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العاهل األردني يوكل موضوع األمير حمزة لعمه األمير احلسن

إيران ُتعلن اعتقال «جواسيس» إلسرائيل ودول أخرى
عشية انطالق مفاوضات ڤيينا حول العودة لالتفاق النووي

عواصم ـ وكاالت: أعلنت وســائل إعالم إيرانية 
القبض على مجموعة من اجلواسيس على اتصال 
باستخبارات عدة دول بينهم إسرائيل، عشية انطالق 
احملادثات «النووية» بني األطراف املوقعة على االتفاق 
مع طهران مبا فيها الواليات املتحدة، في ڤيينا اليوم. 
ونقل موقع وكالة نادي املراسلني الشباب لألنباء 
عن مسؤول بوزارة االستخبارات قوله «مت اعتقال 
جاسوس إلســرائيل في إقليم أذربيجان الشرقي.. 
كما مت اعتقال جواسيس آخرين كانوا على اتصال 

بأجهزة استخبارات في عدة دول».
وقالــت وكالة «أنباء فــارس» بدورها عن مدير 
االستخبارات في محافظة أذربيجان الشرقية، إنه 
«مت اعتقــال جاســوس يعمل لصالح اســتخبارات 
الكيان اإلســرائيلي وجواســيس آخريــن يعملون 
لصالــح مخابــرات غربية في محافظــة أذربيجان 

الشرقية غربي إيران».

وفي ســياق آخر، قال املســؤول اإليراني إنه مت 
اعتقال ١٩ عضوا في عصابة تقوم بجرائم االحتيال 
املنظــم. وجاء نبــأ االعتقاالت قبل يــوم واحد من 
احملادثات املرتقبة بني األطراف املوقعة على االتفاق 
النووي اإليراني مبا فيها الواليات املتحدة، في ڤيينا 

اليوم بهدف بحث سبل إحيائه.
في هذا السياق، جددت اخلارجية اإليرانية التأكيد 
على أن هذه احملادثات ال تختلف عن سابقاتها، نفيا 
ملا يدور حول احتمال عقد مفاوضات غير مباشرة 
بني إيــران وأميركا التي انســحبت من االتفاق في 

عهد الرئيس دونالد ترامب.
وشــددت اخلارجية على أنــه لن يكتب النجاح 
ألي محادثــات دون رفع كامل للعقوبات األميركية 

املفروضة على إيران.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
(إرنا) عن املتحدث باســم وزارة اخلارجية سعيد 

خطب زاده القول «اجتماع اللجنة املشتركة لالتفاق 
النووي، ال يختلف عن االجتماعات السابقة. وجدول 
أعماله يركز على رفع العقوبات األميركية اجلائرة 

عن إيران، وتنفيذ األطراف األخرى لتعهداتها».
ولفتــت وكالة «بلومبيرغ» لألنباء إلى أنه رغم 
أن الواليات املتحدة ستكون حاضرة في احملادثات 
التي ستشارك فيها إيران والقوى العاملية اخلمس 
«روســيا، الصني، بريطانيا، فرنسا وأملانيا»، فإن 
املسؤولني اإليرانيني يواصلون التأكيد على أنه لن 
تكون هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع 

أي من نظرائهم األميركيني.
وقال خطيب زاده «إذا ما متكنا من االتفاق على 
رفع شامل للعقوبات مع مجموعة ٤+١ الدول املوقعي 
على االتفاق باستثناء أميركات، ووافقت هذه الدول 
على ضمان وفاء الواليات املتحدة بالتزاماتها، فإن 

الطريق سيصبح مفتوحا».

عواصــم ـ وكاالت: أعلن 
الديــوان امللكــي الهاشــمي 
على تويتر أمس أن العاهل 
األردني امللك عبداهللا الثاني 
أوكل التعامــل مع موضوع 
األمير حمزة إلى عمه األمير 

احلسن.
وقــال الديــوان في بيان 
مقتضــب: «في ضــوء قرار 
جاللــة امللك عبداهللا الثاني 
التعامل مع موضوع ســمو 
األمير حمزة بن احلسني في 
ظل تطورات اليومني املاضيني 
ضمن إطار األسرة الهاشمية، 
أوكل جاللته هذا املسار إلى 
عمه سمو األمير احلسن بن 

طالل».
وأضاف: «تواصل األمير 
احلسن مع األمير حمزة، وأكد 
األمير حمزة أنه يلتزم بنهج 
األسرة الهاشــمية، واملسار 
الذي أوكله جاللة امللك إلى 

األمير احلسن».
فــي غضــون ذلــك، أكد 
رئيس هيئة األركان املشتركة 
للقــوات املســلحة األردنية 
يوســف احلنيطي أمس أن 
األجهزة العسكرية واألمنية 
في اململكة «ميكنها التعامل 
بكفــاءة واحترافيــة»، مــع 
أي تطورات «على الســاحة 

احمللية واإلقليمية».
وأضاف احلنيطي، خالل 
متابعته مترين «درع الوطن» 
الذي أجراه اجليش األردني 
أمس، أنــه ســيتم مواجهة 
التهديــد  «جميــع أشــكال 
علــى الواجهــات احلدودية 
وبالقوة»، وحتى أي «مساع 
يراد بها تقويض أمن الوطن 
وترويع مواطنيه، وزعزعة 

أمن واستقرار اململكة».
وشارك في هذه التدريبات 
الســريع،  التدخــل  قــوات 
التابعة للواء الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ومجموعة 

علــى «فرضيــات حتاكــي 
الســيناريوهات املتوقعــة، 
بهــدف الوقــوف على مدى 
جاهزيــة وقــدرات القــوات 
املشــاركة على تنفيذ املهام 
والواجبات املشتركة املطلوبة 

منها».
ونفذت «عمليات الهجوم 
الســريع بواســطة اآلليات 
والقــوات احملمولــة جــوا، 
استخدمت فيها جميع أنواع 
املنــاورة مســندة  أســلحة 
باملدفعية والهندسة التابعة 
للواء، حيث بــدأت بقصف 
أهــداف عاليــة القيمــة من 
طائرات سالح اجلو امللكي، 
إضافة إلى رمايات من مختلف 
األسلحة الثقيلة واملتوسطة 
واخلفيفة وأسلحة مقاومة 
الدروع، وعمليات القتال في 
املبنيــة واالقتحام  املناطق 

اجلوي وعمليات اإلنزال».

واستقراره».
وكتبت صحيفة «الرأي» 
احلكوميــة ان «األردنيــني 
ليســوا مســتعجلني علــى 
نتائــج التحقيق، فاملهم هو 
ان بالدهم جتنبت فصال من 
االضطرابات بحنكة القيادة 
األردنيــة واألجهزة األمنية 
ولقنــت املتربصني باألردن 
درسا يستطيعون من خالله 
تبني اخلــط األحمر الذي ال 

ميكنهم االقتراب منه».
وأوضحت الصحيفة في 
مقالها االفتتاحي ان «جاللة 
امللــك حــاول أن يقوم بحل 
بعــض األمــور فــي نطــاق 
إال أن  الهاشــمية،  األســرة 
رغبته األخوية في تسوية 
املســألة في نطــاق التفاهم 
لم تقابل بانفتاح وإيجابية 
ولذلك تقدمت مصلحة الوطن 

على العائلة».

تصريحــات  وتأتــي 
احلنيطــي بعــد يومني من 
طالــت  اعتقــاالت  حملــة 
شــخصيات أردنيــة رفيعة 
واتهامات وجهتها احلكومة 
لولي العهد الســابق األمير 
حمــزة، علــى خلفية رصد 
األجهــزة األمنيــة محطات 
تهدف إلى زعزعة اســتقرار 
اململكة وفق بيان للحكومة 

األردنية.
وكشــف نائــب رئيــس 
الــوزراء األردنــي ووزيــر 
اخلارجيــة أميــن الصفدي 
أن األجهــزة األمنية رصدت 
أنشطة لألمير حمزة وباسم 
عوض اهللا تضر بأمن الدولة.

وكان احلنيطي توجه إلى 
قصر األمير حمزة الســبت 
املاضي طالبا منه «التوقف 
عــن حتــركات ونشــاطات 
توظف الستهداف أمن األردن 

اجليش ينفذ مترين «درع الوطن» ورئيس األركان: ميكننا التعامل بكفاءة مع أي تطورات

طهران: شرط جناح املفاوضات رفع العقوبات األميركية

صورة نشرتها القوات املسلحة االردنية على صفحتها على «فيسبوك» لتمرين «درع الوطن»

امللك عبداهللا الثاني للقوات 
اخلاصــة، وكتيبــة حــرس 
احلــدود السادســة التابعة 
للمنطقة العسكرية الشرقية، 
إضافة ملشاركة سالح اجلو 

امللكي األردني.
وكرر احلنيطــي تأكيده 
على الــدور الــذي تقوم به 
«القوات املسلحة في احلفاظ 
على هيبة الدولة وترسيخ 
االســتراتيجية  مكانتهــا 
والتاريخية، واجلهود التي 
تبذلهــا فــي هــذه املرحلــة 
للخروج مــن األزمات كافة 
التــي عصفــت بالوطن في 
اآلونــة األخيــرة، لضمــان 
بــدوره  األردن  اســتمرار 
احملوري والثابت جتاه العديد 
مــن القضايــا فــي املنطقة 
واإلقليم»، حسبما نقل عنه 

موقع «احلرة».
وجرت التدريبات اعتمادا 

السعودية ترفع الطاقة التشغيلية للمسجد احلرام في شهر رمضان
عواصــم ـ وكاالت: صرح 
بــوزارة  مســؤول  مصــدر 
احلج والعمــرة بأنه انطالقا 
من حرص القيادة الرشــيدة 
على صحة وســالمة قاصدي 
احلرمني الشريفني والعاملني 
على خدمتهم مع تزامن قرب 
شــهر رمضــان املبــارك، فقد 
تقرر رفع الطاقة التشغيلية 
للمسجد احلرام مبكة املكرمة، 
باإلجــراءات  التقيــد  مــع 
االحترازية والتدابير الوقائية 
كافة الصــادرة مــن اجلهات 
املختصة. ونقلت وكالة األنباء 
السعودية (واس) الضوابط 
التي وضعتها الوزارة وتتمثل 

في:
٭ أوال: منــح تصاريــح أداء 
مناســك العمــرة والصلوات 
في املســجد احلرام والزيارة 
للمسجد النبوي بدءا من تاريخ 
١ رمضان ١٤٤٢هـ لألشخاص 
احملصنــني وفــق مــا يظهره 
تطبيــق «توكلنــا» لفئــات 
التحصــني (محصــن حاصل 
على جرعتني من لقاح ڤيروس 
كورونا أو محصن أمضى ١٤ 
يوما بعد تلقيه اجلرعة األولى 
من اللقاح، أو محصن متعاف 

من اإلصابة).
٭ ثانيا: حجز تصاريح أداء 
مناســك العمــرة والصلوات 

املبكر اجلزم بشأن استئناف 
العطالت الصيفيــة الدولية، 
وقال انه سيتم فتح احملالت 
والنوادي الرياضية األسبوع 

املقبل.
وقال إن إعادة فتح االقتصاد 
املزمعة ستتم األسبوع املقبل 
مــع افتتــاح جميــع املتاجر 
الرياضية وأماكن  والصاالت 
تصفيــف الشــعر والضيافة 
اخلارجية في إجنلترا. وأضاف 
ان إجنلترا ستنتقل إلى املرحلة 
الثانية وفقا خلارطة الطريق 
التي وضعها لوقف إجراءات 

قبل يــوم الـ ١٧ مايــو املقبل 
اإلعالن عن إمكانية الســماح 
بالســفر للخــارج دون قيود 
«ولكن يجب ان يســتند ذلك 
الــى اإلحصائيــات املرتبطة 
مبستوى انتشــار الڤيروس 
ســواء فــي بريطانيــا او في 
مختلف بلدان العالم وخاصة 
السياحية املفضلة  الوجهات 

لدى البريطانيني».
وكان جونســون قال في 
بيان سابق إنه سيكون مبقدور 
اجلميع فــي إجنلتــرا إجراء 
فحص «كوفيدـ  ١٩» مرتني في 

موعد، علــى أال يتجاوز عدد 
املتواجدين فيها ٢٠ شــخصا 

في الوقت نفسه.
لكن ال يشمل هذا اإلجراء 
مدينتي سالونيكي وباتراس، 
أكبر مدينتني بعد أثينا، حيث 
يتفشــى الوباء بشــكل مقلق 
أكثر. وعلى العكس من ذلك، 
أقرت أمس تدابير جديدة لكبح 
تفشــي «كوفيد ـ ١٩» في عدة 

أماكن من العالم.
وفي فرنســا، التي دخلت 
في مرحلــة قيود جديدة منذ 
الســبت املاضــي، يتوقع أن 
تبدأ عملية إنتــاج اللقاحات 
ضــد «كوفيــد ـ ١٩» غدا لدى 
شــركة «ديلفارم» الفرنسية 
التي تعمل من الباطن كما علم 
أمس من وزارة االقتصاد واملال 
الفرنســية مؤكدة معلومات 

صحافية.
يأتــي ذلــك فيمــا رفــض 
لقــاح  تلقــي  فرنســيون 
«أســترازينيكا» فــي مراكــز 
التطعيم شمال فرنسا خوفا 
من اآلثار اجلانبية كما أعلن في 
نهاية األسبوع نواب وأطباء 

في املنطقة.
وفي آســيا، أقــرت والية 
مومبــاي ـ األكثر تضررا من 
كورونــا فــي الهنــد ـ تدابير 
جديدة في وقت سجلت البالد 

العــزل العام اعتبــارا من ١٢ 
أبريل. واعلن أنه جونســون 
انه سيذهب بنفسه إلى إحدى 

احلانات.
وأوضــح ان قــرار إعــادة 
الفتح يســتند الى ٤ معايير 
مت أخذها بعني االعتبار وهي 
جنــاح حملــة التطعيم على 
املستوى الوطني وجناحها في 
خفض عدد املرضى املسعفني 
وعــدد الوفيــات إضافــة الى 
تراجع الضغوط على منظومة 

الصحة الوطنية.
وأكد جونسون انه سيتم 

األسبوع، وذلك لكسر سالسل 
نقل العدوى وسيســاعد في 
رصد احلــاالت التي ال تظهر 

عليها أعراض.
وعلــى غــرار بريطانيــا، 
خففت البرتغــال أيضا أمس 
القيود بحذر، إذ سمحت بإعادة 
فتح املتاحف ورحبت املقاهي 
واملطاعــم بروادهــا واقتصر 
اســتقبالهم علــى الشــرفات 
اخلارجية فقط، بعد أكثر من 
شــهرين على إغالقها وحتى 
فقط العاشرة والنصف مساء 
طــوال أيام األســبوع وحتى 
الواحــدة مســاء فــي نهايــة 
األسبوع والعطالت العامة، في 
ثاني مراحل اإلنهاء التدريجي 

لإلغالق.
وسيقتصر عدد املجتمعني 
حــول كل طاولــة على أربعة 
أشخاص، في حني يستمر حظر 
ممارســة الرياضة اجلماعية 
في القاعات وستعدل املتاحف 

ساعات عملها.
من جهتها، سمحت اليونان 
بإعــادة فتح أغلب الفضاءات 
أمــس باســتثناء  التجاريــة 
الكبيــرة واملراكز  الفضاءات 
التجارية، رغم تواصل تسجيل 

معطيات وبائية مقلقة.
وعلــى الراغبني في زيارة 
حجــز  التجاريــة  األماكــن 

ألول مــرة أكثر مــن ١٠٠ ألف 
إصابة جديدة بالڤيروس خالل 

٢٤ ساعة.
وكانت الســلطات احمللية 
قد فرضت قيودا جديدة، بينها 
تقدمي حظر التجول إلى الساعة 
السابعة مساء وفرض إغالق 
بنهاية األسبوع وغلق احلانات 
واملطاعــم وقاعات الســينما 
ودور العبادة واملكاتب اخلاصة 
ومنع كل التجمعات التي تشمل 

أكثر من أربعة أشخاص.
ويســعى رئيــس الوزراء 
نارينــدرا مــودي إلى جتنب 
فــرض إغالق وطنــي جديد، 
بعد إغالق مارس ٢٠٢٠ الذي 
خلف آثارا مأساوية على الناس 

األشد فقرا.
وفــي الشــرق األوســط، 
عاودت اإلصابات إلى االرتفاع 
بشكل الفت في إيران بعد عطلة 
رأس السنة الفارسية، مسجلة 
نحو ١٤ ألف إصابة بكورونا 
خالل ٢٤ ساعة، في حصيلة 
هــي األعلــى منــذ ٤ أشــهر، 
ووضعت العاصمة طهران في 
أعلى تصنيف وبائي. ووفق 
مسؤولني محليني، باتت إيران، 
أكثر دول الشرق األوسط تأثرا 
بجائحــة «كوفيــد ـ ١٩»، في 
مواجهة «املوجة الرابعة» من 

التفشي الوبائي.

منح تصاريح العمرة والزيارة ملن تلقوا جرعتي اللقاح أو املتعافني من اإلصابة بـ «كورونا» .. وجونسون يخفف القيود في بريطانيا األسبوع املقبل

اداء املناسك ضمن االشتراطات الصحية

والزيارة ســيكون من خالل 
تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، 
وذلك بحجــز اخلانة الزمنية 
املتاحة حســب رغبة ضيف 
الرحمــن ومبــا يتماشــى مع 
املمكنة  التشــغيلية  الطاقــة 
لتطبيق اإلجراءات االحترازية.
٭ ثالثــا: عــرض التصاريح 
والتحقــق مــن صالحيتهــا 
ســيكون مــن خــالل تطبيق 
«توكلنا»، وذلك من حســاب 
املســتفيد مــن التصريح في 

التطبيق مباشرة.
وأكــد املصــدر أن املنصة 
الرئيســة واملعتمــدة ألخــذ 
التصاريح من خالل تطبيقي 
«اعتمرنا» و«توكلنا»، محذرا 
من احلمالت واملواقع الوهمية. 
فــي غضون ذلك، كشــف 
البريطاني  الــوزراء  رئيــس 
أمــس  بوريــس جونســون 
حكومتــه  إســتراتيجية 
والقواعــد اجلديــدة للســفر 
الدولي ومشروع جواز املرور 
الصحي املثير للجدل استعدادا 
لعودة اململكة املتحدة تدريجيا 
إلى احلياة الطبيعية في ظل 

حتسن الوضع الوبائي.
وأعلن عن مزيد من تخفيف 
اإلجراءات بدءا من األســبوع 
املقبل، التزاما بخارطة الطريق 
ملواجهة كورونا، مؤكدا أنه من 

اتهام نتنياهو باستخدام احملاباة كعملة 
والرئيس يبدأ مشاورات تسمية رئيس احلكومة

أردوغان يهاجم العسكريني املعترضني
على «قناة إسطنبول»: تلميح «النقالب سياسي»

أنقرة - وكاالت: أوقف السلطات التركية 
أمس، ١٠ أدميراالت متقاعدين غداة نشر رسالة 
مفتوحة وقعها عشرات من الضباط السابقني 
تنتقد مشروعا للرئيس رجب طيب أردوغان 
إلنشاء قناة نقل جديدة في إسطنبول، في بلد 
يوقظ فيه أي تدخل للعسكريني في السياسة 

شبح االنقالبات السابقة.
وهاجــم الرئيــس التركــي رجــب طيب 
اردوغان بشــدة مجموعة الضباط، معتبرا 
أن الرســالة التــي وجهوها فــي هذا الصدد 

تلمح الى «انقالب سياسي».
وقال اردوغان في خطاب في انقرة «ليس 
مــن واجــب االدميــراالت املتقاعدين نشــر 
تصريحــات تتضمن تلميحــات الى انقالب 
سياســي. ال يحق ألي موظف متقاعد اتباع 
هذا النهج». وأضاف «هذا األمر ال ميت بصلة 
الــى حرية التعبير، في بلــد يحفل تاريخه 

باالنقالبات، هذا غير مقبول».
ووصف أردوغان الرسالة بأنها «ضارة» 
مؤكــدا ان «االنقالبــات حصلــت دائما بعد 

تصريحات مماثلة».
وأفاد مكتب املدعــي العام في أنقرة بأن 
األدميــراالت الـ ١٠ املتقاعديــن وضعوا في 
احلبس على ذمة التحقيق. وهم ضمن ١٠٤ 
عسكريني وقعوا على رسالة مفتوحة حتذر من 
التهديد الذي قد يشكله بحسب رأيهم مشروع 
«قناة اسطنبول» الذي يدعمه أردوغان، على 
اتفاقيــة «مونترو» تضمن حرية املرور في 

مضيق البوسفور.
ولم يوقف ٤ ضباط سابقني آخرين بسبب 
ســنهم لكن طلب منهم املثول أمام شــرطة 

أنقرة في األيام الـ ٣ املقبلة.
وبوشــر حتقيــق فــي حق العســكريني 
املتقاعديــن املوقعــني على الرســالة بتهمة 
«االجتماع للمســاس بأمــن الدولة والنظام 
الدستوري» على ما أوضح مكتب املدعي العام.

وندد مســؤولون أتــراك كبار برســالة 
األدميراالت املتقاعدين. واعتبر املتحدث باسم 
الرئاســة ابراهيم قالن أن الكتــاب املفتوح 

«يذكر بزمن االنقالبات».
مــن جهته، قال رئيس البرملان مصطفى 
شنطوب: «هناك فرق بني التعبير عن أفكار 
واإلدالء بتصريح ينطوي على لهجة انقالب».

لكن معارضي املشروع يعتبرون أنه ميكن 
أن يقوض اتفاقيــة «مونترو» التي تضمن 
حريــة عبور الســفن املدنية عبــر مضيقي 

البوسفور والدردنيل في السلم واحلرب.
وجاء في تغريدة لرئيس دائرة االتصال 
في الرئاســة التركية فخر الدين التون أنه 
«ليس فقط من وقعوا بل أيضا من شجعوهم 

على ذلك يجب أن ميثلوا أمام القضاء».
وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحافي 
املقــرب من احلكومــة طه عــودة أوغلو - 
للجزيــرة نت - عن األســباب غير املعلنة 
النتقاد الضباط املتقاعديــن إللغاء اتفاقية 
مونتــرو في ظل ما يحدث حاليا بأوكرانيا، 
فإلغاء االتفاقية ســيضر روســيا التي تقع 
ضمن حوض البحر األسود ويعطي تعزيزا 

لألميركيني.
ولفت عودة أوغلو إلى أن خلفية الضباط 
املوقعني على البيان من «اليسار األتاتوركي» 
اجلنــاح املقــرب من روســيا ومــن الصني، 
وبالتالي فإن الدافع األهم لتوقيت هذا البيان 
هو التطورات املوجودة في أوكرانيا والتوتر 

بني روسيا والناتو.
الكاتــب أن جنــاح «اليســار  وأوضــح 
األتاتوركي» أو «األوراسي» قوي جدا باجليش 
وفــي وزارة اخلارجيــة، لكنــه ضعيف في 
السياســة وأجهزة الدولة األخــرى، ودائما 
مــا يعمل هذا اجلناح علــى إبعاد تركيا من 
الناتو والعمل على إنشاء حتالفات مع روسيا 

والشرق.

عواصــم - وكاالت: اتهم 
ممثلو االدعاء اإلسرائيليون 
الــوزراء بنيامــني  رئيــس 
نتنياهــو امس، باســتخدام 
بــدء  احملابــاة كعملــة مــع 
محاكمتــه في قضية فســاد 
تلقي هي ونتائج غير حاسمة 
لالنتخابــات بظاللهــا علــى 

فرص بقائه في السلطة.
وجاء نتنياهو، الذي ينفي 
اتهامــات بالرشــوة وخيانة 
األمانة واالحتيال، إلى محكمة 
القدس اجلزئية مرتديا حلة 

داكنة اللون وواضعا كمامة ســوداء ووقف 
يتحاور بهدوء مع احملامني في حني نظم أنصاره 
ومنتقدوه مظاهرات صاخبة خارج احملكمة.

وقالــت الدولة إن نتنياهو مســؤول عن 
لوائــح ســمحت لزوجني يعمــالن في مجال 
االتصاالت بإبرام صفقات بقيمة «مئات املاليني 
من الشواكل» مقابل حتسني التغطية اإلخبارية 
ألنشــطة رئيس الوزراء على موقع إخباري 

شهير حتت سيطرتهما.
وقالت ليــات بن أري ممثلــة االدعاء في 
اســتعراضها ملا يطلق عليها القضية ٤٠٠٠ 
التي تتعلق بعالقة رئيس الوزراء بأصحاب 
مواقع إخبارية «العالقة بني نتنياهو واملدعى 
عليهم أصبحت عملة، شيئا ميكن تداوله».

ويواجه نتنياهو قضيتني أخريني في أول 

محاكمة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي في 
السلطة. ووصف نتنياهو نفسه بأنه ضحية 

عملية مالحقة ذات دوافع سياسية.
وقضــى نتنياهو ســاعة داخــل احملكمة 
وانصرف بعد موافقتها قبل إدالء إيالن يوشع 
الرئيس التنفيذي السابق ملوقع واال اإلخباري 
بشــهادته. وفي الوقت نفســه، بدأ الرئيس 
اإلســرائيلي ريئوفني ريفلني مشــاوراته مع 
رؤســاء األحزاب الختيار من يتولى تشكيل 
احلكومة القادمة بعد االنتخابات الرابعة غير 
احلاسمة التي أجريت في ٢٣ مارس والتي لم 
متنح نتنياهو اليميني أو منافسيه تفويضا 
واضحا. وقال ريفلني إن االعتبارات األخالقية 
قد متثل عامال في قراره، فيما يبدو أنه يشير 

إلى محاكمة نتنياهو.

توقيف ١٠ أدميراالت سابقني بسبب رسالة تنتقد املشروع

بنيامني نتنياهو خالل حوار مع محاميه قبل احملاكمة               (أ.ف.پ)


