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انفجار محطة نووية يابانية

تظاهرات في عدة مدن سورية وسقوط قتلى وجرحى

أول استفتاء في مصر بعد تنحية مبارك

»فتح« و»حماس« توقعان اتفاق المصالحة

ازداد  األولى في فوكوشيما  النووية  المحطة  األول من  المفاعل  انفجار في  ] مع وقوع 
مقتل  إلى  أدى  ما  تسونامي  أعقبه  الذي  العنيف  الزلزال  غداة  اليابان  في  الكارثة  حجم 

وفقدان نحو 1800 شخص.

وجرح  اشخاص  اربعة  مقتل  عن  سورية  مدن  في  اندلعت  التي  التظاهرات  اسفرت   [
المئات على ايدي قوات االمن السورية في مدينة درعا جنوب دمشق، وفق مصادر حقوقية.

] أجرت مصر في 20 مارس/آذار أول استفتاء منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.وأعلن 
رئيس اللجنة القضائية المصرية العليا المشرفة على االستفتاء على التعديالت الدستورية 
محمد عطية أن 77.2 في المئة من المقترعين أّيدوا هذه التعديالت بينما رفضها 22.2 في المئة.

] وقعت حركتا »فتح« و»حماس« في القاهرة اتفاقاً للمصالحة بينهما بوساطة مصرية، 
وعّمت الفرحة بتوقيع اتفاق المصالحة، بين الفلسطينيين فيما اعتبره رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو »ضربة قاسية للسالم«. والقى االتفاق انتقاداً من جانب الدول الغربية.

التحالف الدولي يقصف جوًا وبحرًا أهدافًا في ليبيا

أميركا تقتل  أسامة بن الدن في باكستان

] بدأ التحالف الدولي تدخله العسكري في ليبيا فقصف اهدافا في 
ليبيا جوا وبحرا لوقف القمع الدموي للثورة على نظام العقيد معمر 
القذافي. واعلن االميرال االميركي وليام غورتني في تصريح صحافي 
نوع  من  صواريخ   110 اطلقت  والبريطانية  االميركية  القوات  ان 

توماهوك من سفن وغواصات واصابت اكثر من 20 هدفاً.
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سورية تنهي حال الطوارئ
ومحتجون يتحدون حظر التظاهر

] أعلنت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( أن مجلس الوزراء أقر مشاريع مراسيم 
تشريعية تقضي بإلغاء حال الطوارئ في البالد وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم 

حق التظاهر السلمي.
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أوباما يحدد الرؤية 
األميركية للربيع العربي

خطاب  في  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  أعلن   [
تعصف  التي  الثورات  من  االميركية  لرؤية  التاريخي 
التي  الشعبية  باالنتفاضات  وأشاد  العربي.  بالعالم 
تجتاح الشرق األوسط ووصفها بأنها »فرصة تاريخية«، 
وقال إن »مستقبلنا مرتبط بمستقبل المنطقة التي تشهد 

اآلن اضطرابات لم يسبق لها مثيل«.
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المتحدة على لسان رئيسها باراك أوباما مقتل  ] أعلنت الواليات 
زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة بن الدن. وتمكنت أميركا بعد 10 أعوام 
قرب  باكستانية  مدينة  في  الدن  بن  مخبأ  تحديد  من  الجهود،  من 
أن تعقب عمالء  بعد  مقتله، وذلك  إلى  أدت  بغارة  آباد وقامت  إسالم 

االستخبارات األميركية مرساالً كان محل ثقة لدى بن الدن.


