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نيويوركـ  أ.ش.أ: أكدت مفوضية شــــؤون الالجئني امس االول أن عدد 
النازحــــني األيفواريني قد جتاوز ٧ آالف حتى اآلن نتيجة عدم اســــتقرار 
األوضاع السياسية في البالد. وقال املفوض األعلى لشؤون الالجئني أنطونيو 
جوتيريش إن نصف النازحني قد هربوا إلى ليبريا، في حني بقي ٣٥ ألف 
شخص نازحني في غرب كوت ديفوار. وحذر من أن تزايد أعداد الالجئني 
االيفواريني الباحثني عن األمان في البلدان املجاورة قد يؤثر ســــلبا على 

املنطقة خاصة على ليبيريا التي مازالت تتعافى من حربها األهلية.

نيودلهي ـ د.ب.أ: عقب شهور من تبادل االتهامات، قررت اجلارتان 
النوويتان الهند وباكستان استئناف املباحثات في خطوة مفاجئة قد 

تخفف في نهاية املطاف التوترات في شبه القارة املضطربة.
فقد فوجئ احملللون السياسيون في عاصمتي البلدين بإعالن أمس 
األول، حيث جاء بعد أيام فقط من تقارير ذكرت أن اجتماعا بني وزيري 
خارجية البلدين نيروباما راو وسلمان بشير قد فشل في االتفاق على 

خريطة طريق الستئناف مباحثات السالم.

طريق شاق أمام باكستان والهند للتغلب على ٦ عقود من العداءمخاوف أممية من نزوح جماعي للسكان في كوت ديفوار

مسيرات مليونية في ذكرى «الثورة» ونجاد يبشر بمنطقة خالية من أميركا وإسرائيل!
طهران ـ وكاالت: شهدت طهران وباقي املدن اإليرانية 
أمس مسيرات مليونية في العاصمة طهران وجميع املدن 
اإليرانية فــــي الذكرى الثانية والثالثني النتصار الثورة 

اإلسالمية.
وفي العاصمة نظم مئات اآلالف مسيرات من مناطق 
مختلفة باجتاه ميدان أزادي بينما كانوا يحملون العلم 
اإليرانــــي وصور الزعيم األعلى الراحل اإليراني آية اهللا 

روح اهللا خميني وخليفته آية اهللا علي خامنئي.
وبثت جميع قنوات التلفزيون الرســــمي على الهواء 
مباشــــرة لقطات للمظاهرات مبناســــبة انتصار الثورة 

اإلسالمية ونهاية امللكية.
وهتف املتظاهرون «املوت إلسرائيل» و«املوت ألميركا» 
ـ وهمــــا عدوا إيران اللدودان ـ وأعربوا أيضا عن دعمهم 
للمتظاهرين في مصر. إذ يشبه املسؤولون اإليرانيون 
التطورات في مصر مبا كانت قبل الثورة اإلسالمية. بينما 
أعربت املعارضة اإليرانية أيضا عن رغبتها في استخدام 
االحتجاجات في القاهرة كذريعة لتنظيم مظاهرتها اخلاصة 

يوم االثنني املقبل تضامنا مع الشعب املصري.
لكــــن احلكومة والهيئــــة القضائيــــة رفضتا اخلطة 
قائلتني إن املعارضة ميكــــن أن تعرب عن تضامنها في 

املظاهرات.
وذكر مراقبون أنهم يعتقــــدون أن املعارضة تتوقع 
الرفض لكن هدفها الرئيسي وراء خطة املسيرة هو إظهار 
أنه على الرغم من أن إيران تؤيد املتظاهرين املصريني إال 

أن املؤسسة لن متنح شعبها احلق في التظاهر.

اإلقامة الجبرية

وفي عشية مسيرات ذكرى الثورة اإلسالمية اعتقلت 
احلكومة العديد من املعارضني من بينهم وزير الشؤون 
االجتماعية الســــابق في عهد الرئيس اإلصالحي محمد 

خامتي وفقا ملواقع املعارضة االلكترونية.
وذكرت املواقع االلكترونية أيضا أن الزعيم املعارض 
مهدي كروبي خضع إلقامة جبرية ملنعه وفقا لتقارير من 

تنظيم أي مظاهرات مبناسبة ذكرى الثورة اإلسالمية.
من جهته، أكد الرئيس اإليراني محمود احمدي جناد 
في خطاب في الذكرى الـ ٣٢ النتصار الثورة اإلسالمية 
أمس، ان الشرق األوسط «سيتخلص قريبا من الواليات 

املتحدة وإسرائيل».
وقال احمدي جناد «قريبا سنرى شرقا أوسط جديد 
بــــدون األميركيني وبدون النظــــام الصهيوني وال مكان 

لقوى االستكبار فيه».
واضاف «أقول للشعوب والشباب في الدول العربية 
واإلسالمية وخصوصا املصريني كونوا متيقظني، فمن حقكم 

ان تكونوا أحرارا وان تختاروا حكومتكم وقادتكم».
وتابع احمدي جناد ان «املستكبرين في نهاية الطريق»، 
قبل ان يتوجه الى األميركيني والغربيني قائال: «اذا أردمت 
ان تثق فيكم الشــــعوب كفوا عن التدخل في شــــؤونها 
وخصوصا في مصر وتونــــس. ثم خلصوا املنطقة من 

النظام الصهيوني».
وألقى أحمدي جناد خطابه أمام حشد هائل في ساحة 

ازادي (احلرية) في وسط طهران.
وردد احلشــــد هتافات دعم لثورتــــي مصر وتونس 
وشــــعاريهما التقليديــــني «املــــوت الميــــركا» و«املوت 

إلسرائيل».

المهدي يقود الثورة

وكان احمــــدي جناد أكد في وقت ســــابق في حديث 
نشــــره املوقع االلكتروني للتلفزيون احلكومي ان ثورة 
الشعب في كل من تونس ومصر نتيجة للثورة اإليرانية 

عام ١٩٧٩.

وقال «رسالة الثورة االسالمية مت نقلها طوال السنوات 
الـ ٣٢ االخيرة الى العالم وقد استفاقت النفوس والقلوب 

اآلن».
واضاف ان «هذا احلدث مرده الى ثورة األمة اإليرانية 
ثمة حركة ضخمة تقوم من أعماق البشرية وبعون اهللا 
ســــتغير كل املعادالت الظاملة في العالم لصالح العدالة 

والشعوب».
وأعطى الرئيس االيراني ابعادا دينية لتحليله للوضع 

في الشرق األوسط.
وقال ان «التحرك االخير بدأ. اننا في وسط ثورة عاملية 

يقودها» االمام املهدي وهو االمام الـ ١٢ واألخير بالنسبة 
للشيعة. واضاف «صحوة ضخمة حتصل وميكن رؤية 

يد االمام» املهدي فيها.

إنسان فضائي

من جهة أخرى، قال الرئيس اإليراني إن بالده سترسل 
أول إيراني إلى الفضاء باســــتخدام أجهزة إطالق محلية 

بحلول عام ٢٠٢٢.
وقال للحشود: «اليوم يعمل العلماء اإليرانيون في جميع 
املجاالت العلمية بينها الفضاء. إنهم يصنعون منصات إطالق 
وقواعد إطالق، وأنواعا مختلفة من األقمار االصطناعية 

ومراكز أرضية إلدارة األقمار االصطناعية».
وأضاف ان إيران سترسل مخلوقات حية للفضاء عام 

٢٠١١ أو أوائل عام ٢٠١٢.

االنصهار النووي

في ســــياق آخر، أكدت طهران أمس أنها باتت تتحكم 
بتكنولوجيا االنصهار النووي وذلك في بيان نشــــرته 
املنظمــــة اإليرانية للطاقة الذرية عشــــية الذكرى الـ ٣٢ 

للثورة اإلسالمية.
وقال البيان ان «أبحاثا مهمة في مجال االنصهار النووي 
أجريت بنجاح اعتمادا على تكنولوجيا االندماج بطريقة 

القصور النووي باستخدام الليزر».
وأوضح انه «مت صنع آلة إلطالق فيضات الليزر إلحداث 
االنصهار النووي في كلية العلوم والتكنولوجيا النووية 
التابعة للمنظمة اإليرانية للطاقة الذرية»، لكنه لم يذكر 

صراحة انه مت إجراء جتربة انصهار نووي ناجحة.
واكد البيان «بصناعة هــــذه اآللة باتت ايران الدولة 
السادســــة التي متلك هــــذه التكنولوجيــــا» الى جانب 
«الواليات املتحدة واليابان وفرنســــا واستراليا وكوريا 

اجلنوبية».
ويعتبر االنصهار النووي بطريقة االندماج حال بديال 
لالنشطار النووي الذي ينتج نفايات مشعة تدوم آالف 
األعوام، وذلك إلنتاج الكهربــــاء. لكن هذه التكنولوجيا 

مازالت بعيدة عن تطبيقها بصورة مجدية صناعيا.
واجتمعت اليابان والصني وكوريا اجلنوبية والواليات 
املتحدة وروسيا واالحتاد األوروبي والهند لتطوير مفاعل 
جتريبــــي إلجراء مثل هذه التجارب في جنوب فرنســــا 
في إطار مشروع مشترك بكلفة أكثر من ١٢ مليار يورو 

على ٣٠ عاما.

فرض اإلقامة الجبرية على كروبي.. والرئيس اإليراني يعد بإرسال رواد فضاء ٢٠٢٢

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد مخاطبا اجلماهير احملتشدة في ساحة أزاد في ذكرى الثورة اإلسالمية أمس             (أ.پ)

امللكة رانيا

الديوان الملكي األردني ينفي االتهامات «الملفقة» للملكة رانيا
الملياردير األميركي ترامب يفكر بجديةلوح بإجراءات قانونية ضد مطلقيها

في خوض انتخابات الرئاسة األميركية

«قاعدي» منشق ينظم تظاهرة 
بمدينة زنجبار بجنوب اليمن

طباخ سابق لبن الدن سيرحل 
إلى السودان في يوليو ٢٠١٢

ــس االول ان  ــاد مصدر قضائي ام ــنطن ـ أ.ف.پ: اف واش
ــجني في غوانتانامو  ــي (٥٠ عاما) وهو اول س ابراهيم القوص
يحاكم امام محكمة عسكرية استثنائية في عهد اوباما سيرحل 
ــري ابرم مع  ــودان مبوجب اتفاق س ــي يوليو ٢٠١٢ الى الس ف

الپنتاغون.
وفي قرار مقتضب وقعه رئيس احملاكم العسكرية االستثنائية 
في غوانتانامو بروس مكدونالد اوضحت للمرة االولى شروط 
ــف الفائت بني القوصي  ــاق االقرار بالذنب املبرم في الصي اتف

والپنتاغون.
واوضح مكدونالد «يعلق تنفيذ احلكم بعد مرور عامني على 

٧ يوليو ٢٠١٠».
وحكم على القوصي مبوجب محاكمة تخضع للقانون العرفي 
االميركي في اغسطس الفائت بالسجن ١٤ عاما امام جلنة قضاة 
ــروط االتفاق ومن دون  ــيئا عن ش ــكريني لم تكن تعلم ش عس

اعتبار ثماني سنوات ونصف السنة امضاها في غوانتانامو.
ــة وبتقدمي الدعم  ــي بالذنب في مؤامرة ارهابي واقر القوص
ــخصي  ــائق وحارس ش املادي لالرهاب حيث خدم كطباخ وس

السامة بن الدن.
ــددة هو احد ثالثة من  والقوصي احملتجز حتت مراقبة مش
ــجناء غوانتانامو من اصل ١٧٢ ادينوا امام محكمة عسكرية  س

استثنائية.

واشنطنـ  أ.ش.أ: أعلن دونالد ترامب امبراطور 
جتارة العقارات األميركي املعروف انه يفكر بشكل 
جاد في خوض انتخابات الرئاســـة األميركية 

القادمة.
ونقلت شبكة «سي.ان.ان» االخبارية األميركية 
الليلـــة قبل املاضية عن ترامب قوله «ان قراره 
النهائي بهذا الصدد سوف يصدر خالل النصف 

االول من العام احلالي».
وقال ترامـــب «ان الواليـــات املتحدة فقدت 
احترام العالم، وانا أفكر بشكل جاد في خوض 

سباق انتخابات الرئاســـة القادم وقراري بهذا 
الصدد ســـوف يصدر قبيل حلول شهر يونيو 
املقبل» وتابع ترامب يقـــــــول «انا أحـــب هذا 
البلد وأكره ما حـــدث له من فقدانه لالحـــترام 
على مستوى العالم لدرجة انه اصبح اضحوكة 

للعالم بأسره».
وقال ترامب «لو قدر لنا الفوز في انتخابات 
الرئاسة األميركية، فسوف نعيد النظر في سياسة 
الواليات املتحدة اخلارجية خاصة عالقاتها مع 

الصني «التي وصفها بأنها عدو لبالده».

صنعــــاء ـ يو.بي.آي: نظم 
اجلهادي املنشــــق عن تنظيم 
القاعدة طــــارق الفضلي أمس 
تظاهرة مبدينة زجنبار عاصمة 
محافظة أبني جنوب اليمن، طالب 
خاللها املتظاهرون من أتباعه 
مبا أسموه «فك االرتباط» عن 

الدولة املركزية في الشمال.
وقال مصــــدر ميني مطلع 
انطلقت التظاهرة في شوارع 
مدينة زجنبــــار أمس يتقدمها 
الفضلــــي، وحمل املتظاهرون 
اعالم دولة اجلنوب الســــابقة 
التي كانت مستقلة حتى عام 

.١٩٩٠
املتظاهــــرون هتافات  ورد 
معادية لدولة الوحدة اليمنية 
التــــي أقيمــــت فــــي ٢٢ مايو 
١٩٩٠ وطالبوا باالنفصال عن 
الشمال واقامة دولة في جنوب 

اليمن.
واضاف املصدر انه لم يتخلل 
املظاهــــرة أي مواجهــــات مع 
رجال الشرطة رغم التعزيزات 
العسكرية في مدينة زجنبار 
التي شهدت مواجهات في يوليو 
قبل املاضي أدت إلى وقوع قتلى 

وجرحى.
وكان األمــــني العام للحزب 
اليمني د.ياسني  االشــــتراكي 
سعيد نعمان قال أمس األول 
في تصريح «ان بعض القيادات 
التي يعتقد أنها محسوبة على 
احلراك اجلنوبي هم من العناصر 
التابعة للنظام في اليمن» في 

إشارة الى الفضلي.
وكان الفضلــــي قياديا في 
«احلراك اجلنوبي» لكنه أعلن 
األســــبوع املاضي تخليه عن 
احلراك وقام بإحراق اعالم دولة 
السابقة بحجة  اليمن  جنوب 

انهم اشتراكيون وأحرق أعالم 
اليمن احلالي، وتوعد بإنشاء 

دولة في اجلنوب.
ويرتبط الفضلي الذي ينحدر 
من أسرة سالطيني حكمت ابني 
قبل قيام دولة اجلنوب بعالقة 
مصاهــــرة مع احد كبار القادة 

العسكريني في اليمن واألخ غير 
الشقيق للرئيس اليمني على 
محسن صالح األحمر ويحمل 
رتبه عسكرية شرفية أعطيت 
له عندما كان احد قيادات اجلهاد 
في اليمــــن خالل حرب صيف 

عام ١٩٩٤.

«فتح» تشن حربًا إلكترونية على حماس
ودعوات على «الفيس بوك» للثورة في غزة

غزةـ  يو.بي.أي: يشهد قطاع غزة حالة 
من الترقب بعد دعوات أطلقت على مواقع 
الفيس بوك ومنتديات تابعة حلركة فتح 
للمشاركة في تظاهرات وثورة ضد حكم 

حركة حماس في قطاع غزة.
وأطلق نشـــطاء موقعا باسم «ثورة 
الكرامة» إلى جانب عـــدة صفحات على 
الفيس بوك ومنتديات حركة فتح حرضت 
الفلسطينيني على اخلروج في مظاهرات 
في أرجـــاء قطاع غـــزة من أجـــل إنهاء 

االنقسام.
وفيما حرصت بعض املواقع واملشاركات 
على إظهار أن هذه الدعوات تنطلق إلنهاء 
االنقسام حتت شعار «الشعب يريد إنهاء 
االنقســـام» جاءت مشاركات أخرى تدعو 

إلنهاء ما وصف بـ «انقالب حماس».
وقالت إحدى الصفحات الداعية للثورة 
«سيقوم شـــباب قطاع غزة بعمل عظيم 
سيغير وجه التاريخ استلهاما لثورة تونس 

اخلضراء ومصر الفراعنة».
واضافت «نقـــول ان هذه هي ثورتنا 
الشـــعبية االكبر في التاريـــخ بعد يوم 
االنقسام االسود» في إشارة إلى سيطرة 
حماس علـــى القطاع منتصف ٢٠٠٧ بعد 

اشتباكات دامية مع عناصر حركة فتح.

وشددت على ان «ال تراجع حتى حتقيق 
األهداف وأهمها إنهاء االنقســـام فورا وال 

عنف وال تخريب
وال أجنـــدات دوليـــة او إقليميـــة او 

حزبية».
واكدت ان هذه الثورة لن تسكتها طلقات 
الرصاص وال القمع الوحشي فهي ثورة حتى 

النصر وهي ثورة شعبية خالصة».
ووضع على إحدى الصفحات صورة 
من أحد املشاركني لرئيس احلكومة املقالة 
إسماعيل هنية وكتب عليها «ارحل» على 
غرار مطالبة الشبان املصريني من الرئيس 

حسني مبارك.
وقـــال مصـــدر فـــي حركة فتـــح إن 
عـــددا من كوادر وأعضـــاء احلركة جرى 
استدعاؤهم وحتذيرهم من املشاركة في أية 
احتجاجات فيما صودرت أجهزة حاسوب 
خاصة ببعضهم بعدما اتهموا بالترويج 

للثورة.
وســـبق أن أعلنت حركة فتح تأييدها 
رسميا للثورة ضد حماس في غزة وحث 
املركزيـــة للحركة توفيق  اللجنة  عضو 
الطيراوي الفلســـطينيني في قطاع غزة 
على «الثورة ضد الظلم والقمع املمارس 
ضدهم من قبل حكومة حماس وضد كبت 

احلريات وضد الدكتاتورية وسياسة القمع 
والظلم».

وقـــال الطيراوي فـــي تصريح نقلته 
وكالة معا احمللية «لقد دعوتهم (جماهير 
غزة) سابقا وقبل شهور وفي عدة مقابالت 
صحافية أجريت معي إلى العصيان املدني 
وها أنا أجدد الدعوة» متسائال «كيف نقبل 
أن نعيش في ظل اســـتبداد حمســـاوي 

فلسطيني؟».
من جانبها قللت احلكومة املقالة التي 
تديرهـــا حركـــة حماس مـــن أهمية هذه 

الدعوات.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب 
الغصني «ما حصل في غزة (يونيو)٢٠٠٧ 
«كان ثورة على الفاسدين أمثاله (الطيراوي)» 
مشددا على أن «الثورة ال توجه بتصريحات 

خونة وعمالء لالحتالل».
بدوره قال الناطق باسم الشرطة في غزة 
إن «مقومات الثورة في غزة غير موجودة» 
مضيفـــا أن «األجهـــزة األمنية في غزة ال 
تتوقع خروج مســـيرات في شوارع غزة 

تندد باحلكومة».
وقال «الشعب في غزة غير مكبوت وال 
مظلوم وحاالت التقصير التي حتدث في 
غزة فردية وليست ممنهجة» معتبرا أنه 

«إذا أراد الشـــعب أن يخرج في مسيرات 
فإنه سيخرج ملناصرة حركة حماس وليس 
ملناوأتها». وقال القيادي في احلركة صالح 
البردويل في تصريح «غزة التي تعيش 
مع أبنائها في قمة العزة والكرامة بعدما 
اســـتطاعت أن تنهي الفلتـــان والفوضى 
والتعـــاون األمني مع االحتالل لن يهزها 

تصريحات أمثال الطيراوي».
من جهتها اعتبرت حركة «فتح» اقدام 
مليشـــيا «حماس» املسلحة على اقتحام 
مكتب النائب د.نبيل شـــعث اعتداء على 
القانون وانتهاكا للحصانة البرملانية التي 

يتمتع بها النائب املنتخب.
وقال احمد عساف املتحدث باسم حركة 
«فتح» ـ في تصريح صدر عن مفوضية 
االعـــالم والثقافة امـــس االول ـ «ان هذه 
اجلرمية اجلديدة ضد نائب منتخب وقائد 
في حركة التحرير الوطني الفلســـطيني 
فتح تعبر عن الفلتـــان االمني في قطاع 
غزة الذي يشهد يوميا انتهاكات حلقوق 
املواطنني واعتداءات على احلريات العامة 
وآخرها االعتداء على مكتب النائب القائد 
د.نبيل شعث والســـطو على محتوياته 
من اجهزة كمبيوتر وملفات واوراق تهم 

املواطنني والناخبني».

عواصمـ  سي.ان.ان: أصدر الديوان امللكي األردني بيانا 
شــــديد اللهجة، رد فيه على االتهامات املساقة بحق امللكة 
رانيا، قرينة امللــــك عبداهللا الثاني، والتي جاءت في بيان 
وجهته شــــخصيات أردنية وعــــادت وكاالت أنباء عاملية 
ورددت مضمونه الذي يتهم عائلة امللكة بالفساد اإلداري 
واملالي، فنفي بشكل حازم تلك االتهامات، ولوح بإجراءات 

قانونية ضد مطلقيها.
وأشار البيان الى ما نشر على مواقع الكترونية أردنية 
وأعادت وكالة األنباء الفرنســــية عبــــر مكتبها في األردن 
نشر «تقريرين إخباريني»، معتبرا أنهما «تضمنا اتهامات 
خطيرة، ملفقة وال أساس لها من الصحة ضد جاللة امللكة 

رانيا العبداهللا وعائلة جاللتها، عائلة الياسني».
وذكر البيان ان هذه التقارير «اعتمدت بشكل كبير على 
بيان كان أصدره ٣٦ شــــخصا أردنيا قدمتهم الوكالة على 
أنهم كبار شيوخ العشائر، موحية بأنهم ميثلون العشائر 
األردنية»، ودعــــا البيان مكتب الوكالة في األردن لتقصي 
احلقيقة، ألن «األشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة 
وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، وال ميثلون عشرات 
اآلالف من أبناء هذه العشائر العريقة، التي لطاملا كرست 

نفسها ملا فيه خير اململكة األردنية الهاشمية».
واعتبر البيان أن ما جاء في التقارير «اتهامات خطيرة 
عاريــــة متاما عن الصحة ضد جاللة امللكة رانيا العبداهللا 
وعائلة الياسني»، ودعا كل من يرغب إلى مراجعة السجالت 
العقاريــــة العلنية للتأكد من عــــدم صحة ما ذكر عن نقل 
أراض ومزارع عامة مللكية عائلة الياسني، وكذلك مراجعة 

رئيس وكالة الصحافة الفرنسية برسالة شجبت فيها «هذه 
االتهامات الباطلة واحملرضة ضد جاللة امللكة رانيا العبداهللا»، 
وأبلغت الوكالــــة باعتراض عمان على بث تقارير «مبنية 

على شائعات وأقاويل، وال تسند إلى أي حقائق».
كما اعترض الديوان امللكي على عدم قيام مكتب الوكالة 
في االردن تقصي احلقائق حــــول «االتهامات واالدعاءات 
الباطلة التي أوردتها في تقاريرها»، وأبلغ وكالة الصحافة 
الفرنسية «احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد 

الوكالة، وضد السيدة رندة حبيب».
وكانت شخصيات عشائرية أردنية قد وجهت انتقادا غير 
مسبوق للعائلة املالكة في األردن، محذرة من أن البالد قد 
تلحق بكل من مصر وتونس في االضطرابات التي شهدتها 

الدولتان العربيتان الواقعتان في شمال أفريقيا.
وفي البيان الذي وقعته شخصيات عشائرية رئيسية، 
هاجم املوقعون عليه ما وصفوه بتدخل امللكة رانيا العبداهللا 

في إدارة البالد.
وجاء في البيان أن «املتملقني ومراكز القوى التي حتيط 
بها» يعملون على تقســــيم األردنيني و«ينهبون من البالد 
والشعب». وقالت الشخصيات العشائرية إنها ترسل برسالة 
واضحة للعاهل األردني، امللك عبداهللا الثاني، محذرة من 
أنه إذا لم تتم احملاسبة على الفساد، وإن لم يتم اإلصالح 
فإن «أحداثــــا مماثلة لتلك وقعت في تونس ومصر ودول 
عربية أخرى ستحدث». يشار إلى أن القبائل األردنية تشكل 
نحو ٤٠٪ من سكان األردن، ويعتبرون مبثابة قاعدة صلبة 

للعائلة الهاشمية التي حتكم البالد منذ نحو قرن.

سجالت وزارة الداخلية للتأكد من عدم صحة اتهام مكتبها 
بتجنيس عشرات آالف الفلسطينيني.

وأكد البيان أن الســــفيرة األردنية في باريس خاطبت 


