واملثقفني للخروج من هذه األزمة 
من خالل إصالحات سياس����ية 

شاملة.

املثقفني  أنشأ مجموعة من 
السوريني صفحة جديدة على 
»فيس بوك« بعن����وان »قائمة 
الش����رف الس����ورية« وضمت 
أكثر من سبعة آالف  الصفحة 
عضو، حي����ث أعتبر القائمون 
على الصفحة أن هذه الصفحة 
تضم فقط ش����خصيات بارزة 
سورية كانت لها مواقف واضحة 
ومش����رفة منذ بداية األحداث 
في سورية من مثقفني وفنانني 

ورجال دين.
وأحتل الفنان جمال سليمان 
ص����دارة الصفحة، مؤكدين أن 
سليمان صاحب موقف شجاع 
أعلن عنه بوض����وح مع األيام 
األول����ى لألح����داث الدائرة في 
سورية، في الوقت الذي كانت 
سورية حتتاج فيه الى اإلعالن 
عن آراء مثقفيها ومبدعيها في 

ظل األزمة التي متر بها.
وأوضح املس����ؤولون عن 
صفحة »قائمة الشرف السورية« 
والتي تعتبر أول صفحة بهذا 
املس����مى على »فيس بوك« أن 

تداولت املواقع االلكترونية 
أخيرا خبرا ع����ن إعالن ميادة 
احلناوي انضمامها إلى الثوار في 
سورية ومهاجمة الرئيس بشار 
األسد على خلفية تصريحاتها في 
املؤمتر الذي عقد لها في املغرب 
على هامش مهرجان »موازين 
إيقاعات العالم«. وقد مت تفسير 
ما قالته الفنانة السورية بطريقة 
خاطئة، إذ صرح����ت بأنها مع 
اإلصالح واحلوار الهادئ وتلبية 
مطالب الشعب احملقة بعيدا عن 

استخدام العنف واإلرهاب.
»أن����ا زهرة« التق����ت ميادة 
احلناوي في بيروت بعد عودتها 
من املغرب حيث أوضحت حقيقة 
تصريحاتها »أنا حلم كتافي من 
خير سورية األسد وأنا سورية، 
وهويتي سورية، وجواز سفري 

جمال سليمان

تونس تعيد التحقيق في مقتل مهندس
كشف عالقة بن علي باملوساد

 شخصيات جزائرية تنتقد حوار السلطة:
ربحاً للوقت ورفضاً للتغيير احلقيقي

تونس � د.ب.أ: قررت وزارة العدل التونسية 
إعادة التحقيق في مقتل مهندس معلوماتية تونسي 
يشتبه في أن الرئيس املخلوع زين العابدين بن 
علي اغتاله )قبل سنوات( بعد أن اخترق النظام 
املعلوماتي اخلاص بزين العابدين علي واكتشف 
� حسبما يزعم � أن بن علي كان على عالقة بجهاز 

االستخبارات اإلسرائيلي »املوساد«.
وذكرت اإلذاعة التونس����ية امس أن الوزارة 
أصدرت إنابة عدلية لشرطة مقاومة اإلجرام إلخراج 
رفاة م.مروان بن زينب من قبره وإعادة تشريح 

جثته لتحديد أسباب موته.
وتقول عائلة بن زينب إن الشرطة التونسية 
»اختطف����ت« ابنها عندما كان يقود س����يارة في 
العاصم����ة تون����س و»عذبته حت����ى املوت« ثم 
ألقت جثته قرب س����كة قطار في مدينة الزهراء 
)جنوب العاصمة تون����س( لإليهام مبقتله في 

حادث سير.
وذكر العقيد البش����ير التركي املدير األسبق 
للمخابرات التونسية خالل برنامج وثائقي بعنوان 

»سقوط دولة الفساد« )بثه التلفزيون الرسمي 
التونسي مؤخرا( أن بن علي كان عميال للموساد 
وأن إسرائيل كانت )إلى جانب فرنسا والواليات 

املتحدة األميركية( من الدول احلامية له.
وأكد العقيد تواطؤ بن علي مع املوس����اد في 
اغتيال قيادات فلسطينية كانت تقيم في تونس 

خالل الثمانينيات.
وجاء في البرنامج الوثائقي أن مروان بن زينب 
»شاب عبقري في اإلعالمية اخترق مرة وصدفة 
كمبيوت����ر بن علي الش����خصي في قصر قرطاج 
)الرئاسي( فاكتشف قائمة جواسيس املوساد في 

تونس املتعاملني مع املخلوع رأسا«.
وقال الوثائقي إن هذه القائمة تضم أس����ماء 
اجلواسيس وعناوينهم وصفاتهم و»كوداتهم« 

)شفراتهم السرية(.
وذكر أن بن زينب »أسر بهذا األمر اخلطير«إلى 
أحد أصدقائه في الدراسة إال أن األخير سرب اخلبر 
إلى زين العابدين بن علي الذي دبر عملية اغتيال 

املهندس ثم عني صديقه وزيرا.

اجلزائر � يو.بي.آي: انتقدت شخصيات سياسية 
جزائري����ة كبيرة احلوار الذي جتريه الرئاس����ة 
اجلزائرية مع األحزاب السياسية واملجتمع املدني 
بشأن اإلصالحات التي دعا إلى تطبيقها الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة متاش����يا مع موجة التغيير 
احلاصلة في املنطقة العربية والتي أطاحت بأنظمة 
راسخة وتوش����ك أن تطيح بأخرى.وقال رئيس 
احلكومة اجلزائرية األسبق أحمد بن بيتور املعارض 
لنظام احلكم في بيان نشر امس في تعليقه على 
احلوار الذي جتريه هيئة املش����اورات السياسية 
بقيادة الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح 
رئيس مجل����س األمة)الغرفة العليا في البرملان( 
»إن السلطة تتفادى الطريق األقصر املؤدي إلى 
الشرعية، إنها تدير ظهرها ملطلب التغيير الذي 
رفعه الشعب«.وأضاف بن بيتور في بيانه الذي 
أطلق عليه اس����م »أصدقاء البيان من أجل جزائر 
جديدة« أن السلطة تعاطت مع مطلب التغيير ب� 
»وصفات قدمية ومستهلكة وتريد بذلك ربح الوقت 
وفي نفس الوقت مراقبة كل شيء مبا فيه ما بقي 

من معارضة خضعت للتفجير«.
وقال »إنه ملن املؤس����ف أن نالحظ مرة أخرى 
أن السلطة ترفض االعتراف بفشلها ومحدوديتها 
واخلطر الذي متثله عل����ى اجلزائر فبدل أن ترد 
إيجابيا على حتذيرات الشعب بإحداث تغييرات 
حقيقية من خالل برنامج للتغيير يجسد املبادئ 
والش����روط املتفق عليها، ها هي تلجأ من جديد 
لردود فعل قدمية سعيا إلنقاذ موظفيها وزبائنها 
حتى لو أدى ذلك إلى التالعب مبستقبل اجلزائر 
بلجنة )هيئة التشاور( التي ال متلك أي هدف وال 
سلطة«.وأوضح أن السلطة »تبحث عن ربح الوقت 
عن طريق حلول ترقيعية أثبتت محدوديتها بعد 
الكارثة التي حلت بالبالد منذ التسعينيات« معتبرا 
أن السلطة »ردت على ثورة املجتمع املطالبة بتغيير 
النظام بإحداث إصالحات عقيمة يتم اجترارها منذ 
ثمانينيات القرن املاضي«.كما اعتبر أن »السلطة 
تستغل على ما يبدو حكمة شعب قهرته سنوات 

الدم والفوضى فهي تتجه ال محالة إلى طريق ال 
مخرج له وتريد ش����راء سلم اجتماعي باستثمار 
أموال ريوع تدرها ثروات غير متجددة«.وقال »إن 
السلطة فقدت مصداقيتها وقد انتهت صالحيتها 
وال تريد أن تسمع إال صوتها بعد أن أفقدت أصوات 
املعارضة مصداقيتها حتى لو أدى ذلك إلى الوقوف 
ضد شعب بكامله يعبر يوميا عن رفضه اللنظام 
القائم«.من جهته قال نائب رئيس جبهة التغيير 
الوطني »حتت التأسيس« املنشقة عن حركة مجتمع 
السلم »اإلخوان املسلمني« وزير الصناعة األسبق 
عبد املجيد مناصرة في ندوة سياسية عقدها أمس 
األول إن قانون األحزاب احلالي الذي وصفه ب�»قانون 
الضبط والربط...أنتج أزمة متثيل سياسي وأغلق 
اللعبة السياسية من خالل رفض اعتماد األحزاب 
بينما حتولت األحزاب من جماهيرية وش����عبية 
إلى نخبوية شبيهة باإلدارة، وأصبحت تستعني 
بغير املناضلني بسبب تراجع قناعة النضال وسط 
الشباب«، واعتبر مناصرة أن »االنتخابات املقبلة 

ستعري هذا الواقع«.
وقال إن تعاطي السلطة مع األحزاب السياسية 
مبوجب قانون األحزاب احلالي مشوب ب�»نظرة 
تخوف« س����ببها »جتربة مريرة عرفتها البالد« 
في إشارة إلى تخوف السلطة من عودة سيطرة 
اإلس����الميني في االنتخابات بعدما فازت اجلبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ احملظورة باالنتخابات التشريعية 
العام 1992 والتي ألغتها السلطة بدعم من اجليش 
بصورة مباش����رة وحلت احلزب الفائز وفرضت 
قانون الطوارئ الذي لم يلغ إال في إبريل 2011، ودعا 
مناصرة إلى إسناد منح االعتماد لألحزاب السياسية 
اجلديدة إلى جلنة محايدة ذات صبغة قضائية أو 
إلى املجلس الدستوري بدل وزارة الداخلية التي 
ترفض منذ الع����ام 2000 اعتماد 40 حزبا جديدا.
واعتبر مناصرة أن قانون األحزاب احلالي الذي 
ربط ممارسة النشاط السياسي باحلصول على 
الترخيص »عطل إلى حد كبير التطور الدميوقراطي 

في اجلزائر«.

ميادة احلناوي

 دمشق تعلن مقتل 
ثالثة من رجال األمن 
في كمني بالقرب من 

حمص


