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البيرو: كيكو فوجيموري تقر بهزميتها

في جولة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية

االحتاد األوروبي يهدد بكشف أسماء 
الدول التي تفشل في محاربة الفساد

السودان: اتصاالت مكثفة بني البشير 
وسلفاكير الحتواء التوتر في »كادوجلي«

بروكسل ـ رويترز: أعلنت مفوضية االحتاد 
االوروبي اليوم عن خطط حملاربة الفساد مهددة 
بأنها ستكشف النقاب عن اسماء الدول التي تفشل 
في التعامل مع الفساد الذي يكلف دافعي الضرائب 

باالحتاد ما قدره 120 مليار يورو سنويا.
واتهمت املفوضية بعض احلكومات االوروبية 
بالتقاعس عن التعامل بجدية مع الفساد، واضافت 
انها تنتظر اتخاذ هــــذه احلكومات اجراءات مع 
صدور تقرير يقيم كيفية تعامل كل بلد على حدة 

مع الكسب غير املشروع.
واضافت سيسيليا ماملستروم رئيسة الشؤون 
الداخليــــة باملفوضية »من الواضح أنه ال يوجد 
تصميم كاف بني الساسة وصانعي القرار ملكافحة 
هذه اجلرمية بكشــــف االسماء وفضحها ميكننا 
حتقيق الكثير«. وتعــــد الكثير من دول االحتاد 
االوربي بني االقل فسادا في العالم، حيث حتتل 
الدمنارك قائمة التصنيفات الصادرة عن منظمة 
الشفافية الدولية. بيد أن دوال اخرى حتتل مراتب 
متدنية وجلبت فضائح الفســــاد غضبا شعبيا 
بشأن اجراءات التقشف املالي التي اتخذتها بلدان 

اوروبيــــة عديدة خلفض الديــــن ومواجهة ازمة 
اقتصادية.

وهزت جرائم فساد فرنسا وايطاليا في السنوات 
االخيرة، حيــــث يواجه رئيس الوزراء االيطالي 
احلالي محاكمات في اتهامات احتيال وفساد وكذا 
اتهامات بدفع اموال القامة عالقة جنسية مع عاهرة 
دون السن القانونية. وحتاول رومانيا وبلغاريا 
االنضمام ملنطقة شــــينغن بعد اربع سنوات من 
انضمامهما لالحتاد األوروبي لكن فرنسا واملانيا 
عارضتا دخولهما شــــينجن بســــبب الفساد في 
الدولتني الشــــيوعيتني السابقتني. وفي اليونان 
يحمل االالف الفساد في االدارة العامة املسؤولية 

عن اقتراب االقتصاد من حافة االنهيار.
وخفضت »الشفافية الدولية« على نحو حاد 
من ترتيب اثينا العام املاضي الى ما بعد الصني 
وكوبا وكولومبيا. وتشــــير تقديرات املفوضية 
االوروبية إلى أن عقود املشتروات العامة في االحتاد 
االوروبي في املتوسط تنتهي بتكلفة تزيد على 
20 الى 25% على ما يجب ان تكون عليه بسبب 

حصول صانعي القرار على رشى.

اخلرطوم ـ أ.ش.أ: قــــال االمني العام للحركة 
الشعبية ياسر عرمان ان الرئيس السوداني عمر 
البشــــير ونائبه االول رئيــــس حكومة اجلنوب 
سلفاكير ميارديت أجريا اتصاالت متواصلة اول من 
امس لوضع حد لالزمة مبنطقة »كادوجلي« التي 
شهدت اشتباكات باألسلحة الثقيلة منذ أول من 
امس واستمرت حتى وقت متأخر الليلة املاضية. 
وأوضح عرمان في تصريح لصحيفة »الصحافة« 
السودانية الصادرة امس أن قيادة الطرفني »املؤمتر 
الوطني واحلركة الشعبية« اتخذت خطا واضحا 

سيساعد في جتاوز االزمة.
وكشف عن اجتماع ضم وفدا مكونا من وزير 
التعاون الدولي يحيى حسني ونائب رئيس جهاز 
االمن واملخابــــرات الفريق مجاك اقوك وعدد من 
القيادات السياسية والعسكرية، برئيسي احلركة 
الشــــعبية في جنوب كردفان عبدالعزيز احللو 
واملؤمتر الوطني أحمد هــــارون، كل على حدة، 
واجتماع آخر ضــــم قيادات القوات املشــــتركة 
واالجهزة االمنية والقوات املسلحة، لوضع حد 
للتوتر والتمسك باتفاقية السالم، ودعا االجتماع 
الى أن يكون احلوار هو الوسيلة الوحيدة حلل 
اخلالفات. وقال عرمــــان إن هارون واحللو أكدا 
متسكهما بالسالم واحلوار، الفتا الى تكوين جلنة 
عليــــا من طرفي االتفاقية بوالية جنوب كردفان 
ملعاجلة القضايا االمنية، وكشف عن اتفاق على 
مناقشة الترتيبات االمنية مبنطقتي ابيي وكادوجلي 
والوصول حللول مرضية جلميع االطراف. وأضاف 
ان رئيس احلركة الشــــعبية بالشمال مالك عقار 
ورئيس حكومة اجلنوب سلفاكير أكدا حرصهما 
على أهمية السالم واالستقرار في منطقتي ابيي 
وكادوجلي لكل من الشــــمال واجلنوب، وأعلن 
اســــتعداد احلركة في الشــــمال للجلوس بشكل 
مباشر مع قيادة املؤمتر الوطني لتعزيز السالم 
والتحول الدميوقراطي واحلفاظ على وحدة الشمال 
والســــودان كدولة فاعلة في املنطقتني العربية 

واالفريقية. من جانبه، قال رئيس احلركة الشعبية 
بجنوب كردفان الفريق عبدالعزيز احللو في حديث 
لصحيفة »الصحافة« إن قوات اجليش الشعبي 
ليست طرفا فيما يدور وأن ما حدث في كادوجلي 
هو محاولة القوات املسلحة نزع سالح اجليش 

الشعبي مما أدى الشتباكات بينهما.
وذكرت معلومات في وقت متأخر ان محطة 
كهرباء كادوجلي تعرضت لقصف أدى لتوقفها 
وغــــرق املدينة في ظالم دامس كما أصيب منزل 

رئيس املؤمتر الوطني مبحلية البرام.
في هذا الوقت، دعا وزير اخلارجية البريطاني 
وليام هيغ السودان إلى حل اخلالفات حول منطقة 

ابيي املتنازع عليها بني الشمال واجلنوب.
وأضاف هيغ في تصريحات صحافية اول من 
امس عقب لقائه بنظيره الســــوداني علي كرتي 
» إن الوقت احلالي هو وقت مصيري بالنســــبة 
للسودان ومتت مناقشة الوضع في ابيي مع وزير 

اخلارجية السوداني«.
وتابع قائال »لقد اتفقنا على أهمية حل سلمي 
ودائم ملشــــكلة ابيي وكذلك على أهمية انسحاب 
القوات الســــودانية من املنطقة مشــــيرا إلى أنه 
نصح نظيره السوداني بوجود قوة حفظ سالم 
من طرف محايد في ابيي حتى تستطيع القوات 
الســــودانية االنسحاب بسرعة وعودة من رحل 

عن املنطقة إلى منازلهم«.
من جهة اخرى، اعلن برنامج االغذية العاملي 
اول من امس االفراج عن ثالثة بلغاريني يعملون 
حلساب اخلدمة االنسانية اجلوية لالمم املتحدة 
كانوا قد خطفوا في يناير املاضي في دارفور في 
غرب الســــودان. وقالت املتحدثة باسم برنامج 
االغذيــــة العاملي امور املاغرو لـ »فرانس برس«: 
»لقد افرج عنهــــم. ال نعرف بعد ظروف االفراج 

عنهم. لقد اعتقلوا طيلة 145 يوما«.
واضافت »اســــتطيع ان اؤكد لكم ان برنامج 

االغذية العاملي لم يدفع اي فدية«.

ليما ـ أ.ش.أ: أقرت كيكو فوجيموري ابنة 
الرئيس البيروڤي األسبق ألبرتو فوجيموري 
بهزميتها في جولة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية 
التي شـــهدتها البالد مؤخرا بفارق بسيط عن 
السابق  القومي  اليساري  العسكري  منافسها 
أويانتـــا أوماال الـــذي أعلن فـــوزه في وقت 

سابق.
إنها خـــالل حملتها  وقالت فوجيمـــوري 
االنتخابية أكدت أنها ستقبل بنتائج االنتخابات 
ورغبة الشعب البيروڤي، مشيرة إلى أن منافسها 
أوماال فاز في هذه اجلولة من االنتخابات حسبما 

أظهرت جلنة االنتخابات الوطنية.
 وأعربت كيكو ـ حســـبما ذكر راديو هيئة 

اإلذاعة البريطانية )بي.بي.ســـي( امس ـ عن 
تهانيها ملنافســـها أوماال، كما متنت له احلظ 

السعيد خالل الفترة املقبلة.
من جانبه، هنا الرئيس البيروڤي املنتهية 
واليتـــه آالن جارســـيا خلفه أويانتـــا أوماال 
بفوزه في االنتخابات الرئاسية كما حث جميع 
أطياف الشـــعب البيروڤي على دعم احلكومة 

اجلديدة.
وتعهد أوماال ـ في خطاب ألقاه مبناســـبة 
فوزه فـــي االنتخابات ـ باالهتمام بالفقراء في 
بيرو والسماح لهم باحلصول على نسبة من 
أموال الثروة املعدنية بالبالد واالستفادة من 

النمو االقتصادي.

محلل فرنسي: 
مشاركة مروحيات 
الناتو في العمليات 

هي نتاج ضغوط 
الشركات املتعددة 

اجلنسيات التي 
تطالب بضرورة تدمير 

البنية التحتية حتى 
تلتهم كعكة إعادة 

أعمار ليبيا

ملاذا ميثل استخدام الناتو لطائرات الهليكوبتر
منعطفاً في النزاع في ليبيا؟

عواصـــم ـ وكاالت: تباينت 
اآلراء بشـــأن استخدام فرنسا 
وإجنلترا لطائرات الهليكوبتر 
في قصف القوات املوالية للعقيد 
القذافي للمرة  الليبي معمـــر 
األولى منذ أن بدأ حلف شمال 
األطلنطي )الناتـــو( ضرباته 
اجلوية على ليبيا في 19 مارس 
املاضي فالبعض اعتبره متهيدا 
الناتو  لقـــوات  بـــري  لتدخل 
وخطوة ضرورية لتدمير أكبر 
قدر ممكن من أسلحة القذافي 
لتسهيل مهمة الثوار في الوصول 

إلى طرابلس.
فيما اعتبـــر البعض اآلخر 
الهليكوبتر  استخدام طائرات 
تنفيذا ملخطط مدروس بعناية 
إلى شقني، أوال تدمير  ينقسم 
البنية التحتية الليبية بشكل 
تام بضغوط من لوبي الشركات 
العمالقـــة متعددة  الدوليـــة 
اجلنسيات وثانيا جتريد ليبيا 
من كل أسلحتها متهيدا لتوقيع 
صفقات أسلحة باملليارات للنظام 
اجلديد الذي يأمل الغرب في أن 
يحل محل القذافي عندما ينجح 
الثوار في االطاحة بنظام حكم 

القذافي طال الزمن أو قصر.
مـــن جانبه، يـــرى اخلبير 
اإلستراتيجي الفرنسي فرنسوا 
هيسبورغ أن حلف الناتو أراد 
من وراء استخدام الهليكوبتر 
للمرة األولى منذ أن بدأ مهامه في 
فرض منطقة حظر جوى فوق 
أجواء ليبيا تدشني اخلطوات 
الطريق للثوار  األولى لتمهيد 
في بنغازي للزحـــف باجتاه 
طرابلس لإلطاحة بحكم العقيد 

القذافي.
الباحث  واعتبر هيسبورغ 
في املركز الفرنســـي لألبحاث 
االســـتراتيجية أن اســـتخدام 
الهليكوبتر ميثل منعطفا مهما 
في التأثير علـــى األحداث في 
ليبيا، السيما اإلسراع بسقوط 
الهليكوبتر  أن  القذافي، مؤكدا 
القادرة  الوحيدة  الطائرة  هي 

الليبية تدميـــرا تاما في حني 
يريـــد الثاني جتريد ليبيا من 
اجلانب األكبر من أســـلحتها 
السيما الصواريخ والطائرات 

والبوارج احلربية.
ويـــرى احمللل السياســـي 
الفرنسي بيير بيريجوفوا أن 
التابعة  مشـــاركة املروحيات 
للناتو في العمليات العسكرية 
فـــي ليبيا هي نتـــاج ضغوط 
املتعددة اجلنسيات  الشركات 
التي تطالـــب بضرورة تدمير 
البنية التحتية الليبية تدميرا 
تاما حتـــى تلتهم كعكة إعادة 
اعمار ليبيا عندما يرحل نظام 
العقيد القذافي متاما مثلما حدث 
في العراق بعد سقوط املقبور 

صدام حسني.
وأضاف بيريجوفوا أنه من 
غير املعقول أن تتحمل ميزانيات 
الناتو فاتـــورة اإلطاحة  دول 
بنظام العقيد القذافي من دون 
استعادة هذه الفاتورة مصحوبة 
مبكاسب هائلة باملشاركة في 
التحتية  البنية  اعمـــار  إعادة 

الليبية.
أنه   وأضـــاف بيريجوفوا 
بعـــد أن مت جتريد القذافي من 
معظم قدراته في مجال الدفاع 
جلـــوى الســـيما الصواريخ 
املضادة للطائرات واملضادات 
األرضية املدفعية فإنه أصبح من 
اليسير على طائرات الهليكوبتر 
تدمير اجلانب األكبر من البنية 
التحتية الليبية نظرا لقدراتها 
ارتفاعات  التحليق علـــى  في 
منخفضة تساعد الطيارين على 
قصف األماكن املستهدفة بدقة 
أكبر وبخسائر أقل في األرواح 
لوجود معظم البنية التحتية 

في املناطق اآلهلة بالسكان.
الناتو  واتهم بيريجوفـــوا 
بتعمد إطالة أمد النزاع في ليبيا 
بعدم تســـليح الثوار بالشكل 
املناســـب حتى يتـــم االنتهاء 
التحتية  البنيـــة  من تدميـــر 

الليبية.

إلى إستراتيجية تستهدف تهيئة 
الطريق للثوار من أجل الوصول 
إلى طرابلس وال يوافق ألفارو 
دي فاسكونسيلوس، مدير معهد 
األمن باإلحتاد األوروبي على هذا 
الطرح مؤكدا أن الثوار ليسوا في 
وضع يؤهلهم في الوقت احلالي 
للزحف على طرابلس خاصة 
وأن العـــداء بني شـــرق ليبيا 
وغربها هو عداء تاريخي زاد من 
حدته سياسات العقيد القذافي 
التمييزيـــة لصالـــح املناطق 
الغربيـــة. وأكـــد أن الوصول 
إلى طرابلس لن يكون ســـهال 
خاصة وأن سكان طرابلس غير 
مستعدين الستقبال ثوار بنغازي 
كفاحتني حتى لو سقط القذافي. 
ويرى فريق آخر من املراقبني 
أن مشاركة طائرات الهليكوبتر 
في عمليات القصف اجلوى في 
ليبيا هي ثمرة ضغوط اثنني 
من أقوى جماعات الضغط في 
الغرب وهما لوبي الشـــركات 
العمالقة متعددة اجلنســـيات 
ولوبي صناعة السالح فاألول 
يرغب في تدمير البنية التحتية 

علـــى تهيئة الطريـــق للثوار 
عندما يبدأون مسيرة الزحف 

على طرابلس.
وأرجع هيسبورغ ذلك إلى 
أن املروحيـــات هـــي الطائرة 
الوحيدة القادرة على الطيران 
على ارتفاعات منخفضة جدا مما 
ميكنها من صيد قوات العقيد 
العســـكرية  القذافي ومعداته 
بدقة أكبر خاصـــة وأن طيار 
الهليكوبتـــر يتمتـــع في هذه 
احلالة برصد األهداف بالعني 
املجردة إلى جانب معدات الرصد 
االلكترونيـــة خالفا للطائرات 
احلربية األســـرع من الصوت 
والتي تطير عادة على ارتفاعات 
عالية يعتمد خاللها الطيار على 
أجهزة االلكترونية دون تدخل 

العامل البشرى املهم.
واعتبر هيســـبورغ أن بدء 
الناتو في جعل قواته اجلوية 
تعتاد على الطيران على ارتفاعات 
منخفضـــة يعني بكل وضوح 
بدايـــة تغيير إســـتراتيجيته 
العســـكرية من قصف جوى 
إلضعاف القوات املوالية للقذافي 

مقاتالت الناتو

بريطانيا تدعو حلل اخلالف حول »أبيي«

وزير العمل انشق عن النظام الليبي والرئيس املوريتاني يؤكد: »العقيد لم يعد بإمكانه حكم ليبيا«

القذافي أكد أنه باقٍ في طرابلس حّيًا أو ميتًا:
نحن أقوى من طائراتهم وصوت الشعب أقوى من االنفجارات

عواصم - وكاالت: رغم ازدياد 
الضربــــات اجلوية على طرابلس 
العزيزيــــة، واالعتقاد بأن  وباب 
نظام العقيد معمر القذافي اقترب 
من النهاية، خصوصا مع انضمام، 
الرئيــــس املوريتانــــي محمد ولد 
اكد  الى هذا املعسكر،  عبدالعزيز 
القذافي في رســــالة صوتية بثها 
التلفزيون الليبي ان »الشعب لن 
الرجال والنساء في  يخضع وان 
مواجهة معركة احلياة«، مشيرا الى 
انه »اآلن ال يهمنا احلياة او املوت، 
بل ما يهمنا ان نقوم بواجبنا جتاه 
التاريخ وجتاه االجيال القادمة«.

وشدد القذافي على انه »نحن 
لم نعتد على احد واملعركة فرضت 
علينا وقررنــــا ان نقوم بواجبنا 
وال نخاف املوت«، مؤكدا انه »لن 
اغادر طرابلس وسأبقى فيها حيا 

أو ميتا«.
واشار القذافي الى ان الشعب 
الليبي يعيش اآلن الساعات املجيدة 
التي ستفتخر بها االجيال القادمة، 
مؤكدا »نحن اقوى من طائراتكم 
وصوت الشعب الليبي اقوى من 

صوت االنفجارات«.
الرســــالة  القذافي في  ودعــــا 
الصوتيــــة مناصريه الى التوجه 
الى مقره في باب العزيزية بالرغم 
من هجمات الناتو عليه، مشددا على 
انه »لن نتخاذل او نخون تاريخنا، 
وحترير االرض من االحتالل واجب 

وطني«.
من جهة اخرى اعلنت البعثة 
الليبية لدى االمم املتحدة لوكالة 
فرانس برس ان وزير العمل الليبي 
االمني منفور انشق عن نظام معمر 
القذافــــي اثناء وجوده في جنيڤ 
العمل  حلضور اجتمــــاع منظمة 
الدولية، مؤكــــدة بذلك معلومات 

صحافية في هذا الصدد.
وكان ولد عبدالعزيز اكد امس 
في مقابلة مع »فرانس برس« في 
نواكشوط ان الزعيم الليبي معمر 
القذافي »لم يعد بامكانه حكم ليبيا« 

و»رحيله بات ضرورة«.
وقال »مهما حصل سيكون هناك 
حل تفاوضي مع الوقت. في مجمل 
االحوال لم يعد بامكان القذافي حكم 

ليبيا. ورحيله بات ضرورة«.
لكن الرئيس املوريتاني شكك في 
فاعلية الضربات التي يشنها احللف 
االطلسي في ليبيا، وخصوصا على 

العاصمة طرابلس.
واضــــاف »ان ضربات احللف 
االطلسي رمبا ســــمحت بخفض 
التــــي قامت بها  العمليات  كثافة 
القوات احلكومية حينها لكن في 

وقال املتحدث باسم احلكومة 
موسى ابراهيم للصحافيني ان هذه 
الثكنة »استهدفت مجددا بالغارات 
اجلوية للحلف االطلسي«، مشيرا 
الى سقوط »ضحايا« من دون مزيد 

من التفاصيل.
وسمع دوي االنفجارات بقوة 
في الفندق الذي ينزل فيه مراسلو 
الصحافة الدوليــــة في طرابلس، 
والذي يبعد مئات االمتار عن مقر 
اقامة العقيد القذافي الذي تعرض 

مرارا لغارات احللف االطلسي.
في هذا االطار، كشفت صحيفة 
امــــس أن بريطانيا  »ديلي ميل« 
تنفق 6 ماليني جنيه إسترليني في 
األسبوع على القنابل والصواريخ 

في حرب ليبيا.
القوات  وقالت الصحيفــــة إن 
البريطانية اســــتخدمت ما قيمته 
66 مليون جنيه إســــترليني من 
الذخائر املوجهة بدقة، مبا في ذلك 
20 صاروخ توماهوك التي تطلق 
من الغواصات ضد كتائب العقيد 
معمر القذافي خالل 11 أسبوعا من 

القتال.
وأضافــــت أن بريطانيا تنفق 
أيضا 285 ألف جنيه إسترليني في 
األسبوع على سكن طواقم سالحها 
اجلوي مبا في ذلك سكنها في قاعدة 
جيويا ديل كولي اجلوية في جنوب 
إيطاليا، أي ما مجموعه 3.1 ماليني 
جنيه إسترليني، فضال عن 300 ألف 
جنيه إسترليني في األسبوع على 
وقود الطائرات احلربية و131 ألف 
جنيه إسترليني في األسبوع على 
عالوات اجلنود منذ مشاركتها في 

العمليات اجلوية في ليبيا.
وأشــــارت إلــــى أن مجموع ما 
أنفقته بريطانيا على عمليات قواتها 
في ليبيا بلغ نحو 75 مليون جنيه 
إسترليني أي ما يعادل 123 مليون 
دوالر حتى اآلن، وهو رقم يفوق 
بكثير املبلغ الذي خصصه وزير 
اخلزانة )املالية( البريطاني جورج 
أوزبورن في مارس املاضي لعمليات 

القوات البريطانية في ليبيا.
وحتدث وزير الدولة البريطاني 
لشؤون القوات املسلحة نك هارفي 
عن الكلفة التقديرية ملساهمة بالده 
في عمليات منظمة حلف شــــمال 
األطلسي )ناتو( في ليبيا ردا على 

سؤال برملاني.
ونسبت الصحيفة إلى الوزير 
هارفي قوله »إن التكاليف احلقيقية 
ملشاركة اململكة املتحدة في عمليات 
الناتو في ليبيا متواضعة  حلف 
باملقارنــــة مع عمليات أخرى مثل 

أفغانستان«.

انفجارات قوية على االقل امس 
وسط العاصمة الليبية طرابلس 
وارتفعت ســـحابة دخان كثيفة 
فوق قطاع مقر اقامة الزعيم معمر 
القذافي في باب العزيزية، كما ذكر 
مراسل لوكالة »فرانس برس«. 
وتصاعدت سحابة دخان كثيفة 
فوق ثكنة للحرس الشعبي تقع 

قبالة مقر اقامة القذافي.

مجمل االحوال ال يبدو ان ذلك يحل 
املشكلة، وال ميكن ان يحلها«.

وتابع »ان الدولة والشـــعب 
الليبي هما اللذان يعانيان. لذلك 
البد مـــن دفع )القذافـــي( على 
التســـبب مبزيد  الرحيل بدون 
من االضرار. في كل االحوال ان 
املستقبل سيكون ملكا لشعبه«. 
في هـــذا الوقت، هـــزت ثمانية 

)أ.پ( ليبي يوجه سالحه إلى كاريكاتور للقذافي في مدينة الرجبان امس 

إميان العبيدي في رومانيا

اجلزائر: عائشة القذافي ليست على أراضينا

بوخارست ـ أ.ش.أ: وصلت الى رومانيا املواطنة 
الليبية إميان العبيدي، التي تتهم قوات أمن 
موالية للعقيد معمر القذافي باغتصابها إثر 
محاولتها إجراء مقابلة مع مراسلي وكاالت 

األنباء العاملية في ليبيا حول تردي األوضاع.
ونقلت شبكة »إن.بي.سي« األميركية امس عن 

املتحدثة باسم الوكالة كلوديا ليوت قولها إن 
إميان العبيدي قد وصلت إلى رومانيا مبفردها 

في وقت متأخر من امس االول قادمة من 
إيطاليا.

وأضافت ليوت أن العبيدي ـ البالغة من العمر 
29 عاما ـ تقيم حاليا في مركز مؤقت لالجئني 

مبدينة »تيميشوارا« الواقعة غرب رومانيا 
والذي ميكنها البقاء فيه حتى 6 أشهر.

ولم تشر املتحدثة األممية إلى املزيد من 
التفاصيل بهذا الصدد.

اجلزائر ـ أ.ش.أ: نفى املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اجلزائرية عمار بالني وجود عائشة 
القذافي ابنة العقيد معمر القذافي في اجلزائر، 

مشيرا إلى أن ال أحد من أفراد عائلة العقيد الليبي 
دخل اجلزائر منذ اندالع األزمة الليبية.

وقال املتحدث في تصريح لصحيفة »الشروق« 
اجلزائرية الصادرة صباح امس إن هناك أطرافا 

خارجية تروج لهذه اإلشاعات بهدف إحراج 

احلكومة اجلزائرية وتوريطها في األزمة التي 
تعيشها ليبيا.

وأضاف أن هناك أطرافا خارجية تستهدف توريط 
اجلزائر في األزمة الليبية بكل األشكال بداية من 

إشاعة إرسال مرتزقة ومرورا أيضا بقضية إرسال 
أسلحة وذخائر ووصوال إلى االدعاءات بوجود 

زوجة القذافي في وقت أول ثم ابنته عائشة في 
اجلزائر .


