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أن أك����دت أن ما صدر عن فرحات 
الراجحي »من اتهامات خطيرة جدا 
لقيادة اجليش بالتحضير لالنقالب 
على النظ����ام اجلمهوري وحتول 
الفريق أول رش����يد عم����ار لدولة 
قطر ملقابلة الرئيس املخلوع زين 
العابدين بن علي »ليس مجرد رأي 
وإمنا هي أفعال جرمها القانون«.

وكان الراجحي الذي عني وزيرا 
للداخلية التونس����ية في السابع 
والعش����رين من يناير املاضي أي 
بعد أس����بوعني من فرار بن علي 
قد اتهم ف����ي تصريحات ثبت في 
الرابع من الشهر اجلاري على شبكة 
التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
قائد هيئة أركان اجليوش التونسية 
اجلنرال رش����يد عمار بالتحضير 

النقالب عسكري.
ول����م يس����تبعد الراجحي في 
تصريحاته التي أثارت أعمال شغب 
واضطرابات أمنية في كامل البالد أن 
يكون اجلنرال رشيد عمار قد اجتمع 
مع بن علي خالل زيارته للعاصمة 
القطرية منتصف الشهر املاضي. 
وكانت تقارير إعالمية أش����ارت 
في وقت س����ابق إل����ى أن القضاء 
العسكري اس����تدعى الصحافية 
جنوى الهمام����ي وزميلها حمدي 
بن صالح للتحقيق معهما بشأن 
تصريحات وزير الداخلية السابق 
الراجحي باعتبارهما من  فرحات 
حاورا الراجحي وبثا تصريحاته 

على شبكة »فيس بوك«.

القروي الش����ابي أن بالده وجهت 
إنابة عدلية وأخرى تكميلية إلى 
احلكومة األميركية تتعلق بتجميد 
أموال الرئي����س املخلوع بن علي 

وعائلته في البنوك األميركية.
الى ذل����ك، قرر املجلس األعلى 
للقضاء في تونس امس رفض طلب 
رفع احلصانة عن وزير الداخلية 
السابق القاضي فرحات الراجحي 
الذي كانت تقدمت به وزارة الدفاع 

التونسية متهيدا حملاكمته.
وبرر املجلس األعلى للقضاء 
القرار بالقول إن  التونس����ي هذا 
»تعهد املجل����س برفع احلصانة« 
يتوق����ف على أن تك����ون األفعال 
املنس����وبة للقاضي صادرة عنه 
أثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة 
قانونا«. وأشار نص القرار املجلس 
األعلى للقضاء التونس����ي إلى أن 
التصريحات الصادرة عن القاضي 
الراجحي ه����ي »مجرد  فرح����ات 
تخمينات تعبر عن حتليل سياسي 
شخصي صدرت عنه عندما كان 
متحمال مسؤولية سياسية وبالتالي 
فإنها ال ترتقي لغير خرق واجب 
التحفظ«. ولم يتسن معرفة موقف 
وزارة الدفاع من هذا القرار خاصة 
وأنها هي التي طلبت رفع احلصانة 
عن وزير الداخلية السابق القاضي 
فرحات الراجحي متهيدا حملاكمته 
على خلفية تصريحات اتهم فيها 
قيادة اجليش بالتحضير النقالب 
عسكري في تونس. كما سبق لها 

تون����س � يو.ب����ي.آي: أعلنت 
السلطات التونسية امس أن القضاء 
التونسي بعث بإنابتني عدليتني 
العربي����ة املتحدة  اإلم����ارات  إلى 
وقطر تطالب فيهما بتجميد أموال 
مفترضة للرئيس املخلوع بن علي 
وأفراد عائلته وأصهاره مودعة في 

البنوك اإلماراتية والقطرية.
ونقلت وكالة األنباء التونسية 
احلكومي����ة عن مصدر مس����ؤول 
بوزارة العدل التونسية قوله إن 
إلى  العدليتني أرس����لتا  اإلنابتني 
السلطات اإلماراتية والقطرية »عن 
طريق وزارة الشؤون اخلارجية ومت 
إيصالهما إلى اجلهات القضائية عن 

طريق بعثتي تونس بهما«.
وأوضح أن اإلنابة العدلية التي 
تخص السلطات اإلماراتية وجهت 
في الثالث من الشهر اجلاري بينما 
وجهت اإلنابة العدلية التي تخص 
السلطات القطرية في الثاني عشر 
من الشهر نفسه. وأضاف املصدر 
نفس����ه ان الس����لطات القضائية 
التونسية »تنتظر الردود الرسمية 
فيما يتعلق بتجميد أرصدة الرئيس 
السابق وعائلته وأصهاره في بنوك 
قطر واإلمارات العربية املتحدة«.

وكانت السلطات التونسية قد 
وجهت إنابات عدلية إلى عدد من 
الدول العربية واألجنبية تطالبها 
فيه����ا بتجمي����د أم����وال الرئيس 
املخلوع وأفراد عائلته فيما أعلن 
أمس وزير العدل التونسي األزهر 

بن علي

املجلس األعلى للقضاء يرفض رفع احلصانة عن وزير الداخلية السابق

تونس تدعو اإلمارات وقطر لتجميد أموال بن علي وعائلته

رئيس وزراء أردني سابق يعلن تأسيس جبهة وطنية لإلصالح
 عم����ان � أ.ف.پ: أعل����ن احمد 
عبيدات رئيس ال����وزراء األردني 
األسبق أمس إنشاء »اجلبهة الوطنية 
لإلصالح« التي تضم حزب جبهة 
العمل اإلسالمي، الذراع السياسية 
لالخوان املس����لمني وابرز احزاب 
املعارضة في اململكة، للمش����اركة 
في احلوارات التي تشهدها البالد 

حول اإلصالح.
وقال عبيدات »من اجل ضمان 
اس����تمرار الش����رعية الدستورية 
للحكم في اململكة األردنية الهاشمية 
واحلف����اظ على اس����تقرار وطننا 
وكرامة ش����عبنا وسالمة نسيجه 
الوطني )...( فاننا نطرح رؤيتنا 

لإلصالح الدميوقراطي الشامل«.

ودعا عبيدات الى »اجراء اصالح 
دس����توري يقوم على ان الشعب 
هو مصدر الس����لطات في الدولة 
)...( وتأكيد ارادة الشعب االردني 
احل����رة في اختي����ار ممثليه وفق 
نظام انتخابي يضمن قيام سلطة 
تشريعية فاعلة، من خالل قانون 
انتخاب دميوقراطي عادل ونزيه، 

يعزز الوحدة الوطنية«.
وطالب ب� »وضع استراتيجية 
متكاملة حملاربة الفساد واحلد من 
استشرائه في احلياة السياسية 
والبنى االقتصادية واالجتماعية 
واالدارية للدول����ة )...( واصالح 
املؤسسة االمنية بجميع اجهزتها مبا 
يضمن التزامها باملهمات والواجبات 

التي حددتها قوانينها املتمثلة في 
حماية امن الوطن واملواطن«.

كما دعا عبيدات الى »االعتراف 
باملعارضة السياسية باعتبارها 
جزءا من النسيج السياسي للدولة 
واملجتمع، وشريكا اصيال في صناعة 
القرار، وعامال مهم����ا من عوامل 

استقرار احلياة السياسية«.
الوطني����ة  وتض����م اجلبه����ة 
لالصالح ممثلني للنقابات املهنية 
واحزابا معارضة وحركات شبابية 
وشخصيات سياس����ية مستقلة 
ال����ى هيئ����ات ومنظمات  اضافة 
مجتمع مدني وفعاليات ش����عبية 
وشبابية. ويشهد االردن منذ يناير 
املاضي احتجاجات مستمرة تطالب 

باصالحات اقتصادية وسياسية 
ومكافحة الفس����اد ش����اركت فيها 
احلركة االسالمية واحزاب معارضة 
يسارية اضافة الى النقابات املهنية 

وحركات طالبية وشبابية.
وتش����مل مطالب هؤالء وضع 
انتخاب جدي����د واجراء  قان����ون 
انتخاب����ات مبك����رة وتعدي����الت 
دستورية تسمح للغالبية النيابية 
بتشكيل احلكومة بدال من ان يعني 

امللك رئيس الوزراء.
وتراجعت حركة االحتجاجات 
تلك منذ شكل العاهل االردني امللك 
عبداهلل الثاني في 26 ابريل املاضي 
الدس����تور  جلنة ملكية ملراجعة 

والنظر في تعديالت دستورية. 

على مقربة من مؤسسة فيليكس 
هوفويه-بوانيي،  حيث يجري 
االحتفال الذي وضع حتت الرقابة 
املشددة للقوات اجلمهورية في 
ساحل العاج وقوات االمم املتحدة، 
كما ذكر مراس����ل وكالة فرانس 
ابريل، تستعيد   11 برس. ومنذ 
ساحل العاج حياتها الطبيعية 
رويدا رويدا. فاملوظفون استأنفوا 
اعمالهم واع����ادت املدارس فتح 
ابوابها وخرج النشاط االقتصادي 
ال����ذي اصيب ف����ي الصميم من 
كبوته، لكن التجاوزات مازالت 
متفشية في ساحل العاج التي 
شهدت أعمال عنف وسلب ونهب 
في االشهر االخيرة، واليزال عدد 

الالجئني كبيرا.
ويتحسن الوضع االمني، لكنه 
مازال هشا وخصوصا في الغرب 
حيث تتهم الس����لطات مرتزقة 
ليبيريني فارين موالني لغباغبو 
بقتل اكثر من 200 شخص في 
بداية مايو. ووعد الرئيس اجلديد 
باجراء املصاحلة، فشكل جلنة 
له����ذه الغاية، لكن����ه قال ان اي 
جرمية ارتكبت منذ 28 نوفمبر 
لن متر من دون عقاب، ايا يكن 
مرتكبوه����ا. وطلب من احملكمة 
التحقيق في  الدولية  اجلنائية 

اجلرائم اخلطيرة.

في أفغانستان إن القانون الدولي 
اإلنس����اني يحظر شن هجمات 
عل����ى أف����راد اخلدم����ة الطبية 

واملستشفيات.
وقالت البعثة في بيان »شن 
هجوم ضد منطقة أقيمت لتكون 
مالذا للجرحى واملرضى واملدنيني 
من أثار العمليات احلربية أيضا 

أمر محرم وغير قانوني«.
وعل����ى الرغم م����ن تصعيد 
العنف في العام العاشر حلرب 
ال تلقى تأييدا على نحو متزايد 
كانت كابول هادئة نس����بيا في 

األشهر القليلة املاضية.
فف����ي أوائ����ل أبري����ل هاجم 
انتحاري حافلة للجيش األفغاني 
على مشارف العاصمة وأصاب 

10 من اجلنود واملدنيني.

به����ا املجموع����ة الدولية والتي 
اعتب����رت وتارا فائ����زا بغالبية 
54.1%. وق����د اعتقل غباغبو في 
11 ابريل بعد معارك اس����تمرت 
15 يوما، خصوصا في العاصمة 
االقتصادية ابيدجان، بني قواته 
وقوات وتارا التي قدمت لها قوة 
ليكورن الفرنس����ية وقوة االمم 

املتحدة دعما حاسما.
اليوم  وتابع وت����ارا »ه����ذا 
بالنس����بة الين����ا ه����و حلظ����ة 
تاريخية«، مش����يدا ب� »انتصار 
الدميوقراطية«. وقال ايضا »انه 
انتصار لساحل العاج وافريقيا 

برمتها«.
واشاد الرئيس العاجي الذي 
ادى اليمني في السادس من مايو 
»خصوصا« بفرنسا »التي تربطها 
بساحل العاج عالقات تاريخية 
ورؤية مش����تركة للمستقبل«، 
على الرغم من التوتر الذي شاب 
العالقات ب����ني البلدين في عهد 
غباغبو. وقال مخاطبا الرئيس 
الرئيس  الفرنس����ي »س����يدي 
العاجي  ان الشعب  ساركوزي، 
يوجه اليكم شكرا كبيرا«، موجها 
ايضا حتية ال����ى »التزام االمم 

املتحدة«.
وكان آالف االشخاص يغنون 
ويرقصون في اجواء احتفالية 

ومنظمات دولية.
وقال ذبيح اهلل مجاهد املتحدث 
باسم حركة طالبان في بيان أرسل 
عبر البريد االلكتروني إن طالبان 
أرسلت مهاجمني انتحاريني إلى 
املستشفى وقتلت كثيرين. وبدأت 
الربيع«  حركة طالبان »هجوم 

الشهر املاضي.
وأدان الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي وق����وة املعاونة األمنية 
الدولية التي يقودها حلف شمال 

األطلسي الهجوم.
وقالت قوة املعاونة األمنية 
الدولية في بيان »الهجوم على 
أفغاني حيث يعالج  مستشفى 
مرضى ومصابون عمل ش����ائن 
ويعد أح����ط الهجمات وأكثرها 
خسة«. وقالت بعثة األمم املتحدة 

ياموسوكرو � أ.ف.پ: مت في 
ياموس����وكرو تنصيب احلسن 
وتارا رس����ميا رئيس����ا لساحل 
الع����اج امس، وذل����ك بعد ازمة 
دامية استمرت ستة اشهر اعقبت 
انتخابه، في حضور عش����رين 
رئيس دولة افريقية والرئيس 
الفرنس����ي نيكوال س����اركوزي 
واالمني العام لالمم املتحدة بان 
كي مون. واكد وتارا في خطاب 
القاه بعي����د تنصيبه ان الوقت 
حان »لتوحيد العاجيني«، مضيفا 
»فلنحتفل بالسالم الذي ال تنمية 
ممكنة م����ن دونه«، موجها نداء 
الى »املصاحلة« من اجل مواطن 

»عاجي جديد«.
ومت تنصي����ب وت����ارا بعد 
قرابة ستة اشهر من االنتخابات 
الرئاسية في 28 نوفمبر والتي 
هزم فيها خصمه الرئيس املنتهية 
واليته لوران غباغبو الذي رفض 
مغادرة السلطة واغرق البالد في 
اخطر ازمة واعمال عنف اوقعت 

قرابة ثالثة االف قتيل.
وف����ي الثالث من ديس����مبر 
2010، اعلن املجلس الدستوري 
فوز غباغب����و بغالبية %51.45 
من االص����وات، ول����م يعترف 
بنتائج اللجنة االنتخابية التي 
اكدته����ا االمم املتحدة واعترفت 

ق����ال  كاب����ول � رويت����رز: 
مسؤولون أمنيون إن انتحاريا 
قتل 6 أشخاص على األقل وأصاب 
23 في مستش����فى عسكري في 
منطقة تخضع حلراسة مشددة 
في العاصم����ة األفغانية كابول 
امس في أس����وأ هجوم تشهده 
العاصمة األفغانية منذ شهور.

وقال محمد ظاهر قائد وحدة 
التحقيقات اجلنائية بالشرطة 
إن االنتحاري ش����ن هجومه في 
مقصف املستش����فى حيث كان 
طلب����ة طب يتناول����ون الغداء. 

وأضاف أن القتلى من الطلبة.
ويقع املستشفى في منطقة 
أمنية مشددة  تخضع حلراسة 
قرب السفارة األميركية وحيث 
توجد س����فارات أجنبية أخرى 

)أ.ف. پ( احلسن وتارا يحيي مناصريه في شوارع ساحل العاج بعد تنصيبه امس  

)أ.ف.پ( قوات الشرطة األفغانية في الطريق املؤدي للمستشفى في كابول الذي وقع فيه االنفجار  

بحضور 20 زعيماً أفريقيا والرئيس الفرنسي واألمني العام لألمم املتحدة

احلسن وتارا يدعو بعد تنصيبه إلى »توحيد العاجيني«

انتحاري يقتل ويصيب أكثر من29 مبستشفى في كابول

مقتل 16 في انفجار شاحنة وقود لـ »الناتو« في باكستان
النديكوت����ال � رويترز: قال 
مس����ؤولون باكس����تانيون ان 
16 ش����خصا على األق����ل قتلوا 
امس ف����ي هجوم بقنبلة أعلنت 
جماعة متشددة مس����ؤوليتها 
عنه واستهدف ش����احنة تنقل 
ام����دادات وقود إلى قوات حلف 
ش����مال األطلس����ي )الناتو( في 

افغانستان.

وهذا أحدث هجوم في سلسلة 
املتزايدة منذ  العنف  من أعمال 
مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة 

بن الدن.
وق����ع االنفجار ق����رب معبر 
تورخم احلدودي في منطقة خيبر 
الطريق الرئيسي لنقل اإلمدادات 
حللف شمال األطلسي والقوات 

األميركية في افغانستان.

وقال مس���ؤول كبير في 
 االدارة احمللي���ة ف���ي خيبر
ل� »رويترز«: »النار اشتعلت 
في الش���احنة بسبب انفجار 
وقع في س���اعة متأخرة من 
الليل، ووقع انفجار آخر في 
ساعة مبكرة من صباح امس 
في نفس الش���احنة وقتل 16 
ش���خصا كانوا ق���د جتمعوا 

بالقرب منها جلمع الوقود«.
وقال مس����ؤولو الشرطة ان 
االنفجار االول جنم عن قنبلة، 
وف����ي هجوم آخر ف����ي املنطقة 
نفس����ها أصاب هجوم بالقنابل 
16 ش����احنة وقود تابعة حللف 
األطلس����ي مما ادى الى اشتعال 
النيران فيها ولم يصب احد في 

احلادث.


