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طه���ران � وكاالت: ذك���رت 
وس���ائل إعالم محلية امس أن 
املنافس���ني احملافظني للرئيس 
محمود أحمدي جناد يتصدرون 
االنتخابات البرملانية في إيران، 
حيث تشير التقديرات األولية 
إلى فوز »األصوليني« بنحو %75 

من مجموع األصوات.
وقالت وسائل اإلعالم احمللية 
ان ش���قيقة الرئي���س محمود 
أحمدي جناد فشلت في الفوز 
البرملان عن دائرة جار  مبقعد 

مسار.
وم���ن املتوق���ع أن يحصد 
املوالون للمرش���د  احملافظون 
األعلى آي���ة اهلل علي خامنئي 
على أغلبية مقاعد البرملان البالغ 
عددها 290 مقعدا من بينها 30 
مقعدا مهما من الناحية السياسية 

في العاصمة طهران.
وس���يعزز الف���وز احملتمل 
للمحافظ���ني س���لطة رج���ال 

الدين.
وبحس���ب تقري���ر حملطة 
التلفزيونية  ف���ي«  »برس تي 
اإلخبارية، فإن تيار احملافظني 
ضمن حتى اآلن 112 مقعدا، مقابل 

28 لإلصالحيني.
الذي  التيار  فيما يتخل���ف 
يق���وده الرئيس لذي���ل قائمة 

املنافسة ب� 10 مقاعد فقط.
غير أن عملية فرز األصوات 
لم تنت���ه بعد ولم يتضح عدد 
املرشحني الذين ضمنوا أغلبية 
الذين  الثلثني وعدد املرشحني 
س���يضطرون خلوض جولة 

إعادة.
وقدر وزير الداخلية مصطفى 
محمد جنار نس���بة املشاركة 
ب� 64.2%، فيما بلغت نس���بة 
العاصمة طهران  املشاركة في 
52%، غير أن املعارضة احمللية 

شككت في هذه األرقام.
وس���يعزز الف���وز احملتمل 
للمحافظني سلطة رجال الدين، 
لكن لن يكون ل���ه تأثير على 
السياسة اخلارجية للبالد مبا 
في ذلك م���ا يتعلق بالبرنامج 
الدستور  الذي يعطي  النووي 
كلمة الفصل فيه للمرشد األعلى 

إليران آية اهلل علي خامنئي.
وتعد هذه االنتخابات أول 
اختبار وطني ألحمدي جناد بعد 
إعادة انتخابه املثيرة للجدل في 

عام 2009.
وأك���دت صحيف���ة إي���ران 
التصوي���ت  ان  احلكومي���ة 
»الكثيف« ل� »30 مليون إيراني 
يوجه صفع���ة قوية لصورة 
الغرب القذرة والدنيئة«، ملمحة 
بذلك الى الضغوط السياسية 
واالقتصادي���ة والعس���كرية 
التي متارسها البلدان الغربية 
وإسرائيل على البرنامج النووي 

اإليراني املثير للخالف.
وأش���ادت صحيفة كيهان 
اليومية احملافظة من جهتها ب� 
التاريخي للشعب  »احلضور 
في أكثر املنعطفات خطورة في 

تاريخ« البالد.
النتائج  وفيما لن تع���رف 
الكاملة قبل يوم االثنني، ال تتيح 
التي  النتائج اجلزئية األولية 
كشفت امس رسم صورة عن 
ميزان القوى بني مختلف الفئات 
احملافظة � وخصوصا بني أنصار 
أحمدي جناد وخصومه � الواثقة 

� أ.ف.پ: عاش���ت  موس���كو 
روسيا امس في أجواء من التوتر 
االنتخابات الرئاسية التي ينوي 
رئيس ال���وزراء فالدميير بوتني 
العودة م���ن خاللها الى الكرملني 
على الرغم من حركة احتجاج ال 

سابق لها في البالد.
الب���الد امس »يوم  والتزمت 
صمت« مبوجب القانون االنتخابي 
الذي يحظر اي نش���اط انتخابي 
التصوي���ت. وترج���ح  عش���ية 
التي  الرأي االخيرة  استطالعات 
نشرت في نهاية فبراير فوز بوتني 
الدورة االولى م���ن االقتراع  في 

بحوالي 60% من األصوات.
لكن املعارضة فعلت ما بوسعها 
لتعبئ���ة الناخبني وفرض دورة 
ثانية على رجل روس���يا القوي 
الذي تولى الرئاسة في العام 2000 
ثم في 2008 لكن شعبيته شهدت 

تراجعا.
ويتنافس بوتني مع 4 مرشحني 
عمل���وا عل���ى أال يهاجموا رجل 
الس���وفييتية في  االستخبارات 
املاضي بشكل مباش���ر بينما لم 
يسمح ألي من شخصيات املعارضة 

املتشددة لبوتني بالترشح.
وقد أك���د فالدميير بوتني في 
مقابل���ة مت بثها ام���س االول انه 
واثق من دع���م األغلبية له قبل 

في مسقط رأسها بفارق ضئيل 
للغاية لصالح املرشح االصولي 
اآلخر غالم رضا كاتب في حني 
اخفق رجل الدين والسياس���ي 
املخضرم الشيخ ناطق نوري 
ف���ي الوصول الى البرملان بعد 
30 عام���ا قضاها ف���ي متثيل 

الناخبني.
من جانبها، ذكرت وسائل إعالم 
محلية أن املنافسني احملافظني 
للرئيس محمود أحمدي جناد 
يتصدرون االنتخابات البرملانية 

في إيران.
وأشارت النتائج االولية إلى 
الذين يصفون  أن احملافظ���ني 
أنفسهم ب�»األصوليني« بسبب 
والئهم للمؤسس���ة اإلسالمية 
يتصدرون االنتخابات كما كان 

متوقعا.
وم���ن املتوق���ع أن يحصل 
احملافظون على أغلبية مقاعد 
البرملان البالغ عددها 290 مقعدا 
من بني ذلك 30 مقعدا مهما من 
الناحية السياسية في العاصمة 

طهران.
الرئيسي في  السباق  وكان 
االنتخابات البرملانية بني اجليل 
السياسي احملافظ األقدم بقيادة 
رئيس البرملان علي الريجاني 
الذي خاض االنتخابات عن مدينة 
قم واجليل اجلديد القريب من 

أحمدي جناد.
ومن املتوقع أيضا أن يخوض 
الريجاني االنتخابات الرئاسية 

العام املقبل.
وس���يعزز الف���وز احملتمل 
للمحافظني سلطة رجال الدين 
لكن لن يكون لديهم تأثير على 
السياسة اخلارجية للبالد من 
بينها املزاعم اخلاصة بالبرنامج 
الدستور  الذي يعطى  النووي 
كلمة الفصل فيه للمرشد األعلى 

إليران آية اهلل علي خامنئي.
غير أن النتائج سيكون لها 
تأثير سياس���ي عل���ى أحمدي 

جناد.
وتعد هذه االنتخابات أول 
اختبار وطني ألحمدي جناد بعد 
إعادة انتخاب���ه املثيرة للجدل 
في عام 2009 وستعكس وضع 

البالد جتاه سياساته.

تشدد حيال االحتجاجات.
وقال متس���ائال: »ملاذا سأفعل 
ذلك؟ ملاذا هذه املخاوف بينما نفعل 
عكس ذلك متاما؟ لم نقرر اي شيء 

من هذا النوع«.
وأكد بوتني انه واثق من دعم 
غالبية الروس له حتى في املدن 
الكبرى او في الطبقة الوسطى، 
حيث يعتقد ان املعارضة تتمتع 

بدعم أكبر.
وقال »هل تعتقدون ان غالبية 
السكان هناك ضدي؟ باالستناد 
الى اي استطالعات للرأي؟ بكل 
بساطة لدي عدد اقل من املؤيدين 
لكن )هؤالء( يش���كلون الغالبية 

رغم ذلك«.
وس���عى بوتني في األش���هر 
األخي���رة ال���ى تش���ويه صورة 
اتهمهم بأنهم  الذي���ن  معارضيه 
يعملون حلساب الواليات املتحدة 
وباإلعداد لعمليات تزوير انتخابية 
للتش���كيك في الس���لطة وحتى 
بالس���عي الغتيال اح���د قادتهم 

إللصاق التهمة بالسلطة.
وتدين املعارضة هذا اخلطاب 
وترى ان االنتخابات ال ميكن ان 
تكون حرة مبا ان بوتني استفاد 
خالل حملته من دعم كل وسائل 
اإلع���الم احلكومي���ة وهيئ���ات 

الدولة.

الفائزين في ه���ذه املدينة في 
ح���ني مازالت عملي���ات الفرز 
متواصلة مبدينة طهران التي 
تشير نتائجها غير الرسمية الى 
فوز زميله من نفس القائمة غالم 
رضا حداد عادل على منافسيه 
يليه النائب محمد حس���ن ابو 
ترابي وعلي مطهري ورئيس 
آقا  قائم )االستقامة( مرتضى 
طهراني والنائب احمد توكلي 
ووزير النفط مسعود مير كاظمي 
ورجل الدين روح اهلل حسينيان 
وجميعهم من التيار االصولي 
بجناحيه املؤيد للرئيس محمود 

احمدي جناد واملنتقد له.
وأعلن���ت جلنة االنتخابات 
اإليرانية في بيان لها نشرته 
وس���ائل االعالم الرس���مية ان 
الفوز  »14 مرشحا متكنوا من 
بأص���وات الناخبني من بينهم 
علي الريجاني الذي حصل على 
270 ألفا و382 صوتا يليه رضا 
آشتياني عراقي الذي نال 164 
ألف���ا و219 صوتا واحمد امير 
آبادي فراهاني بحصوله على 

147 الفا و765 صوتا«.
وبهذه النتيجة األولية فقد 
بلغ مجموع الفائزين باملقاعد 
التشريعية 21 نائبا بعد اعالن 
رئيس جلنة االنتخابات صولت 
مرتض����وي في وقت س����ابق 
فوز س����بعة من املرش����حني 
الفرز  انته����اء عملي����ات  بعد 
ف����ي دوائرهم االنتخابية وهم 
ابراهي����م محبي وعلي  محمد 
رضا جواد خس����روي ومحمد 
ابراهيم رضايي ومحمد حسني 
قرباني الذين ينتمون الى التيار 
االصولي فيما فاز االصالحي 
املعتدل محمد رضا تابش الى 
جانب املرش����حني املس����تقلني 
محمد باقري ود.عبدالرحمان 

رستميان.
أما أبرز اخلاسرين في هذا 
النائب  السباق االنتخابي فهم 
اإلصالحي املعروف مصطفى 
كواكبيان ال���ذي يتزعم حزب 
)مردم ساالري( الى جانب زميله 
في التيار محمد رضا خباز فضال 
الرئيس  عن خسارة ش���قيقة 
اإليران���ي بروين احمدي جناد 

التشريعية التي نظمت في ديسمبر 
انها  املاضي، وقال���ت املعارضة 
شهدت عمليات تزوير »انني مثال 

سعيد جدا بهذا الوضع«.
واض���اف ان »ه���ذا معناه ان 
الس���لطات يج���ب ان تتفاع���ل 
بحيوي���ة مع ما يجري في البالد 
الش���عب، وان تلبي  ومع ميول 
تطلعات���ه«، معتبرا انها »جتربة 

جيدة لروسيا«.
واستبعد في الوقت نفسه اي 

الكبيرة  من استمرار هيمنتها 
على املجلس اجلديد.

إلى ذلك،  قال وزير اخلارجية 
إن  البريطان���ي ولي���ام هيج 
االنتخاب���ات البرملاني���ة التي 
جرت في إيران امس األول لم 
تكن حرة وال نزيهة ولم تعكس 

إرادة الشعب.
وق���ال »النظ���ام أج���رى 
االنتخابات باعتبارها اختبارا 
للوالء أكثر منها فرصة للشعب 

ليختار ممثليه بحرية«.
وال يوجد مراقبون مستقلون 
له���ذه االنتخابات للتحقق من 
نس���بة اإلقبال التي سيعلنها 

املسؤولون.
ومنع مجلس صيانة الدستور 
غير املنتخب الذي يفحص أوراق 
املرشحني 35 عضوا بالبرملان 
انتخابهم  الس���عي إلعادة  من 
مرة اخرى باالضافة الى نحو 
2000 شخص كانوا سيرشحون 

أنفسهم.
وأجريت هذه االنتخابات دون 
الزعيمني املعارضني الرئيسيني. 
ويخضع مير حسني موسوي 
ومهدي كروب���ي اللذان خاضا 
الرئاس���ية عام  االنتخاب���ات 
2009 ضد أحمدي جناد لإلقامة 

اجلبرية منذ أكثر من عام.
ومن غير املرجح أن يكون 
لالنتخاب���ات أث���ر كبير على 
السياسة اخلارجية اإليرانية 
او سياساتها النووية التي ميلك 
الفصل  الق���ول  فيها خامنئي 
ولكنه���ا قد تع���زز من قبضة 
الزعيم األعلى قبل االنتخابات 
الرئاسية املقررة العام املقبل.

وال ميكن ألحمدي جناد )56 
عاما( خوض االنتخابات لتولي 

فترة رئاسية ثالثة.
في س���ياق متصل، أظهرت 
النتائ���ج األولي���ة الرس���مية 
لالنتخابات التشريعية اإليرانية 
البرمل���ان احلالي  فوز رئيس 
األصولي البارز علي الريجاني 
الذي يتزعم قائم���ة )اجلبهة 
املوح���دة لالصوليني( مبدينة 
)قم( على منافسيه بحصوله 
على أكثر من 270 ألف صوت.
وتص���در الريجاني الئحة 

االنتخابات، موضحا انه »لم يقرر 
بعد« ما اذا كان سيبقى في السلطة 
حتى 2024. وفي مقابلة مع وسائل 
إعالم أجنبية نشرت على املوقع 
الروسية،  اإللكتروني للحكومة 
ذهب رئيس الوزراء الروسي الى 
حد الترحيب باحلركة االحتجاجية 
ضد حكومته ف���ي اليوم األخير 

من احلملة.
وق���ال ردا عل���ى س���ؤال عن 
التظاه���رات من���ذ االنتخاب���ات 

)رويترز( صورة لبقايا ملصقات دعائية ملرشحي االنتخابات اإليرانية بعد متزيق اجزاء منها امس 

)أ.پ( رئيس الوزراء فالدميير بوتني املرشح األقوى للرئاسة الروسية 

64% شاركوا في االنتخابات مبا يعادل 30 مليون إيراني

عرش الكرملني في انتظار سيده من بني 5 مرشحني

منافسو جناد يتصدرون النتائج األولية لالنتخابات اإليرانية
بنحو 75٪ من األصوات.. وخروج شقيقته من السباق

روسيا تنتخب رئيسها اليوم.. واالستطالعات تختار بوتني بنسبة ٪60

»ويكيليكس«: جثة بن الدن لم تدفن في البحر
االميركي ب���اراك اوباما صرح 
في وقت س���ابق: ال يساورنا 
ش���ك في اننا قد قتلنا اسامة 
بن الدن، املهم بالنس���بة الينا 
اال تؤدي صورة فوتوغرافية 
لشخص اصيب برصاصة في 
الرأس الى اثارة اعمال عنف، 
واال تستعمل كوسيلة دعائية. 
اوباما حملطة »س���ي. وق���ال 

بي.اس« التلفزيونية االميركية 
القوات االميركية تعاملت  ان 
باحترام مع جثة بن الدن عندما 
رميت في البح���ر. وت�ردد ان 
ب���ن الدن اصيب برصاصتني 
في الرأس احداهما فوق العني 
اليس���رى مباش���رة، وذهبت 
تقارير اعالمي���ة الى ان رأس 

بن الدن انفجر.

لندن � وكاالت: كشف موقع 
»ويكيليك���س« ان جثة زعيم 
تنظيم القاعدة السابق اسامة 
بن الدن لم تلق في البحر، بل 
نقلت في طائرة خاصة الميركا، 
ونشر املوقع ثالث وثائق لشركة 
ستراتفور االستخباراتية تفيد 
ب���أن جثة ب���ن الدن موجودة 
بحوزة معهد القوات املسلحة 
لعل���م االم���راض ف���ي مدينة 

بيثيسدا بوالية ميرالند.
وأكدت الوثائق انه مت نقل 
ب���ن الدن الميركا في  جثمان 

طائرة سي آي ايه خاصة.
ولم تنشر الواليات املتحدة 
حتى اآلن صورا جلثة بن الدن، 
وهو ما يبقي نظرية التشكيك 
الرئيس  أسامة بن الدنمبقتله قائمة، وكان 

»فتح« تتهم قيادات »حماس« باالنقالب 
على إعالن الدوحة للحفاظ على امتيازاتها

حكم بسجن أميركي 27 عامًا
بتهمة التآمر لقتل جنود أميركيني

مرشح فرنسي يعد بوزارة حلقوق املرأة 
في حال فوزه باالنتخابات الرئاسية

»سكاي نيوز«: 200 جنيه إسترليني
لكل ناخب يصوت لصالح بوتني

رام اهلل � يو.ب���ي.آي: اتهمت حركة »فتح« 
أمس قيادات حركة »حم���اس« برفض إعالن 
الدوحة واالنقالب عليه بهدف إبقاء األمور على 
ما هي عليه للحفاظ على امتيازاتها اخلاصة 

ومواقعها غير املشروعة.
وقال املتحدث باسم »فتح« أحمد عساف في 
الفلسطينية الرسمية »رغم  تصريح لإلذاعة 
كل ممارسات حماس إال أن حركة فتح مصرة 
على إمتام املصاحلة وحتقيق الوحدة وإنهاء 

االنقسام«.
وأضاف ان املعتقلني من احلركة في سجون 
حماس »يعانون ظروفا صعبة جدا«، مشيرا إلى 
أن أجهزة حماس تضع 12 معتقال في غرفة ال 

تتجاوز مساحتها األربعة أمتار وهي ال تتسع 
خلمسة أشخاص.

وق���ال إن »املعتقلني حاولوا تنفيذ إضراب 
مفتوح عن الطعام خالل األيام املاضية بهدف 
اإلفراج عنهم أو حتسني ظروف سجنهم إال أن 
عناصر حماس أقدموا على تكبيل املناضل زكي 
السكني القيادي في حركة فتح واعتدوا عليه 
وه���ددوه بحلق اللحية عنوة أو فك اإلضراب 

عن الطعام«.
يش���ار الى ان حركتي فتح وحماس وقعا 
الشهر املاضي على اعالن الدوحة الذي ينص 
على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.

نيويورك � رويترز: ق����ال مدعون ان قاضيا 
احتاديا اصدر حكما بسجن شاب من نيويورك 27 
عاما امس األول بتهمة محاولة االنضمام جلماعة 

مرتبطة بالقاعدة ومحاربة جنود أميركيني.
واصدر القاضي جون جليسون احلكم على 
بتني كازو )23 عاما)، وكانت هيئة محلفني أدانت 
الشاب عقب محاكمة في بروكلني في يوليو املاضي  
وطالب املدعون بسجن بتيم كازو مدى احلياة.

وقال املدع����ون ان كازو وهو مواطن أميركي 
سعى لالنضمام ملتشددين لالنتقام مما يعتبرها 

انتهاكات بحق املسلمني حول العالم.
واعتقل الشاب في اغسطس 2009 في كوسوڤو 
حيث قال املدعون انه كان يسعى هناك لالنضمام 
حلركة الش����باب وهي جماعة صومالية متمردة 
مرتبط����ة بالقاعدة وتصنفه����ا وزارة اخلارجية 

األميركية على انها منظمة ارهابية اجنبية. ووجه 
مدعون احتاديون في سبتمبر 2009 اتهامات لكازو 
منها التآمر بغرض القتل في بلد اجنبي ومحاوالت 

لتوفير مواد دعم ملنظمة ارهابية اجنبية.
وخالل احملاكمة شهد سوليجما هادزوفتش 
شريك كازو سابقا في املؤامرة وصديق طفولته 
ان كازو اقنعه بالسفر الى القاهرة في مطلع 2009 
حيث حاوال العثور على اسلحة واالتصال بجماعات 
ارهابية اجنبية تستهدف الواليات املتحدة ومنها 
الشباب. وخطط االثنان حملاربة جنود أميركيني 
في عدة مواقع مثل العراق وافغانستان والبلقان 

وفقا لشهادة هادزوفتش.
انهما شاهدا تسجيالت  واضاف هادزوفتش 
ڤيديو تدريبية اعدها متشددون وايضا بيانات من 

زعماء القاعدة وطالبان ومنهم اسامة بن الدن.

باريس � أ.ش.أ: وعد فرنسوا هوالند املرشح 
االش����تراكي لالنتخابات الرئاس����ية الفرنس����ية 
باس����تحداث وزارة حلقوق املرأة في حال فوزه 
باالنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها في أبريل 
وماي����و املقبل����ني. وذكرت مجلة »اكس����بريس« 
الفرنس����ية أن هوالند الذي ترشحه استطالعات 
الفرنسية  الرئاس����ية  الرأي للفوز باالنتخابات 
أعلن أنه سيتخذ عدة إجراءات لتحقيق املساواة 
التامة بني الرجل واملرأة وعلى رأسها استحداث 
وزارة حلقوق املرأة وتشكيل وزارة نصفها من 

الرجال والنصف اآلخر من النساء.

وقال هوالند انه ينتوي إنزال عقوبات باألحزاب 
التي ال حتترم املس����اواة ب����ني الرجل واملرأة في 
الترشيح لالنتخابات التشريعية، مؤكدا انه سيحرم 
احلزب الذي يتجاهل ترش����يح أعداد كافية من 
النس����اء على قوائمه من املساعدات التي تقدمها 
احلكوم����ة لألحزاب السياس����ية. وأدلى هوالند 
بهذه التصريحات أمام مجموعة من الشخصيات 
النسائية التي تشارك في حملته االنتخابية. يشار 
إلى أن جميع استطالعات الرأي العام تشير إلى 
تقدم هوالند على املرشح اليميني الرئيس نيكوال 

ساركوزي بعدد كبير من النقاط.

إيالف: في وقت تستعد موسكو إلجراء أولى 
جوالت انتخابات الرئاسة الروسية اليوم، 
كشفت شبكة »سكاي نيوز« البريطانية عن 
ممارسات غير مشروعة، نسبتها إلى رئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني أحد املرشحني 
للرئاسة، وفي حتقيق موسع قالت الشبكة 
االخبارية ان بوتني اتفق مع عدد من مساعديه 
على تفعيل خطة، يتم مبوجبها ممارس���ة 
ضغوط على مستخدمي حكومته، للحصول 
على أصواتهم في االنتخابات املرتقبة، مقابل 
جناتهم من بطش بوت���ني عينه، فضال عن 
حصول كل ناخب يدلي بصوته لبوتني على 
مبل���غ مادي يضاهي ما قيمت���ه 200 جنيه 

استرليني.

كاميرات ڤيديو لمراقبة عملية االقتراع

ويوضح حتقيق الشبكة اإلخبارية، الذي 
نقلت تفاصيله صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الروسية  العبرية، أن مستخدمي احلكومة 
حصلوا على وع���ود وضمانات ملمثلني عن 
بوتني، تفيد بحصولهم عل���ى املبلغ املالي 
املذكور، فضال عن عدم املس���اس مبراكزهم 
القيادية إذا كانوا فاعلني في جمع اكبر عدد 
ممكن من األصوات لصالح مرشح الرئاسة 
فالدميير بوت���ني، رغم أن االخي���ر كان قد 
طالب في أعقاب عمليات التزوير التي شابت 
االنتخابات البرملانية الروسية نهاية العام 
املاضي بتثبيت كاميرات ڤيديو طوال االربعة 
والعشرين ساعة، ملباشرة عملية االقتراع في 
االنتخابات الرئاسية املرتقبة، واعتبر معدو 

التقرير ان ما يقوم به رجال بوتني هو اكبر 
عملية تزوير وخداع للرأي العام الروسي.

وقال أحد مستخدمي احلكومة الروسية، 
الذي رفض الكش���ف عن هويته، وأشارت 
اليه الش���بكة البريطانية باالسم »وادمي«: 
»تلقينا اوامر وايعازات بأن تصل نسبتنا امام 
صناديق االقتراع الى 25% من اجمالي 200 
الف مستخدم في القطاع العام في موسكو، 
وبعبارة أخرى على كل مستخدم ان يستقطب 
ما ال يقل عن 5 ناخب���ني لإلدالء بأصواتهم 
لصالح بوتني، مقاب���ل احلصول على 200 

جنيه استرليني«.
ويضيف املستخدم »بذلك تصبح النتيجة 
حصول بوتني على ربع مليون صوت مزور«، 
كما أطلع املس���تخدم الروسي معدي تقرير 
شبكة »س���كاي نيوز« على قائمة تتضمن 
اسماء املستخدمني احلكوميني الضالعني في 
عملية التزوير، باالضافة الى عناوينهم وأرقام 
هواتفهم، واضاف »يتجاوب املس���تخدمون 
مع رجال بوتني، انطالقا من مخاوفهم على 

مراكزهم الوظيفية.
وحرص���ا منهم عل���ى تف���ادي البطش 
الذي قد يتعرض���ون له من قب���ل ال��دوائر 
االمنية، خاصة ان رئيس الوزراء الروسي 
املرشح للرئاسة، ميت��لك شب��كة واس��عة 
من االتص���االت والعالق���ات داخل االجهزة 
االمني���ة، نظرا ألنه كان ضابطا س���ابقا في 
االستخبارات الروسية، فضال عن أن اكثرية 
الناخبني في حاجة الى املبلغ الذي وعد به 

رجال بوتني«.

تقدم الريجاني
على منافسيه

والنتائج الكاملة
تعلن االثنني


