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انقطاع خدمة اإلنترنت في دمشق والالذقية.. والتلفزيون السوري يتحدث عن 10 آالف متظاهر في مدينة أبي الفداء 

مظاهرات في معظم املناطق السورية  وعشرات القتلى واجلرحى في حماة 

على صعيد ردود الفعل الدولية 
أعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية 
أمس ان فرنس���ا ال ترى »بداية 
لتطبي���ق« للعفو الذي أصدرته 
السلطات السورية، وإمنا »ازدياد« 
النتهاكات حقوق اإلنسان، وقال 
املتحدث باس���م ال���وزارة برنار 
فالي���رو في ندوت���ه الصحافية 
العفو  »على رغم اإلعالنات عن 
ورفع حالة الطوارئ التي لم نر 
بداية وضعه���ا موضع التنفيذ، 
تستمر االنتهاكات الكثيفة حلقوق 

اإلنسان واحلريات وتتفاقم«.
 وأضاف املتحدث ان »سكان 
بضع مدن سورية والسيما الرسنت 
وتلبيسة ودرعا، يواجهون في 
هذا الوقت أوضاعا غير إنسانية: 
فه���م محرومون من املاء واملواد 
الغذائي���ة والكهرباء واخلدمات 
الصحية، ويتعرضون لعمليات 
قتل واعتقاالت عشوائية مبا في 

ذلك في املستشفيات«.
وقال املتحدث ان باريس »تدعو 
السلطات السورية الى وقف اعمال 
العنف الوحشية هذه، وتطبيق 
إصالح���ات تتس���م باملصداقية 
وإجراء حوار سياس���ي وطني 
شامل، وتدعو ش���ركاء سورية 
إلى حش���د جهوده���م للتنديد 
باألعمال غير املقبولة التي يجب 

ان تتوقف«.
 م���ن جهت���ه اعتب���ر وزير 
اخلارجي���ة الترك���ي احمد داود 
اوغلو ان تركيا تعتمد سياس���ة 
متوازنة فيما يتعلق بس���ورية 
واملنطقة، وقال داوود أوغلو »نريد 
األفضل لسورية وال نريد التدخل 

بشؤونها الداخلية«.
واشار إلى ان تركيا ستكون 
على رأس الدول التي تتأثر بجو 
الفوضى في سورية لذا رأى انه 
من املستحيل بالنسبة لبالده أال 
تبالي بالتطورات وتشجع خطوات 
الرئيس  إع���الن  إيجابي���ة مثل 
السوري بشار األسد العفو العام، 
وأشار إلى ان اجتماع املعارضة 
الس���ورية في انطاليا قد يزعج 
اإلدارة السورية لكن تركيا بلد 

دميوقراطي.
وكرر املوقف التركي القائل ان 
بإمكان املجموعة املؤيدة لألسد أن 
جتتمع على األراضي التركية «وما 
من أحد سيمنع ذلك بل نريد أن 
تكون تركيا بلدا جتتمع فيه كل 
األطراف وتتمازج فيه كل اآلراء«، 
وأكد داود أوغلو ان تركيا متفائلة 
على املدى الطويل لكن مثل هذه 

االضطرابات ميكن أن حتصل.

آمنة«، وبثت صفحات املعارضة 
على »فيس بوك« لقطات ڤيديو عن 
تظاهرات في كفرنبل والقامشلي 
حيث س����مع املتظاهرون يهتفون 
»الش����عب يريد إس����قاط النظام« 
و»الشعب يريد دستورا جديدا« 
وعب����ارة »آزادي« الت����ي تعن����ي 

»احلرية« باللغة الكردية.
 كما أكد املرصد السوري »إن 
مدينتي بانياس والالذقية وبلدات 
جاسم وداعل وأنخل مبحافظة درعا 
وبلدة امليادين مبحافظة دير الزور 
ومدينة دير الزور نفسها وبلدات 
رأس العني وعامودا والقامش����لي 
مبحافظة احلسكة شهدت تظاهرات 

أيضا للمطالبة باحلرية«.
وأض����اف »ان قيادي����ني أكرادا 
انضموا ألول مرة بش����كل علني 
لتظاهرات محافظة احلسكة ومن 
بينهم فؤاد عليكو القيادي في حزب 
يكيتي وعبدالعزيز متو القيادي في 
تيار املستقبل الكردي«، وأضاف 
عبدالرحمن »رغم تش����كيل جلنة 
حتقيق حول أسباب سقوط الشهداء 
في درعا ومدن سورية أخرى إال أننا 
لم نر أي شخص يقدم للمحاكمة 
بصورة علنية أمام الشعب السوري 

حتى اآلن«.
وكان املرصد السوري حلقوق 
اإلنس���ان ومقره بريطانيا أعلن 
أن الس���لطات السورية أفرجت 
مبوج���ب العفو الرئاس���ي عن 
املعارض السوري مشعل التمو 
القيادي في تيار املستقبل الكردي 
والناشط احلقوقي مهند احلسني 
رئيس املنظمة السورية حلقوق 

اإلنسان »سواسية«.
وقال املرصد أمس إن السلطات 
السورية »أفرجت مبوجب العفو 
الثالثاء  الرئاس���ي منذ مس���اء 
املاضي عن مئات املعتقلني ومن 
بينهم القياديون في حزب العمل 
الشيوعي عباس عباس وأحمد 
النيحاوي وغسان حسن وتوفيق 
عمران والناش���ط محمد عوض 
العمار ود.تهامة معروف واملعارض 
محمود عيسى«، وأضاف املرصد 
أن مصادر قانوني���ة أكدت »أن 
العمل يجري إلنهاء قضايا أكثر من 
300 معتقل إسالمي وكردي كانت 
محكمة أمن الدولة العليا السيئة 
السمعة والصيت التي ألغيت في 
شهر ابريل املاضي أصدرت أحكاما 

بالسجن بحقهم«.
وكرر املصدر مطالبة السلطات 
السورية ب� »اإلفراج الفوري عن 
كل معتقلي الرأي والضمير في 
السجون واملعتقالت السورية«.

نتيجة هذه الصدامات، وقال شهود 
عيان ان دير الزور شهدت حشودا 
أمني����ة غير معتادة قوامها اآلالف 
من عناصر األمن ومكافحة الشغب 

واإلرهاب والشرطة.
وف����ي منطق����ة البوكمال على 
احل����دود الس����ورية م����ع العراق 
س����جلت اكب����ر املظاه����رات منذ 
انطالق االحتجاجات في سورية 
ولم تش����ر التقارير إلى وقوع أي 
صدام نظرا لعدم انتش����ار قوات 
األمن في ه����ذه املنطقة، والالفت 
كان رفع املتظاهرين العلم السوري 
القدمي الذي تتوسطه ثالث جنمات 
علما أن العلم اجلديد تتوس����طه 
جنمتان، وفي حلب سارت تظاهرة 
محدودة مؤلفة من العشرات بحسب 
شهود عيان. وانطلق احملتجون من 
منطقة سيف الدولة ومن »جامع 

»االنترن����ت مقط����وع« أيضا، من 
جهتها نقل����ت وكال����ة »يونايتد 
برس إنترناشيونال« عن نشطاء 
أن املتظاهرين الذين تراوح عددهم 
ما بني 60 و70 ألف����ا انطلقوا من 
القص����ور احلاضر طريق  أحياء 
حل����ب � احلميدي����ة وحي جنوب 
امللعب وجامع السرجاوي، وتوجه 
املتظاهرون إلى س����احة العاصي 
في وسط املدينة ووقعت صدامات 
رشقوا خاللها احلجارة على قوات 
األمن التي أطلقت القنابل املسيلة 

للدموع والرصاص احلي.
 كما جرت تظاهرات في دير الزور 
شرق البالد حيث انطلقت من أحياء 
اجلورة والوادي والقصور ودوار 
غسان عبود وسجلت اشتباكات بني 
قوات األمن واملتظاهرين، وأشارت 
تقارير إلى سقوط خمس إصابات 

خلدمة االنترنت.
وافيد عن مقتل شخص وجرح 
آخري����ن في حي برزة بدمش����ق، 
واك����دت وكالة األنباء الس����ورية 
من جهتها ان »مئات األشخاص« 
احتشدوا في حماة وحتدثت عن 
جتمعات في محافظة ادلب، وحتدث 
التلفزيون السوري عن »حوالي 
10 آالف« متظاه����ر في مدينة أبي 

الفداء »حماة«.
في هذه األثناء توقفت خدمة 
االنترن����ت صباح أمس في معظم 
املدن وخصوصا دمشق والالذقية، 
بحس����ب ما ذكر سكان العديد من 
األحياء في املدينتني لوكالة »فرانس 
برس«، وقال العديد من الس����كان 
ان »االنترنت مقطوع« في دمشق 

منذ الصباح.
واكد ناشط حقوقي في الالذقية 

عواص����م � وكاالت: ش����هدت 
الدعوات إلى التظاهر في سورية 
أمس حتت عنوان »جمعة أطفال 
احلرية« استجابة واسعة وخرج 
اآلالف ف����ي ع����دة مدن ب����دءا من 
القامشلي وعامودا والبوكمال في 
الشرق وانتهاء بدرعا، وقالت وكالة 
األنباء الفرنسية ان سورية شهدت 
أمس أضخم تظاهرات منذ انطالق 
النظام  احلركة االحتجاجية ضد 
منتصف م����ارس وخصوصا في 
حماة حي����ث قتلت قوات األمن ما 
يزيد عن 50 مدنيا لدى مشاركتهم 
في تظاهرة تكرميا لألطفال الذين 

قضوا في قمع االحتجاجات.
 وقدر رامي عبدالرحمن مدير 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان ان 
عدد املشاركني في التظاهرة في حماة 
فاق ال� 50 ألف شخص، وأضاف ان 
مظاهرات األمس »هي األضخم في 
سورية منذ بدء االحتجاجات بالرغم 
من قرار العفو الذي أصدره الرئيس 
األسد، هذا يدل على ان الشعب لم 
يعد يثق بالنظام« بحسب الناشط 

احلقوقي.
وقد ارتفع عدد قتلى حماة الى 
34 ش����خصا على األقل وأصيب 
العشرات بجروح لدى إطالق قوات 
األمن النيران لتفريق متظاهرين 
كانوا يهتفون مطالبني بإس����قاط 
النظام، بحسب عبدالرحمن الذي 
قال ل� »رويت����رز« »أتوقع ارتفاع 
ع����دد القتلى نظرا ألن عددا كبيرا 
الناس إصاباته����م خطيرة«،  من 
وأض����اف »األرقام ال تش����مل كل 

املستشفيات«.
وأكد الناشطون ان قوات األمن 
أطلقت النار »بشكل مباشر« على 
املتظاهرين بالقرب من مقر حزب 
البع����ث ف����ي املدينة، وق����ال احد 
الناشطني »لقد سقط بني 25 و30 
شهيدا وهناك مئات اجلرحى أيضا«، 
النار  وأضاف »لقد قاموا بإطالق 
بشكل مباشر على املتظاهرين ولم 
يحاولوا تفريقهم بالغاز املس����يل 
الغاز املسيل  للدموع، استخدموا 
للدموع فقط بعد ان قاموا بإطالق 

النار«.
واكد الناش����ط ان املتظاهرين 
كانوا يرددون »بش����كل س����لمي« 
هتاف����ات مطالبة باحلرية وتدعو 
إلس����قاط النظام، وحتدث ناشط 
آخر عن عدد اكبر من القتلى »قد 
يتجاوز اخلمسني«، وأضاف »ما 

جرى مجزرة حقيقية«.
ف����ي املقابل أعل����ن التلفزيون 
الس����وري عن »مقتل  الرس����مي 
ثالث����ة مخربني خ����الل اقتحامهم 
وحرقهم ملبنى حكومي في حماة 
وتصدي قوات الشرطة لهم«، وفي 
شمال س����ورية، احتشد عشرات 
املناطق  أتوا من  آالف األشخاص 
املجاورة، في معرة النعمان، كما 
قال ناشط، وتظاهر أكثر من خمسة 
آالف شخص أيضا في القامشلي 
ورأس الع����ني وعام����ودا، كما أكد 
الناشط الكردي في مجال حقوق 

اإلنسان حسن برو.
الغربي، تظاهر  وفي الساحل 
أكثر من خمسة آالف شخص في 
مدينة بانياس الساحلية )غرب( 
كما قال احد النشطاء، وفي اجلنوب، 
أطلقت قوات األمن النار في الهواء 
لتفريق تظاهرة في جاس����م قرب 
درعا مهد التظاهرات، كما ذكر ناشط 
في مجال حقوق اإلنسان اتصلت 
به وكالة »فرانس برس«، واحتشد 
آالف املتظاهرين أيضا في دمشق 
والقرى املجاورة، كما قال رئيس 
الرابطة السورية حلقوق اإلنسان 
عبدالكرمي ريحاوي، كما شهد عدد 
من أحياء دمشق تظاهرات بينها 
املعضمية احلجر األسود داريا برزة 
ودوما في حني تشهد املدينة انقطاعا 

.. واخرى الطفال اجلالية السورية يحملون صورة الطفل حمزة اخلطيب أمام القنصلية السورية باسطنبول    )رويترز(صورة مأخوذة عن االنترنت ملظاهرات في عامودا مبحافظة احلسكة   )أ.ف.پ(

مواطنون يشيدون باإلصالحات واملراسيم الرئاسية السورية
ومسيرات مؤيدة لألسد في حلب والرقة وطرطوس

»الوطن« السورية: 
عراك باأليدي

في مؤمتر 
املعارضة بتركيا

رويدا عطية: 
والئي للرئيس 

األسد ومشروع 
الفتنة سيفشل

قال محمد إبراهيم باشا من احلسكة لـ »األنباء« ان هناك مرحلة 
حساسة متر بها سورية لكن االصالحات واملراسيم ادت الى آثار 

ايجابية بالنسبة للجميع، وبالنسبة للحوار الوطني اجدد على مسألة 
احلوار الوطني والبد من حوار كل مكونات الشعب السوري، يتم طرح 
االيجابيات والسلبيات لنصل الى افضل ما نتمنى ان يكون هذا الوطن 

بألف خير. من جهته، اجرى تلفزيون »الدنيا« لقاء مع د.علي شعيبي 
املفكر والباحث والذي حتدث عن عدنان العرعور، فقال: انا اخجل من 
عائلته، هذا الكافر الذي يسمي نفسه داعية، اتق اهلل انك تقوم بالفتنة، 
كما قدمت وثائق على شاشة التلفزيون من القضاء السوري العسكري 
تثبت تورطه في األفعال املشينة واخلادشة للحياء، واضاف: هذا الشيخ 

يدعو اهل حمص وكل من يستمع له في سورية إلى التكبير طوال 
الليل ويدعوهم الى قتل الطوائف االخرى، وان اهلل بعد احد عشر 

يوما من تكبيرهم حتى الصباح ستفتح االرض وتبتلع الطائفة العلوية 
والشيعية، كما قدم كتابا موجها الى الشيخ القرضاوي بعنوان »اسكات 

الكلب العاوي يوسف بن محمد القرضاوي«. ميدانيا، سادت اجواء 
جيدة جدا في ادلب، حيث خرج الناس من املساجد وكل منهم ذهب 

الى اعماله لكن في جسر الشغور كان هناك حوالي 200 شخص هتفوا 
هتافا مختلفا دون اي احتكاك مع اي من رجال االمن، وفي بلدة بنش 

هتف حوالي 100 شاب بعض الهتافات ولم يحصل اي شيء، وفي اريحا 
جتمع بالقرب من شعبة احلزب شباب دون السادسة عشرة وعددهم 

يقارب 15 شابا، اما في درعا فال صحة ملا بثته احدى الفضائيات 
العربية لصور مباشرة قالت انها تظاهرة في مدينة درعا، وفي بصرى 
ونوى فقد جتمع حوالي 50 شخصا مت تفريقهم من قبل االهالي. من 

جهتها، نفت د.امل حماد )طبيبة نساء( من احلراك للتلفزيون السوري 
أنها استشهدت على ايدي رجال اجليش واالمن، وقالت: انا بخير ولم 
استشهد واكذب محطة اجلزيرة التي عمدت الى جز االطفال والنساء 

في سورية انهم يقتلون، انا يا قناة اجلزيرة بخير وهذا ال يجوز 
والشاب حمزة لم يقتل بأيدي اجليش وهو من ذهب الى املساكن واهله 

لم يسألوا عنه مع االسف ووصل الى املستشفى مجهول الهوية ولم 

ميثل بجثمانه. مدينة السويداء بدورها شهدت مسيرات سيارة تؤيد 
قائد الوطن، وجابت شوارع السويداء. الى ذلك، قال احملامي لورانس 

قانوني: اصدار الرئيس مرسوم العفو كان جريئا وقويا وعطوفا ألنه دعا 
باملرتكزات الى احملبة ألنه علق على اسقاط احلق الشخصي، وكان جريئا 
ألنه استهدف بعض القيادات السياسية التي عانت سورية منها، والرئيس 

االسد حقيقة صنع التاريخ. وبالعودة الى االوضاع على االرض، حيث 
خرج من جامعة احلسن في حي امليدان بدمشق ما يقارب الثالثني شابا 

حملوا العلم السوري ونادوا للشهيد وتفرقوا مباشرة، لكن الشيخ 
عبداهلل من امليدان قال انهم ليسوا من امليدان ال أعلم من اين جاءوا، 

وقال ان خمسة عشر منهم جاءوا من جسر الشعور ليصلوا هنا، وعندما 
قلت لهم ملاذا ال تصلون في بلدكم قالوا جئنا مع اصدقاء لنا جتمعنا 

عبر الـ »فيس بوك«، ونحن نرتدي قمصانا لونها ازرق كي نستطيع 
معرفة بعضنا البعض من خاللها، فقال له الشيخ اننا ال نرحب بكم، كفى 
خرابا، هذا ليس اسالما، الوطن للجميع. وفي حي القدم في دمشق ايضا 

جتمع عشرون مراهقا خرجوا من اجلامعة وبدأوا بتكسير السيارات 
ورمي الناس باحلجارة. ومن مدينة حلب كان هناك من يوزع الورود 
على املصلني، وخرجت مسيرة مؤيدة للرئيس بشار االسد. اما الرقة 
فلم تشهد اي حترك بل شهدت مسيرة تأييد للرئيس ودعوا ملسيرة 

مليونية وفاء لقائد الوطن. وفي دير الزور جتمع العشرات من الشبان 
من حي الثورة بعد الصالة من جامع القباء ولم يحصل اي اعتداء بينهم 

وبني عناصر االمن وبالقرب من دوار غسان عبود اطلقوا النار باجتاه 
عناصر االمن دون اي اصابات. وفي امليادين، خرج عدد من املتظاهرين 
من اجلوامع باجتاه الساحة وانفضوا. اما في حمص، فقد شهد حي باب 

السباع واملريجة والبياضة وباب عمر جتمعات بناء على دعوة الداعية 
العرعور بأن يبقوا يخرجوا ويكبروا من اجل ان تفتح االرض وتبتلع 

الطوائف التي ال يريدونها. ولم تشهد طرطوس وريفها اي نوع من 
التظاهر بل شهدت مسيرات تأييد للرئيس. كما لم تشهد حماة وريفها 

اي نوع من التظاهرات.
دمشق ـ هدى العبود وبروين إبراهيم  ٭

قالت صحيفة الوطن السورية 
املقربة من النظام ان مؤمتر 

املعارضة السورية في 
تركيا شهد عراكا باأليدي 

بني املجتمعني واتهامات 
باالندساس وانسحاب عدد 
من املشاركني في املؤمتر. 
واتهمت الصحيفة غسان 

عبود صاحب قناة اورينت 
وثالثة من رجال األعمال 

السوريني املقيمني في اخلارج 
بتمويل هذا املؤمتر. وقالت 

الصحيفة ان هناك انقسامات 
حادة بني احلضور الذين لم 

يتجاوز عددهم 250 شخصا، 
في مؤمتر لم يكن له اي 

هدف سوى جذب عدسات 
االعالم. وفي السياق ذاته، 
توجه اكثر من 400 شاب 

وشابة سوريني يؤازرهم عدد 
كبير من املواطنني االتراك 

الى مقر إقامة املؤمتر مرددين 
شعارات مؤيدة للقيادة 
السورية، في حني ردد 

األتراك »تركي سوري واحد«.

في ظل االحتجاجات الشعبية 
التي تشهدها سورية، لم تتردد 

رويدا عطية في التعبير عن 
موقفها السياسي بصراحة. 

أعلنت والءها للرئيس السوري 
بشار األسد ومساندتها 

للنظام احلاكم، مؤكدة ان ما 
يحصل في بالدها »كما في 

باقي الدول العربية هو نتيجة 
اياد خارجية« بحسب موقع 
األخبار اللبنانية. وقالت في 
أكثر من مقابلة انها واثقة ان 
الرئيس السوري قادر على 
العبور بسورية الى شاطئ 

األمان. وأضافت صاحبة »بال 
حب« انها تتابع حياتها الفنية 

والشخصية على نحو طبيعي 
ألن ما يحصل في سورية 

سينتهي حتما و»البد ملشروع 
الفتنة ان يفشل في النهاية«.

أنقرة تضع »العقيدة العلوية« مقررًا دراسيًا العام املقبل
وارتفاع املؤيدين النضمام تركيا إلى أوروبا

أنق����رة � وكاالت: صرحت 
وزيرة التعليم التركي نعمت 
انه قد تقرر  تشوبوكتش����و 
من العام املقبل تدريس مادة 
»العقي����دة العلوي����ة« مقررا 
اختياري����ا اعتبارا من الصف 
الرابع االبتدائي، كما انه سيتم 
تعديل كت����اب مادة »األخالق 
والتربية« ليشمل بداخله الفكر 
العلوي، وسيتم ادراجه حتت 
عنوان التيارات الصوفية في 
اإلسالم، بحسب موقع العالم 

التركي.
وأوضحت الوزيرة ان هذا 
القرار يأتي متاشيا مع سياسة 
حكومة العدالة والتنمية في 
التي  العلويني  االنفتاح على 
بدأتها في يونيو 2009 وأكدتها 

مرة أخرى في يناير 2010.
وأعلنت الوزيرة ان كتاب 
»العقيدة العلوية« سيستمد 
معلومات����ه ومص����ادره من 
تقارير املجلس العلوي، التي 
مت اعدادها في الفترة األخيرة، 
ومت تقدميها الى رئيس الوزراء 

التركي.
م����ن جهة أخرى، كش����ف 
اس����تطالع لل����رأي العام عن 
ارتف����اع كبي����ر في نس����بة 
األت����راك املؤيدين  املواطنني 
النضمام بالدهم إلى عضوية 
االحتاد األوروبي رغم تباطؤ 
املفاوضات بس����بب املشكلة 

القبرصية.
وأظهرت نتائج االستطالع، 
الذي أجراه وقف الدراس����ات 
السياسية واالقتصادية التركي 
»تسيف«، والتي نشرت أمس 
ارتفاع نسبة األتراك املؤيدين 
لعضوية االحت����اد األوروبي 
لتص����ل إل����ى 69%، في وقت 
تتصاعد فيه النقاشات حول 
تغير محور السياسة اخلارجية 

لتركيا صوب الشرق.
وأوضح االستطالع أن أكبر 
شريحة داعمة لعضوية تركيا 
في االحتاد هم سكان جنوب 
شرق األناضول »األكراد« حيث 

تصل نسبتهم إلى %91.
الى أن  وأشار االستطالع 

نسبة 65% من األتراك يدعمون 
السياسة اخلارجية للحكومة، 
مقابل 22% يرون أن احلكومة 
فاشلة في سياستها اخلارجية 
املفاوضات بني  بسبب تعثر 
تركي����ا واالحت����اد األوروبي، 
والتوت����ر ف����ي العالقات مع 

إسرائيل.
وأرجع االس����تطالع تأييد 
األت����راك عضوية  22% م����ن 
بالدهم في االحتاد األوروبي 
إلى أنها ستفسح املجال لهم 
للسفر دون تأشيرات أو على 
األقل تسهيالت في احلصول 
عليها، بينما يدعمها 21% بسبب 

املصالح االقتصادية.
الى  وأش����ار االس����تطالع 
معارضة 21% لعضوية تركيا 
ألنها في نظرهم دولة قوية مبا 
الكفاية، ومعارضة %10  فيه 
بسبب تباين القيم األخالقية 
ب����ني تركيا ودول  والثقافية 

االحتاد.
في غضون ذل����ك، ذكرت 
وكال����ة انب����اء األناضول ان 

محكمة تركي����ة وجهت امس 
اتهامات ألربع����ة ضباط في 
التورط  اجليش على خلفية 
في مخطط مفترض لقلب نظام 

احلكم عام 2003.
 وقال����ت الوكال����ة ان من 
بني املعتقلني جنراال برئاسة 
األكادميية اجلوية العسكرية، 
وقد جاء اعتقاله بعد حتقيقات 
مطول����ة ومن املفت����رض ان 
ميث����ل للمحاكم����ة ملواجهة 
اتهامات »بالسعي لقلب نظام 

احلكم«.
وأمرت احملكمة باالفراج عن 

أربعة متهمني آخرين.
وبهذا يصل عدد املعتقلني 
الى اثني عش����ر عسكريا في 
اطار التحقي����ق الذي جتريه 

النيابة.
ويتعلق التحقيق مبخطط 
مفت����رض مت االع����داد له عام 
2003 بع����د وص����ول حزب 
العدالة والتنمية، ذي اجلذور 
االس����المية، الى السلطة عام 

.2002

مسيرات في األردن تطالب بطرد سفير إسرائيل 
وبإسقاط حكومة البخيت ومحاربة الفساد

اإلسرائيلية غرب عمان.
وهتف املش���اركون »الشعب 
يريد إس���قاط البخي���ت )رئيس 
ال���وزراء معروف(« و»الش���عب 
يريد محاربة الفساد« و»الشعب 
يري���د إصالح النظ���ام« ورفعوا 
الفتات كتب عليها »اين اإلصالح 
والتغيير لترحل احلكومة التي ال 

متلك اإلرادة والقرار«.
واعتصم املئات من الشباب أمام 
مسجد الكالوتي في منطقة الرابية 
بالقرب من السفارة اإلسرائيلية 
للمشاركة مبسيرة باجتاه السفارة 
ودعا للمس���يرة جتمع ش���باب 
15 ماي���و على موق���ع التواصل 
االجتماعي )فيس بوك(. وأحرق 
العلم اإلس���رائيلي  املعتصمون 
بالساحة املقابلة للمسجد وهتفوا 
»ال سفارة صهيونية على أرض 
أردنية«. كما شهدت مدن جنوب 
األردن في الطفيلة والكرك مسيرات 
نفذت حتت شعار »جمعة احلقيقة« 
دعا إليها القوى الشبابية في هذه 
املناطق طالبت بسقوط حكومة 

معروف البخيت.

صهيونية على ارض أردنية« كما 
رفع املشاركون الفتات تؤكد على 
حق العودة للفلسطينيني وترفض 
الوطن البدي���ل. ويرتبط األردن 
مبعاهدة سالم موقعة مع إسرائيل 
منذ عام 1994. وردد املشاركون 
هتاف »الش���عب يريد إس���قاط 
معاهدة وادي عربة، و»الش���عب 
يريد تطهير الرابية« في إش���ارة 
إلى املنطقة التي توجد بها السفارة 

عمان � يو.بي.آي: شهدت العديد 
من املدن األردنية أمس مسيرات 
خرجت بعد صالة اجلمعة وكان 
املطلب الرئيسي للمشاركني فيها 
إقالة حكومة رئيس الوزراء معروف 
البخيت. وانطلقت من أمام املسجد 
احلس���يني ف���ي العاصمة عمان 
مس���يرة نظمتها جلنة التنسيق 
العليا ألحزاب املعارضة )7 أحزاب( 
مبناسبة مرور 44 عاما على حرب 
عام 1967 التي احتلت إس���رائيل 
خاللها صحراء سيناء واجلوالن 
الس���وري والضفة الغربية التي 

كانت تتبع األردن إداريا.
وش���ارك في املسيرة ما يزيد 
على ألفي ش���خص من احلزبيني 
والنقابي���ني وقيادات من احلركة 
اإلسالمية. رفع املشاركون وسط 
تواجد امني كبير وإغالق للشوارع 
الرئيسية املؤيدة ملنطقة املسجد 
احلسيني، الفتات تندد بإسرائيل 
الس���الم األردني���ة  ومبعاه���دة 
اإلس���رائيلية وتطالب بإلغائها 
وتطالب بطرد السفير االسرائيلي. 
ومن ه���ذه الالفتات »ال س���فارة 

متظاهرون يحرقون العلم االسرائيلي في عمان  )رويترز(

فرنسا ال ترى 
»تطبيقًا« للعفو بل 
تفاقمًا للقمع وتركيا 
ال تتدخل في شؤون 

سورية

رويدا عطية


