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 بيت حلمـ  أ.ش.أ: قال عضو اللجنة املركزية حلركة فتح د.نبيل 
شعث إن هناك اتفاقا بني اللجنة املركزية وكوادر احلركة في قطاع 
غزة، مبوجبه ستتاح الفرصة للجميع في عملية التصويت، سواء 
بالتصويت املباشر أو عن بعد. وأوضح شعث في تصريح صحافي 
امس على هامش أعمال املؤمتر الســــادس لفتح في بيت حلم أن 
أعضاء املؤمتر الذين منعتهم حركة حماس من مغادرة قطاع غزة 
ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في العملية الدميوقراطية للتصويت 

عن بعد بإحدى الوسائل احلديثة للتصويت، والتى يتم االتفاق 
عليهــــا. وقال إنه بذلك تكون مشــــكلة متثيل غزة في حركة فتح 
قد مت حلها دميوقراطيا، مشــــيرا إلى أن املؤمتر السادس هو من 

سيحسم مصير املقترح املتعلق بآلية مشاركة غزة.
  ونفى شعث أن تكون هناك خالفات تذكر بني اللجنة املركزية 
واللجنة القيادية العليا للحركــــة في قطاع غزة، وقال: «املؤمتر 

سيد نفسه وهو في النهاية من يقرر». 

 شعث: اتفاق بين مركزية فتح وكوادر غزة يسمح بمشاركة الجميع في عملية التصويت

 «المجلس االستشاري للحركة عقد اجتماعًا الختيار خليفة لقائدها» الذي قضى في غارة جوية أميركية

 قيادي في «طالبان ـ باكستان» أعلن مقتل زعيمها بيعة اهللا محسود
 محسود في سطور

 اسالم اباد ـ أ.ف.پ: يعد بيعة اهللا محسود الذي اعلن عن مقتله، 
القائد األعلى حلركة طالبان باكستان ويعتبر في نظر األميركيني حليفا 
أساســـيا لتنظيم القاعدة وهو متهم بأنه وراء العديد من االعتداءات 
السيما االعتداء الذي أودى بحياة رئيسة الوزراء الباكستانية بنظير 

بوتو.
  وبيعة اهللا محسود الذي يبلغ من العمر ٣٥ عاما هو ابن داعية مسلم 
سني من اقليم بانو املجاور جلنوب وزيرستان ويعتبر اهم زعيم في 
قبيلة محسود بحسب محمود شاه احمللل املختص في املناطق القبلية 

والذي يقدر عدد مقاتليه حتى وقت حديث مبا بني ١٥ و٢٠ ألفا.
  وبعد ان تعلم في مدرســـة قرآنية في ميرانشاه كبرى مدن شمال 
وزيرستان ذهب الى افغانســـتان املجاورة في منتصف تسعينيات 

القرن املاضي للقتال الى جانب طالبان في احلرب األهلية.
  وحتى عودته إلى باكستان كان طالبان وزيرستان حتت قيادة زعيم 
قبلي آخر هو عبداهللا محسود الذي قتل في يوليو ٢٠٠٧ أثناء هجوم 

شنه اجليش الباكستاني في بلوشستان (جنوب غرب).
  وبالرغـــم من انه لم يكن معروفا في تلـــك اآلونة فقد وجد بيعة 
اهللا محسود مكانه بسرعة وانشـــأ شبكة موحدة هي حركة طالبان 

ـ باكستان.
  ومع توقيعه اتفاقات ســـالم مع احلكومة فتح معسكرات تدريب 
للمتطوعني وتوســـع نفوذه إلى اقليمني قبليني اخرين هما شـــمال 

وزيرستان وباجور والى مدن مجاورة عدة.
  وأكثر الى الشـــمال كان طالبان آخرون قد وســـعوا نفوذهم نحو 

داخل البالد وفي وادي سوات. 
  وفي صيف العام ٢٠٠٧ شن اجليش الهجوم على املسجد األحمر في 
اســـالم اباد الذي أصبح بؤرة لإلسالميني املتطرفني. فرد اإلسالميون 
مبسلســـل اعتـــداءات قتل خالله مـــا يقارب من ألفي شـــخص منذ 

سنتني.
  ونسبت احلكومة الى حركة طالبان باكستان ٨٠٪ من تلك االعتداءات 
وأبرزها االعتداء الذي أودى بحياة بنظير بوتو في ديسمبر ٢٠٠٧. وتبنت 

حركة طالبان باكستان نفسها العديد من اعنف تلك االعتداءات.
  وفي مارس املاضي أدرجه األميركيون على الئحة اخطر «اإلرهابيني» 
املطلوبني مع اعالن مكافأة بقيمة ٥ ماليني دوالر ملن يدلي بأي معلومات 

تساعد في القبض عليه.
  وبعد ان قامت حتت ضغط حلفائها األميركيني بشـــن هجوم على 
طالبان في منطقة سوات اعلنت إســـالم اباد في يونيو هجوما بريا 

آخر على الزعيم الطالباني في معقله. 
  لكن الوضع كان يبدو صعبا بالنسبة للقوات الباكستانية في هذه 
املنطقة اجلبلية الوعرة املسالك. في املقابل كثف األميركيون هذا الصيف 

هجماتهم بالطائرات بدون طيار على محسود ومقاتليه. 

 صورة ارشيفية لزعيم طالبان الباكستانية بيعة اهللا محسود خالل مؤمتر صحافي له في وزيرستان تعود لعام ٢٠٠٨      (رويترز)

 جنود عراقيون يعاينون حافلة تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة في مدينة الصدر وهي عائدة من كربالء محملة بزوار شيعة     (أ.پ) 

إن جنازة محسود شيعت بالفعل 
واضاف «قتل مع زوجته ودفن في 
نارجوسي» مشيرا الى بلدة صغيرة 
على بعد نحو كيلومتر من موقع 
الهجوم الصاروخي الذي يعتقد أن 
طائرة أميركية دون طيار نفذته. 
وتابع وزير الداخلية يقول «نعتقد 
أنه قتل في الضربة الصاروخية. 
لدينا بعض املعلومات لكن ليس 

لدينا دليل مادي لتأكيدها».
  بــــدوره اكد وزيــــر اخلارجية 
الباكستاني شاه محمود قريشي 
مقتل محسود في الغارة األميركية 
ونقلت محطة «جيو» الباكستانية 
عنه «ان املعلومات االستخباراتية 
تؤكد مقتل محسود وان احلكومة 

تتحقق ميدانيا للتأكد ١٠٠٪».

   مسؤول أميركي 

  كذلك أعلن مسؤول أميركي مقتل 
زعيم حركة طالبان في باكستان 
وقــــال، مفضال عدم الكشــــف عن 
هويته، «هناك عدة أسباب جتعلنا 
نعتقد ان محسود قد قتل ولكن ال 
ميكن في املرحلة الراهنة تأكيد هذا 

األمر متاما».
  وفي حال تأكد مقتل محسود 
ســــيكون نصرا لواشــــنطن التي 
عرضت مكافــــأة بقيمة ٥ ماليني 
دوالر العتقال بيعة اهللا محسود 
حيا او ميتا في حني وعدت اسالم 
اباد بتقدمي ٦١٥ ألف دوالر من اجل 

ذلك.
  وقصــــف األميركيون بشــــكل 
مستمر خالل األشهر املاضية منطقة 
وزيرستان اجلنوبية، معقل حركة 

طالبان باكستان.
  وكان محسود أحد أكبر خصوم 
ألقت  التي  الباكستانية  احلكومة 
عليه باللوم في اغتيال رئيســــة 
الســــابقة  الباكســــتانية  الوزراء 
بنيظير بوتو وهــــي تهمة نفاها 

محسود.

العملية العسكرية    وساهمت 
التي شنها اجليش الباكستاني على 
املسلحني في وادي سوات شمال 
باكستان خالل الشهور املاضية في 

إضعاف شوكة حركة طالبان.

  ديبلوماسيون

  هــــذا وقــــال ديبلوماســــيون 
في اســــالم اباد إن وفاة محسود 
ستمثل انقالبا كبيرا لباكستان لكن 
الكثيرين تشــــككوا في ان تساعد 
القوات الغربية التي تقاتل متردا 
ان  افغانستان حيث  لطالبان في 
معظم تركيز محسود كان ينصب 
علــــى مهاجمــــة القــــوات األمنية 

الباكستانية.
املتقاعد  البريجاديــــر    وقــــال 

محمود شاه الرئيس السابق لقوات 
األمن في املناطق القبلية ان وفاة 
محسود ستكون «هزمية كبيرة» 

لطالبان.
  وأضاف «انــــه الرجل الوحيد 
الذي نظم حقا صفــــوف طالبان 
وحافظ على الوحدة بينها ودفع 
عملها الى االمام بالكثير من التفكير 

االستراتيجي».
  وكان محسود قد نصب نفسه 
زعيما لطالبان الباكستانية التي 
تضم نحو ١٣ فصيال في شــــمال 
غرب البالد في أواخر ٢٠٠٧ وكان 
مقاتلوه وراء سلسلة من الهجمات 
االنتحارية داخل باكستان وعلى 
القــــوات الغربية عبر احلدود مع 

افغانستان. 

 لندنـ  رويترز: قال اجليش األميركي إن ٤ من جنوده 
قتلوا في انفجار قنبلة يدوية في شاحنتهم امس االول 
لدى قيامهم بدورية فـــي منطقة تقع غرب اقليم هلمند 

معقل حركة طالبان.
  بدورها ذكرت وزارة الدفاع البريطانية امس أن ٣ جنود 

بريطانيني قتلوا في انفجار في جنوب افغانستان.
  وقالت الوزارة في بيـــان إن االنفجار وقع في اقليم 
هلمند حينما وطئت عربة اجلنود وهم من وحدة املظالت 
قنبلـــة زرعت بالطريق فيما فتـــح مقاتلون من طالبان 

النيران عليهم.
  ويعاني جندي رابع من اصابات خطيرة. 

 مقتل ٧ جنود أميركيين وبريطانيين بأفغانستان

 إسالم آباد ـ وكاالت: قتل زعيم 
حركة طالبان في باكستان بيعة 
اهللا محســــود، املالحــــق من قبل 
واشنطن واســــالم اباد، في غارة 
جوية اميركية استهدفت منزل والد 
زوجته حيــــث كان موجودا وفقا 

لقيادي في طالبان.
الذي طلب عدم  القيادي    وأكد 
الكشــــف عن هويتــــه، وهو أحد 
املساعدين املقربني من محسود، أنه 
قتل بعد تأكيد مسؤولني اميركيني 

وباكستانيني لذلك. 
  وقال إن الراحل توفي وزوجته 
االربعاء املاضي في شــــمال غرب 
باكســــتان في هجــــوم صاروخي 
يعتقد أنه أميركي، أســــفر أيضا 
عن مقتل ٦ من حراسه في جنوب 

وزيرستان.
  وشــــيعت جنازة محسود في 
نفس اليوم الذي قتل فيه ثم دفن 
الحقا في مســــقط رأســــه بقرية 

ناردوساي.

  مرشحون لخالفته

  واثــــر مقتل زعيم طالبان عقد 
املجلــــس االستشــــاري للحركة 
اجتماعا في ســــاراروجا الختيار 

خليفة حملسود.
  وابرز املرشحني خلالفة محسود 
املتحدث باسمه حكيم اهللا محسود 

وأزمات اهللا وولي الرحمن.
  وتزامن مع اعالن الوفاة، هجوم 
نفذته مجموعة من أنصار محسود 
على مكتب منافسه، أمير احلرب 
تركستان بيتاني املؤيد للحكومة، 

حيث قتلوا ٨ من رجاله.
  وكان وزير الداخلية الباكستاني 
رحمن مالك قــــال للصحافيني إن 
تقارير أولية أفادت بأن محسود 
قتل مع زوجته و٧ من حراســــه 

الشخصيني.
  وقــــال ضابط مخابــــرات في 
وزيرستان اجلنوبية لـ «رويترز» 

 العراق: مقتل ٣٦ شخصًا في هجمات استهدفت مصلين وزّوارًا شيعة
 بغداد ـ وكاالت: قتل ما ال يقل عن ٣٦ شـــخصا واصيب نحو ٩٤ 
شخصا في تفجيرات اســـتهدفت مصلني وزوارا شيعة في املوصل 

وبغداد امس بحسب مصادر الشرطة العراقية.
  وفي التفاصيل نقلت رويترز عن مصدر في الشرطة العراقية قوله 
ان مفجرا انتحاريا اســـتهدف بسيارته امللغومة مصلني شيعة وهم 
يغادرون املسجد، الواقع شمالي مدينة املوصل، بعد صالة اجلمعة 

فقتل ٣٠ شخصا وأصاب ٧٢ آخرين.
  وأوضح مسؤول في شرطة املوصل رفض كشف اسمه لفرانس 
برس ان املصلـــني كانوا يتوجهون الى قاعة مجاورة في املســـجد 
حيث يقام مجلس عزاء عندما انفجرت ســـيارة متوقفة على مقربة 

من املكان.
  وقبل ذلك قتل ما ال يقل عن ٦ أشخاص من الزوار الشيعة وأصيب 
٢٢ آخرون بجروح في سلســـلة من تفجيرات القنابل بشرق بغداد 
امس استهدفت مواكب الزائرين العائدين من مدينة كربالء بعد أدائهم 
مراسم زيارة النصف من شعبان ذكرى مولد االمام املهدي آخر أئمة 

الشيعة االثنى عشرية.
  وأوضح مصدر في الشرطة قائال ان «عبوة ناسفة مزروعة على 
جانب الطريق قرب ساحة البحيرة مبنطقة احلبيبية مبدينة الصدر 
انفجرت بســـيارة تقل زوارا عائدين من كربالء مما أدى الى مقتل ٣ 

وإصابة ٨ آخرين بجروح».
  كما انفجرت عبوة ناسفة في مكان قريب من مكان االنفجار األول 
مما أدى الى مصرع شـــخص وإصابة ٥ آخرين جميعهم من الزوار 

الشيعة.
  وانفجرت عبوة ناســـفة مبوكب لزوار شيعة أيضا قرب ملعب 
الشعب الدولي شرق بغداد مما أدى الى مصرع شخصني وإصابة ٩ 

آخرين بجروح بعضها بليغة. 

  تقييم استخباراتي أميركي: 
  إيران لن تنتج وقودا نوويا قبل عام ٢٠١٣

 واشنطن تسقط تعبير «الحرب ضد اإلرهاب» 
  وتبدي استعدادها للحوار مع حزب اهللا إذا غّير موقفه

 محاكمة خالد الشيخ محمد تساهم في التعجيل بإعالن إستراتيجية جديدة 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: ذكر تقرير للكونغرس 
األميركي ان التحليل االســــتخباراتي لوزارة 
اخلارجية األميركية مازال يعتبر ان إيران لن 
تتمكن من إنتاج وقود لتصنيع قنبلة نووية 

قبل العام ٢٠١٣.
  وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» امس ان 
التقييم اجلديد ملكتب االستخبارات واألبحاث في 
وزارة اخلارجية األميركية الذي تضمنه تقرير 
للكونغرس كشف عنه مؤخرا يستند إلى قدرات 
إيران التقنية وليس إلى «موعد اتخاذ إيران أي 

قرار سياسي» إلنتاج يورانيوم عالي التخصيب. 
والتقييم تضمن وثيقة رفعها مدير االستخبارات 
القومية دنيس بلير إلى جلنة استخباراتية في 
مجلس الشيوخ بعد جلسة استماع في فبراير 
املاضي وحصل محلل أبحاث في احتاد العلماء 
األميركيني يدعى ستيفن أفترغود على الوثيقة 
مبوجب قانون حرية املعلومات ونشرها على 
موقعه اخلاص. وبحســــب التقييم فإن أجهزة 
االستخبارات األميركية ترى ان أي قرار سياسي 

في إيران لم يتخذ بعد في هذا الصدد. 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  حتولت قضية محاكمة خالد الشيخ محمد 
الذي تتهمه الواليات املتحدة بالتخطيط لهجوم ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١ االرهابي الى ميدان خلالف متزايد 
بني عدد من اعضاء مجلس الشيوخ البارزين 
وادارة الرئيــــس باراك اوباما ومن ثم الى احد 
اســــباب التعجيل باعالن االدارة الغاء احلرب 
على االرهاب كمصطلح له تداعياته القانونية 
والتأكيد على استعدادها للحوار مع كل املنظمات 
التي كانت تصنف ارهابية ـ مبا في ذلك حزب 

اهللا اللبناني ـ اذا ما غيرت مواقفها.
  فقد اعلن جــــون ويــــب الدميوقراطي عن 
والية ڤيرجينيا وجوزيف ليبرمان املســــتقل 
عن والية كونيتيكت وجون ماكني اجلمهوري 
عن والية اريزونا ولينسي غراهام اجلمهوري 
عن والية ساوث كارولينا في بيان مشترك صدر 
عن مكاتبهم بالكونغــــرس اول من امس انهم 
يعارضون ما وصفوه «اجتاه االدارة حملاكمة 
الشــــيخ محمد امام محكمة جنائية مدنية في 

نيويورك وواشنطن العاصمة».
  ولم تكــــن االدارة قد اعلنــــت من قبل عن 
نواياها بشأن محاكمة املجموعة التي توصف 
بانها لعبت دورا اساسيا في عملية ١١ سبتمبر. 
بيد ان عــــددا من خبراء وزارة العدل كانوا قد 
افصحوا في تصريحات متعددة ســــبقت بيان 
اعضاء الكونغرس االربعة بان النظام القضائي 
املدني يتســــم بالكفاءة الكافية حملاكمة اولئك 

املتهمني.
  وقال بيان االعضاء االربعة وهم جميعا من 
املؤثرين في املجلس التشريعي االميركي انهم ال 
يشككون في كفاءة القضاء اجلنائي املدني اال انهم 
اضافوا «ان الشيخ محمد وآخرين من احملتجزين 
حاليا في غوانتانامو يواجهون اتهامات خطيرة 
بارتكاب جرائم حرب لذا فان املكان املناســــب 

حملاكمتهم هو احملاكم العسكرية».

  وتابع البيــــان «ان محاكمة هؤالء املتهمني 
في محاكم مدنية جنائيــــة تعني ضمنا ان ما 
ارتكبــــوه يعد جرائم مدنيــــة وانهم في حالة 
ادانتهم مجرمون عاديون ومن ثم فان ذلك يجعل 
من احلرب ضد االرهاب قضية تعني الشرطة 
واجهزة تطبيق القوانني املدنية وليست قضية 

تدخل في سياق مواجهة االرهاب».
  وكانت االدارة قد اعلنت على لسان مساعد 
الرئيس لشؤون مكافحة االرهاب جون بيرنان 
اول من امس انتهاء اســــتخدام تعبير احلرب 
على االرهاب. وقال بيرنان الذي عمل لسنوات 
طويلة مسؤوال عن ملف املنظمات االرهابية في 
املخابرات املركزية قبل ان يلتحق باالدارة ان 
وصــــف اجلهد الذي تقوم به الواليات املتحدة 
ملكافحة االرهاب باحلرب العاملية ضد االرهاب 
«يخــــدم مصلحة الطرح الــــذي تقدمه منظمة 

القاعدة والبروبغاندا التي تنشرها».
  وقال بيرنان في محاضرة القاها في مركز 
الدراسات الدولية واالستراتيجية اول من امس 
ان مهمة عزل القاعدة في داخل الدول االسالمية 
«هي مهمة احلكومات ومنظمات املجتمع الدولي 
فـــي تلك الـــدول» وان دور الواليات املتحدة 
هو تقدمي املساعدة لدعم القدرات العسكرية 
والقوات االمنيـــة والنظام القضائي في تلك 
الدول فضال عن «تقدمي مســـاعدة ملموسة 
لدول العالم من اجل مكافحة الفقر وتطوير 
الغذائي واظهار  اخلدمات الصحية واالمـــن 
قدراتنا في املجال الديبلوماسي للحوار ودعم 

التطور الدميوقراطي».
  واجاب بيرنان على سؤال يتعلق بحزب اهللا 
واحتماالت احلــــوار معه قائال «لقد قلنا مرارا 
من قبل اننا في الواليات املتحدة مســــتعدون 
لدخول حوار مــــع اي منظمة او جماعة تبدي 
التزامها بالتوصل الى حلول سلمية للمشكالت 

القائمة. 

 مدڤيديڤ في ذكرى الحرب مع جورجيا:
   اتخذت كل قرارات المعركة وحدي

 موسكو ـ وكاالت: اكد الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ انه اتخذ 
وحــــده كل القرارات خالل احلرب التــــي خاضتها بالده ضد جورجيا، 
في وقت يتقاســــم السلطة مع رئيس الوزراء الواسع النفوذ فالدميير 
بوتني. وقال مدڤيديڤ في مقابلة مع شبكة «ان تي ڤي» ونشر الكرملني 
مقاطع منها امس في الذكرى األولى الندالع احلرب الروسية اجلورجية 

«اتخذت القرارات وحدي».
  وتابع «لم اجر مشاورات مع احد. تلقيت معلومات من وزارة الدفاع، 
حللتها واتخذت القرارات»، بدون ان يذكر بوتني الذي يرى اخلبراء انه 

مازال ميسك بالقسم األكبر من السلطات في روسيا.
  ورأى مدڤيديڤ الذي دخل الكرملني قبل بضعة أســــابيع من اندالع 
النزاع ان «املشــــاورات ال تســــهل األمر إطالقا، اذ ان شخصا واحدا هو 

الرئيس مسؤول عن كل اإلجراءات التي تتخذ».
  وقال ان الهجوم الذي شــــنته روسيا ردا على هجوم جورجيا ليل 
الســــابع الى الثامن من أغسطس الســــتعادة السيطرة على جمهورية 

اوسيتيا اجلنوبية االنفصالية اجلورجية كان «أصعب» قرار اتخذه.
  وأضاف مدڤيديڤ إن روسيا تعاملت خالل احلرب مبسؤولية حيث 
دافعــــت عن أرواح اآلالف من الناس، مضيفــــا أنه، كقائد أعلى للقوات 

املسلحة الروسية، ال يجد شيئا يلوم به نفسه في هذا الشأن.
  وفي تفسير آخر لالحداث، أكدت جورجيا في تقرير نشر امس االول 

انها حتركت عسكريا للتصدي «الجتياح روسي واسع النطاق».
  وأجــــرى الرئيس األميركي باراك اوباما اتصاال بالرئيس مدڤيديڤ 
فيما اتصــــل نائب الرئيس االميركي جو بايــــدن بالرئيس اجلورجي 

ميخائيل ساكاشفيلي حلثهما على لزوم الهدوء.

  ومبناسبة الذكرى األولى للحرب في جنوب القوقاز اعرب االحتاد 
األوروبي عن األمل في ان متر هذه الذكرى من دون حوادث وان تكون 

مناسبة ملساعدة عودة النازحني الى ديارهم.
  وقال املمثل األعلى لسياســــة االحتاد االوروبي اخلارجية خافيير 
سوالنا في تصريح نشرته بروكسل «على هذه الذكرى ان تكون مناسبة 

لنبكي على الضحايا ولنبذل جهودا للسماح بعودة النازحني».
  وأضاف «انــــي مطمئن الن تكون األوضاع هادئة رغم التوتر الذي 

سببته التصريحات العلنية واالدعاءات املتعلقة بأعمال عنف».
  ورحب سوالنا بدور بعثة املراقبة األوروبية وشدد على عدم ايجاد 
املراقبــــني األوروبيني «الي دليل للحوادث التــــي مت التحدث عنها في 

االيام املاضية».
  ولهذه املناسبة جدد ســــوالنا طلب االحتاد األوروبي بالدخول الى 

ابخازيا واوسيتيا اجلنوبية «للمساهمة في تفادي وقوع حوادث».
  ومت إحياء الذكرى وسط تصعيد كالمي بني روسيا وجورجيا اللتني 

تتبادالن االتهامات منذ ايام بالقيام بتحركات «استفزازية».
  وكانت جورجيا شنت هجوما ليل السابع الثامن من اغسطس ٢٠٠٨ 

للسيطرة على اوسيتيا اجلنوبية.
  وردت روسيا بتنفيذ عملية عســــكرية كبيرة في جورجيا. وأدت 
احلرب اخلاطفة التي دامت خمسة ايام الى اعتراف موسكو باستقالل 
منطقتي اوسيتيا اجلنوبية وابخازيا االنفصاليتني. وكان وقف إلطالق 
النار مت التفاوض بشأنه بوســــاطة من االحتاد األوروبي أنهى النزاع 
الذي أوقع مئات القتلى. واليزال عدد النازحني يقدر بـ ٣٠ ألفا معظمهم 

من اجلورجيني بحسب تقرير ملنظمة العفو الدولية. 

 موسكو ـ رويترز: 
ــاء  أنب ــة  ــرت وكال ذك
ــمية  الرس ــتي  نوفوس
ــة  ــية ان محكم الروس
روسية رفضت طلبا من 
أسرة أنا بوليتكوفسكايا 
ــني  للكرمل ــة  املعارض
بتعليق إعادة محاكمة ٣ 
أشخاص متهمني بالتورط 
في قتلها. وكان محامو 
ــرة بوليتكوفسكايا  أس
ــت بالرصاص  التي قتل
أمام شقتها عام ٢٠٠٦ قد 
طلبوا إعادة القضية إلى 
ممثلني لالدعاء ودمجها 
مع حتقيق للوصول إلى 
ــل املدبر للجرمية.  العق
ــل الصحافية  وأثار قت
الذي  الغرب  غضبا في 
ــني لضمان  الكرمل دعا 
ــام  ام ــا  ــول قاتليه مث

العدالة. 

 ال تعليق لمحاكمة 
متهمين بقتل 

صحافية روسية 


