
األمير تشالز ودوقة كورنوال في جولة خارجية
لندن ـ أ.ش.أ: يقوم ولي العهد البريطاني األمير تشالز وزوجته دوقة كورنوال 
بجولة خارجية تضم املغرب والبرتغال واسبانيا.
وأعلن قصر »كالرينس« مقر ولي العهد أمس األول أن الزيارة تبدأ 28 مارس 
اجلاري وتستمر ملدة عشرة أيام، ويتم خالل اجلولة إجراء مباحثات حول دعم 
العالقات التجارية وزيادة االستثمارات وتغير املناخ.
ويتضمن برنامج الزيارة جولة في العاصمة املغربية الرباط حيث يستضيف 
امللك محمد السادس األمير تشالز وزوجته.
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عربية وعالمية
بعد رفع رواتب الضمان االجتماعي والتقاعد 

السلطان قابوس يستحدث عالوة غالء معيشة بـ 260 دوالرًا

أعل����ن  عواص����م � وكاالت: 
أنه  مسؤول ديبلوماسي ميني 
استقال من منصبه في اخلارجية 
اليمنية أثناء تواجده في جنيڤ 
في مهمة رسمية احتجاجا على ما 
وصفه »مجازر نظام الرئيس علي 
عبداهلل صالح بحق املتظاهرين 

السلميني«.
وقال السفير عبداهلل النعمان، 
البعثة  النائب األسبق لرئيس 
اليمنية الدائمة في املقر األوربي 
لألمم املتحدة في جنيڤ، والسفير 
االسبق لبالده في جنوب أفريقيا 
في بيان إنه استقال »احتجاجا 
على سياس����ات النظام احلالي 
في اليمن واإلفراط في استخدام 

العنف ضد الشعب اليمني«.
وأك����د البيان ال����ذي اوردته 
مصادر اعالمية مينية انضمام 
الثورة السلمية  إلى »  النعمان 
للشباب األحرار في كل ميادين 

لدى املقر األوروبي لألمم املتحدة 
واملنظم����ات الدولية بجنيڤ لم 
يتقدم باستقالته كما ذكرت بعض 

األنباء.
ف����ي تصريح  وقال املصدر 
صحافي ل����ه أمس إن نعمان لم 
يكن موظفا ديبلوماسيا يعمل في 
السفارة اليمنية بسويسرا، ولكنه 
أعطي لقب مستشار في السفارة 
بجنيڤ وذلك حتى يتمكن من 
اإلقامة واحلص����ول على إعانة 
مالية ش����هرية وجه بها رئيس 

اجلمهورية له.
ومن جهته، استغرب السفير 
اليمني لدى سويسرا د.إبراهيم 
العدوفي ما أوردته إحدى القنوات 
الفضائية من املزاعم حول تقدمي 
استقالته، واعتبره محض افتراء 

وليس له أساس من الصحة.
اللجنة  إلى ذل����ك، حمل����ت 
األمني����ة اليمنية العليا حتالف 

احلري����ة والتغيير ف����ي اليمن 
ووضع نفسه في خدمة الثورة 

وقضية اإلنسان في اليمن«.
وأضاف: »أشعر باخلزي والعار 
من هذه الس����لطة الدموية التي 
تسفك دماء األبرياء وتستبيح 
األعراض واألموال في مراحل قمع 
واضطهاد مارسها بصلف متمددا 
وأسرته على تراب اليمن الطاهر 
الثنني وثالثني عاما، ال يشرفني 
االنتماء والبقاء حتت مظلة نظام 
قمعي ينخره الفساد وجتري في 
شرايينه شهوة الدماء والعنف 

والقسوة«.
لك����ن مصدرا مس����ؤوال في 
وزارة اخلارجي����ة اليمنية قلل 
من أهمية ما نشر بشأن تقدمي 
املوظف عب����داهلل أحمد نعمان 
استقالته من عمله في جنيڤ، 
العدوفي  مؤكدا أن د.إبراهي����م 
الدائم  س����فير اليمن ومندوبها 

أحزاب اللقاء املشترك )املعارضة 
الرئيس����ية باليمن( والعناصر 
احلوثية شمال البالد وعناصر 
تنظي����م القاعدة مس����ؤولية ما 
يقومون به من أعمال تخريبية 
وإرهابية وما يترتب عليها من 
نتائج وتبعات خطيرة، مؤكدة 
أن هذه األعمال ال تندرج ضمن 

حرية الرأي والتعبير.
وق����ال مصدر مس����ؤول في 
اللجنة في بيان إن كل تلك األعمال 
اخلارجة على الدستور والقانون 
وما تس����ببت فيه م����ن إزهاق 
لألرواح ونزيف للدماء وتخريب 
العام����ة واخلاصة  للممتلكات 
وتعطيل للخدمات ال تندرج في 
إطار حرية الرأي والتعبير وإمنا 
متثل عدوانا سافرا وصريحا على 
الشرعية الدستورية والقانون، 
أمام املساءلة  وتضع مرتكبيها 

القانونية.

وفي هذا السياق، قام رجال 
قملي����ار بتخريب انبوب نفطي 
الليلة قبل املاضية في محافظة 
مأرب بش����رق اليمن كما اقدموا 
على قطع الطريق بني حقول الغاز 
والعاصمة، حسبما افاد مسؤول 

امني لوكالة فرانس برس.
وش����بت النيران خالل الليل 
في االنبوب الذي ينقل النفط من 
حقول مأرب الى البحر االحمر، 

بحسب املصدر نفسه.
كما قام عناصر قمليار صباح 
امس بقط����ع الطريق بني حقل 
صافر الغازي والعاصمة صنعاء 
ما اسفر عن منع الصهاريج من 
نقل الغاز الى العاصمة، بحسب 

مصادر قبلية.
وذك����رت املصادر القبلية ان 
قبائل مأرب املسلحة تسعى الى 
الضغط على احلكومة دون مزيد 

من التفاصيل.

مسقط � د.ب.أ: أصدر السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان 
أمرا سلطانيا باستحداث عالوة 
غالء معيشة ش���هرية ملوظفي 
احلكومة من مدنيني وعسكرين 
تتراوح بني 100 ريال )260 دوالرا( 

وأربعني رياال )105 دوالرات(.
وتأتي ه���ذه اخلطوة ضمن 
حزم إصالحات قدمها السلطان 

لشعبه.
وكان السلطان رفع أمس األول 
رواتب أسر الضمان االجتماعي 
بنس���بة 100% فيما رفع رواتب 
املتقاعدين بنس���بة تصل لدى 

بعض الفئات إلى %50.
وتلق���ى العماني���ون عالوة 
غالء املعيشة بفرحة كبيرة، إال 
أنهم أكدوا أهمية مراقبة أسعار 

السوق.

فض االعتصام بهدوء ودون حدوث 
أي صدامات بني الطرفني. والقى 
التي تولى  اجليش خالل األيام 
فيها زمام األزمة في والية صحار 
كثيرا م���ن الترحيب واالحترام 
من قبل املواطنني واملعتصمني 

أنفسهم األمر الذي سهل عمله.
وفي س���ياق متصل، تسلم 
املراف���ق اخل���اص للس���لطان 
قابوس عريضة من الصحافيني 
واإلعالمي���ني الذين يعتصمون 
منذ األسبوع املاضي أمام وزارة 

اإلعالم.
وطالبوا في رسالتهم بعشرة 
إقالة  مطالب رئيس���ية بينه���ا 
وزير اإلعالم ووكيله ومستشار 
السلطان للشؤون الثقافية إضافة 
إلى إطالق احلريات الصحافية 

واإلعالمية.

ألقى  ف���ي غض���ون ذل���ك، 
املواطنون بالتعاون مع أجهزة 
األمن القبض على مجموعة من 
املتهمني بأعم���ال تخريب على 
خلفية األحداث التخريبية التي 
ش���هدتها واليتي ضنك وعبري 
أم���س األول ومت خاللها إحراق 
بعض املمتلكات اخلاصة والعامة. 
وذكر االدعاء العام أنه قرر حبس 
املتهم���ني بالتخري���ب على ذمة 

التحقيق.
وأنه���ى اجلي���ش العمان���ي 
بالتعاون م���ع األهالي اعتصاما 
في دور ميناء صحار بدأ في وقت 
مبكر من صباح امس األول أدى 
إلى توقف احلركة من وإلى امليناء 
وعادت حركة السير في جميع 

الطرق املرتبطة بالدوار.
وقال شهود عيان إن اجليش 

وش���ملت حزمة اإلصالحات 
التي أعلنت األس���بوع املاضي 
إنش���اء هيئة مس���تقلة حلماية 

املستهلك.

السلطان قابوس 

اليمن: استقالة ديبلوماسي في جنيڤ وانضمامه للثورة
وقبليون مينعون نقل الغاز إلى صنعاء

األردن يؤكد أن املنطقة والعالم لن يهدآ قبل حل القضية الفلسطينية

املظاهرات الفلسطينية لـ »إسقاط االنقسام« تعاني انقسامًا!

عواصم � وكاالت: جتمع مئات 
الفلسطينيني أمس في ميدان املنارة 
برام اهلل في الضفة الغربية إيذانا 
بانطالق التظاهرة املطالبة بإنهاء 

االنقسام.
ورفع املشاركون أعالم فلسطني 
ورددوا هتاف »الشعب يريد إنهاء 
االنقسام« وخالفا لهدف املظاهرات 
رددت بعض الشعارات التي تطالب 
بإنهاء ما أسموه »انقالب« حماس 

في قطاع غزة.
وشهدت مدن اخلليل ونابلس 
وجنني تظاهرات شبابية وفصائلية 
تدعو إلنهاء االنقسام، وكان آالف 
الفلس����طينيني بدأوا بالتوافد إلى 
ميدان اجلندي املجهول بوس����ط 
مدين����ة غ����زة للمطالب����ة بإنهاء 

االنقسام.
وش����وهدت عشرات احلافالت 
التي تقل ش����بانا فلسطينيني من 
مدن جنوب وش����مال قطاع غزة 
تتج����ه للمي����دان القريب من مقر 
املجلس التشريعي الفلسطيني كما 

لن تهنأ املنطقة وال العالم باألمن 
واالستقرار«.

واكد جودة خالل لقائه سفراء 
دول االحتاد االوروبي املعتمدين في 
اململكة، على ضرورة ان »ال تفقدنا 
األح����داث التي تش����هدها املنطقة 
التركيز على القضية األساس، وشدد 
جودة في التصريحات التي أوردتها 
وكالة األنباء األردنية الرس����مية 
)بترا( على «ضرورة دفع جهود 
الس����الم وإعادة إطالق مفاوضات 
جادة وفاعلة تعالج كافة قضايا 
احلل النهائي وتؤدي الى جتسيد 
حل الدولتني مبا يضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية املستقلة«. وأشار الى 
»أهمية الدور الذي يلعبه االحتاد 
األوروبي في دعم جهود الس����الم 
في املنطقة، سواء على املستوى 
الفردي أو من خالل عضويته في 
اللجنة الرباعية الدولية« التي تضم 
باإلضافة الى االحتاد األوروبي كال 
من الواليات املتحدة وروسيا واألمم 

املتحدة.

محمد الشيخ يوسف ل� »يونايتد 
انه جتمع  انترناش����ونال«  برس 
اآلالف في ميدان اجلندي املجهول 
غير أن املؤس����ف أن هناك رايات 
حلرك����ة حماس بخ����الف ما متت 
الدعوة إليه بأن يرفع فقط العلم 

الفلسطيني.
وأشار إلى أن الشباب يرددون 
»الشعب يريد إنهاء االنقسام« بينما 
مناصرو حماس يضعون شروطا 
إضافية مثل إنهاء التنسيق األمني 

وجتميد املفاوضات.
وق����ال »ال خالف عل����ى أهمية 
التمسك بالثوابت ولكننا ال نريد 
أن نض����ع ذلك ش����روطا لتحقيق 
املصاحل����ة التي يج����ب أن تكون 
أولوية«، وأضاف »هناك استياء 

من رفع الرايات احلزبية«.
من جهته، قال وزير اخلارجية 
األردني ناصر جودة أمس األول ان 
األحداث التي تشهدها املنطقة يجب 
أال تفقدن����ا التركيز على القضية 
التي »بدون حلها  الفلس����طينية 

بدأ آخرون التجمع في مس����يرات 
لالنطالق من اجلامعات الفلسطينية 

في غزة.
وكان����ت مجموعات ش����بابية 
دعت للتظاهرة وأعلنت الفصائل 
الفلسطينية املختلفة دعمها لها، 
ورغم سيطرة األعالم الفلسطينية 
إال ان مظاهرات غزة شهدت كما في 
رام اهلل أعدادا كبيرة من الرايات 
التابعة حلركة حماس  اخلضراء 

ترفع في املنطقة.
وكانت حماس وأطرها الطالبية 
أعلنت املشاركة في املسيرات بقوة 
من أجل »املطالبة بإنهاء االنقسام« 
التنس����يق  بإنه����اء  و»املطالب����ة 

األمني«.
وقد شهدت التظاهرات في قطاع 
غزة انقس����اما بني املشاركني بعد 
املشاركة الواسعة حلركة »حماس« 
ورفعها الرايات اخلضراء التابعة لها 

إلى جانب العلم الفلسطيني.
وقال الناطق اإلعالمي باس����م 
الفلس����طيني  الش����بابي  احلراك 

)أ.پ( فلسطينيون يتظاهرون في غزة إلنهاء االنقسام  

النائب زهي����ر األعرجي  عن 
قوله »إن العراق لم يرش����ح 
عالوي لتولي منصب امني عام 
اجلامعة العربية خالل الفترة 
املقبلة«، مشيرا إلى ان القائمة 
لم تناقش املوضوع رغم ان 
الدول  عالوي يحظى بقبول 

العربية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل 
العراقية امس األول عن إغالق 
معتقل »الشرف« في املنطقة 
اخلضراء وسط بغداد بسبب 
ما وصف ب� »مخالفته معايير 

حقوق اإلنسان الدولية«.
وقال مدير إع����الم وزارة 
الع����دل حيدر الس����عدي في 
العدل  تصريح له إن »وزير 
حسن الش����مري أمر باغالق 
معتق����ل الش����رف الواقع في 
املنطقة اخلضراء بشكل نهائي 
ونقل نزالئه البالغ عددهم 170 

نزيال إلى سجون أخرى«.
وعزا السعدي سبب هذا 
اإلجراء لكون املعتقل مخالفا 
ملعايي����ر حق����وق اإلنس����ان 

دعوات الستجواب طالباني لوصفه كركوك بـ »القدس«

تهم جديدة بتلقي أوملرت رشى عقارية

العراقية تنفي ترشيح عالوي 
لرئاسة اجلامعة العربية

 املستوطنون يصّعدون اعتداءاتهم 
والكنيست يقر مبدئيًا مشروع »قانون النكبة«

حزب تونسي ينتقد تركيبة الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي

� وكاالت: هاج����م مس����توطنون  عواص����م 
اسرائيليون امس األول مناطق مختلفة في مدينة 
نابلس بشمال الضفة الغربية احملتلة كما افادت 

مصادر امنية فلسطينية.
وقالت هذه املصادر ان مئات من املستوطنني 
توجهوا في مظاهرة من مستوطنة ايتمار نحو 
قرية عورتا شرق نابلس بشمال الضفة الغربية 
وقام نحو 40 مستوطنا ملثما منهم بالقاء احلجارة 
على بيوت فلس����طينية في اجلزء الشرقي من 
القري����ة التي تخضع حاليا حلظر جتول فرضه 
عليها اجليش االس����رائيلي، وقال شهود عيان 
لوكالة فرانس برس ان مواطنا فلسطينيا اسمه 
زياد عواد اصيب بجروح وكدمات بعدما اقتحم 
املس����توطنون باحة منزله في عورتا واعتدوا 
عليه بالضرب. ولم يتدخل اجليش االسرائيلي 
لوقف هذا الهجوم على الرغم من تواجد قواته 
في القرية، وفق املصادر نفسها، واوضح متحدث 
باسم اجليش االسرائيلي ان املستوطنني حصلوا 
عل����ى ترخيص للتظاهر موضحا انه ليس على 

علم بوقوع حوادث.
وقال العديد من سائقي السيارات الفلسطينيني 
لوكال����ة فرانس برس ان مس����توطنني يقومون 
بالقاء احلجارة من س����ياراتهم على الس����يارات 
الفلسطينية املارة من الشارع الرئيسي في منطقة 
شرق نابلس. كما اضرم متطرفون اسرائيليون 
فجر أم����س األول النار في س����يارتني ميلكهما 
فلسطينيون شمال البيرة بالقرب من رام اهلل، 
حسب ما اعلن مواطنون، وأفادت مصادر أمنية 
فلسطينية بأن اجليش اإلسرائيلي احتجز أكثر 
من 300 فلسطيني في قرية عورتا شرق نابلس 

شمال الضفة الغربية احملتلة.
واوضحت املصادر االمنية ان اجليش اقتحم 
بيوت القرية لتفتيش����ها وقام بعد ذلك بتجميع 
الشبان من سن اخلامس����ة عشرة وما فوق في 
منزلني في القرية الخذ بصماتهم والتحقيق معهم، 
ومن بني املعتقلني ضابط مخابرات فلس����طيني 

واخر من االمن الوقائي من سكان القرية.

من جهة اخرى اعلنت وزارة العدل االسرائيلية 
امس االول ان املدعني االس����رائيليني سيقدمون 
الئحة اتهامية ضد 18 شخصا بينهم رئيس الوزراء 
االس����بق ايهود اوملرت بتهمة تلقي رشاوى في 

فضيحة عقارية كبرى.
وتعود ه����ذه التهم الى الوقت الذي كان فيه 
اوملرت رئيسا لبلدية القدس وهي قضية اخرى 
ال عالقة لها بتهم الفساد والرشاوى الثالث التي 
يحاكم فيها. وقال بيان صادر عن الوزارة »يبدو 
بحسب االدلة ان الئحة طويلة من املوظفني العامني 
في بلدية القدس تلقوا رشاوى للترويج ملشروع 
هولي الند ومصالح مطوريه«، وس����مى البيان 
اوملرت وخلفه اوري ليبوليانسكي والعديد من 
املسؤولني الكبار في بلدية القدس ورجال اعمال 

بارزين ومطوري عقارات.
ويتناول التحقي����ق فضيحة قيام املطورين 
بدفع رش����اوى لبناء مشروع سكني فخم اطلق 

عليه مجمع هولي الند.
ويشتبه املدعون بانه مت دفع الرشاوى اثناء 
بن����اء املجمع الكبير في التس����عينيات، وقامت 
الشرطة باستجواب اوملرت ثالث مرات في هذه 

القضية ونفى كل التهم املساقة ضده.
في غضون ذل����ك صادقت جلنة الدس����تور 
والقانون بالكنيست اإلسرائيلي امس االول على 
مشروع )قانون النكبة( بأغلبية أربعة أعضاء 
مقابل ثالثة وسيتم إحالته الحقا لتشريعه وإقراره 

بشكل نهائي في القراءتني الثانية والثالثة.
وأوضحت القناة العاش����رة االسرائيلية أن 
جلسة التصويت على مشروع القانون شهدت 
مش����ادات كالمية بني أعضاء الكنيس����ت العرب 
واليهود، وينص مش����روع القانون الذي قدمه 
النائب أليكس ميلر عن حزب »إسرائيل بيتنا« 
على حرمان األحزاب واجلمعيات والبلديات التي 
تتلقى دعما من احلكومة االسرائيلية من هذا الدعم 
في حال نظمت انش����طة في ذكرى نكبة الشعب 
الفلسطيني عام 1948 واعتبار يوم اعالن الكيان 

الصهيوني يوم نكبة.

تونس � يو.بي.آي: انتقد حزب الوحدة الشعبية 
التونسي املعارض بشدة تركيبة الهيئة العليا 
لتحقيق اه����داف الثورة واالصالح السياس����ي 
واالنتق����ال الدميوقراطي، ق����ال انه تعرض الى 

االقصاء منها.
وق����ال احلزب في بيان حمل توقيع حس����ني 
الهمامي املنس����ق العام لهيئته املؤقتة امس ان 
تركيب����ة الهيئة العليا لتحقي����ق اهداف الثورة 
واالصالح السياسي واالنتقال الدميوقراطي املعلن 
عنها »ال تعكس حقيق����ة اخلارطة احلزبية في 
تون����س«. واضاف ان »االقصاء قد مورس عليه 
وعلى احزاب اخرى رغم مشاركتها في الثورة«، 

ج����اء ذلك ردا على اعالن تركيبة »الهيئة العليا 
لتحقيق اه����داف الثورة واالصالح السياس����ي 
واالنتقال الدميوقراطي« اول من امس التي تتألف 
من 71 شخصا بني ممثلني عن االحزاب السياسية 
)12( وعن الهيئات واملنظمات واجلمعيات ومكونات 

املجتمع املدني )17( و42 شخصية وطنية.
وستعقد هذه الهيئة غدا اول اجتماع لها سيتم 
خالله تعيني نائب الرئيس واملقرر العام والناطق 
باس����م الهيئة الى جانب تق����دمي جلنة اخلبراء 
وجلانها الفرعية ومش����روع النص التشريعي 
املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيس����ي 

وتوزيعه على االعضاء.

الدولية..من دون اعطاء امثلة 
او شواهد حول طبيعة هذه 

املخالفات.
وكان مسؤولون حكوميون 
نف����وا في اكثر من مناس����بة 
وجود اي سجون او معتقالت 
سرية او علنية داخل املنطقة 
اخلضراء احلصينة التي تضم 
مكاتب احلكوم����ة والبرملان 
الغربية  السفارات  وعدد من 
بينها الس����فارتان االميركية 

والبريطانية.
وكان وزير العدل حس����ن 
الشمري أعلن في وقت سابق 
عزم وزارته إغالق س����جني 
جمجمال وسوسة في محافظة 
السليمانية في إقليم كردستان 
العراق بسبب االنتهاكات التي 

ارتكبت بحق سجنائهما.

بغداد � وكاالت: قال عدد من 
أعضاء مجلس النواب العراقي 
إنهم عازمون على دعوة رئيس 
اجلمهورية جالل طلباني إلى 
قبة البرملان ملس����اءلته حول 
تصريحاته التي وصف فيها 
كرك����وك بأنها ق����دس إقليم 

كردستان.
وق����ال النائب عن القائمة 
العراقية عثمان اجلحيش����ي 
� ف����ي تصريح خاص لراديو 
»س����وا« األميركي أمس � إن 
العراقي ال يتحمل  الش����ارع 
مثل هذه التصريحات، مشيرا 
إلى وجود نية الس����تجواب 
رئي����س اجلمهوري����ة إذا لم 
يغي����ر تصريحاته من خالل 
كلم����ة يوجهها إلى الش����عب 

العراقي.
كم����ا أش����ار النائ����ب عن 
الوطن����ي جعفر  االئت����الف 
املوسوي الى أن قائمة جمعت 
توقيعات أعضاء البرملان الذين 
يعتزمون استجواب رئيس 
اجلمهوري����ة، لكن الطلب لم 
يقدم إلى رئاسة املجلس حتى 

اآلن.
ب����دوره وص����ف عض����و 
التغيي����ر س����ردار  قائم����ة 
عبداهلل تصريحات طلباني 
باالس����تفزازية، موضحا أن 
الهدف منها التقليل من أهمية 
التظاهرات التي تشهدها مدن 
االقليم، في سياق آخر، نفت 
القائمة العراقية، ترشح زعيمها 
إياد عالوي ملنصب أمني عام 

جامعة الدول العربية.
جالل طلبانيونقل راديو »سوا« االميركي  اياد عالوي

أنصار فتح يطالبون 
بإسقاط انقالب غزة 

وحماس تشترط 
التمسك بالثوابت


