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ام.بي.سي.نت: اثارت فتاة ملثمة على موقع يوتيوب ازمة 
بني جزائريني ومغاربة بڤيديوهات تدعو فيها اجلزائريني الى 
الثورة على نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كما ثار املصريون 

والتوانسة والليبيون على انظمتهم احلاكمة.
ونشبت االزمة عندما رد جزائري على ڤيديو لهذه الفتاة بڤيديو 
آخر شكك به في جنسيتها، مرجحا 
ان تكون مغربية، وطالبها بالكشف 
ع����ن وجهها اذا كان����ت جزائرية، 
وايد هذه الرؤية كثيرون وجهوا 
اتهامات الى املغرب بأنها ال تريد 
االستقرار لدولتهم. من ناحيتهم، 
دافع مغاربة اتهامهم بالسعي الى 
تخريب اجلزائر، ووصفوا الشباب 
اجلزائري بأنه ال يفكر بعقالنية، 
ويحب ان يخلق العداء دائما مع 
الغير. وقال محمد: يهديكم اهلل يا 
جزائريني، عيب عليكم اننا اخوة 
تتهمونا، في استطاعتنا نتهمكم 
ونزيد اكثر منكم. ووجه عادل رس����الة الى الشباب اجلزائري 
قائال: ما دمتم ال متلك����ون الدليل ال تتهمونا. وفي محاولة من 
الفتاة امللثمة للتهدئة، وضعت ڤيديو آخر اكدت فيه انها جزائرية 
قائلة: انا جزائرية، وراجلي جزائري. ووصفت الفتاة في الڤيديو 
اجلديد الشباب اجلزائري بأنهم »خوافني«، ودعتهم الى ان يهجروا 
حكايات املاضي التي يعيشون عليها قائلة: كلما تكلم احد يقول 

لك: احنا والد شهداء، ملاذا احنا عايشني على تاريخهم؟!

الفتاة امللثمة

»ملثمة« تثير أزمة جزائرية ـ مغربية 
بدعوتها للثورة على بوتفليقة

مسيرة احتجاجية ضد الرئيس 
اليمني تنطلق برًا من تعز إلى صنعاء

توقع فوز اإلسالميني في االنتخابات 
البرملانية باجلزائر في 2012

باكستان تغلق املدارس الدينية غير 
املرخصة بدءاً من مطلع 2012

رئيس جنوب السودان يقوم 
بزيارة قصيرة إلسرائيل

اليابان تختار املقاتلة األميركية 
»ستيلث اف -35« لقواتها 

توقيف مساعد حسن الترابي 
في مطار اخلرطوم

موريتانيا تلغي عيد الشرطة 
خوفاً من لعنة املظاهرات

أوباما يؤكد دعم أميركا القوي لالنتقال 
الدميوقراطي للسلطة في تونس

الرئيس الكازخستاني يحيط 
نفسه بقادة أوروبا املتقاعدين 

بكلفة 50 مليون دوالر

فوز ساحق حلزب الرئيس الغابوني 
في االنتخابات التشريعية

صنعاء � أ.ش.أ: انطلقت مسيرة راجلة أمس من مدينة تعز 
جن����وب اليمن تضم املئات من املواطن����ني اليمنيني املناهضني 
للرئيس علي عبداهلل صال����ح والنظام احلاكم في طريقها الى 
العاصمة صنعاء التي من املقرر أن تصل اليها بعد 5 أيام لتتجمع 
في س����احة »التغيير« وهي الساحة الرئيس����ية لالعتصامات 

االحتجاجية أمام جامعة صنعاء وسط العاصمة.
ومتر املس����يرة التي أطلق عليه اسم »مسيرة احلياة« بعدد 
من املدن اليمنية، حيث ينضم اليها ما بات يعرف باس����م ثوار 

اليمن من محافظتي »إب« و»ذمار«.
ويؤكد املشاركون في املسيرة استمرار ثورتهم حتى حتقيق 
مطالبهم، وفي مقدمتها محاكمة الرئيس صالح ومعاونيه طوال 
فترة حكمه للبالد، كما يؤك����دون رفضهم ملنحه احلصانة من 
املالحقة القضائي����ة وفقا ألحد بنود املب����ادرة اخلليجية حلل 

األزمة اليمنية.

اجلزائر � رويترز: قال زعيم اكبر حزب في اجلزائر ان االحزاب 
االس����المية رمبا تضاعف مقاعدها ال����ى املثلني في االنتخابات 
البرملانية التي ستجري في اجلزائر العام القادم لكنها لن حتصل 
على اغلبية. وامكن للجزائر جتنب امتداد انتفاضات »الربيع 
العربي« رغم انها ش����هدت اعمال شغب احتجاجا على االجور 
وارتفاع االسعار في اوائل 2011. وتظهر االحزاب االسالمية جناحا 
بع����د الثورة التي حدثت في كل م����ن تونس ومصر هذا العام 
واطاحت بزعيمي البلدين. وقال عبدالعزيز بلخادم زعيم حزب 
جبهة التحرير الوطني واملمثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة ف����ي تصريحات نقلتها وكاالت االنباء اجلزائرية ان 
االحزاب السياسية االسالمية ستحصل على نسبة تتراوح بني 

35 و40% من االصوات.

إسالم آباد � كونا: أعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمان 
مالك أمس ان حكومته سوف تبدأ في إغالق املدارس الدينية 
)احلوزات العلمية الدينية( التي أخفقت في احلصول على 
ترخيص سابقا مع منحها مهلة حتى نهاية الشهر اجلاري.

وق���ال مالك للصحافيني بعد اجتماع مع عدد من العلماء 
الدينيني ان حملة إغالق جميع املدارس الدينية غير املرخصة 

ستبدأ اعتبارا من األول من يناير املقبل.

القدس � أ.ف.پ: قام رئيس جنوب السودان سالفا كير امس 
بزيارة قصيرة إلى إسرائيل بعيدا عن األضواء حيث التقى مع 

املسؤولني الكبار كما اعلنت مصادر ديبلوماسية اسرائيلية.
وأوضحت املصادر ان احملادثات تناولت مش����اريع التعاون 
الزراعية والصحية مشيرة الى ان املسؤولني في جنوب السودان 
طلبوا من كير ان يبقي زيارته األولى إلى إسرائيل »بعيدة عن 
األضواء« وبالتالي من غير املتوق����ع ان يدلي بأي تصريحات 

علنية.

طوكيو � كون���ا: قالت احلكومة الياباني���ة انها اختارت 
املقاتلة األميركية )س���تيلث اف -35( لدخول خدمة اجليل 

املقبل ملقاتالت القوات الدفاعية الذاتية.
واضافت احلكومة في بيان: انها تنوي ش���راء 42 مقاتلة 
من طراز )اف - 35( الس���تبدال اسطول املقاتالت احلالية 

بقيمة تقدر بأكثر من اربعة مليارات دوالر.
واتخذت اليابان قرار شراء املقاتالت بعد يوم من اعالن 

وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ايل أمس األول.
وفازت شركة لوكهيد مارتن املصنعة للمقاتلة )ستيلث ال 
-35( بصفقة الشراء اذ كانت تنافسها شركة بوينغ األميركية 
املصنعة ملقاتلة )هورنت ال-18( والطائرة االوروبية يورفايتر 
تيفون التي يصنعها كونسورسيوم بريطاني وايطالي واملاني 

واسباني من خالل مجموعة الطيران والدفاع.
وقال وزير الدفاع الياباني ياس���و ايشيكاوا ان احلكومة 
رأت تغيرات كثيرة في األجواء االمنية االقليمية وان املقاتلة 

)ستيلث اف � 35( تتناسب بشكل قوي معها.
واض���اف ان اليابان تلقت وعدا بتس���ليم اول دفعة من 
املقات���الت اجلديدة في عام 2016. وتفكر اليابان في ش���راء 
مقاتلة جديدة م���ن طراز )اف -22( حت���ل محل مقاتالتها 

القدمية )ال-4(.

اخلرطوم � أ.ف.پ: اعلن مسؤول في حزب املؤمتر الشعبي 
الس����وداني امس االول ان االجهزة األمنية السودانية اعتقلت 
أحد مساعدي رئيس احلزب حسن الترابي في مطار اخلرطوم 

ولكنها لم تعط أي ايضاح حول اسباب اعتقاله.
وقال كمال عمر، املسؤول في حزب املؤمتر الشعبي ان ابراهيم 
السنوس����ي اعتقل فور عودته من جول����ة على كينيا وجنوب 
الس����ودان. واضاف لوكالة فرانس برس ان السنوسي »توجه 

إلى هذين البلدين لبحث مشاكل للحزب مع ناشطني«.

نواكش���وط � العربية.نت: ألغت الس���لطات املوريتانية 
االحتفال الذي كان سينظم مبناسبة عيد الشرطة، خوفا من 
اس���تغالل املتظاهرين واحلركات الشبابية املنضوية حتت 
حركة 25 فبراير، للمناسبة وحتويلها إلى مظاهرات وغضب 
شعبي على غرار ما حدث في مصر إبان ثورة 25 يناير التي 

انطلقت مع االحتفال بعيد الشرطة.
وأبلغت قيادة اجلهاز األمني ملحقاتها بحظر جميع الفعاليات 
املخلدة لعيد الش���رطة في سابقة هي األولى من نوعها منذ 
عقود، ملنع املجموعات الشبابية من استغالل املناسبة حلشد 
املظاهرات، وقالت مصادر مطلعة إن االحتفال ب� »عيد الشرطة 
العربية« كما يطلق عليه املوريتانيون ألغي في آخر حلظة 
ألس���باب غير معروفة، رغم االستعدادات والتجهيزات التي 
مت إعدادها من طرف اإلدارة اجلهوية لألمن، بينما كش���فت 
مصادر أخرى أن إلغاء االحتفال جاء بناء على تعليمات عليا 
وأنه يدخل في إطار ترشيد النفقات وال عالقة له مبوضوع 

املظاهرات الشبابية.

واشنطن � يو.بي.آي: اكد الرئيس االميركي باراك اوباما دعم 
اميركا القوي لالنتقال الدميوقراطي للسلطة في تونس مشددا 

على عمق الصداقة االميركية مع الشعب التونسي.
واصدر البيت االبيض بيانا جاء فيه ان اوباما اتصل باالمني 
العام حلركة النهضة حمادي اجلبالي وهنأه على توليه منصب 
رئيس احلكومة االنتقالية، مؤكدا له دعم اميركا القوي لالنتقال 

الدميوقراطي للسلطة في تونس.
واضاف البيان ان اوباما واجلبالي »ناقشا اهمية التقدم املستمر 

باجتاه تلبية التطلعات الدميوقراطية لكل التونسيني«.
واشاد الرئيس االميركي بعملية االنتقال الشاملة »التي تشكل 
فرصة تاريخية تفتح املجال امام فرصة سياس����ية واقتصادية 
اكبر لكل التونسيني«. وجدد اوباما تأكيد صداقة اميركا العميقة 
ودعمها للش����عب التونسي فيما يستمر في املضي قدما في هذا 

الفصل اجلديد من تاريخ بالده.

العربية.نت: تراهن املعارضة الكازاخية على أن ما تشهده 
البالد من تطورات لن تكون حوادث معزولة، بل هي نتيجة تراكم 
عمل منظم الهدف منه إظهار »قسوة النظام« وبطشه ومواجهة 

ذلك بأساليب سلمية، على غرار ثورات »الربيع العربي«.
ويقول معارضون حلكم الرئيس نزارباييف إنه سيرد على 
هذه التحركات الس����لمية بقسوة، وذلك باالعتماد على مصالح 
الشركات البترولية الكبرى، وما يقدمه من ممرات وتسهيالت 

لوجستية وعسكرية للشرق والغرب.
ويقدر أحد قادة املعارضة، يقيم في العاصمة البريطانية منذ 
فراره من كازخستان قبل سنوات، أن »الثورة الشعبية الكازاخية 

انطلقت، وستكون على نحو موجات متالحقة ومتصاعدة«.
وأضاف: »في الوقت الذي استفدنا فيه من جتارب الثورات 

العربية، ال يبدو ان هذا الرئيس استفاد من جتارب العرب«.
ويتهم الكازاخي املعارض ش����خصيات مثل رئيس الوزراء 
البريطاني السابق توني بلير بتقدمي املشورة لنزارباييف في 
لعبته على حبال الش����رق والغرب، وإحاطة نفس����ه بعدد من 
زعماء أوربا املتقاعدين من أمثال »توني بلير« واتهم املعارض 
الكازاخي بلير بتقاضي مليون جنيه إجنليزي شهريا، إضافة 
الى املستشار األملاني السابق، ومستشار النمسا السابق ورئيس 
وزراء ايطاليا السابق، وقال إن هؤالء يكلفون الشعب الكازاخي 

قرابة خمسني مليون دوالر سنويا«.
من جهته يؤك����د أهم زعماء املعارض����ة الكازاخية »راخات 
علييف« املقيم منذ عام 2004 خارج كازخستان أن »نزارباييف 
مصاب مبراحل متقدمة من سرطان البروستاتا، وما لم يخضع 
لعالج مكثف، فان الزمن يلعب ضده«، ومعلوم ان تصريحات 
»علييف« أثارث في كازخستان موجة من التفاعالت على امتداد 

االسبوعني املاضيني توجت باألحداث األخيرة.
ويذهب علييف زوج ابنة الرئيس، ومدير مخابراته االسبق، 
إلى أبعد من ذلك ليؤكد ان الرئيس الكازاخي »جهز لنفس����ه 3 
أماك����ن جلوء في حال فقد احلكم في ظل ثورة ش����عبية، وهذه 
األماك����ن معروفة لنا جيدا، وفي كل واحدة منها قصور وأموال 
ضخمة، بل نعرف حتى البنوك وأرقام احلس����ابات، وأس����ماء 

مسؤولني متنفذين سهلوا له هذا اإلجرام املنظم«.

ليبرفيل � أ.ف.پ: فاز احلزب الدميوقراطي الغابوني بزعامة 
الرئي����س علي بونغو اوندميبا ب� 114 م����ن اصل املقاعد ال� 120 
في اجلمعي����ة الوطنية بنتيجة االنتخابات التش����ريعية التي 
حصلت السبت، على ما اعلن مصدر من احلزب قريب من وزارة 
الداخلية مس����اء امس االول. واكد هذا املصدر لفرانس برس ان 
»هذه النتيجة االفضل للحزب الدميوقراطي الغابوني منذ نهاية 
حكم احلزب الواحد )عام 1991(. وهذا الفوز الس����احق ياتي في 
مواجهة معارضة منقسمة، اذ رفض جزءا من املعارضة املشاركة 

في االنتخابات واصفا اياها ب� »املهزلة«.
وتشير التقديرات االولية واملشاهدات امليدانية الى ان نسبة 

املشاركة في االنتخابات كانت ضعيفة.

»القاعدة« تكافح للتكيف مع عالم من دون بن الدن

محققو اجليش األميركي يقدمون أول دليل على وجود 
اتصاالت بني اجلندي مانينغ ومؤسس »ويكيليكس«

القاعدة تؤيد  إن  الظواه���ري 
الثورات وإنه يأمل في أن ترسي 
حركات االحتجاج التي أطاحت 
بزعماء تونس ومصر وليبيا، 

أسس اإلسالم احلقيقي.
لكن بالنس���بة للكثيرين، 
يبدو األمر كم���ا لو أن الربيع 
العرب���ي ق���د جت���اوز تنظيم 
القاع���دة مما يثي���ر املزيد من 
التس���اؤالت حول مستقبله. 
الظواهري  وكثيرا ما يوصف 
الرئيسي لتنظيم  بأنه املنظر 
القاعدة. وخالل السنوات القليلة 
املاضية، كان الظواهري املتحدث 
الرئيسي باسم التنظيم حيث 
أصدر العديد من التصريحات 
في تسجيالت صوتية ومصورة 
من���ذ هجمات احلادي عش���ر 
من س���بتمبر عام 2001. وقال 
الظواهري إن الثورات الشعبية 
شكل من أشكال هزمية الواليات 
املتحدة مث���ل هجمات احلادي 
عشر من سبتمبر وإن إخفاقها 
في أفغانستان والعراق هو أيضا 

هزمية.
الظواهري  لك���ن رس���ائل 
األخي���رة ينظر إليها على أنها 
هجوم عالق���ات عامة لتعزيز 
التي تراجعت  التنظيم  مكانة 
بعد مقتل بن الدن والتغييرات 
العالم  الضخمة والشاملة في 

العربي.

افغانس���تان و400 ألف وثيقة 
أخرى حول العراق.

ول���م يوضحوا ما اذا كانت 
التي نشرت  الوثائق  هذه هي 
على ويكيليك���س لكن املوقع 
بث عددا مماثال من البرقيات، 
لكنهم قال���وا انهم عثروا على 
رسالة يقول فيها مانينع انها 
»من اه���م الوثائق في عصرنا 
تزيل ضباب احلرب وتكشف 
الطبيعة احلقيقية حلروب القرن 

ال� 21 غير املتكافئة«..
وقال دانيال شيفر الذي يعمل 
في الوحدة األميركية نفس���ها 
ملكافحة جرائم املعلوماتية ان 
احملققني عثروا على عش���رة 
ديبلوماس���ية  برقي���ة  آالف 
الى  اميركية مشفرة لم تسلم 
ويكيليكس ألنها موجودة في 
ملف مضغ���وط تالف على ما 
يب���دو. ورأى احملل���ل انه من 
املنطقي اال تكون هذه الوثائق 

نشرت على ويكيليكس.
وأضاف ان مائة ألف برقية 
أخرى عثر عليها في كمبيوتر 
كان يستخدمه مانينغ منذ بدء 
عمله في الع���راق في نوفمبر 
2009 وحتى توقيفه في مايو 

.2010
ويوصي قاض���ي التحقيق 
اللفتنانت كولونيل بول املانزا 
بإحال���ة مانينغ ال���ى محكمة 
عسكرية لكنه لن يعلن قراره 
رس���ميا قبل عدة اسابيع من 

انتهاء اجللسات.

بقليل من، إن لم يكن من دون، أي 
شكل من أشكال الدعم من تنظيم 
الذي حاول لس���نوات  القاعدة 
اإلطاحة ببعض احلكومات التي 

أسقطتها الثورات.
ومن���ذ ذلك احل���ني يحاول 
الظواهري جاهدا االستفادة من 

االحتجاجات الشعبية.
ففي ش���ريط مصور نشر 
يوم 13 س���بتمبر املاضي، قال 

اس���اجن الذي يخوض معركة 
قضائية في بريطانيا منذ عام 
ملنع ترحيله الى السويد حيث 
تالحقه سيدتان قضائيا بتهمة 
االغتصاب واالعتداء اجلنسي. 
وقال محققو اجليش األميركي 
ايضا انهم عثروا على دردشة 
ب���ني مانينغ  عل���ى االنترنت 
ومتحدث يحمل اسم »جوليان 
اساجن« جرى خاللها احلديث عن 
ويكيليكس. وأكد اساجن مرارا 
انه ال يع���رف مصدر الوثائق 
السرية التي نشرها املوقع لكنه 
يعبر عن دعمه لبرادلي مانينغ. 
ومانين���غ الذي بلغ الس���بت 
العمر  الرابعة والعشرين من 
وكان محلال في االستخبارات 
االميركية في العراق، هو املتهم 
الوحيد الذي يواجه محاكمة في 
الواليات املتحدة على خلفية 
التي  البرقيات السرية  إفشاء 

نشرت في ويكيليكس.
وهو متهم بتحميل 260 ألف 
اميركية  برقية ديبلوماس���ية 
وأشرطة ڤيديو لضربات نفذتها 
القوات اجلوية األميركية فضال 
اميركية  عن تقارير عسكرية 
افغانس���تان والع���راق  م���ن 
وتقدمي تلك الوثائق الس���اجن 
الذي نف���ى ان يكون على علم 
الواردة.  مبصدر املعلوم���ات 
وق���ال احملققون أم���س األول 
انهم عثروا على بطاقة ذاكرة 
في منزل خالة مانينغ حتوي 
91 ألف تقرير عس���كري حول 

القاه���رة � د.ب.أ: كان ع���ام 
2011 عاما مؤملا لتنظيم القاعدة 
حيث فقد التنظيم اثنني من قادته 

البارزين خالل خمسة أشهر.
ففي الثاني من مايو قتل زعيم 
التنظيم أسامة بن الدن في غارة 
جوية أميركية استهدفت مكان 

اختبائه في باكستان.
وفي الثالثني من س���بتمبر 
من العام ذاته قتل رجل الدين 
الراديكالي اإلس���المي املولود 
ف���ي الوالي���ات املتح���دة أنور 
العولقي ال���ذي كان ينظر إليه 
على أنه الزعيم الروحي لتنظيم 
القاعدة في غارة جوية وصفها 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 
بانها »ضربة قاصمة« للجناح 
األكثر نشاطا في تنظيم القاعدة. 
وجاء اجلواب على سؤال عمن 
سيتزعم التنظيم عقب مقتل بن 
الدن عندما جرى اختيار التنظيم 
اجلراح املصري د.أمين الظواهري 

في يونيو خلالفة بن الدن.
لكن السؤال األكبر الذي يطرح 
نفس���ه هو هل بإمكان تنظيم 
القاع���دة أن يبقى فاعال وما اذا 
كان ل���دى الظواه���ري البراعة 
واحلنكة التي متكنه من احلفاظ 
على التنظيم متماسكا. هذه املهمة 
تعق���دت بفعل حدث كبير وقع 
في عام 2011 وهو ثورات الربيع 
العربي التي اندلعت ش���رارتها 

أ.ف.پ: قدم   � فورت مي���د 
محققو اجليش األميركي أمس 
األول للمرة األولى دليال مباشرا 
على وجود عالقة بني اجلندي 
براد مانينغ املتهم بتس���ريب 
الى ويكيليكس  وثائق سرية 
ومؤس���س املوقع االلكتروني 

جوليان اساجن.
فخالل جلس���ة يفترض ان 
حتدد ما اذا كان اجلندي األميركي 
يفترض ان ميثل امام محكمة 
عس���كرية، ق���ال احملققون ان 
برادلي مانينغ كان لديه عنوان 
جوليان اساجن على الكمبيوتر 

اخلاص به.
وأكد مارك جونسون الذي 
يعمل حلساب وحدة »التحقيق 
في جرائم الكمبيوتر« )كومبيوتر 
كراميز اينفيستيغيت يونيت( 
في اجلي���ش االميركي املكلفة 
التحقيق في جرائم املعلوماتية 
ان مانين���غ كان لدي���ه عل���ى 
الكمبيوتر معلومات تسمح له 

باالتصال بجوليان اساجن.
وعرضت هيئة االتهام في 
هذه اجللسة الرابعة من احملاكمة 
التي جتري في قاعدة فورت ميد 
في والية مريالند، لقطة لشاشة 
حتمل رسالة أخذت من القرص 

الصلب في كمبيوتر مانينغ.
الرس���الة »ميكنك  وتقول 
االتص���ال مبس���ؤول خلي���ة 
»التحقيق���ات« في ايس���لندا � 
3481 862 345 � ل� 24 س���اعة 
على 24 ساعة، اطلب جوليان 

اسامة بن الدن

رفض دعوى عمدة موسكو السابق للتعويض ضد كبير موظفي الكرملني

قبول أوراق ترشيح بوتني في االنتخابات الرئاسية الروسية

بريطانيا ترفض التعليق على دعوى بلحاج لترحيله سرًا وتعذيبه

موسكو � أ.ش.أ: أعلنت اللجنة 
املركزية لالنتخابات في روس����يا 
أمس، قبولها طلب ترشيح رئيس 
الوزراء فالدميير بوتني لالنتخابات 
القادمة رسميا، وبذلك  الرئاسية 
أصبح بوتني أول من يوضع اسمه 
على القائمة الرسمية للمرشحني 

الرئاسيني.
ومن املنتظ����ر أن تضاف إلى 
اسم بوتني أس����ماء زعماء حزب 
»روسيا العادلة« واحلزب الليبرالي 
الدميوقراطي واحلزب الشيوعي 

وح����زب »يابلوك����و«، س����يرجي 
ميرونوف وفالدميير جيرينوفسكي 
وجينادي زيوجانوف وجريجوري 
يفلينسكي، الذين كانوا قدموا أوراق 
الترشح لالنتخابات املزمع إجراؤها 

في 4 مارس عام 2012.
اللجنة قد أغلقت باب  وكانت 
قبول أوراق مرشحي األحزاب.وقد 
يخوض االنتخابات املرتقبة عدد 

من املرشحني الفرديني أيضا.
اللجن����ة املركزية  وس����جلت 
لالنتخابات خمس مجموعات من 

الناخبني املؤيدين لترشيح رجل 
األعمال ميخائي����ل بروخوروف، 
وعمدة فالديفوس����توك الس����ابق 
فيكتور تش����يريبكوف، ومحافظ 
إيركوتسك، دميتري ميزينتسيف، 
والشخصية االجتماعية من مدينة 
أورينب����ورغ، رين����ات خامييف، 
وزعيم����ة ح����زب »فولي����ا« الذي 
لم يحص����ل من الس����لطات على 
شهادة مزاولة النشاط، سفيتالنا 

بيونوفا.
وفي ش����أن روسي آخر، أعلن 

اليكسي ميلينكوف  العام  املدعي 
أم����س األول ان محكم����ة مقاطعة 
برسسينكسي في موسكو رفضت 
الدعوى املرفوعة من عمدة موسكو 
الس����ابق ي����وري لوجكوف ضد 
كبير موظفي الكرملني س����يرجي 
ناريش����كني التي رفعها دفاعا عن 

شرفه وكرامته.
ونقلت وكالة أنباء ايتار تاس 
الروسية عن املدعي العام ان هذا 
القرار لم يكن متوقعا غير انه سيتم 
الطعن فيه أمام محكمة موسكو.

لندن � كونا: رفضت احلكومة 
البريطانية التعليق على االجراءات 
التي بدأها القائد العسكري الليبي 
عبد احلكيم بلحاج لرفع دعوى 
قضائية ضد السلطات البريطانية 
اثر تورطها في ترحيله سرا بشكل 
غير قانوني وتعرضه للتعذيب.

ونقلت هيئة االذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( الليلة املاضية عن 
متحدثة باس���م وزارة اخلارجية 
ان »من سياسة احلكومة اال تعلق 

على قضايا استخباراتية«.
بيد انها اشارت الى ان احلكومة 
شكلت جلنة تقصي حقائق بشأن 
املعتقل���ني للنظر ف���ي االتهامات 
بعالقة بريطانيا باملعاملة السيئة 
او الترحيل غير القانوني للمشتبه 
بهم عبر طرف ثالث بعد احداث 
احلادي عش���ر من سبتمبر عام 

.2001

وقالت )بي بي سي( ان بلحاج 
اعتقل هو وزوجته في بانكوك في 
عام 2004 ثم نقل الى سجن ابو 
سليم في طرابلس ملدة ست سنوات 

وتعرض للتعذيب مرارا.
وعمل بلحاج الذي يتولى االن 
القيادة العس���كرية في طرابلس 
مع حلف شمال األطلسي )ناتو( 
ضمن جهود االطاحة بالعقيد معمر 

القذافي.
ويتهم بلح���اج عمالء اجهزة 
اس���تخبارات غربية م���ن بينها 
بريطاني���ا والوالي���ات املتحدة 
بإخضاعه خالل فت���رة اعتقاله 
للتحقي���ق على انه مش���تبه به 

كمتعاطف مع القاعدة.
وقال ان زوجته احلامل اعتقلت 
في ليبيا ملدة اربعة اشهر واطلق 

سراحها قبل الوضع.
من جهتها قالت متحدثة باسم 

جماعة احلقوق القانونية )ربريف( 
ان عدم اصدار احلكومة البريطانية 
اعتذارا جعل احملامني عن بلحاج 
يرس���لون مذكرة ببدء اجراءات 
الدعوى القانونية مشيرة الى ان 
امام احلكومة البريطانية االن ستة 

اشهر لترد على الدعوى.
وفي ش���أن ليبي آخر سرعت 
روسيا أمس األول مطالبتها حلف 
شمال االطلس���ي بالتحقيق في 
سقوط قتلى مدنيني خالل حملة 
الضربات اجلوية على ليبيا التي 
ادت الى س���قوط الزعيم السابق 

معمر القذافي.
الروسي لدى  الس���فير  وقال 
االمم املتحدة فيتالي تش���وركني 
انه س���يبحث م���ع مجلس االمن 
الدولي هذا االس���بوع التقديرات 
التي نشرتها صحيفة نيويورك 
تاميز بان ضربات حلف ش���مال 

االطلس���ي هذه السنة اوقعت ما 
بني 40 واكثر م���ن 70 قتيال في 

ليبيا.
كما انتقد تشوركني االمني العام 
لالمم املتحدة بان كي مون لدعمه 
الضربات اجلوية ضد اهداف كانت 

تابعة للقذافي.
وقال تش���وركني للصحافيني 
»نامل في ان يعيد حلف ش���مال 
االطلسي النظر في كل هذه القضية،  

وان يقوم بالتحقيق بها«.
واضاف »لالسف ان حلف شمال 
االطلسي اتخذ موقفا دعائيا بزعمه 
ان الضرب���ات ل���م توقع ضحايا 
مدنيني في ليبيا وهو امر ال يعقل 

اوال، ثم هو غير صحيح«.
وتاب���ع »من اج���ل جتنب اي 
سوء تفاهم، يجب مواجهة هذه 
املسألة بصراحة وبجدية ويجب 

التحقيق بها«.


