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انتخاب مصرفي سابق رئيساً لدولة التفيا
ريجا ـ رويترز: انتخب مصرفي سابق وعضو حالي في البرملان رئيسا 
لدولة التفيا امس االول في وقت اشتدت فيه التوترات السياسية بعد ان 
حل الرئيس املنتهية واليته الهيئة التشريعية. وفي جولة تصويت ثانية 
أيد 53 برملانيا اندري بيرزينس )66 عاما( الذي فاز على الرئيس احلالي 
فالديس زاتلرز الذي كان قد دعا الى استفتاء حلل البرملان. ويحتاج الفائز 
الى تأييد 51 عضوا في البرملان املؤلف من 100 عضو. 

عربية وعالمية

جوبا ـ رويترز: حني تولد جمهورية جنوب السودان في التاسع من يوليو فإن 
هذا سيكلل عملية سالم جرت بوساطة دولية لكنها ستصبح في اليوم التالي 

دولة في أزمة ومصدر تهديد محتمل للمنطقة بالكامل.
وطغت املواجهة بني اخلرطوم واجلنوب التي اشتعلت األسبوع املاضي حني 

سيطر الشمال على منطقة أبيي املتنازع عليها على نقاط الضعف التي يعاني 
منها اجلنوب في الداخل.

فقد دارت أعمال عنف بني اجلنوبيني أنفسهم أسفرت عن مقتل املئات منذ صوت 
اجلنوبيون لصالح االنفصال في يناير.

وأثارت التغييرات في دستور الدولة اجلديدة قلق معارضني ونشطاء مدافعني عن 
الدميوقراطية فضال عن قوى خارجية تخشى من أن تسفر التعديالت عن إقامة 

دولة حزب واحد.
وحتى اذا صمد السالم مع الشمال يقول محللون إن جنوب السودان قد يصبح 
مستنقعا غير قادر على بدء التنمية في الوقت الذي يحاول فيه املقاتلون الذين 

حتولوا الى ساسة السيطرة على املنطقة الشاسعة التي تزخر باألسلحة.
ويقول ايدي توماس محلل الشؤون السودانية في معهد ريفت فالي »اليزال عدد 

من املخاطر موجودا في اجلنوب«.
وأضاف »حتاول حركة حترير أن تصبح حزبا سياسيا... املعارضة السياسية 

تصل في أحيان كثيرة الى حد استعداء الناس في املناطق النائية التخاذ إجراءات 
عنيفة«.

وقريبا ستشترك ست دول في حدود مع هذه املنطقة التي ينعدم فيها القانون 

وال يتجاوز طول الطرق املرصوفة فيها 100 كيلومتر.
وتقول األمم املتحدة إنها ساعدت في إطعام نصف السكان العام املاضي او نحو 

أربعة ماليني نسمة.
واحلاجة إلى التنمية تتيح فرصا لشركات املقاوالت لكن املزيد من أعمال العنف 

قد يؤدي مجددا الى نزوح ماليني اجلنوبيني عبر احلدود.
وينحي اجلنوب بالالئمة منذ فترة طويلة على الشمال في تقويض جهوده 

للتنمية لكنه أبعد ما يكون عن املنطقة املتحدة.
وانقلبت القبائل في بعض املناطق بعضها على البعض وتتقاتل بسبب سرقة 

املاشية.
وفاقم الطلب على األبقار الالزمة لسداد املهور في ظل األعداد املرتفعة للشباب 

من الصراع التقليدي.
وتقول احلكومة إن سبع ميليشيات متمردة على األقل تخوض قتاال مع احلكومة.
وتتكرر املناوشات بني هذه امليليشيات واجليش اجلنوبي وفي احدى املعارك في 

فبراير املاضي قتل اكثر من 200 شخص.
ومنذ االستفتاء قتل 1450 شخصا على األقل في أعمال عنف شهدتها تسع من 

جملة عشر واليات باجلنوب وفقا ملا ذكرته األمم املتحدة.
وقال فيليب اجوير املتحدث باسم اجليش الشعبي لتحرير السودان وهو جيش 

اجلنوب إن اجليش مهيمن وإن على املتمردين أن يلقوا أسلحتهم.
لكن متحدثا باسم احدى اجلماعات املتمردة قال لـ »رويترز« إنهم سيقاتلون الى 

األبد ضد ما يصفونها باحلكومة الشمولية.

ويقول كثيرون مبا في ذلك حكومة اجلنوب إن امليليشيات تعمل حلساب 
اخلرطوم.

وقال جون برندرجاست املسؤول السابق بوزارة اخلارجية األميركية الذي شارك 
في تأسيس منظمة »ايناف بروجكت« ملكافحة اإلبادة اجلماعية إن على اجلنوب 

أن يتعامل مع اجلنوبيني الذين يريدون حمل السالح ضد حكومتهم حتى يتجنب 
نشوب صراع داخلي.

وأضاف لـ »رويترز«: ستولد الدولة وسط هذه الفوضى املدعومة من اخلارج لكن 
اذا لم تتعامل الدولة اجلديدة مع القضايا الداخلية املتعلقة بالتواطؤ مع اخلرطوم 

فقد يؤدي هذا الى حرب أهلية.
وتنفي اخلرطوم واملتمردون على حد سواء لعب الشمال أي دور في الصراع 

باجلنوب.
وقال محلل إن قنوات الدعم من الشمال للمتمردين ظلت مفتوحة منذ احلرب 

لكنه أضاف أن اجلنوب يتعمد التضخيم من شأن الشمال بوصفه العقل املدبر 
للمتمردين.

ويؤكد املتمردون أنهم يقاتلون ضد الفساد واحملسوبية والعنصرية القبلية.
وقال مسؤول كبير باألمم املتحدة طلب عدم نشر اسمه إن على حكومة اجلنوب 

أن تتحمل جانبا من اللوم على الفوضى ألنها لم تبذل ما يكفي من اجلهد الحتواء 
املتمردين منذ اتفاق السالم.

وأضاف »كان أسلوبهم هو شراءهم باحملسوبية او هزميتهم عسكريا لكن 
اخلالفات القبلية أساسية في هذه املشكلة. إنه سباق مع الزمن لبناء هوية جنوبية 

اكبر من القبائل«. وقتل نحو مليونني في احلرب األهلية بني الشمال واجلنوب 
التي انتهت بتوقيع اتفاق للسالم عام 2005 نص على إجراء االستفتاء في يناير 

املاضي. واختار اجلنوبيون إقامة دولة لهم بنسبة 98% من الناخبني.
ويقول مسؤول جنوبي إن املجتمع الدولي انشغل عن التدقيق في دستور 

اجلنوب اجلديد الذي وصفه املسؤول بأنه »شمولي« بسبب انعدام األمن واحلاجة 
املاسة لتوفير مساعدات غذائية ملاليني اجلنوبيني.

ووافق مجلس الوزراء على مسودة »الدستور االنتقالي« الذي يؤدي في نهاية 
املطاف الى دستور دائم وهو مطروح اآلن امام البرملان ومن املقرر إقراره خالل 

احتفاالت االستقالل في يوليو.
وكان يجري إعداد »الدستور املؤقت« احلالي منذ اتفاق السالم وهو ينص على 

اال يتولى الرئيس احلكم ألكثر من واليتني كحد أقصى. واختفى هذا الشرط 
من الدستور اجلديد وسيكون للرئيس صالحيات جديدة في تشكيل حكومات 

الواليات. كما تسمح مسودة الدستور اجلديد التي اطلعت »رويترز« على نسخة 
منها لرئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير بتعيني 66 عضوا جديدا باملجلس 

التشريعي. ويخشى مراقبون من أن يكون اجلنوب بصدد إنشاء دولة حزب 
واحد.

وقال املسؤول باألمم املتحدة إن مراجعة الدستور »تعطي حملة عن رؤيتهم 
لتقسيم السلطة في املستقبل وهناك بعض النزعات الشمولية الواضحة«.

وأضاف »نخشى أن يؤدي هذا اخلط الشمولي الى انعدام األمن وهو ما نراه 
بالفعل«.

هل يصبح جنوب السودان مصدر تهديد محتمل للمنطقة بالكامل بعد االنفصال؟
حتليل إخباري

اإلفراج عن شقيقة الرئيس التونسي 
املخلوع بعد التحقيق معها

مطرب تونسي: تلقيت تهديدًا 
بقتلي بعد أغنية تنتقد املتطرفني

إغالق كنيسة بروتستانتية في 
اجلزائر لعدم حصولها على ترخيص

تونس ـ أ.ف.پ: أفرجت احملكمة االبتدائية في صفاقس 
)جنوب العاصمة تونس( امس عن جناة بن علي شـــقيقة 
الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي بعد التحقيق معها، 
على ما أفادت وكالة األنباء التونسية. وأوقفت جناة بن علي 
شقيقة الرئيس املخلوع اخلميس في مدينة سوسة )140 كلم 

جنوب العاصمة(.
واوضحـــت الوكالة ان جناة بن علي »كانت محل مذكرة 
تفتيش لفائدة احملكمة االبتدائية في صفاقس بشأن تورطها 
فـــي العديد من القضايا من بينها قضية احلرق عمدا ملخزن 

للتجارة املوازية«.
وأضافت ان شـــقيقة الرئيس املخلوع »أبقيت في حالة 

سراح بعد استنطاقها الى غاية إمتام األبحاث«.

قال مغني الراب التونسي وجدي ماسكوت: »انه تلقى تهديدات 
بالقتل على موقع الـ »فيس بوك«، بتهمة اإلســــاءة الى اإلسالم 
فــــي أغنيته »انتخبوني« املثيرة للجــــدل«. ورفض في الوقت 
نفسه اتهام اإلسالميني بتهديده، وقال لـ »ام بي سي.نت«: »من 
الصعب اكتشاف هوية هؤالء املهددين، بسبب استخدامهم أسماء 
وعناوين وهمية على الفيس بوك«. وأضاف ماسكوت »ان أغنية 
انتخبونيـ  التي ستصدر قريبا ضمن ألبوم يحمل العنوان نفسه 
ـ تنتقد التطرف الفكري بأنواعه، من خالل جتسيد »كاريكاتيري« 
لشخصيتني سياســــيتني، إحداهما إلسالمي متطرف، والثانية 
ليساري متشدد، يطلبان من التونسيني انتخابهما متفاخرين 
بـ »أجندة انتخابية«، وصفها مغني الراب »مبا يطلبه الشعب«. 
وأوضح املغني التونسي ـ وهو من خريجي كلية احلقوق ـ ان 
بعض الناشطني احلزبيني يتاجرون بالعقيدة لصالح أغراضهم 
ومطامعهم السياسية، مشيرا الى ان أفكارهم تتناقض مع برامجهم 
االنتخابية اجلارية، ما يسقطهم في ازدواجية اخلطاب. وشدد في 
السياق ذاته، على ان مضمون أغنية »انتخبوني« يدعو لفضح 
النوايا اخلفية لبعض السياسيني الفاسدين الذين خلقوا ثورة 
مضادة تشــــعل فتيل التوتر بني التونســــيني، من خالل اللعب 

على االنتماءات واخلطر اإلرهابي.

اجلزائرـ  ا.ف.پ: أمرت السلطات اجلزائرية باغالق كنيسة 
بروتستانتية في بجاية مبنطقة القبائل )شرق( لعدم احلصول 
على ترخيص لفتحها من قبل املئات من اتباعها، بحسب ما 

اعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية امس االول.
وقال الوزير خالل مؤمتر صحافي في اجلزائر العاصمة 
ان »الكنيسة البروتســـتانتية في بجاية اغلقت الن بعض 
ابنيتها فتحت دون ترخيص«. وفي الثامن من مايو، امرت 
السلطات اجلزائرية باغالق سبع كنائس بروتستانتية في 
منطقـــة بجاية النها ال تفي بالشـــروط التي حددها قانون 
ممارســـة الشـــعائر الدينية في هذا البلد، بحسب ما اعلن 
االسبوع املاضي رئيس الكنيسة البروتستانتية اجلزائرية 

مصطفى كرمي لوكالة فرانس برس.

واشنطنـ  أ.ف.پ: طردت قطر 
امس األول الشــــابة الليبية اميان 
العبيدي التي اتهمت جنود العقيد 
معمر القذافي باغتصابها، وقامت 
بترحيلها على منت طائرة عسكرية 
الى بنغازي، كما أعلن مســــؤول 
اميركي وآخر فــــي األمم املتحدة. 
وقال ممثل املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني التابعة لألمم املتحدة في 
واشنطن فنسنت كوشيتيل لوكالة 
فرانــــس بــــرس ان العبيدي »مت 
ترحيلها على منت طائرة عسكرية 
قطرية« خالل النهار وهي اآلن في 
فندق في بنغازي، معقل الثوار في 
شرق البالد. واضاف كوشيتيل ان 
العبيدي لم تكن تريد العودة الى 
ليبيا خوفا على حياتها، مشــــيرا 
الى انه »في نظرنا فإن خوفها في 
محله« ألنه في ليبيا »هناك أناس 

يهمهم إسكاتها«.

قـــال مصدر موثـــوق لـ »انا 
زهرة« ان الفنان الليبي الشاب 
أمين األعتر الذي فاز بلقب »سوبر 
ســـتار« في دورته الثانية عام 
اللجوء السياســـي  2004 طلب 
الى بريطانيـــا. اذ كان أمين في 
رحلة عمل هنـــاك، وكان ينوي 
بعدها العودة الى ليبيا قبل ان 
تبلغه »روتانا« بفسخ تعاقدها 
معه، فقرر االنتظار ريثما تهدأ 
األمور في بلده. لكن اســـتمرار 
األحداث جعله يتقدم بطلب هجرة 
من السلطات البريطانية، لكنه 
رفض بحجـــة أال خطر عليه أو 
علـــى الفنانني الليبيني في حال 
عودتهم الـــى بلدهم. لكن أمين 
أبلغ الســـلطات البريطانية بأن 
الســـلطات الليبيـــة طلبت منه 
الليبي  التلفزيون  الظهور على 
لتقدمي الوالء الى معمر القذافي. 
وهو األمر الذي رفضه كليا، وبذلك 
تشـــكل عودته الى ليبيا خطرا 

على حياته

قطر طردت
إميان العبيدي 

جنم »سوبر ستار« 
األعتر يطلب اللجوء 
السياسي إلى لندن

إميان العبيدي

أمين األعتر

عواصــــم ـ وكاالت: أعلنــــت 
فرنسا امس انها تعمل مع املقربني 
من الزعيم الليبي معمر القذافي 
في محاولة القناعه بالتنحي عن 
السلطة وفي الوقت نفسه تعمل 
على زيادة الضغط العسكري على 
قواته مع بدء الشهر الثاني من 
مهمة حللف شمال االطلسي في 

ليبيا مدتها ثالثة اشهر.
وقال وزير اخلارجية الفرنسية 
االن جوبيه لراديو اوروبا 1 »ان 
القذافي يزداد عزلة، انشق املزيد 
ممن حوله وتلقينا رســــائل من 
الدائرة املقربة منه والتي تفهم 

ان عليه ان يرحل«.
 وأضاف »ســــنزيد الضغط 
العســــكري كما فعلنا منذ عدة 
ايام، لكن في نفس الوقت نحن 
نتحدث مع كل من يستطيع اقناعه 

بان يترك السلطة«.
في هــــذا الوقت تقدم رئيس 
مجلس النــــواب األميركي جون 
بونر بقرار ميهل الرئيس األميركي 
بــــاراك أوباما 14 يوما قبل حزم 
أمره بشــــأن موقفه مــــن الدور 
األميركي في العملية العسكرية 
التي يقودها حلف شمال األطلسي 

)الناتو( في ليبيا.
وذكــــرت وســــائل اإلعــــالم 
األميركية انه فيما يسعى بعض 
الليبراليــــني واحملافظني إلقناع 
الكونغرس بفرض االنســــحاب 
األميركي من العملية في ليبيا فقد 
قدم بونر بديال وتقدم بقرار يعطي 

أوباما 14 يوما التخاذ قراره.
ولفتــــت إلى ان قرار بونر ال 
يطالب بوقف العملية كما انه ال 
يدعو الكونغرس إلى معارضتها 

رسميا.
مــــن جهتــــه، تقــــدم النائب 
الدميوقراطي دنيس كوكينيش 
باقتراح يطالب أوباما بســــحب 
القوات األميركيــــة من احلملة 
الليبية خــــالل 15 يوما وحظي 
املشــــروع بدعم أكبــــر مما كان 

متوقعا.

ليبيا.
واعلن املتحدث الصيني هونغ 
ليي في بيان ان ســــفير الصني 
في قطر شــــانغ شيليانغ التقى 
مصطفــــى عبــــد اجلليل رئيس 
املجلس الوطني االنتقالي خالل 

االيام االخيرة.
واضاف ان »الطرفني تبادال 
وجهات النظر حول الوضع في 
ليبيا«. وتابع ان »موقف الصني 
من القضية الليبية واضح« معربا 
عــــن »االمل في تســــوية االزمة 
بالطرق السياســــية وان يقرر 
الشعب الليبي مستقبل ليبيا«. 
وهذا اول لقاء رسمي بني الصني 
وحركة التمرد فــــي ليبيا البلد 
الذي يزخر بالنفط وحيث لدى 
الصني مصالح اقتصادية كبيرة 

وحيث يتفاقم النزاع.
ميدانيا، ذكر شهود عيان في 
ساعة مبكرة من صباح امس أن 
دوي اربعة انفجارات قوية سمع 
في محيط مطار طرابلس العاملي، 
على بعد نحو 25 كيلومترا من 
العاصمة الليبية، إثر غارات جوية 
نفذتها طائرات تابعة حللف شمال 

األطلسي )ناتو(.
وقال مســــؤول في احلكومة 
الليبية إن حلف األطلســــي شن 
غارات أخرى على طرابلس وما 
حولها أسفرت أيضا عن تدمير 
عدة أهداف في مدينة العزيزية، 
التي تبعــــد 50 كيلومترا غربي 
طرابلــــس، مبا في ذلــــك مركز 
الشرطة الرئيسي. وقال مسؤول 
طلب عدم ذكر اسمه إن شرطيني 
قتال في ذلك الهجوم. وتردد أنه 
مت الهجــــوم كذلــــك على مجمع 
قريب من منطقة باب العزيزية 
التي يتحصن فيها العقيد الليبي 
القذافي. يأتــــي هذا فيما  معمر 
تواصلت االشتباكات بني الثوار 
والقوات املوالية للقذافي بالقرب 
من مدينة مصراتة شرقي البالد 
والتي قتل خاللها شخص واحد 

على األقل.

الثوار ولعلها خطوة لالعتراف 
باملجلس الحقــــا اذ اعلن ناطق 
باسم وزارة اخلارجية الصينية 
امس ان ديبلوماسيا صينيا التقى 
للمرة االولى احد قادة املجلس 
الوطني االنتقالي في ليبيا، الهيئة 
السياسية التي متثل الثوار في 

وعلــــق بونــــر علــــى قرار 
كوكينيــــش قائال انه من اخلطأ 
أن ننسحب فجأة من عملية بقيادة 
»الناتو«، »الذي وقف معنا خالل 

السنوات 10 املاضية«.
من جهة اخرى، بدأت الصني 
بفتــــح قنــــوات التواصــــل مع 

)أ.پ( طفل ليبي يرفع الفتة خالل صالة اجلمعة في بنغازي امس 

اإلعالن عن اتصاالت ديبلوماسية بني الصني والثوار

فرنسا تعمل مع دائرة مقربة من القذافي إلقناعه بالتنحي
ومجلس النواب األميركي ميهل أوباما 14 يوماً التخاذ قرار بشأن ليبيا

الصحافة تزدهر في شرق ليبيا بعد عقود من القمع
كانت عناوين الصحف في بنغازي تنقل في السابق وبدقة تأمالت الزعيم الليبي معمر القذافي 

وتتحدث عن الشؤون العاملية من خالل رؤيته للعالم لكنها حتولت اآلن إلى وجبة يومية من 
االنتقادات احلادة له والسخرية منه.

وتصور الرسوم الكاريكاتيرية القذافي اآلن على انه مجرم وسفاح ومصاص دماء متعطش لدماء 
الشعب الليبي.

ويطلق رسامو الكاريكاتير العنان خلياالتهم فيرسمون صواريخ تسقط من شعر القذافي الكثيف او 
يصورونه على انه سنة مسوسة تنزع من فم ليبيا.

ويوجد في بنغازي وطبرق حاليا اكثر من 50 صحيفة ومجلة تديرها شركات مستقلة  او 
متطوعون ويتراوح توزيعها من الف إلى 3000 نسخة لكل مطبوعة طبقا ملا يقوله رئيس املركز 

االعالمي للمعارضني في بنغازي.

»برافدا« الروسية تدافع عن القذافي وتتساءل:
هل بالفعل ما يحدث في ليبيا يعتبر ثورة؟

ـ أ.ش.أ: دافعــــت  موســــكو 
صحيفة »برافدا« الروسية امس 
االول عــــن العقيد الليبي معمر 
القذافي ونظامه وانتقدت بشدة 

الثائرين عليه.
وتساءلت الصحيفة الروسية 
ـ فــــي مقال بثته علــــى موقعها 
االلكتروني بشبكة اإلنترنتـ  عن 
سبب اندالع االحداث في ليبيا من 
على احلدود، مشيرة إلى مدينة 
بنغازي، فــــي حني أنه باملقارنة 
مبا حدث في الثورتني في مصر 
وتونس اندلعت شرارتا ثورتيهما 

من قلب عاصمة كل منهما.
وقالــــت الصحيفة »إذا صح 
القول بأن ما يحدث اآلن في ليبيا 
هي ثورة، فلماذا تقف 90% من 
القبائل الليبية في صف الزعيم 
الليبــــي معمر القذافــــي، وملاذا 

يصف الشعب الليبي األشخاص 
في بنغــــازي - التي تعد معقل 
بالفئــــران؟ وملاذا  املعارضني- 
يطلب املعارضون من حلف شمال 
األطلسي )الناتو( استهداف مبان 

مدنية.
وتساءلت عن ماهية دور عبد 
احلكيم احلسيدي في »الثورة«، 
قائلة: هل يعلم الناتو أن احلسيدي 
ينتمي إلى تنظيم القاعدة؟ وهل 
يعلم الناتو أيضا أنه مت اعتقاله 
وهو يقاتل في صفوف القاعدة 
ضد القوات األميركية والبريطانية 
في أفغانستان؟ وهل يعلم الناتو 
أن معظم األشخاص االنتحاريني 
الذين نفذوا هجماتهم في العراق، 
لم يأتوا إال من بنغازي ولفتت 
الصحيفة »إلى أن أول زعيم دولي 
أصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن الدن، هو 
القذافي، وأنه هو الزعيم األفريقي 
الذي قام بتمويل عمليات إطالق 
أقمار صناعية أفريقية، حتى يقوم 
بإسقاط 500 مليون دوالر سنويا 
عن كاهل القارة السمراء، بدال من 
أن تســــتخدم األقمار الصناعية 

الغربية.
الزعيم  إن  وقالت الصحيفة 
الليبي هو وراء تأسيس االحتاد 
األفريقي حتــــى تتمكن أفريقيا 
من الوصول إلى حلول جذرية 
ملشاكلها بدون تدخالت غربية.

وتساءلت »برافدا« أيضا عمن 
أطلق طموحات برنامج »التطبيب 
عن بعد »الذي كان من املقرر أن 
يســــتفيد منه جميــــع األفارقة، 
القذافي هو  واإلجابة هي معمر 

من قام بذلك.

وتابعت الصحيفة الروسية 
في سرد اجنازات القذافي الذي 
أطلق مبادرة التعلم عن بعد، 
وقالت من هو الذي ورث أفقر 
أمـــة في العالـــم وجعلها بعد 
ذلك أغنى دولة فـــي أفريقيا، 
وهو بالتأكيـــد معمر القذافي 
واستفســـرت الصحيفـــة عن 
أي من األشـــخاص قام مبثل 
ما أجنزه العقيد الليبي، وهل 
فعل ديڤيـــد كاميرون رئيس 
الوزراء البريطاني أو الرئيس 
األميركي باراك أوباما أو الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي، ما 
فعله القذافي، وهل قام أحد منهم 
بتنفيذ برنامج االسكان املجاني 

لشعبه كما فعل القذافي؟
وانتقــــدت صحيفة »برافدا« 
الروسية - في مقالها - رفض 

حلف شمال األطلنطي »الناتو« 
عدة مرات محاوالت القذافي لوقف 
إطالق النار، ووجهت العديد من 
األسئلة التي تقول إنها تكشف عن 
االتفاق الغربي على تدمير ليبيا، 
ومنها: هل للناتو احلق في قتل 
املدنيني حتــــت مظلة قرار األمم 
الناتو  املتحدة، وملاذا استهدف 
جنل الزعيم الليبي، بالرغم من 
انحصار مهمة احللف في تنفيذ 
حظر طيــــران علــــى األراضي 

الليبية؟
وملــــاذا قتــــل الناتــــو أحفاد 
القذافي، وملاذا ال يعتبر املجتمع 
الدولي سلسلة جرائم القتل هذه 
مبثابة قتل أطفال أبرياء، وملاذا 
ال يطالب أحد أوباما وكاميرون 
وســــاركوزي بالتوقف عن قتل 

املدنيني بدم بارد؟

بن علي يوّكل محاميًا لبنانيًا 
معروفًا للدفاع عنه

بيروت ـ أ.ف.پ: طلب الرئيس التونســـي السابق زين 
الدين بن علي من احملامي اللبناني املعروف اكرم عازوري 
التوكل للدفاع عنه امام احملاكم التونسية والدولية، بحسبما 

اكد احملامي عازوري لوكالة »فرانس برس« امس.
وقال عازوري »سأمثل فقط الرئيس )السابق(«، موضحا 
انه لم يطلب منه تولي ملفات االشخاص اآلخرين املالحقني 
في عائلة بن علي، ومشـــيرا الى انه »لـــم يطلع بعد على 

امللف«.
وقال عازوري انه بدأ في اتخاذ »التدابير املناسبة« من 
اجل االعتراض على »الترويج االعالمي« للقرارات املتعلقة 
بتجميد اموال الرئيس التونسي السابق في اخلارج، مؤكدا 
ان بن علي »ليســـت لديه اي ممتلكات او حسابات خارج 
تونس«. وقال »اذا لم توضح السلطات اي ممتلكات تقصد 

عندما تتحدث عن جتميد، فهذا يعتبر عمال تشهيريا«.


