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كلينتون في االجتماع الثالث ملجموعة التواصل حول ليبيا بأبوظبي: أيام القذافي في احلكم معدودة ورحيله عن السلطة بات حتميًا

ماليني الدوالرات تنهال على الثوار الليبيني.. والكويت تشارك بـ 50 مليون دينار

املش���اركة الدولية جت���اه ليبيا 
ومناقش���ة اتخ���اذ املزي���د من 
اإلجراءات في ضوء تنفيذ قراري 
مجلس األمن 1970 و1973 وتفعيل 
الوطني  آلي���ات دعم املجل���س 
إل���ى تعزيز  االنتقال���ي إضافة 

تنسيق اجلهود الدولية.
ووقع الش���يخ عب���داهلل بن 
زايد وفراتيني ورئيس السلطة 
التنفيذية التي ش���كلها املجلس 
الوطني الليبي االنتقالي محمود 
جبريل على اتفاقية متكن اآللية 
املالي���ة املعنية بدع���م املجلس 
الوطني االنتقالي من دخول حيز 
التنفيذ وتلقي التعهدات املالية 
من الدول. في هذا الوقت، كشفت 
صحيفة )جيروزاليم بوس���ت( 
اإلسرائيلية امس ان الزعيم الليبي 
احملاصر وجه أخيرا رسالة ملمثلي 
اليهود من أصل ليبي في الشتات 

إلجراء حوار معه.
ورأت الصحيفة في عددها امس 

أوكامبو انه ق���د يطلب توجيه 
اتهام جديد إلى القذافي بناء على 
هذه املعلومات اجلديدة، الفتا الى 
انه ينتظر قرارا من القضاة خالل 
االيام املقبلة في شأن طلبه اتهام 
الزعي���م الليبي بارتكاب جرائم 

ضد اإلنسانية.
وص���رح مورين���و أوكامبو 
للصحافيني بالقول: »نتلقى حاليا 
معلومات مفادها ان القذافي قرر 
بنفسه اعمال االغتصاب هذه وهذا 

)عنصر( جديد«.
واضاف انه بن���اء على هذه 
املعطيات، فإن مئات من النساء 
تعرض���ن لالغتصاب في بعض 

مناطق ليبيا.
وتابع ان لديه »بعض األدلة« 
على أن السلطات الليبية ابتاعت 
منشطات جنسية من نوع فياغرا 
ووزعتها على اجلنود في اطار 
سياس���ة رسمية تش���جع على 

االغتصاب.

املجلس الوطني االنتقالي في ليبيا 
»احملاور الشرعي« عن الشعب 
الليبي، حسبما افاد مسؤول رفيع 

في اخلارجية االميركية.
وألقى عدد من وزراء اخلارجية 
ورؤساء الوفود املشاركة كلمات 
خالل االجتماع اكدوا خاللها على 
أهمي���ة دعم املجل���س الوطني 
الليبي ومس���اعدة  االنتقال���ي 
الشعب الليبي وضرورة وضع 
آليات دولية لفك األصول املالية 
املجمدة التي كان نظام القذافي 
يحكم عليه���ا قبضته س���ابقا 
ليتم توجيهها لصالح الش���عب 

الليبي.
الوكالة ان مجموعة  وذكرت 
االتصال ناقش���ت خيار تنفيذ 
العقابي���ة ضد االفراد  التدابير 
والشركات والهيئات األخرى التي 
تس���تمر في دعم نظام القذافي 

سواء من ليبيا أو اخلارج.
واستعرض االجتماع تقييم 

»ان هذه الدعوة من القذافي لهؤالء 
والتي شملت دعوتهم لزيارة ليبيا 
واالطالع على االوضاع فيها تأتي 
في اطار محاولة منه لتحس���ني 

صورته أمام الرأي العاملي«.
واشارت الى ان الزعيم الليبي 
أك���د لهؤالء في رس���الة الدعوة 
الت���ي وجهت له انه »يرى فيهم 
الليبي«  الش���عب  أحد مكونات 
وأن الس���لطات الليبي���ة بعثت 
به���ذه الرس���الة عب���ر الفاكس 
ال���ى رفائيل الزون وهو رئيس 
اجلالية اليهودية من أصل ليبي 

في بريطانيا.
من جهة أخرى، أعلن مدعي 
الدولية أمس  احملكمة اجلنائية 
األول ان لدى احملققني ادلة على 
أن الزعيم الليبي معمر القذافي 
امر بعمليات اغتصاب جماعية 
الغرض منش���طات  ووزع لهذا 

جنسية على جنوده.
واوض���ح لوي���س مورينو 

وأضاف »نسعى أن يكون هذا 
الدور بارزا ومعبرا عن التضامن 
األخوي مع أشقائنا في ليبيا«.

واعتبر ان »املجلس في أمس 
احلاج���ة الى املزيد م���ن الدعم 
من ش���ركائه الدوليني سياسيا 
واقتصاديا« كونه املؤسسة التي 
متثل الشعب الليبي وتعبر عن 

طموحاته لغد مشرق«.
من جانبه ق���ال فراتيني ان 
مرحلة ما بعد العقيد معمر القذافي 
بدأت بالفعل وعليه االستسالم 
قبل اعتقاله أو قتله فيما وصفت 
كلينتون أيام القذافي في س���دة 

احلكم بأنها باتت معدودة.
في سياق متصل قالت وزيرة 
اخلارجي���ة االميركية هيالري 
كلينتون خالل االجتماع ان ايام 
العقيد شركائنا الدوليني في اطار 
االمم املتح���دة للتحضير ملا هو 
حتمي: ليبيا ما بعد القذافي«. كما 
اكدت كلينتون ان بالدها تعتبر 

قبل إجراء االنتخابات التشريعية.\ 
وفي بيان بعنوان »على خطى 
تونس، الدس����تور اوال«، قالت 
املنظمات انه����ا »تدعو املجلس 
األعلى للقوات املسلحة في مصر 
للتفاعل البناء مع مطالب قوى 
الثورة، بإعادة النظر في ترتيب 
أولويات املرحلة االنتقالية، مبا 
يضمن إعط����اء األولوية إلعداد 
دستور جديد للبالد، تنتظم في 
ظل قواعده مؤسسات نظام حكم 
دميوقراطي بديل، وجترى بعده 
االنتخابات الرئاسية والنيابية 

وفقا لهذه القواعد«.
أن  املنظم����ات  واعتب����رت 
»اإلصرار على وضع العربة أمام 
احلصان -أي بانتخاب برملان 
)..( قبل إعداد دس����تور النظام 
اجلديد � ميكن األطراف الفائزة في 
االنتخابات البرملانية والرئاسية 
من إدارة عملية إعداد الدستور، 

وفقا ملصاحلها الضيقة«.

احلركة تعتبر حق تعدد الزوجات 
مب����دأ أساس����يا ستس����عى إلى 
تكريسه عبر املجلس التأسيسي 

)البرملان(.
وفي هذا الس����ياق، قال علي 
أكاذيب. ولم  العريض: »ه����ذه 
يقل أحد ه����ذا الكالم قط.. كلها 
الذين  أكاذيب يس����وقها بعض 
لم يج����دوا ش����يئا يتهمون به 
احلركة )النهضة(، فيفبركون 

ما يريدون«.
جدير بالذكر ان قانون األحوال 
الشخصية الذي أقر في تونس 
عام 1956 بشأن الزواج املدني، 
يقيد تعدد الزوجات وأش����كال 
الزواج  الزواج األخرى بخالف 
األول. وبني العريض ان حركته 
اقتراح جملة من  تعتزم تقدمي 
السياسات واحللول تسهل على 
الشاب والفتاة أن يكونا أسرة، 
وذلك به����دف محاصرة ظاهرة 
العنوسة املنتشرة في املجتمع 

التونسي، حسب قوله.
وأوض����ح املتحدث باس����م 
احلركة أن من بني التس����هيالت 
التي تقترحها، اللجوء إلى تنظيم 
ال����زواج اجلماعي، ومس����اعدة 
الشباب على اقتناء استعدادات 
الزواج املنزلية. وحول التخوف 
املثقفني  الس����ائد لدى بع����ض 
امل����رأة من  واملنادي����ن بحرية 
إلى احلكم،  وصول اإلسالميني 
قال القيادي في النهضة التونسية 
علي العريض إن حركته حتمي 
حقوق امل����رأة، وتريد أن تفتح 
التطور والعمل  أمامها مجاالت 
والرقي االجتماعي في مختلف 

املجاالت.
من جه����ة اخ����رى، دعت 7 
منظمات حقوقية امس املجلس 
األعلى للقوات املسلحة، املمسك 
بالسلطة منذ إسقاط نظام مبارك 
في 11 فبراير املاضي، الى احتذاء 
منوذج تونس ووضع الدستور 

أكدت »حركة النهضة« أبرز 
احلركات اإلسالمية في تونس، 
والت����ي كانت محظورة في عهد 
زين العابدين بن علي، رفضها 
الزوجات  تبني فك����رة تع����دد 
في الوق����ت الراهن، معتبرة ما 
يروج في الش����ارع التونس����ي 
حول اعتزامها الدعوة إلى التعدد 
باعتباره حال ملشكلة العنوسة، 
مج����رد »أكاذي����ب«. وقال علي 
العريض الناطق الرسمي باسم 
حركة النهضة اإلس����المية، في 
تصريح خاص ل� »ام.بي.سي«، 
إن تبني موضوع تعدد الزوجات 
ليس واردا في البرنامج السياسي 
حلركته، وإنها ال تعتمده حال من 

حلول مشكلة العنوسة.
ونفى القيادي اإلسالمي بشدة 
ما نسبه موقع »االستثمار في 
تونس« اإللكتروني من تصريحات 
لعضو املكتب التنفيذي حلركة 
النهضة س����مير ديلو تقول إن 

ووزير اخلارجية الكويتي الشيخ 
د.محمد صباح إعالنه عن حتويل 
180 ملي���ون دوالر إل���ى الثوار 
أعل���ن املتحدث  الليبي���ني كما 
باسم وزارة اخلارجية اإليطالية 
موريزيو ماساري إعالنه تقدمي 
مساعدة من 300 إلى 400 مليون 

يورو إلى الثوار.
بدوره أكد الشيخ عبداهلل بن 
زايد ثقته بأن االجتماع سيحقق 
تقدما كبيرا بناء على ما مت االتفاق 

عليه في االجتماعات السابقة.
وقال ان اإلمارات »ش���اركت 
بفاعلية في تطبيق قراري مجلس 
األم���ن 1970 و1973 الداعني إلى 
االس���راع وتعزيز اجلهود بني 
جميع األطراف الدولية لتحقيق 

األمن واالستقرار في ليبيا«.
وأكد على بقاء الدور العربي 
في هذا املجال مهما ورئيسيا في 
دعم الشعب الليبي واحلفاظ على 

وحدة أراضي ليبيا.

عواصم � وكاالت: فيما تواصل 
قوات »النات���و« قصف كتائب 
العقيد معمر القذافي في طرابلس 
وخارجها وتضييق اخلناق عليه، 
عق���دت مجموعة االتصال حول 
ليبيا أمس اجتماعها الثالث في 
أبوظبي برئاسة وزير اخلارجية 
اإلمارات���ي الش���يخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان، ومبش���اركة 40 
دولة ومنظمة من بينها الكويت 
ممثلة في وزير اخلارجية الشيخ 

د.محمد الصباح.
وخالل املؤمتر أعلنت الكويت 
عن تقدمي 180 مليون دوالر )50 
مليون دينار( للثوار فيما أعلنت 
إيطاليا عن تقدمي 300 إلى 400 
مليون يورو للمجلس االنتقالي 
كما اعلنت انها ستنشئ صندوقا 
ب���� 100 مليون دوالر ملس���اعدة 

الثوار.
ونقلت وكالة األنباء اإلماراتية 
عن نائب رئيس مجلس الوزراء 

)أ.پ( حديث باسم بني الشيخ د.محمد الصباح ونظيرته األميركية هيالري كلينتون على هامش أعمال املؤمتر  )ا.ف.پ( صورة جماعية للمشاركني في االجتماع الثالث ملجموعة االتصال حول ليبيا في ابوظبي امس 

محمد الصباح بحث مع كلينتون 
اإلجراءات الكويتية بشأن ميناء مبارك 

وأوضاع املعتقلني في غوانتانامو
أبوظبي ـ كونا: التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح السالم الصباح امس وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون على هامش انشطة اعمال االجتماع الثالث ملجموعة 

االتصال حول ليبيا.
وتطرق الشيخ محمد مع الوزيرة األميركية الى الوضع في املنطقة وما 

يحدث على الساحة االقليمية والدولية.
كما ناقش الشيخ محمد خالل اللقاء آخر مستجدات العالقة مع العراق 

وسالمة االجراءات الكويتية بشأن مشروع بناء ميناء مبارك في جزيرة 
بوبيان الكويتية اضافة الى موضوع الكويتيني املعتقلني في غوانتنامو 
والسعي في اطار حتقيق العدالة واالنصاف الى طي ملف هذه القضية.

وتطرق اللقاء كذلك الى الدعم الليبي والتزامات الكويت بالدعم املادي 
املعلن عنه في السابق والبالغ 50 مليون دينار.

واكد الشيخ محمد على اهمية استفادة الشعب الليبي بالدرجة االولى 
من هذا الدعم املالي الكويتي.

تونس: إسالميون يتمسكون برفض تعدد الزوجات.. 
وينظمون زفافًا جماعيًا ملواجهة العنوسة

نواب أميركيون يدعون إلى تقليص
دور الواليات املتحدة بأفغانستان

واش���نطن � رويت���رز: دعا 
ن���واب أميركيون الى تقليص 
دور الوالي���ات املتح���دة ف���ي 
أفغانس���تان ما يزيد الضغط 
على إدارة الرئيس باراك أوباما 
لتس���ريع إنهاء احلرب املكلفة 
واملس���تمرة منذ فترة طويلة 
في الوقت الذي تبحث فيه بدء 
االنسحاب التدريجي من هناك 

في فصل الصيف احلالي.
ووصف أعض���اء بارزون 
م���ن احلزب���ني اجلمه���وري 
أم���س األول  والدميوقراط���ي 
الوجود األميركي في أفغانستان 
بأن���ه زائد عن احلد بعد مرور 
نحو عشر سنوات على احلرب 
في الوقت ال���ذي تباحثوا فيه 
بش���أن مرش���ح أوباما لقيادة 
البعثة الديبلوماسية األميركية 
في العاصمة األفغانية كابول.

وق���ال جون كي���ري عضو 
الدميوقراطي ورئيس  احلزب 
جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ »في حني أن الواليات 
املتحدة لها مصالح حقيقية في 
أفغانستان تتصل باألمن القومي 
فإن التزامن���ا احلالي بالقوات 
واملال ال يتناسب مع مصاحلنا 

وال ميكن استمراره«.

واشنطن � أ.ش.أ: ذكرت مجلة 
»تامي« األميركية امس االول أنه 
منذ اندالع الثورة الليبية فر 50 
ألف مواطن ليب���ي إلى تونس، 
توج���ه خمس���ة آالف منهم إلى 
جزيرة جربة التي كانت تعرف 
بأنها وجهة سياحية قبل موجة 
الثورات التي بدأت جتتاح شمال 
أفريقيا، لتصبح بذلك اجلزيرة 

أشبه مبستعمرة ليبية.

لوكس����مبورغ � أ.ش.أ: قررت 
محكم����ة الع����دل األوروبية الغاء 
الت����ي فرضها االحتاد  العقوبات 
االوروبي عل����ى »نادياني بامبا« 
الزوجة الثانية للرئيس اإليفواري 
الس����ابق »لوران غباغبو« والتي 
تتضمن عدم اس����تصدار تأشيرة 
وجتميد ممتلكاتها.وأكدت احملكمة 
التي تتخذ من مدينة »لوكسمبورغ« 
مق����را لها � حس����بما ذك����ر راديو 
»أفريقي����ا 1« ام����س � أن االحتاد 
االوروبي لم يعط دوافع كافية فيما 
يتعلق بعرقلة بامبا لعملية السالم 

واملصاحلة في كوت ديفوار.

الرئيس  � د.ب.أ: نفى  جاكرتا 
االندونيسي سوس����يلو بامباجن 
ت����ردد عن  يودويون����و امس ما 
حتضيره لزوجته لتتولى الرئاسة 
عام 2014. وكانت وسائل اإلعالم 
احمللية تكهنت بأن كريس����تيانى 
هيرايتي لديه����ا طموح في تولى 
منصب رئيس اجلمهورية وأنها 
ميكن أن تكون مرش����حة احلزب 
الدميوقراط����ي احلاك����م خ����الل 
االنتخابات املقرر بعد ثالثة أعوام. 
وقال يودويونو في خطاب ألقاه 
أمام منتدى اقتصادي »لن أترشح 
النتخابات عام 2014 وال زوجتي وال 
أوالدي«. أعيد انتخاب يودويونو، 
اجلنرال السابق، عام 2009 لفترة 
رئاس����ية ثاني����ة مدتها خمس����ة 
أعوام. ووفقا لقانون االنتخابات 
اإلندونيس����ي، اليحق له الترشح 

لفترة رئاسة ثالثة.

جزيرة جربة التونسية 
باتت أشبه

مبستعمرة ليبية

إلغاء العقوبات
على الزوجة

الثانية لغباغبو 

الرئيس اإلندونيسي 
ينفي حتضيره لزوجته 

لتخلفه في منصبه

البرملان األردني يتهم وزراء بالتورط
في مترير اتفاقية إلنشاء كازينو

دستور املغرب اجلديد يؤيد استقالل 
القضاء ويعزز صالحيات احلكومة

وجهت جلنة حتقيق نيابية في البرملان األردني 
امس االول أصابع االته����ام الى عدد من الوزراء 
األردنيني واملسؤولني، فيما يعرف بقضية إبرام 
اتفاقية إلنش����اء كازينو في منطقة البحر امليت 
عام 2007 في عهد حكومة رئيس الوزراء األردني 
األولى معروف البخيت، إضافة إلى إفصاحها عن 

التحقيق مع ثالثة وزراء سابقني في القضية.
وأعلن رئيس اللجنة النيابية اخلاصة التي 
ش����كلت مبوجب النظام الداخلي ملجلس النواب 
األردني خلي����ل عطية في مؤمتر صحافي عاجل 
ظهر امس االول، انتهاء اللجنة من صياغة التقرير 
النهائي للتحقيق وتس����ليمه إلى رئيس مجلس 

النواب األردني فيصل الفايز.
وتلقت األوس����اط النيابية اإلعالن عن انتهاء 
جلنة التحقيق بارتياح ملحوظ، رغم ما أشارت 
إليه مصادر نيابية إلى أن »االتهامات« ليس����ت 
قانونية بشكل نهائي، لوجوب استكمالها قنوات 

دستورية »لشرعنتها«.
وقال عطية خالل املؤمتر الصحافي، إن اللجنة 
استمعت إلى شهادات 66 شخصية مبن فيهم 3 
رؤساء وزراء سابقني حول القضية، مضيفا بالقول: 
»ان التقرير النهائي أثبت تورط وزراء ومسؤولني 

سابقني وحاليني في مترير االتفاقية«.

وأوضح عطية أن اإلعالن عن أسماء املتورطني 
ليس من صالحيات اللجنة، مشيرا الى أن التقرير 
اآلن بيد رئيس مجلس النواب الذي ميلك أحقية 
اإلعالن من عدمه. وأكد عطية بالقول: »أن اللجنة 
توصلت الى سلسلة إدانات محددة مبوجب أحكام 
القانون من بينها اإلخالل بالواجبات الوظيفية 
من بعض املسؤولني واإلساءة املباشرة الستخدام 
الس����لطة واحلنث باليمني الدستورية والتزوير 
وإخفاء وثائ����ق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات 
ومخالفة قانون الس����ياحة األردني وسلسلة من 

مخالفة املعايير األخالقية واإلدارية«.
وكانت تقارير صحافية نشرت وثائق تكشف 
عن اجلهات الرسمية التي فوضت بالتوقيع على 
االتفاقية بإقامة كازينو في البحر امليت بني حكومة 
اململكة األردنية الهاشمية وشركة تعود ملكيتها 
ملستثمر بريطاني اجلنسية. وتضمنت االتفاقية 
بحسب التقارير منح الشركة حق التمتع احلصري 
ملدة 10 سنوات من تاريخ افتتاح أول كازينو في 
تلك املنطقة، وأال متنح أي جهة أخرى حق ترخيص 
إلقامة كازينو في املنطقة من جنوب البحر امليت 
وحتى شماله، وأن يكون للشركة حق االستئجار 
أو الشراء بهدف متلك قطعة ارض مبساحة »100« 

دومن تقريبا في منطقة البحر امليت.

بدأت صورة الدستور املقبل في املغرب تتضح 
أكثر مع تزايد التس����ريبات التي رش����حت عقب 
االجتم����اع املطول الذي عقد مؤخرا بني 33 حزبا 
وجهة نقابية ومحمد املعتصم مستشار العاهل 
املغربي في إط����ار آلية تتبع عمل جلنة مراجعة 
الدستور بحضور رئيسها عبداللطيف املنوني.

األحزاب السياس����ية الكبيرة أبدت نوعا من 
االرتياح بعد الشرح الذي قدم من خالله عبداللطيف 
املنوني عن الدس����تور املرتقب، فيما عزا حزبان 
سياسيان يساريان صغيرا احلجم انسحابهما من 
االجتماع حتت مبرر عدم تسليم مستشار العاهل 

املغربي ملسودة أولية للدستور اجلديد.
وذكرت مصادر ل� »العربية.نت« هي مؤسسة 
جديدة س����ترى النور في املغرب مع الدس����تور 
اجلديد، تتمثل ب� »مجلس األمن«، الذي يترأسه 
العاهل املغربي محمد السادس، وسيكون للمؤسسة 
اختصاصات أمنية وعسكرية باإلضافة إلى معاجلة 

القضايا ذات البعد االستراتيجي.
وبخصوص الفصل 19 الذي أثار جدال كثيرا 
داخل املغرب بسبب إشارته إلى »أن شخص امللك 
مقدس«، شددت القيادات احلزبية والنقابية في 
اجتماع آلية مراجعة الدس����تور على ضرورة أن 
سمو مؤسس����ة إمارة املؤمنني الذي يتواله امللك 
في الدس����تور اجلديد خاصة في املجالني الديني 
والعس����كري والتنصيص عليهم����ا باعتبارهما 
اختصاص ملكي يحتكر العاهل املغربي س����لطة 

التعيني والتقرير فيهما.
وفي اململكة املغربية الثانية، وفق التسريبات 
املتوافرة، سيكون البرملان املؤسسة الوحيدة في 
املغرب التي لها س����لطة التشريع وسن القوانني 

في كل املجاالت، وس����يتضمن الدس����تور عبارة 
»املؤسسة التش����ريعية تعبير عن إرادة األمة«، 
وستكون منتخبة بشكل مباشر من خالل صناديق 

االقتراع.
وسيكون هنالك تغيير آخر يتعلق مبا تسمى 
بالس����لطة التنفيذية، فاحلكوم����ة املغربية التي 
ستتشكل بعد االستفتاء املرتقب في بداية يوليو 
على الدستور اجلديد، سيكون على رأسها رئيس 
للحكومة عوضا عن »الوزير األول« وفق ما هو 
معمول به حالي����ا، لتم����ارس احلكومة وحدها 
الصالحيات التنفيذية، وسيكون من مهام رئيس 
احلكومة تعيني احملافظني للمدن وتعيني وعزل 
كبار موظفي الدول����ة املغربية مبا فيهم الوزراء 

والسفراء.
وستلتزم احلكومة املغربية في الدستور املغربي 
املقبل برفع يدها عن القضاء فوزير العدل لن يكون 
له صالحية ترأس املجلس األعلى للقضاء الذي 
س����يتحول اسميا باعتباره أعلى هيئة تنظيمية 
للقضاء إلى املجلس األعلى للسلطة القضائية، 
وستكون هناك كوتا نسائية في املجلس القضائي 
الوطني حلقوق اإلنس����ان  وعضوية املجل����س 

ومؤسسة الوسيط.
من جهة أخرى، سينتقل املجلس الدستوري، 
بحسب التسريبات، إلى احملكمة الدستورية العليا 
مع تغيير في هيكلته من خالل تواجد متش����دد 
للفقهاء الدستوريني الذين يحملون في جعبتهم 16 
عاما من التدريس اجلامعي في املادة الدستورية، 
وس����يكون بإمكان أي مواطن التقاضي لدى هذه 
احملكمة، كما تتحدث التسريبات عن اعتماد اللغة 

األمازيغية كلغة وطنية في الدستور املقبل.

»الناتو« يواصل قصف 
طرابلس وأوكامبو 

يتهم العقيد بتحريض 
جنوده على االغتصاب 

اجلماعي


