
جورجيا: مواجهات بني متظاهرين من املعارضة والشرطة
تبيليس ـ أ.ف.پ: حتولت تظاهرة للمعارضة اجلورجية تطالب برحيل الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي الذي تتهمه بالشمولية، 
الى مواجهات االحد في تبيليسي عندما استخدمت الشرطة الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي بعد تعرضها للهجوم. 
وهاجم متظاهرون مزودون بعصي بيضاء كبيرة سيارة للشرطة صباحا فكسروا زجاجها وضربوا من كانوا فيها. وعقب 
ذلك »اضطرت الشرطة الى استخدام الرصاص املطاطي للدفاع عن مواطنني مساملني«، كما أعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية 
شوتا اوتياشفيلي لوكالة فرانس برس. لكن متحدثا باسم زعيم املعارضة نينو بوردجاندزه اكد من جهته ان املواجهة سببها 
ركاب السيارة الذين حاولوا توقيف مسؤول في املعارضة يشارك في حركة احتجاج امام مبنى التلفزيون العام.
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عربية وعالمية
الثوار يصدون هجومًا لكتائب العقيد قرب مصراتة

اشتون في بنغازي.. والناتو يقصف مقر القذافي

اخلرطوم تؤكد سيطرتها الكاملة على أبيي
وتوقعات باندالع حرب أهلية بني الشمال واجلنوب

عواصمـ  وكاالت: أعلن مسؤول 
حكومــــي ليبي أن حلف شــــمال 
األطلســــي »الناتو« شــــن غارات 
مساء امس االول على مرفأ طرابلس 
وعلى مقر إقامة الزعيم الليبى معمر 
القذافي في منطقة باب العزيزية 
قرب وسط العاصمة، وذلك من دون 
الكشف عن مصير القذافي وما إذا 

كان في املقر أثناء قصفه أم ال.
ونقل راديو »سوا« األميركي 
امس عن شهود عيان قولهم إنهم 
الليل دوي  سمعوا بعد منتصف 
انفجارين كما رأوا طائرة حربية 
حتلق في أجــــواء العاصمة على 
علو منخفــــض. وذكر الراديو ان 
مراسلي الصحافة األجنبية الذين 
نقلتهم السلطات بواسطة حافلة لم 
يستطيعوا دخول مقر إقامة القذافي 
لعدم حصولهم على ترخيص بذلك، 
فيما علل مسؤول ليبي عدم السماح 
لهم بالدخول إلى املقر بالقول إن 
السلطات تتوقع املزيد من الغارات 

على املكان.
في هذا الوقــــت ذكرت تقارير 
الليبيني  الثوار  إخبارية امس أن 
متكنــــوا من صد هجــــوم حاولت 
كتائب القذافي شــــنه قرب مدينة 

مصراتة ثالثة أكبر مدن ليبيا.
ونقلت قنــــاة »اجلزيرة« على 
موقعهــــا اإللكتروني عــــن ثوار 
القول إن كتائب القذافي استخدمت 

عواصــــم ـ وكاالت: أكد وزير 
الدولة لشؤون الرئاسة في حكومة 
اخلرطوم أمني حســــن عمر امس 
للصحافيني ان اجليش سيطر على 
منطقة أبيي املتنازع عليها ويعمل 
على إخالئها من اجلماعات املسلحة 

من جنوب السودان.
في هذا الوقت توقع مسؤولون 
غربيون نشوب حرب أهلية بني 
الســــودان جراء  شمال وجنوب 
ســــيطرة اجليش السوداني على 
مدينة »أبيــــي« النفطية املتنازع 
عليها وذلك وســــط سلسلة من 
العسكرية اخلطيرة  التصعيدات 
حيال املدينة احملورية محط انظار 

جميع السودانيني.
ونقلت صحيفــــة »نيويورك 
تاميــــز« األميركية فــــي موقعها 
االلكتروني عن املسؤولني الغربيني 
قولهم إن جنوب السودان يستعد 
اآلن إلى إعالن استقالله في شهر 
يوليــــو املقبل غير أن الشــــمال 
واجلنــــوب يتنازعان على مدينة 
»أبيي« وهي واحدة من اكثر القضايا 
اشتعاال بينهما، مشيرين إلى أنه 
على الرغم مــــن أن »أبيي« تنتج 
كميات قليلة من النفط غير انها 
اصبحت منطقة قوية ورمزا عاطفيا 

من ناحية أخرى، قال متحدث 
باســــم حلف شــــمال األطلســــي 
)ناتو( إن قواتــــه قصفت مراكز 
قيادة تابعة لكتائب القذافي قرب 
العاصمة طرابلــــس وفي مناطق 
اجلنوب الغربي، في محاولة لقطع 
االتصال بني القذافي وقواته على 

أرض املعارك.
القوات  وأضاف أن عمليــــات 
القوات  األطلســــية شــــلت قدرة 
احلكوميــــة علــــى الصمــــود في 
االشتباكات مع الثوار، كما أضعفت 

قدرة القذافي على قيادة قواته.
سياسيا، تعهدت كاثرين اشتون 
السياسة اخلارجية في  مسؤولة 
االحتاد األوروبي بدعم املعارضة 
في شرق ليبيا امس خالل زيارة 
ألكبر شخصية أجنبية للمنطقة 
منذ انطالق االنتفاضة ضد الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
وقالت اشتون في مؤمتر صحافي 
ببنغازي »رأيت ملصقات في طريقي 
من املطار إلى هنا كتب عليها »لدينا 
حلم« وأنا هنا ال ألبدي دعمنا على 
املدى القصير فحســــب بل أيضا 
لتوسيع دعمنا«. واثناء زيارتها 
للميدان القريب من محكمة بنغازي 
والذي كان مركزا لالحتجاجات التي 
اندلعت في منتصف فبراير املاضي 
أحاط بها ليبيون وهم يشيرون 

بعالمة النصر.

في 2005 واتفاق كادوغلي املوقع 
القبيلتني  في يناير املاضي« بني 

املتخاصمتني في منطقة ابيي.
وفي سياق متصل، فر اآلالف من 
السكان امس من ابيي بعد سيطرة 

الشمال عليها.
وقال فيليــــب اغوير املتحدث 
باسم اجليش الشعبي اجلنوبي ان 
معارك ضارية دارت في املنطقة.

واضاف ان السكان »فروا من 
املنطقة بسبب القصف العشوائي 

املدفعي والغارات اجلوية«.
وقال ان فرقة كاملة من القوات 
املســــلحة السودانية »دخلت الى 
ابيي، في حني اننا لم نكن ننشر 

قوات قتالية فيها«.
وأكد املتحدث اجلنوبي انسحاب 
قوات اجليش الشعبي وأنصاره 
الى اجلنوب متاشيا مع اتفاق ابرم 
برعاية األمم املتحدة وينص كذلك 
على ان تنسحب القوات الشمالية 

ايضا من املنطقة.
وقال انه ال توجد خطة لشن 
هجوم مضاد علــــى الفور. وقال 
»نحن ال ميكننا كجيش شــــعبي 
إعــــالن احلــــرب علــــى اجليش 
السوداني، سننتظر ما ستقرره 

حكومة جنوب السودان«.

األسلحة الثقيلة في هجومها، وهو 
ما أســــفر عن إصابــــة العديد من 

املدنيني بينهم أطفال.
كما نقلــــت صحيفة »برنيق« 
الليبية عن شهود القول إن كتائب 
القذافي قصفت أمس االول منطقة 
طمينة شــــرق مصراتة والدافنية 
غرب املدينة بعشرات الصورايخ 
وقذائف الهاون، ما أسفر عن تدمير 

وحرق عدد من البيوت.

وقالت مصادر مــــن الثوار ان 
قيادات الثوار فــــي مصراتة، في 
التمكن من  غرب ليبيا، حتــــاول 
الســــيطرة على املدينة واملناطق 
املجاورة قبل االنطالق منها لتوسيع 

دائرة سيطرتهم.
وفي شــــرق ليبيا، قال الثوار 
إنهم يســــتعدون - كما يقولون 
- لعملية كبيرة شرق البالد في 

منطقة أجدابيا في األيام املقبلة.

للجانبني الشمالي واجلنوبي إلى 
درجة انه أطلق عليها لقب »قدس 
السودان« بســــبب صعوبة حل 

املشاكل التي تواجهها.
بدورها، ســــارعت فرنسا بعد 
الواليات املتحدة إلدانة اخلرطوم 
في بيان لوزارة اخلارجية اكدت فيه 

»ان فرنسا تدين سيطرة القوات 
املسلحة الســــودانية على مدينة 
ابيي وقرار حكومة اخلرطوم بحل 

ادارة املدينة«.
وأضافــــت الــــوزارة »ان هذه 
االجراءات األحادية تشكل انتهاكا 
خطيرا التفاق السالم الشامل املبرم 

)أ.ف.پ( مسؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي كاثرين اشتون بعد وصولها إلى بنغازي أمس  

مؤمتر صحافي مشترك لوزير اإلعالم في جنوب السودان برنايا ماريال واملتحدث باسم جيش اجلنوب فيليب أغوير )أ.پ(

الظواهري مهاجمًا الناتو: يهدفون لسرقة ثروات ليبيا

مطرب جزائري يلهب حفالت الزفاف بـ »زنقة القذافي«
إم.بي.سي.نت: ألهب املطرب 
اجلزائري الشـــاب فوزي أفراح 
وحفالت زفاف اجلزائريني بأغنية 
»زنقة القذافي«، التي يتغنى فيها 
بأشهر مقطوعة من خطاب الزعيم 
الليبي معمر القذافي، ويتسابق 
»العرســـان« على االســـتعانة 
باملطـــرب من أجـــل الغناء في 
أفراحهـــم والرقص طويال على 

أنغام »زنقة زنقة.. دار دار«.
واعتبر املطرب اجلزائري أن 

أغنية »زنقة زنقة« أضافت كثيرا 
الى مشواره الفني، الفتا في »إم.
بي.ســـي.نت« إلى أن العروض 
اخلاصة بإحياء حفالت الزفاف 
تضاعفت، لإلعجاب الكبير الذي 
القته األغنية. وال يخفي الشاب 
فوزي اعتقاده أن »الوضع احلالي 
في ليبيا جعل خطـــاب »زنقة 
القذافي« موضة ال ميكن جتاهلها 
ليس في احلديث فحسب، بل في 
الغناء وتشجيع الفرق الرياضية 

في املالعب ايضا«. واعتبر املطرب 
اجلزائري أن »العرسان« صاروا 
يزفون على أنغام »زنقة زنقة« 
التي كتبت كلماتها بعد وقت قليل 

من خطاب القذافي الشهير.
ويقول مطلع أغنية باللهجة 
أو  اجلزائريـــة »زنقة زنقـــة«: 
»تـــزوج.. أو تـــزوج، ولعقوبا 
لصحابـــو.. زنقة زنقة دار بدار 
أم جاو حبابو.. زنقة زنقة.. بيت 
ببيـــت أم جاو صحابو وأهله«. 

ومعناها »لقد تزوج.. والعاقبة 
ألصحابه.. زنقة زنقة دار بدار لقد 
جاء أحبابه.. زنقة زنقة.. بيت 
ببيت لقد جاء اصحابه وأهله«.

كما ينهي األغنية بضحكة قبل 
أن يختمها بالقول: »إلى األمام.. 
إلى األمام.. زنقة زنقة«. ويقول 
الشاب فوزي: »لقد استعنت بداية 
األمر بشبكة التواصل االجتماعي 
»فيس بوك« إلطـــالق األغنية، 
وجنح األمر كثيـــرا، كما أردت 

أن أرد جميـــل »فيس بوك« عن 
طريق االستعانة بحرف »الفاء 
لهذه الشـــبكة في كتابة اسمي 
»فـــوزي« على طريقـــة )فيس 
بوك(«. ولفت املطرب اجلزائري 
إلى أنه أعد ألبوما جديدا يحمل 
اسم »زنقة زنقة«، مشيرا إلى أن 
تزايد الطلبات على إحياء حفالت 
الزفاف كان سببا في تأخير صدور 
هذا األلبوم الذي يروج له على 

شبكة »فيس بوك«.

واشـــنطنـ  سي.إن.إن: نشر 
موقع جهادي، امس األول رسالة 
صوتية مزعومة ألمين الظواهري، 
أبرز قادة »القاعدة«، هي األولى 
منذ مقتل مؤسس التنظيم، أسامة 
بن الدن، تنـــاول فيها األوضاع 
فـــي ليبيا واتهم حلـــف الناتو 
بالسعي لسرقة ثروات هذا البلد 
الذي يشهد مواجهات مسلحة بني 
املوالية للعقيد، معمر  الكتائب 
القذافي، والثوار املطالبني برحيله 

من السلطة.
وأوضـــح املوقـــع ان الكلمة 
مسجلة قبيل »استشهاد الشيخ 

أســـامة بن الدن« علـــى يد قوة 
أميركيـــة في مدينة  كوماندوز 
»أبوتاباد« بباكستان مطلع الشهر 
اجلاري. وحتمل الرسالة وهي من 
إنتاج »السحاب«، الذراع اإلعالمي 
للقاعدة، ومدتها 12 دقيقة، عنوان 
»احللقة السادسة من رسالة األمل 
والبشر ألهلنا في مصرـ  معركة 

املصحف«.
وحتدث الظواهري عن رياح 
التغييـــر التي اجتاحت املنطقة 
ذاكـــرا تونس ومصـــر وليبيا 
واليمن، واصفا الواليات املتحدة 

بـ »العدو الصليبي«.

وفي اجلانب الذي تناوله عن 
ليبيا في كلمته، حتدث الظواهري 
عن حلف شمال األطلسي، »ناتو« 
قائال انه حلف سيئ النوايا وانه 
أداة مساعدة للقوى املهيمنة على 

هذا العالم.
»حلـــف  بالقـــول:  وأردف 
األطلسي ليس مؤسسة خيرية 
ولكنه حتالف ألكابر املستكبرين 
في هذه الدنيا وهم يهدفون من 
حملتهم هذه للقضاء على نظام 
القذافي الفاسد ثم يحلون محله 
نظاما تابعا لهم يتمكنون عبره 
من سرقة نفط ليبيا وثرواتها.. 

وإخضاعها ملطامعهم وسياساتهم.. 
إنهم يريدون حتويل ليبيا لعراق 

جديد«.
وأسدى الظواهري نصيحته 
للمصريني دعاهـــم فيها لتقدمي 
العون للثوار الليبيني في حربهم 
ضد القذافي: احلرب في ليبيا اليوم 
أمة مسلمة بعدما فشلت  حرب 
احلكومات في حماية الشـــعب 

الليبي من جرائم القذافي.
وختم الظواهري رســـالته 
الصوتيـــة بتهنئـــة املصريني 
لنجاحهم في اإلطاحة بالرئيس 

السابق محمد حسني مبارك. أمين الظواهري

األمم املتحدة: األمن التونسي مازال 
يواصل تعذيب املعتقلني لديه

اجلزائر: وفاة شاب متأثرًا بحروق بعد إضرامه 
النار في جسده عقب مناوشات مع شرطي

القضاء األردني يبرئ معارضني انتقدا
التعاون االستخباراتي بني عّمان وواشنطن

تركيا: هجوم مسلح على مقر انتخابي 
للحزب احلاكم

تونس ـ د.ب.أ: أعلن خوان منديز، املقرر 
اخلاص ملكافحة التعذيب مبنظمة األمم املتحدة 
أنه مت تسجيل حاالت تعذيب وسوء معاملة 
لسجناء ومعتقلني في تونس بعد ثورة 14 
يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس التونسي 

املخلوع زين العابدين بن علي.
وذكر املقرر األممـــي في مؤمتر صحافي 
عقده امس األول بالعاصمة التونســـية أنه 
»التـــزال هناك حـــاالت« تعذيب في تونس 

لكنها »غير منتشرة بشكل واسع«.
وأشار إلى أن بعض األشخاص ممن شاركوا 
خالل مايو اجلاري فـــي مظاهرة مناهضة 
للحكومة االنتقالية تعرضوا خالل احتجازهم 
واستجوابهم في مراكز الشرطة إلى معاملة 
»مهينة« مثل الركل والضرب واحلرق بأعقاب 
السجائر واإلجبار على »الركوع« لساعات 

طويلة.
والحظ أن ممارسة التعذيب قد تتواصل 
خالل الفترات االنتقالية التي تلت ســـقوط 
نظام حكم ما، معتبرا أنه على احلكومة في 
مثـــل هذه الفترات االنتقاليـــة التأكيد على 

أنهـــا »ستمنع« التعذيــب و»لن تتسامــح 
معــه«.

ودعا خوان منديز احلكومة التونســـية 
إلى مباشـــرة »اإلصالحات« الالزمة لضمان 

القطع النهائي مع التعذيب.
وطالب أيضا بإجراء حتقيقات »شاملة« 
في ممارسات التعذيب التي تقول منظمات 
حقوقية إنها كانت »مستفحلة« في السجون 
ومخافر الشـــرطة في عهد الرئيس املخلوع 
زين العابدين بن علي، ومبحاسبة املتورطني 

فيها.
وذكـــر املقرر األممي من ناحية أخرى أن 
»نحو 300 شخص« قتلوا وأصيب 700 آخرون 
بجراح متفاوتـــة اخلطورة خالل »الثورة« 
التونســـية التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 
وانتهت في يناير 2011 باإلطاحة بنظام بن 

علي.
وأعلنت آخر حصيلة تونســـية رسمية 
نشرت في فبراير املاضي مقتل 234 شخصا 
خالل الثورة، ولم تـــورد احلصيلة أرقاما 

بعدد اجلرحى.

اجلزائرـ  أ.ش.أ: توفي شاب جزائري متأثرا 
بجروح بالغة أصيب بها إثر إضرامه النار 
في جســــده محاوال االنتحار حرقا مبنطقة 
»خصيبية« بوالية معســــكر الواقعة على 
بعــــد 470 كيلومترا غــــرب العاصمة بعد 
مناوشات كالمية بينـــه وبني أحـــد رجـــال 

الشرطــة.
وذكــــرت صحيفة »اخلبــــر« اجلزائرية 
الصــــادرة صباح امس أن الشــــاب قايد بن 
يحيى )29 عاما( لفظ أنفاسه األخيرة صباح 
أمس األول مبستشفى مسلم الطيب بوالية 
معسكر متأثرا باحلروق البالغة التي تعرض 
لها مساء األربعاء املاضي عندما رش جسده 

بالبنزين وأضرم النار في نفسه.

وأضافت: ان مصادر من عائلته أرجعت 
ســــبب االنتحار إلى مناوشات كالمية بينه 
وبني أحد رجال الشرطة.. فيما أكدت مصادر 
أخرى أن السبب هو استدعاؤه عدة مرات من 
قبل األمن لغرض التحقيق معه في قضية 

جنائية.
يذكر أن طالبا باملرحلة اإلعدادية مبدرسة 
»براهمي التابعي« مبدينة الشريعة بوالية 
تبسة الواقعة على بعد 670 كيلومترا شرق 
العاصمة كان قد توفي يوم اخلميس متأثرا 
بجروح بالغة أصيب بها إثر إضرامه النار 
في جسده داخل مدرسته عقب مطالبة إدارة 
املدرسة له بإحضار ولي أمره بسبب غيابه 

املتكرر.

عمان ـ د.ب.أ: قضـــت محكمة اجلنايات 
األردنيـــة الكبرى في جلســـة عقدت امس 
برئاســـة القاضـــي ناصر الســـلمات بعدم 
مســـؤولية املستشـــار الدولي في الشؤون 
البيئية ســـفيان التل والكاتب في صحيفة 
العـــرب امس موفق محادين عن التهم التي 
أسندت إليهما على خلفية إدانتهما الشديدة 
لتعاون عمان االســـتخباراتي مع الواليات 

املتحدة في أفغانستان.
وكانت وجهت للتل ومحادين تهم »جناية 
تعكير صفـــو العالقـــات األردنية مع دول 
أجنبية، وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية، 
وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة 
الدولة، والدعوة إلى قلب احلكومة القائمة 
مبوجب الدستور بالقوة والعنف، وذم الهيئات 

الرسمية )اجليش واألمن(«.
ونقلت وكالة األنباء األردنية )بترا( أن 
التل أشاد عقب صدور احلكم بالقضاء األردني 
وتعامله بدرجة عالية من املهنية والنزاهة في 
هذه القضية، »خصوصا بعد أن مت حتويلها 
من محكمة أمن الدولة العسكرية إلى القضاء 

املدني«.
فيما قال محادين »إن قرار القضاء األردني 

في هذه القضية يثلج صدورنا، ويعزز من 
قدرتنا على بناء مؤسسات مهنية محترمة، 
تأخــذ بعني االعتبار الدستور األردني واملواثيق 

الدولية التي وقـــع عليهــا األردن«.
وأوقـــف مدعي عام محكمـــة أمن الدولة 
في فبراير من العام املاضي التل ومحادين 
على خلفية تهم تتعلق بـ »اإلساءة لألردن 
واجليش العربي ودماء الشهـــداء األردنيني«، 
ومت اإلفراج عنهـــم بعـــد فتـــرة وجيـــزة 

بكفالــة.
وكان متقاعدون عسكريون شكوا إلى مدعي 
عام محكمة عمان كال من التل ومحادين على 
خلفية تصريحات أدليا بها في برنامج على 
قناة اجلزيرة الفضائية التي تبث من قطر 
حول العمليـــة التي نفذها الطبيب األردني 
همام البلوي واستهدف بها قاعدة أميركية 
في إقليم خوست األفغاني وأسفرت عن مقتل 
سبعة من كبار عناصر وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية )سي.آي.إيه( إضافة إلى 

ضابط استخبارات أردني.
وتبـــني بعد ذلك أن البلـــوي كان عميال 
مزدوجـــا لتنظيم القاعدة واالســـتخبارات 

األردنية.

إســـطنبول ـ وكاالت: تعرض أحد املقار 
العدالة والتنمية احلاكم  االنتخابية حلزب 

في تركيا لهجوم مسلح.
وذكـــرت مصادر أمنيـــة تركية امس أن 
مجموعة مجهولة الهوية يعتقد أنها تابعة 
ملنظمة حزب العمال الكردستاني االنفصالية 
في ســـاعة متأخرة من الليلة املاضية قامت 
بإطـــالق أعيرة نارية على املقر االنتخابي 
للحـــزب فـــي حـــي »مالتبـــة« بوســـــط 

إسطنبــول.
وأضافـــت املصادر ان الهجـــوم أدى إلى 
أضرار مادية باملقر االنتخابي، لكن لم تقع 
خسائر بشـــرية خللو املقر من العاملني به 

وقت وقوع الهجوم.
كما هاجمت مجموعة إرهابية بالصواريخ 
واألسلحة بعيدة املدى مجمعا سكنيا لقوات 

الشرطة في ضواحي محافظة بطمان بجنوب 
شرق تركيا.

وقال محافظ بطمان أحمد طورهان امس إن 
املجموعة التي يعتقد أنها تابعة ملنظمة حزب 
الكردستاني االنفصالية أطلقت في  العمال 
ساعة متأخرة من الليلة املاضية، صاروخني 
على املجمـــع، لكنهما انفجرا في مكان بعيد 

عن املجمع.
وأضاف طورهان أن املهاجمني لم يكتفوا 
بذلك وإمنا أطلقوا أعيرة نارية من أســـلحة 
بعيد املدى، لكن الهجوم لم يؤد إلى خسائر 
بشـــرية، وإمنا أدى إلى وقوع أضرار مادية 

باملجمع.
وأشـــار إلى أن قوات األمن شنت حملة 
تفتيش موسعة، التزال مستمرة حتى اآلن، 

في محاولة لضبط منفذي الهجوم.

أصابع االتهام تشير إلى حزب العمال الكردستاني

لعدم مسؤوليتهما عن التهم املسندة إليهما

بعد إحراق طالب نفسه في مدينة الشريعة 

أكدت مقتل 300 وإصابة 700 خالل الثورة


