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األمم املتحدة � كونا: أعلن س���كرتير ع���ام األمم املتحدة بان كي 
مون في بيان امس األول تعيني األردنية رميا خلف مديرة تنفيذية 
للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آس���يا )اسكوا( 
على درجة وكيل السكرتير العام. وجاء في البيان ان »السيدة خلف 
ستضيف الى املنصب اجلديد مبا تتمتع به من خبرة في األمم املتحدة 
ومه���ارات إدارية مزيجا من العاطفة العميقة واملعرفة للمنطقة مبا 

حتمله من حتديات وفرص«.

موسكو � رويترز: ذكرت وكالة أنباء تعمل على االنترنت أن هيئة 
حكومية روسية قامت بتسجيل موقع جديد هو بوتني 2012.آرإف، في 
إشارة الى احتمال ان يخوض رئيس الوزراء فالدميير بوتني االنتخابات 
الرئاسية القادمة في روسيا. وأفاد املوقع االخباري »جازيتا دوت آريو« 
على االنترنت بأن اجلهاز االحتادي للحراسات اخلاصة املكلف بتوفير 
احلماية لكبار املس���ؤولني س���جل عددا من مواقع االنترنت باألبجدية 

السيريلية تربط بوتني فيما يبدو بانتخابات 2012.

موقع »بوتين 2012« على اإلنترنت يلّمح لعودته للرئاسةتعيين األردنية ريما خلف رئيسة تنفيذية لـ »أسكوا«

ليبيا تطالب األمم المتحدة بالتحقيق في »غزو العراق«.. وبغداد ترفض
املوصل ـ د.ب.أ: ذكر مسؤول عراقي امس أن 
هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة عن مجلس 
ــون في أجهزة  ــاء األعلى ضد ضباط يعمل القض
ــن وانتزاع  ــي تعذيب معتقل ــن متورطن ف األم

اعترافات بالقوة في معتقالت مدينة املوصل.
ــب رئيس مجلس  ــدار الزيباري نائ ــال دل وق
مدينة املوصل، إن »هناك نحو 100 مذكرة توقيف 
ــاء األعلى ضد ضباط  ــادرة عن مجلس القض ص
ومراتب يعملون في عدد من أجهزة األمن مازالت 

بعيدة حتى اآلن عن التنفيذ«.
وأضاف أن »وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة 
املتهمن بقضايا تتعلق بتعذيب املعتقلن من أبناء 
ــات منهم باإلكراه  ــاء انتزاع االعتراف املوصل أثن
ــي قدمها  ــم التأكيدات الت ــرح رغ ــرب املب والض

مجلس املدينة لهم«.
ــمية وأدلة تؤكد وقوع  وتابع »هناك وثائق رس
ــات تعذيب تعرض لها أبناء املوصل من قبل  عملي

ضباط عراقين في أجهزة األمن واجليش«.

100 ضابط أمن تورطوا  في عمليات تعذيب بالموصل

بإنه����اء وجودها  ال����دول  جميع 
العسكري على األراضي العراقية 
لعدم قانونيته، وقال زيباري: كان 
من املفترض أن تتشاور ليبيا مع 

العراق قبل تقدمي الطلب.
واضاف: لق����د صدمنا الطلب 
الليبي ألنه سيش����جع التدخالت 

بعث رسالة بهذا الطلب إلى األمني 
العام بان كي مون في 29 يوليو 
املاضي أثناء رئاسة الليبي علي 

التريكي للجمعية العامة.
يشار إلى أن وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري بحث مع 
األمني العام جلامعة الدول العربية 

وأض����اف زيب����اري أن قبول 
الطل����ب الليب����ي يتع����ارض مع 
قرارات الشرعية الدولية، ويهدد 
أمن العراق واستقراره، وتداعيات 
ذلك على األمن واالستقرار في عموم 

املنطقة.
وأوضح انن����ا نتطلع إلى أن 

عمرو موسى االستعدادات اجلارية 
العربية  القمة  لعقد اجتماع����ات 

املقبلة في بغداد.
وأوضح بيان لوزارة اخلارجية 
العراقية أم����س األول أن زيباري    
التقى والوفد املرافق له باألمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى 

في مقر اجلامعة، وتطرق الوزير 
العراقي إلى طبيعة االستعدادات 
القمة  اجلارية لعق����د اجتماعات 
العربية املقبلة في بغداد في مارس 
عام 2011 وآخر تطورات العملية 
السياس����ية واملس����اعي لتشكيل 

احلكومة العراقية اجلديدة.

تأخذوا هذه املخاطر في االعتبار، 
وأن ترفضوا النظ����ر في الطلب 

الليبي.
واعت����رض وزي����ر خارجية 
الع����راق على طل����ب ليبيا القيام 
 باملالحقة القانونية ملن كانوا وراء
»غزو العراق« وتدميره ومطالبة 

األجنبية في الش����ؤون الداخلية 
للعراق، ويعوق جهود املصاحلة 
الوطنية، ويشكل مبررا الستمرار 
القتال  ال����ى  العن����ف والع����ودة 

الطائفي.
وكان من����دوب ليبيا في األمم 
املتحدة السفير عبدالرحمن شلقم 

طرابلس � أ.ش.أ: اعتبر وزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
مبادرة ليبيا إلى الطلب من األمني 
العام لألمم املتحدة إجراء حتقيق 
في »غزو العراق« وإدراج ذلك بندا 
العامة تدخال  من بنود اجلمعية 
غير مقبول في الشؤون الداخلية 
للعراق، وبشكل خاص فيما يتعلق 

بالتعرض للقضاء العراقي.
وذك����رت صحيف����ة »قورينا« 
الليبية امس على موقعها أن ذلك 
جاء في رس����الة من زيباري إلى 
العامة وزعت  رئيس اجلمعي����ة 
كوثيقة رس����مية أمس األول، قال 
فيه����ا إن دوافع التح����رك الليبي 
بالقانون  سياسية وال عالقة لها 
اإلنس����اني الدولي أو الدفاع عن 

حقوق اإلنسان.
وأضافت الصحيفة ان زيباري 
أكد ان الغرض من طلب ليبيا إدراج 
هذا البند على جدول أعمال الدورة 
احلالية للجمعية العامة إفش����ال 

العملية السياسية في العراق.

مساٍع عراقية لبناء مفاعل نووي سلمي
ــعى السلطات العراقية إلى بناء مفاعل نووي  بغدادـ  وكاالت: تس
يستخدم لألغراض السلمية، في حن يشكك بعض اخلبراء في جدية 

املشروع وقدرة العراق في وضعه الراهن على بناء هذا املفاعل.
ــي العالق إن بناء  ــام ملجلس الوزراء العراقي عل وقال األمن الع
مفاعل نووي عراقي لألغراض السلمية أمر ميكن تنفيذه على املدى 
البعيد، مشددا على أن هذا املشروع يتطلب الكثير من االستعدادات 

العلمية والتقنية.
ــة بن وزارة العلوم  ــاف أن املباحثات بهذا الصدد متواصل وأض
ــية مختصة في هذا املجال. إال  والتكنولوجيا العراقية وجهات فرنس
ــة الذرية العراقية في عهد  ــل اجلنابي رئيس منظمة الطاق أن م.فاض

املقبور صدام حسن، شكك في قدرة العراق في الظرف الراهن على 
بناء مفاعل نووي.

ــرة« الفضائية إن بناء  ــي تصريح لقناة »اجلزي ــال اجلنابي ف وق
املفاعالت النووية مسألة حتتاج إلى عدة شروط أبرزها القدرة على 
ــاءات العلمية العالية والكوادر  ــي، ووجود الكف اتخاذ القرار السياس

الفنية املدربة مبختلف التخصصات العلمية والفنية.
ــروط  وأضاف اجلنابي أن »العراق كان ميتلك كل املقومات والش
لبناء املفاعل النووي، لكن بعد قتل علمائه وسجنهم وتشريدهم بعد 
ــزو عام 2003 أصبح غير قادر على توفير الكهرباء واملاء والدواء  الغ

للمواطنن، فما بالك باملفاعالت النووية«.

مقتل سياسي باكستاني في لندن يشل كراتشي االنتخابات البحرينية: 9 نساء من بين 147 مرشحًا
ولطيفة القعود فازت بالتزكية للمرة الثانية

املنامة � كونا: أغلقت املراكز اإلش���رافية لالنتخابات النيابية في 
البحرين أبوابها مساء أمس األول حيث وصل عدد املتقدمني للترشح 
إلى 147 مرش���حا بينهم تسع نس���اء.وأعلنت اللجنة املشرفة على 
االنتخابات تسجيل 24 مرشحا في محافظة العاصمة و19 مرشحا في 
احملافظة اجلنوبية و36 مرشحا في محافظة احملرق و36 في احملافظة 

الوسطى و32 مرشحا في احملافظة الشمالية.
وفازت النائبة في البرملان السابق لطيفة القعود بالتزكية للمرة 
الثانية على التوالي ليتكرر املش���هد االنتخابي الذي حدث في 2006 
لتكون ممثلة للدائرة السادسة باحملافظة اجلنوبية، األمر الذي يعني 
 ان 146 مرش���حا بينهم ثماني مرش���حات سيتنافسون على املقاعد

ال� 39 املتبقية في البرملان.
وتنقس���م الدوائر االنتخابية في البحري���ن الى 40 دائرة موزعة 
على خمس محافظات هي محافظة العاصمة ومحافظة احملرق اللتان 
حتتوي كل منهما على ثماني دوائر انتخابية واحملافظة الش���مالية 
واحملافظة الوسطى اللتان حتتوي كل منهما على تسع دوائر واحملافظة 

اجلنوبية وحتتوي على ست دوائر.
وكان ملك البحري���ن قد حدد يوم ال� 23 من اكتوبر املقبل موعدا 

الجراء االنتخابات النيابية املقبلة.
ويرى املراقبون ان تش���كيلة املجلس النيابي املقبل لن تختلف 
كثيرا عن تش���كيلة املجلس النيابي في دورته السابقة وخصوصا 
مع هيمنة قوى اإلسالم السياسي بشقيه السني والشيعي ممثال في 
جمعية األصالة اإلسالمية )سلف( وجمعية املنبر اإلسالمي )اخوان 
مسلمون( وجمعية الوفاق اإلسالمية )معارضة شيعية( على الشارع 

البحريني.
وكان املجلس الس���ابق يتكون من خمس كتل أساسية هي كتلة 
الوفاق وتضم 17 عضوا وكتلة األصال���ة التابعة جلمعية اإلصالح 
وتض���م في عضويتها ثمانية نواب وكتلة املنبر اإلس���المي وتضم 
س���بعة نواب بجانب كتلة املستقبل وخليط من نواب ذات توجهات 
معتدلة وعددهم خمس���ة نواب إضافة الى املستقلني وعددهم أربعة 

نواب من بينهم رئيس املجلس خليفة الظهراني.

إسالم أباد � د.ب.أ: أغلقت احملال 
التجارية في كراتش���ي العاصمة 
املالية لباكستان واكبر مدنها امس 
إثر مقتل شخصية بارزة في أحد 

األحزاب الباكستانية الكبرى.
وقالت الشرطة في لندن إنها 
ش���نت حتقيقا كبيرا في جرمية 
قتل عمران فاروق، الذي عثر عليه 
مصابا بطعنات وإصابات في الرأس 
أمام منزله في لندن في وقت متأخر 
أمس األول، غير أن الشرطة قالت 
إن الوقت »اليزال مبكرا للغاية« 
الهجوم كان »جرمية  للقول بأن 

ذات دافع سياسي«.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)ب���ي. بي. س���ي(عن مصادر في 
الشرطة أن عمران فاروق، العضو 
القومية املتحدة  البارز باحلركة 
)إم كي���و إم(، كان يعي���ش في 
لندن من���ذ عام 1999 بعدما غادر 
باكستان وطلب اللجوء السياسي 
ف���ي بريطاني���ا، عندم���ا اتهمته 
الباكستانية بارتكاب  السلطات 
جرائم جنائية ذات صلة باألساليب 
العنيفة التي اعتاد احلزب الذي 
ش���ارك في تأسيس���ه في مدينة 
كراتشي الباكستانية الساحلية، 

استخدامها.
وذكر موقع احلركة اإللكتروني 
اللجوء  ف���اروق طلب ح���ق  أن 
لبريطاني���ا، ألن خصوم���ه في 
باكستان أعلنوا عن مكافأة مالية 

ملن يقتله.
وذكرت وسائل اإلعالم احمللية 
أن مظاهرات اندلعت في كراتشي 
احتجاجا على مقتله، في الوقت 

حاف���ل وقدمي من أعم���ال العنف 
العرقي���ة. وقتل  واالش���تباكات 
نحو مئة شخص الشهر املاضي 
بعد مقتل أحد أعضاء البرملان عن 

احلركة القومية املتحدة.
جتدر اإلشارة إلى أن احلركة 
الناطقني باللغة  الس���كان  متثل 
األردية ممن هاجروا من الهند بعد 
قيام دولة باكس���تان عام 1947، 

بشكل أساسي.
ويناف���س احلرك���ة القومية، 
حزب عوامي الوطني الذي ميثل 
الناطقني بلغة البشتو ممن هاجروا 

الذي أعلن���ت فيه حركة »إم كيو 
إم« أمس االول احلداد ملدة عشرة 
أيام. وأضرمت احلشود الغاضبة 
النار في عدد من الس���يارات في 
املدينة الساحلية جنوبي باكستان، 
وقاموا مبسيرات في مدن أخرى 

بإقليم السند.
وقال���ت الش���رطة إن معظم 
الش���ركات واملتاجر واملؤسسات 
أبوابها، وأن  أغلق���ت  التعليمية 
وسائل النقل العامة لم تعمل غير 

أنه لم تسجل أي أعمال عنف.
يشار إلى أن كراتشي لها سجل 

من إقلي���م خيبر باختونخوا في 
الش���مال على مدار عقود ليجدوا 

عمال في كراتشي.
وأدان ألط���اف حس���ني زعيم 
احلركة القومي���ة املتحدة، الذي 
يقود حركته من منفاه في لندن 

منذ عام 1992، مقتل فاروق.
ويحتشد مئات املتظاهرين أمام 
منزل أسرة فاروق في كراتشي. 
وقالت شرطة لندن لهيئة اإلذاعة 
البريطانية إنها لم تش���تبه في 
أحد، ولم يتم إلقاء القبض على 

أي شخص.

دارا )أفغانستان( � أ.ف.پ: في غرفة تكدست فيها صناديق 
االقتراع، تدور مناقشات حادة بني موظفي اللجنة االنتخابية 
االفغانية حول قضية أساسية: كم هو عدد احلمير الذين حتتاج 
إليه����م اللجنة لنقل الصناديق إلى مراكز التصويت األبعد من 
اجل االقتراع التشريعي. وبعد مناقشات حادة استغرقت عشر 
دقائق في منطقة دارا في والية بانشير اجلبلية شمال البالد، قال 
عبداحلميد احد منسقي التصويت »اعتقد اننا نحتاج الى أربعة 
حمير لكل مكتب اقتراع، هل انتم موافقون؟«. وتلعب احلمير 
دورا أساسيا في حياة القرى حتى اليوم في افغانستان. ومع 
تنظيم االنتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط حركة طالبان 
في نهاية 2001، اصبحت احلمير مرتبطة باللجنة االنتخابية 
االفغانية لنقل صناديق االقتراع وبطاقات التصويت الى املنطقة 

النائية مما يسمح لالفغان باإلدالء بأصواتهم.
ودعي أكثر من 10.5 ماليني ناخب افغاني للتوجه الى صناديق 
االقتراع اليوم النتخ����اب 249 نائبا في اجلمعية الوطنية من 
بني أكثر من 2500 مرشح. وستقوم مروحيات بنقل الصناديق 
والبطاقات الى 20% من مراكز التصويت بينما ستتكفل احلمير 
بالوصول الى املناطق األكثر وعورة وقالت اللجنة االنتخابية 

ان »اكثر من 900 حمار س����تحل محل الشاحنات على الطرق 
الوعرة«. وافغانستان بلد جبلي في اجلزء األكبر من مناطقه 
ويعيش عدد كبير من االفغان في وديان معزولة ال ميكن الوصول 
إليها اال سيرا على األقدام او على ظهر حمار. وتقاس املسافات 
بعدد س����اعات او أيام السير وليس بالكيلومترات. وفي والية 
بانشير استغرق وصول صناديق االقتراع عدة أيام للوصول 
الى منطقة دارا. ونقل حمير آالفا من بطاقات االقتراع وصناديق 
بيضاء بالس����تيكية وكراس����ي وطاوالت، من سفح اجلبل الى 
عدد من القرى الصغيرة وكلفت اللجنة االنتخابية التي متلك 
150 مليون دوالر لتنظيم االقتراع احد موظفيها اس����تئجار 16 
حمارا الحتياجات االنتخابات وقطعت معظم احلمير خمسني 
كيلومترا لنقل حموالتها. وعندما تغلق مراكز االقتراع سيتم 
ختم الصناديق املمتلئة بالبطاقات ووضعها على ظهور حمير 
ستقوم بنقلها الى دار ويفترض ان تعلن النتائج النهائية في 
31 أكتوبر. وعش����ية االقتراع، خطف����ت حركة طالبان أمس 19 
شخصا من بينهم مرشح لالنتخابات التشريعية وعشرة من 
أنصار مرشح آخر وثمانية موظفني في اللجنة االنتخابية في 

شمال غرب افغانستان وشرقها.

صورة أرشيفية تعود للتاسع من سبتمبر 1999 ملؤمتر صحافي عقد في لندن ويظهر فيها )ميينا( ألطاف حسن زعيم احلركة 
القومية املتحدة وبجواره القتيل عمران فاروق

)أ.ف.پ( أفغاني يضع صندوق اقتراع على ظهر حمار لتحميله إلى أحد مراكز االقتراع عشية االنتخابات 

روسيا تزّود سورية بصواريخ »ياخونت« المضادة للسفن الحربية

الحاخام عوفاديا يوسف يتراجع ويبارك العرب الساعين للسالم

موسكو � وكاالت: أعلن وزير الدفاع الروسي 
اناتولي سيرديوكوف في واشنطن امس أن موسكو 
ستزود دمش���ق بصواريخ من طراز ياخونت � 
بي 800 واملخصصة لتدمير الس���فن احلربية. 
ونقلت وكالة األنباء الروسية )نوفوستي( عن 
الوزير سيرديوكوف قوله للصحافيني في ختام 
زيارته لألكادميية البحرية العسكرية في مدينة 
أنابوليس األميركية إن محادثاته مع وزير الدفاع 

األميركي روبرت غيتس تناولت موضوع توريد 
هذه الصواريخ إلى سورية تنفيذا للعقد الذي مت 
توقيعه في عام 2007 وأكد أن اجلانب الروسي 
سيقوم بتنفيذه. وتثير مبيعات األسلحة الروسية 
إلى سورية التي تقيم عالقات وثيقة الصلة مع 
إيران، قلق الواليات املتحدة وإس���رائيل اللتني 
تخشيان وصولها إلى حزب اهلل اللبناني. واعتبر 
سيرديوكوف أن هذه املخاوف ال مبرر لها، مؤكدا 

أن »الواليات املتحدة وإسرائيل تطلبان منا عدم 
تسليم صواريخ ياخونت إلى سورية، لكننا ال 
نشاطرهما مخاوفهما بشأن احتمال وقوع هذه 
األس���لحة في أيدي إرهابيني«، بحسب ما نقلت 
عنه وكالة انترفاكس. وبحسب وكاالت األنباء 
الروسية فإن اجليش السوري الذي يعتمد في 
تسليحه على العتاد السوفييتي، يسعى حليازة 

أسلحة حديثة.

القدس � أ.ف.پ: بارك الزعيم 
الروحي حلزب شاس اإلسرائيلي 
احلاخام عوفاديا يوسف العرب 
الذين يعملون من اجل الس����الم 
بعدما عبر عن امله في ان يختفي 
الذي����ن يكرهون اس����رائيل مثل 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
والفلسطينيني عن وجه األرض.
وقالت الصحف اإلسرائيلية 
ان احلاخ����ام عوفاديا يوس����ف 
ارتياحه الس����تئناف  عبر ع����ن 

املفاوضات املباشرة بني إسرائيل 
والفلسطينيني، في رسالة وجهها 
ال����ى الرئيس املصري حس����ني 
مبارك، مصححا تصريحات أدلى 

بها الشهر املاضي.
وأضاف »ابارك القادة والشعوب 
)املصري واالردني والفلسطيني( 
التي تش����ارك في ه����ذه العملية 
السلمية. أمتنى لهم حياة مديدة 

والنجاح«.
وتابع احلاخام حسب الرسالة 

التي نش����رت صحيف����ة هآرتس 
صورة للرس����الة التي ارس����لت 
بالفاك����س ان »موقف����ي معروف 
جدا منذ عش����رات السنني بشأن 
أهمية التوصل الى اتفاق سالم«. 
وحيا عوفاديا يوس����ف الرئيس 
املصري حسني مبارك جلهوده 

في هذا االجتاه.
ووجه احلاخام رسالته التي 
العبرية وترجمت  باللغة  كتبت 
الى العربية مببادرة من الرئيس 

اإلسرائيلي ش����يمون بيريز بعد 
االستياء الذي أثارته تصريحات 

سابقة.
وكان احلاخام الذي ينتمي الى 
حزب شاس الديني املتشدد قال 
في تصريحات بثتها إذاعة اجليش 
اإلسرائيلي في 28 أغسطس املاضي 
»ليختفي كل هؤالء األشرار الذين 
يكرهون إسرائيل مثل ابو مازن 
والفلسطينيني عن وجه األرض 

وليضربهم الطاعون«.

تنفيذاً لعقد مبرم بين البلدين في 2007

اعتقال الزعيم الشيشاني المنفي أحمد زاكاييف في پولندا
وارسو � يو.بي.آي: اعتقل الزعيم الشيشاني 
املنفي أحمد زاكاييف امس لدى وصوله إلى 
وارس���و ونقل إلى النيابة العامة الپولندية 

للتحقيق معه.
وذك���رت إذاعة پولندا أن زاكاييف وصل 
إلى وارسو للمشاركة في »املؤمتر الشيشاني 
العاملي« وحضرت الشرطة إلى الفندق الذي 

نزل فيه واقتادته إلى مقر النيابة العامة.
وقال ممثل ع���ن زاكايي���ف ان االعتقال 
يتعارض مع ما مت االتفاق عليه بني السلطات 

الپولندية والزعيم الشيشاني والتي تقضي 
بأن يتوجه األخير طوعا إلى النيابة العامة 
في وارسو برفقة محاميه قبل املشاركة في 

املؤمتر.
الپولندية قالت سابقا  وكانت السلطات 
انها تنوي اعتق���ال زاكاييف املطلوب لدى 
روسيا والشرطة الدولية »االنتربول« التهامه 
باإلرهاب فور وصوله إلى األراضي الپولندية. 
إال ان رئيس الوزراء الپولندي دونالد تاسك 
قال امس ان پولندا يجب أن تلتزم بالقانون 

الدولي إال انه أش���ار إلى ان هذا ال يعني ان 
پولندا ستسلم زاكاييف لروسيا أو أن موسكو 

ستقدم طلبا بترحيله.
واتهمت النيابة العامة الروسية زاكاييف 
في نوفمبر 2001 مبش���اركته في 11 نشاطا 
إرهابيا من بينها تنظي���م وقيادة جماعات 
مسلحة ومحاولة اغتيال ممثلني عن القوى 
األمنية. وفي عام 2003 حصل زاكاييف على 
اللجوء السياسي في بريطانيا التي رفضت 

تسليمه إلى النيابة العامة الروسية.

االنتخابات التشريعية في أفغانستان: الديموقراطية على ظهر الحمير
خطف 19 شخصًا بينهم مرشح لالنتخابات عشية االقتراع و10 من أنصار مرشح آخر و8 موظفين في لجنة انتخابية


