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»املستقبل« يطلق وثيقة سياسية حتاكي »الربيع العربي«.. وفرجنية يتهم سليمان بالطلب من وزير الدفاع عدم توقيع اتفاقيات مع إيران!

القرار االتهامي »املعّدل« يتهم حزب اهلل كـ »جماعة« باغتيال احلريري!

واضاف: ربما تكون حساباته 
انتخابية على مستوى »الشوف« 

وربما حسابات تمويلية.
فرنجية تن����اول ايضا رئيس 
 OTV الجمهورية في حديثه الى قناة
الناطقة بلسان العماد عون، حيث 
اعتبر ان الرئيس سليمان ال يسهل 
االمور في مسألة التعيينات، وهذا 
رأي العماد عون بالطبع، واعتبر 
فرنجية ان الحص����ة الكبرى في 
التعيينات للمسيحيين يجب ان 
تكون لعون الذي يرأس اكبر كتلة 
نيابية مسيحية، وان سليمان إذا 
شاء بناء زعامة سياسية للمستقبل 
فعليه بالتحال����ف مع عون، ومع 
البطري����رك بش����ارة الراعي الذي 
وصفه ببطريرك الموارنة واصفا 
البطري����رك صفير، »ببطريرك 14 
آذار«. وكش����ف فرنجي����ة عن ان 
الرئيس س����ليمان اتصل بوزير 
الدفاع فاي����ز غصن اثناء وجوده 
في طهران وط�لب منه عدم توقيع 
االتفاقية ذات الطابع العسكري مع 

إيران، كما كان مقررا.
بيد أن فرنجية التقى الرئيس 
سليمان في تأييد رفع سن تقاعد 
قائد الجيش من 59 الى 62 سنة، 
تجنبا لفراغ محتمل، وقال ان وجود 
الرئيس ميقاتي في رئاسة الحكومة 

هو افضل الممكن.
 ٭ بيروت ـ عمر حبنجر
يوسف دياب

االتهامات التي وجهها الى الرئيس 
الس����وري الراحل حافظ االس����د، 
الرئيس عبدالناصر في  بتوريط 
حرب 1967 وانسحابه من الجوالن 
بغفلة عنه. وبين من صبوا جام 
غضبهم على جنبالط كان العماد 
ميشال عون، الذي قال ان جنبالط 
لم يكن يوما مع االكثرية، اال عندما 
تكون له مصلحة خاصة، ويرفض 
المقترحة  الحل����ول  العماد عون 
لمسألة المليارات المنفقة من خارج 
الموازنات العامة ويصر على قوننة 
االنفاقات الحاصلة في عهد حكومة 

الرئيس ميقاتي دون سواها.
وكذلك رئي����س تنظيم المردة 
سليمان فرنجية الحليف المقرب 
من النظام الس����وري، الذي انتقد 
مواقف جنبالط بشدة قائال: لو دام 

عند غيرك لما وصل إليك«.

باريس الى لن����دن، في حين عاد 
النائب مروان حمادة الذي رافقه 
الى العاصمة الفرنسية، امس الى 
الحزب  بيروت. وتكتمت اوساط 
التقدمي االشتراكي على محادثات 
جنبالط في باريس ولندن، وحول 
م����ا إذا كان اليزال ف����ي العاصمة 
البريطانية او غادرها، وقد تساءل 
مصدر مطلع عبر جريدة »اللواء« 
عما إذا كان جنبالط سيعود إلى 
لبنان قريبا، أم سيستقر مرحليا 
في الخارج، بناء على نصيحة له 
باالبتعاد عن الس����احة الداخلية، 
كالنصيحة التي اعطيت للرئيس 

سعد الحريري؟
وكان جنب����الط هدف����ا لحملة 
سياسية شتائمية هذا االسبوع، 
خصوصا بع����د تعطي����ل كتلته 
نصاب جلسة مجلس النواب، وبعد 

المالية المعلقة.
الرئيس بري اعلن في موقف 
الفت موافقته عل����ى طرح فريق 
14 آذار الذي اع����ده الرئيس فؤاد 
السنيورة كمخرج لموضوع ال� 11 
ملياراً، على أن يتالزم مع مشروع 
المليارات الس����تة الت����ي انفقتها 
الحكومة الحالية، لكن إذا لم يتم 
اعداد المشروعين قبل جلسة 15 
م����ارس النيابية، الجلس����ة تعقد 
ونرجئ المش����روعين الى جلسة 

الحقة.
وش����دد بري على أن الحكومة 
مستمرة وان الرئيس نجيب ميقاتي 
والعماد ع����ون يعرفان حقيقة ما 
يحصل، وان النائب وليد جنبالط 
اليزال في االكثري����ة وان العالقة 

معه جيدة.
وكان جنب����الط انتق����ل م����ن 

أعلن تيار المستقبل عصر امس 
الربيع  وثيقة سياس����ية تحاكي 
العربي، من منزل الرئيس س����عد 
الحريري في وس����ط بيروت على 
مسافة ايام من ذكرى 14 آذار، حيث 

انطلقت ثورة االرز.
ووجه الرئيس الحريري كلمة 
بالمناسبة عبر الشاشة، في حين 
تال الرئيس فؤاد السنيورة نص 
الوثيقة التي اطلقت عليها قيادات 
14 آذار في اجتماع مسائي ببيت 

الوسط.
وفيما يترقب لبنان االوضاع 
الجارية في س����ورية، اضافة الى 
الواقع الحكومي والنيابي المأزوم 
قالت مصادر ديبلوماسية في االمم 
المتح����دة ل� »األنب����اء« ان القرار 
االتهامي المعدل في قضية اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري يتجه التهام 
»ح����زب اهلل« كجماعة وليس����ت 
كأفراد كما سبق وتضمنه القرار 
االول، واوضحت المصادر ان هذا 
االتهام هو نتيجة لتحقيقات اضافية 
اجراها مكتب المدعي العام الدولي 
وتوصل بنتيجتها الى اقتناع بأن 
اغتيال الحريري اتخذ بقرار مركزي 
وليس من قبل افراد وهو ما يضع 
»حزب اهلل« امام واقع جديد ليس 
بامكانه التنصل منه كما فعل في 

اتهام كوادره االربعة.
في غضون ذلك انعقد مجلس 
الوزراء في جلسة عادية تناولت 55 
بندا غابت عنها الملفات الخالفية، 
وس����بق الجلس����ة لق����اء رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان ورئيس 
القصر الجمهوري،  الحكومة في 
حيث ج����رى بحث ف����ي الملفات 
التي طرحت على مجلس الوزراء 
الحقا، الى جانب االوضاع الداخلية 

واالقليمية.
في ه����ذه االثن����اء دعا رئيس 
مجلس الن����واب نبيه بري لجان 
المال والموازنة واالدارة والعدل 
والشؤون الخارجية والمغتربين 
الوطن����ي والداخلي����ة  والدف����اع 
واالشغال العامة والنقل والطاقة 
الى جلسة مشتركة قبل  والمياه 
ظهر اليوم الخميس، وذلك لدرس 
مشروع القانون المتعلق باستعادة 
الجنسية اللبنانية وعملية احتساب 

المعاش التقاعدي.
بري كشف امس عن انه ابلغ 
قادة االكثري����ة الذين التقاهم في 
مجلس الن����واب بأنه نفض يديه 
كليا من العرض الذي كان قدمه الى 
فريق 14 آذار والرئيس السنيورة، 
والقاضي بتشكيل لجنة وزارية 
نيابية، تتولى معالجة االشكاالت 

)محمود الطويل( األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال رئيس أساقفة زحلة والبقاع للروم الكاثوليك املطران عصام درويش امس 

فضل شاكر: ال دخل للسلفيني في غنائي وجمهوري سيكبر بعد اليوم
أكد الفنان فضل شاكر في اتصال مع االعالمي 

جو معلوف خالل برنامجه االسبوعي »انت 
حر« والذي يعرض عبر قناة »ام تي في« »ان 

السلفيني هم أناس يخافون اهلل، السلفيون 
تابعون للسلف الصالح وللرسول ژ، هم 
ليسوا متشددين«، وتابع: »أنا مسلم أخاف 

اهلل وأؤدي جميع الفروض، كنت صرحت 
بأنني سأوقف الفن ألن الفن حرام، وأنا ال 
أشرب وال أسكر، إال أنني اليوم مصر على 

الغناء وسأغني وسأدعم الثورة السورية 
والنازحني السوريني وكل واحد مضطهد، هل 
ترون كيف تقصف اجلوامع ويحرق القرآن 

وتغتصب النساء«، وأردف: »أنا سأغني وال 
دخل للسلفيني في غنائي، أنا أؤيد السلفيني 

وأنا معهم، الفن حرام وأؤمن بهذا ولدي رسالة 
اليوم سأوصلها ومن ثم سأعتزل«، وفي 

اخلتام أكد شاكر انه وبعد تصريحاته األخيرة 
في ساحة الشهداء سيزداد جمهوره.

أخبار وأسرار لبنانية
٭ هل مازال جنبالط في األكثرية؟: االستقبال الرسمي من جانب 
الرئيس نبيه بري للوزير السابق وئام وهاب رأى فيه البعض 
أنه انطوى على رس���الة سياسية ناعمة من بري الى النائب 
وليد جنبالط، ألنه أخل بتعهد كان قطعه للرئيس بري بأنه 
معه ويؤيده في كل ما له عالقة بعمل مجلس النواب ولم يلتزم 
بهذا الوعد عندما امتنع مع أعضاء كتلته النيابية عن حضور 

اجللسة التشريعية مساهما في تطيير نصابها.
وم���ع ذلك فإن بري متمس���ك بجنب���الط وبالعالقة معه، 
ومازال يعتبره »معنا وضم���ن األكثرية ولكن على طريقته 
وم���ع خصوصيته«، ناصحا اجلميع بعدم الدخول على خط 
العالق���ة وعدم محاولة اإليقاع بينه وب���ني جنبالط، ألن من 

يحاول سيكون واهما ومخطئا.
ولوح���ظ أن ردود الفعل تفاوتت ضمن فريق 8 آذار على 
تصريحات جنبالط ومواقفه األخيرة من األحداث الس���ورية 

ومن مقاطعة اجللسة التشريعية:
ح���زب اهلل التزم الصمت وتفادى توجي���ه انتقاد علني، 
ولكنه لم يفعل ش���يئا ملنع التع���رض جلنبالط في تظاهرة 
»البعث«... العماد عون غير متفاجئ بجنبالط الذي لم يكن 

يوما في األكثرية ويتصرف مبا يفيده.
النائب سليمان فرجنية اعتبر أن جنبالط سيكون اخلاسر 
األكبر وسيدفع الثمن في االنتخابات املقبلة، معتبرا أن حساباته 
تنطلق من اعتبارات انتخابية شوفية الكتساب أصوات السنة، 

ومن اعتبارات مالية.
الوزير السابق فايز شكر والنائب السابق فيصل الداود شنا 

بعد زيارة الى عون في الرابية هجوما على جنبالط.
النائب فادي األعور اعتبر أن املجلس النيابي لم يعد أكثرية 

وأقلية وإمنا أقليتان والقرار في يد وليد جنبالط.
املرابط���ون )مصطفى حمدان( ش���نوا أعنف هجوم على 

جنبالط واتهموه بالعمالة إلسرائيل وأميركا.
٭ بري يرد على االنتقادات: تعليقا على انتقادات وجهت من قبل 

تيار املستقبل لزيارته قبرص، استغرب الرئيس بري »اللجوء 
الى هذا النوع من الردود، بدال من ان يشكروني ألنني ذهبت 

الى قبرص ألصحح خطأ ارتكبوه هم بحق حدود لبنان البحرية 
وثروته النفطية«.

ونفى بري ان يكون قد أدى دور السلطة التنفيذية في لقاءاته 
مع املسؤولني القبارصة، مشددا على ان الزيارة كانت منسقة 

مع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل، 
والفتا االنتباه الى أن من حق أي لبناني أن يدافع عن حقوق 

بلده، مبعزل عن موقعه، ومن دون ان ينتظر إذنا من أحد.
٭ »القوات« يحضر لالنتخابات: في حفل عشاء مع أفراد اجلالية 
اللبنانية في الدوحة على هامش زيارته الرس���مية الى قطر، 
دعا رئي���س حزب القوات اللبنانية الدكتور س���مير جعجع 
املغترب���ني اللبنانيني الى التحضي���ر النتخابات العام 2013، 
»فمن يستطيع السفر ملمارس���ة حقه االنتخابي أهال وسهال 
به، أما من ال يستطيع الس���فر فعليه التسجيل في السفارة 
اللبنانية لدى السفير حسن سعد كي يتمكن من االقتراع في 
مكان اقامته، فهذه حاجة ملحة ويجب ان نشارك للتغيير واال 
س���تبقى األمور على حالها في لبنان«، مشيرا الى ان »بعض 
الس���فراء يتصرف بشكل مشني عبر تأخير طلبات التسجيل 
لالنتخابات النيابية«. وحذر من أنه »اذا اس���تمروا بالعرقلة 
فسنضطر الى اإلعالن عنهم بالفم املآلن ألنهم يخالفون القانون 
ويرتكبون جنحة وقد تكون جناية ألنهم يحرمون املواطنني 
اللبنانيني من حقهم باالقتراع جراء إهمالهم أو تصرفهم عن 

سابق تصور وتصميم«.

عبداجلليل يهدد باستخدام القوة ملنع »تقسيم ليبيا«
والسنوسي يستشهد بنجاح الفيدرالية في سويسرا وأملانيا

اليمن: »القاعدة« تعلن محافظة »شبوة« إمارة إسالمية ثانية

عواصم � وكاالت: اتهم رئيس 
املجلس الوطني االنتقالي مصطفى 
عبداجلليل أمس األول دوال عربية ب� 
»اذكاء الفتنة« في شرق البالد بعد 
ان اعلن زعماء قبائل وسياسيون 
ليبيون في بنغازي منطقة برقة 
النفطية »اقليما فدراليا احتاديا«. 
وفي حني يعجز املجلس الوطني 
عن فرض سلطاته على كل أنحاء 
ليبيا، اذ يتجاهل الكثير من الثوار 
السابقني تسليم أسلحتهم واالذعان 
للحكومة املركزية، اعلن في بنغازي 
خالل مؤمت����ر حضره نحو ثالثة 
آالف شخص، عن قيام اقليم برقة 
الفدرالي، كأول خطوة لتشكيل كيان 
سياسي شبه مستقل منذ سقوط 

نظام العقيد معمر القذافي.
رغم ان املعلنني أكدوا متسكهم 
بوحدة ليبيا وانضوائهم حتت راية 

املجلس الوطني االنتقالي.
وقال عبداجلليل خالل مؤمتر 
صحافي في طرابلس من دون ان 
يذكر أس����ماء، ان »)بعض( الدول 

الفتنة  العربي����ة تذكي وتغ����ذي 
التي نشأت في الشرق حتى تهنأ 
في دولها وال ينتقل اليها طوفان 
الثورة، هذا التخوف هو الذي جعل 
هذه الدول الشقيقة لالسف الشديد 
ترعى ومتول وتذكي هذه الفتنة 

التي نشأت في الشرق«.
وأضاف »ما يحصل هو بداية 
مؤامرة ضد البالد، هذه مس����ألة 
الوطنية«،   الوحدة  خطيرة تهدد 
محذرا م����ن »عواقب خطيرة« قد 

تؤدي الى تقسيم ليبيا.
وقال عبداجلليل »نحن اليوم 
كمجلس وطني انتقالي نستغرب 
تلك األصوات التي تنادي بتقسيم 
ليبيا وأنا ادعو كل الليبيني لاللتفاف 
حول املجلس واحلكومة االنتقالية 
بها من العاصمة طرابلس«، مهددا 
القوة ملنع تقس����يم  باس����تخدام 

ليبيا.
اكد السنوسي تعليقا  بدوره، 
عل����ى تصريحات عب����د اجلليل 
ان »إدارة اإلقلي����م تنفص����ل عن 

سياسة الدولة،  نظرتنا من خالل 
اتخاذ النظام الفيدرالي االحتادي 
إدارية وليست انفصالية،  نظرة 
واالنفصال غير مقبول بالنسبة 

إلينا متاما«.
وردا على اتهامهم باالنفصال، 
ق����ال ان الذي����ن يروج����ون ذلك 
يفعلون »ذلك ألنه����م ال يفهمون 
ما هي الفيدرالية وما هي مزاياها 
وفوائدها، أن����ا ألومهم وأعذرهم، 
ألن الناس مغيبون عن تاريخهم 
طيل����ة 42 عاما وه����ي فترة حكم 

القذافي«.
وأضاف »عليهم بالنظر أوال إلى 
الدول التي تتبع النظام الفيدرالي 
وينظرون كم هي ناجحة س����واء 
أكانت متقدمة مثل أملانيا وسويسرا 
أم نامية كاإلمارات العربية املتحدة«، 
متهما املجلس االنتقالي بالتقصير 
ومؤكدا ان احلكومة الليبية فشلت 

في إدارة شؤون البالد.
في هذا الوقت، أكد نائب املندوب 
الليبي ف����ي األمم املتحدة إبراهيم 

الدعوة  الدباش����ي أن من يق����ود 
إل����ى إقامة أقاليم في ليبيا تدفعه 
مصالح شخصية فقط وال يبالي 
 � الدباشي  البالد. وقال  مبصلحة 
في تصريح خاص لراديو )سوا( 
األميركي بث����ه صباح أمس � »ان 
الدعوة ال يوجد أي مبرر لها على 
اإلطالق إال إذا أخذنا في االعتبار 
بعض الطموحات الشخصية لبعض 
األشخاص وبعض أصحاب األموال 
الذين لألسف ال يقدرون الوضع 
احلرج الذي متر به ليبيا ويريدون 

خلق املزيد من املشاكل لها«.
وأضاف »أن هؤالء ليسوا زعماء 
القبائل وإمنا أشخاص من قبائل 
مختلفة، وال أعتقد أن هذه الدعوة 
لديها أي قاعدة شعبية عريضة في 
املنطقة«، مشيرا إلى أنهم »يعطون 
مبررا لذلك مسألة تهميش مناطقهم 
ويقول����ون إنهم يريدون أن تصل 
اخلدم����ات إلى جمي����ع القرى في 
مناطقهم«. وأكد الدباشي أن السلطة 
احمللية للدولة التزال في املناطق 

الش����رقية، ولكنها ستتصرف في 
الوقت املناس����ب إذا أصبحت تلك 
املطالب تش����كل تهديدا على أمن 
البالد. وأعرب الدباشي عن خشيته 
من أن تكون هناك أطراف أجنبية 

وراء املطالب لتقسيم ليبيا.
وقال »كما أخشى أن تكون هناك 
أجندة أجنبية حتركهم لتقس����يم 
البلد ولكن نحن حتى اآلن نعتبره 
رأيا جلزء من أهلنا في ليبيا ومن 
حقهم أن يعبروا عن رأيهم في أي 
شكل من أشكال الدولة يريدونه، 
ولكن ليس بإمكانهم أن يفرضوا 

شيئا على الشعب الليبي«.
ويرى كثير من س����كان مدينة 
بنغازي، مهد الثورة التي أطاحت 
بنظام العقيد الليبي الراحل معمر 
القذاف����ي، أن إعالن إنش����اء إقليم 
»برقة« هو احلل املناسب للشرق 
بعد مرور عام على الثورة وتهميش 
بعض قضايا املنطقة الش����رقية، 
بينما يرى آخرون أن إعالن اإلقليم 

يعد مبثابة تقسيم البالد.

عواصم � وكاالت: قال القيادي 
البارز في احلراك اجلنوبي باليمن 
العقيد ش���الل علي ش���ايع »إن 
الكفاح املسلح حق كفلته الشرائع 
واملواثيق الدولية ومن حق شعب 
اليمني أن يس���لك كل  اجلنوب 
اخليارات الس���تعادة دولته مبا 
في ذلك اخليار العسكري في حال 

فرض على أبناء اجلنوب«.
ونفى ش���ايع � الذي تعتبره 
السلطات القائد امليداني للفصيل 
املس���لح في احلراك اجلنوبي � 
في حديث لصحيفة »الش���رق« 
السعودية أمس، أن يكون قائدا 
عسكريا للحراك، وأكد أنه ليس 
إال مناض���ال جنوبيا يناضل مع 
غيره من قيادات احلراك في الداخل 
واخلارج الستعادة دولة اجلنوب 
وطرد »احملتل«، في إش���ارة إلى 

نظام صنعاء الذي يعتبره احلراك 
محتال للجنوب.

وحول األعمال املسلحة التي 
قام بها أنصار احلراك اجلنوبي 
في عدن والضالع إليقاف إجراء 
االنتخابات الرئاسية في 21 فبراير 
املاض���ي، قال ش���ايع »إن أبناء 
اجلنوب انتفضوا إليقاف مهزلة 
االنتخابات ألنها ال تعنيهم ومن 
غير املعقول أن تفرض عليهم«.

وعن الدع���م اإليراني لقوى 
احلراك اجلنوبي واستقبال إيران 
لقيادات في احلراك اجلنوبي وعلى 
رأسها علي سالم البيض الرئيس 
اجلنوبي األس���بق، قال ش���ايع 
»نرحب بأي دعم غير مشروط 
أو مساندة دولية لقضيتنا من أي 
جهة كانت باستثناء إسرائيل«.

وفيما يتعلق برفض احمليط 

اإلقليمي واملجتمع الدولي لفكرة 
اليم���ن وتأكي���ده على  جتزئة 
ضرورة بقاء اليمن موحدا، قال 
القيادي البارز في احلراك اجلنوبي 
باليمن العقيد شالل علي شايع 
»إرادة الشعوب ال تقهر والشعوب 
التواقة تنتزع استقاللها بالقوة 
وال تستجديه من أحد« وهذا واجب 
وطني، حسب قوله سيقف خلفه 

كل أبناء اجلنوب.
وأكد شايع استمرار النضال، 
نافيا أن تكون هناك أي عالقات 
مباش���رة للحراك مع احلوثيني 
فيما يخص اجلوانب العسكرية 
أو التنس���يق، وق���ال »قضيتنا 
ال تتطلب الدخ���ول بأي عالقة 
م���ع احلوثيني، ألن هذه العالقة 
ستضر بقضيتنا، ولكننا نرحب 
بأي���ة جهة تعت���رف بحقنا في 

استعادة دولتنا وهذا ما أفصح 
عنه احلوثيون«.

املرتقب  وبالنس���بة للحوار 
واملق���رر أن تش���ارك في���ه كل 
اليمنية، قال  الوطني���ة  القوى 
ش���ايع »نرحب باحل���وار على 
أسس محددة بالنسبة لنا وهى 
أن يكون احلوار بإشراف دولي 
وبني دولتي الش���مال واجلنوب 
وأن يكون الرئيس علي س���الم 
البيض ممث���ال لدولة اجلنوب، 
وأن يكون احل���وار على قاعدة 
االس���تقالل وليس إلنتاج نظام 

جديد كما يرى االحتالل«.
وحول موقفهم من القاعدة، قال 
شايع »نحن ضد التطرف والقاعدة 
هي من صنع نظام االحتالل وتدار 
من القصر اجلمهوري، واحلراك 
على استعداد للتعاون مع املجتمع 

الدولي ملواجهة اإلرهاب في حال 
ساند املجتمع الدولي اجلنوبيني 

في استعادة دولتهم«.
في هذا الوقت، أعلن »أنصار 
الش���ريعة« احد ف���روع تنظيم 
القاعدة في اليمن أمس محافظة 
شبوة جنوب شرق البالد »امارة 
اس���المية« لتكون بذلك االمارة 
الثانية بعد اعالن زجنبار عاصمة 
محافظة ابني امارة أولى في مايو 

املاضي.
وب���ث التنظيم على ش���بكة 
االنترنت بيانا وصورا تشير الى 
اعالن اإلمارة من خالل نشاطهم 
في تلك احملافظة احليوية التي 
يقع فيها أضخم مشروع للغاز 
املس���ال تدي���ره ش���ركة توتال 
الى  الفرنس���ية وتصل تكلفته 

نحو مليار دوالر.

قيادي جنوبي: نرحب بأي دعم حتى من إيران إلعادة استقاللنا!

جلنة حتقيق برملانية أردنية
تتهم البخيت وعوض اهلل بالفساد

أجهزة األمن اجلزائرية حتقق في شبهة متويل 
أجنبي لدعاة مقاطعة االنتخابات التشريعية

.. واخلرطوم تعلن إحباط مخطط أميركي 
إلسقاط حكومة البشير

اجلزيرة نت: أوص���ت جلنة حتقيق برملانية 
اردنية بإحالة رئيس الديوان امللكي األسبق باسم 
عوض اهلل ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت 
ووزراء سابقني للمحاكمة بتهم الفساد في قضية 

خصخصة شركة مناجم الفوسفات األردنية.
وطالبت اللجنة مبحاكمة عوض اهلل والبخيت 
وعدد من الوزراء السابقني ومسؤولني آخرين بتهم 

الوظيفة وإساءة استعمال  االختالس واستثمار 
الس���لطة. وجاءت هذه الته���م بعد أيام من طلب 
النائب العام من رئيس مجلس النواب التحقيق 
مجددا مبلف »كازينو البحر امليت« ومس���ؤولية 
البخيت وسبعة من وزراء حكومته عام 2007 عن 
االتفاقية التي رأت جلنة برملانية الصيف املاضي 

انه اعتراها فساد كبير.

اجلزائ����ر � يو.بي.آي: كش����ف مص����در أمني 
جزائ����ري أمس أن أجهزة األمن جتري حتقيقات 
ح����ول متويل جمعيات غي����ر حكومية أميركية 
وأوروبية حلملة تن����ادي مبقاطعة االنتخابات 

التشريعية في اجلزائر.
ونقلت صحيفة »اخلبر« اجلزائرية عن املصدر 
قوله إن أجهزة األمن حتقق في شبهة متويل جهات 
أجنبية ملرشحني في االنتخابات التشريعية املزمعة 

في 10 مايو املقبل والتي وصفها الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة باملصيرية في تاريخ البالد.

وأوض����ح املصدر أن أجه����زة األمن أخضعت 
احلمل����ة التي تنادي مبقاطع����ة االنتخابات عبر 
موقعي التواصل االجتماعي »فيسبوك« و»تويتر« 
وكذا مواقع إخبارية ومنتديات، للرقابة اليومية 
من أجل حتديد قدرة هذه احلمالت على استقطاب 

الناخبني وحشد املعارضني لالنتخابات.

كشف مساعد الرئيس السوداني ونائبه في 
ح���زب املؤمتر الوطني احلاكم نافع علي نافع 
ان حكومته اجهضت مخططا اميركيا للتدخل 
عسكريا في السودان من اجل اطاحة نظام احلكم 
في البالد بالتعاون مع قوى معارضة وحتالف 
احلركات املتمردة في دارفور وجنوب كردفان. 
وحتدث نافع عن وعد واشنطن احلركات املتمردة 
في حتالف »اجلبهة الثورية السودانية« التي 

تض���م حركات دارفور و»احلركة الش���عبية � 
الشمال« والقوى املعارضة بالتدخل السريع 
عسكريا في حال جناحهم في دخول كادوقلي، 
عاصمة والية جنوب كردفان، وحتويلها الى 
قاعدة ومن ثم الزحف نحو اخلرطوم. ولفت 
ال���ى ان االميركيني ابلغ���وا املعارضني انه لن 
يكون في مقدورهم اطاحة نظام احلكم القائم 

قبل ان يتوحدوا.

أردوغان ينفي مجدداً إصابته بالسرطان
عواصم � وكاالت: نفى رئيس الوزراء التركي 
بشدة مرة جديدة أمس التقارير التي أشارت إلى أنه 
مصاب مبرض السرطان ولم يعد لديه إال سنتان 

ليعيش وقال إن اهلل وحده يحدد ذلك.
ونقل املوقع االلكترون����ي لصحيفة »زمان« 

التركية عن أردوغان قول����ه في اجتماع حلزب 
العدالة والتنمية احلاكم »إننا أعضاء في حزب 
يؤم����ن بالقدر نحن حزب ق����ام باملخاطر خلدمة 
ش����عبنا ومالك هذه الروح هو اهلل واهلل وحده 

قادر على أن يستعيدها«.


