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بوتفليقة يؤدي اليمني اليوم لوالية رابعةعربية وعالمية
اجلزائر ـ أ.ف.پ: ذكرت الصحافة اجلزائرية امس ان الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
اعيد انتخابه في 17 ابريل لوالية رابعة من خمسة أعوام بغالبية 81% من األصوات، سيؤدي اليمني 
اليوم في احتفال عام في العاصمة اجلزائرية. وينص الدستور على ان رئيس اجلمهورية املنتخب 
يؤدي اليمني الدستورية في حفل علني خالل االسبوع الذي يلي انتخابه. واعيد انتخاب بوتفليقة 
لوالية رابعة مع 81.49% من أصوات الناخبني بحسب النتيجة النهائية التي اعلنها املجلس الدستوري 
الثالثاء. وحصل منافسه الرئيسي علي بن فليس على نسبة 12.30% من األصوات، وبلغت نسبة 
املشاركة 50.70%، وفق النتائج النهائية.

فريق من املفاوضني الدوليني إلى أوكرانيا لإلفراج عن املراقبني

حماس ترفض اتهام نتنياهو: محاولة للتغطية على الوجه القبيح لالحتالل

»األوروبي« يتبنى عقوبات »املرحلة 2« على روسيا اليوم
أوباما: بوتني لن يرتدع إال إذا رأى العالم متحداً ضد موسكو

عباس يصف احملرقة بـ »أبشع جرمية« 
في العصر احلديث ويدعو إسرائيل لتحقيق السالم

اما الـ 12 اآلخرين فهم ثمانية 
اوروبيني واربعة عسكريني 

اوكرانيني.
وتابع »في مدينتنا التي 
تعيش حالة حرب، يعتبر 
اي عســـكري ال يحمل اذنا 
منا ســـجني حرب«. وكرر 
املوقف السابق بانه لن يتم 
االفراج عن املراقبني سوى 
مقابل اطالق سراح »معتقلني 

من صفوفهم«.
وفي وقـــت الحق امس 
عرض االنفصاليون املراقبني 
الثمانية على  االوروبيـــني 
الصحافيني، حيث اقتيدوا، 
الى  وهم غيـــر مصابـــني، 
القاعة الرئيســـية في مقر 
البلديـــة حيـــث تواجـــد 
حوالـــي 60 صحافيا، وقال 
املراقبون »نحن ضيوف ال 
سجناء حرب«. وكان زعيم 
االنفصاليني في سالفيانسك 
اعلـــن في وقت ســـابق أن 
املراقبني احملتجزين منذ يوم 
اجلمعة هم »سجناء حرب«. 
التي  وتابع »فـــي مدينتنا 
تعيش حالة حرب، يعتبر 
اي عســـكري ال يحمل اذنا 

منا سجني حرب«.
ووفـــق منظمـــة االمن 
والتعـــاون، فـــان املراقبني 
احملتجزين كانوا في مهمة 
»مراقبة عسكرية« بدعوة 
من الســـلطات االوكرانية، 
في بعثة شبيهة بتلك التي 
طردت من شبه جزيرة القرم 

في مارس.
وعاد الزعيم االنفصالي 
السابق بانه  وكرر املوقف 
لن يتم االفراج عن املراقبني 

ســـوى مقابل اطالق سراح 
»معتقلني مـــن صفوفهم«. 
وفي نظر االنفصاليني في 
املراقبني  سالفيانسك، فان 
احملتجزين ليسوا جزءا من 
بعثة منظمة االمن والتعاون 

في اوروبا الى اوكرانيا.
وردا على سؤال حول تاكيد 
روسيا سعيها الطالق سراح 
املراقبني، قال بانوماريف »لم 
اتواصل بشـــكل مباشر مع 

موسكو«.
وشدد الزعيم االنفصالي 
علـــى انه لن يكـــون هناك 
اي تواصـــل مباشـــر مـــع 
كييڤ ســـوى عبر منظمة 
االمن والتعاون في اوروبا 
على اعتبار ان الســـلطات 
االوكرانية »ال تفهم سوى 

لغة القوة«.
وعلى صعيد آخر، قال 
بانوماريـــف للصحافيـــني 
الى  ان االنفصاليني عمدوا 
»توقيـــف« ثالثـــة ضباط 
اوكرانيني، هـــم كولونيل 
وقومنـــدان وكابنت، بتهمة 

التجسس.
وأوضح ان »املجموعة 
كانـــت مؤلفة من ســـبعة 
اشخاص، ونحن اوقفنا ثالثة. 

وسنمسك بالباقني«.
ووفـــق اجهـــزة االمن 
االوكرانيـــة، فـــان مهمـــة 
العسكريني كانت »توقيف 
مواطن روســـي يشـــتبه 
بقتله مستشارا في بلدية« 
اال ان »مجرمني  غورليفكا، 
مســـلحني هاجموا اعضاء 
االجهزة االمنية )...( والقوا 

القبض عليهم«.

وكاالت:  ـ  عواصـــم 
الفلسطيني  الرئيس  دان 
محمـــود عبـــاس امـــس 
فـــي تصريحات  احملرقة 
غير مســـبوقة، قبيل بدء 
الذكرى  اسرائيل بإحياء 
السنوية للهولوكوست، 
ودعا احلكومة االسرائيلية 
الى ابرام سالم »عادل« مع 

الفلسطينيني.
وقـــال عبـــاس فـــي 
بيـــان ملنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية نشـــر في 
يوم احياء ذكرى احملرقة 
انها »ابشع جرمية عرفتها 
البشـــرية فـــي العصـــر 

احلديث«. 
املرة  وهـــذه ليســـت 
التـــي يدين فيها  االولى 
عباس جرميـــة احملرقة، 
بعد ان تعرض النتقادات 
لتشكيكه في حجمها في 
التي  الدكتوراه  شـــهادة 
نالها من جامعة موسكو 

في 1982.
اســـتقباله  ولـــدى 
صحافيـــني يهودا في رام 
الغربية في  اهلل بالضفة 
االول من يوليو 2010، ذكر 
انه ارسل ممثليه الى احياء 
مراسم هذه الذكرى مبا في 

ذلك الى اوشفيتز. وتساءل 
في حينها »كيف ميكنهم 
اتهامنا بانكار احملرقة؟«. 
لكن هذه االدانة هي االشد 

الى هذا اليوم.
الذي   وأدلى عبـــاس 
اعرب »عـــن تعاطفه مع 
عائالت الضحايا والعديد 
من االبرياء اآلخرين الذي 
سقطوا على ايدي النازيني«، 
بهـــذه التصريحات خالل 
لقاء االسبوع املاضي مع 
احلاخـــام االميركي مارك 
شـــناير مؤيد احلوار بني 

املسلمني واليهود.
وقال املؤرخ االسرائيلي 
افرائيـــم زوروف مديـــر 
مركز ساميون فايزنتال 
في القدس لفرانس برس 
انه اخذ علما بتصريحات 

الرئيس الفلسطيني.
وقـــال »اشـــعر دائما 
بالســـرور عندمـــا يدلي 
انكـــر احملرقة  شـــخص 
فـــي املاضي مبثـــل هذه 
التصريحـــات، لكـــن في 
هذه احلالة لدي االنطباع 
بان ذلك يعود خصوصا 
للمشـــاكل السياسية في 
الشـــرق االوســـط«، في 
الى عملية السالم  اشارة 

االسرائيليةـ الفلسطينية 
املتعثرة.

وفي البيان، قال عباس 
»ملناســـبة ذكرى احملرقة 
االليمة فإننا ندعو احلكومة 
االسرائيلية النتهاز هذه 
السانحة لصنع  الفرصة 
الســـالم العادل والشامل 
على اساس حل الدولتني 
فلسطني واسرائيل تعيشان 
جنبا الـــى جنب في امن 

وسالم«.
وتأتـــي تصريحـــات 
عباس في حني علق اجلانب 
االســـرائيلي اخلميـــس 
مفاوضات السالم التي مت 
حتريكها مبساع اميركية 
في يوليو 2013، بعد توقيع 
اتفاق املصاحلة بني منظمة 
الفلســـطينية  التحريـــر 
التي ال  وحركة حمـــاس 

تعترف بإسرائيل.
واجلمعة اعتبر الرئيس 
اوباما ان  االميركي باراك 
قرار الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـــاس حتقيق 
املصاحلة مع حركة حماس 

»غير مفيد«.
وينص اتفاق املصاحلة 
بـــني منظمـــة التحريـــر 
الفلسطينية وحركة حماس 

التي تســـيطر على قطاع 
غزة، على تشكيل حكومة 
توافق وطني خالل خمسة 
الرئيس  اسابيع برئاسة 
محمـــود  الفلســـطيني 
عباس تضم شـــخصيات 

مستقلة.
امام قيادة  والســـبت 
منظمة التحرير املجتمعة 
ليومـــني في رام اهلل، قال 
عباس ان احلكومة اجلديدة 
ستنبذ العنف وستعترف 
بدولة اســـرائيل لطمأنة 
االسرة الدولية على الرغبة 

في ارساء السالم.
لكن اسرائيل اعتبرت ان 
الرئيس الفلسطيني، ومن 
خالل املصاحلة مع حماس 
التي تعتبرهـــا »منظمة 
ارهابية«، وجـــه ضربة 

قاضية لعملية السالم.
وقال نتنياهو امس خالل 
االجتماع االسبوعي ملجلس 
الـــوزراء »تنكـــر حماس 
احملرقة من خالل التسبب 
مبحرقة اخرى بتدميرها 

دولة اسرائيل«.
وأضـــاف »بـــدال من 
االدالء بتصريحات تهدف 
العام  الـــرأي  الى طمأنة 
العاملـــي، يتعني على ابو 

مازن )محمود عباس( ان 
يختار بـــني التحالف مع 
حماس والسالم احلقيقي 

مع اسرائيل«.
ائتالفـــه  ويبـــدو ان 
احلكومي منقســـم حول 
مستقبل املفاوضات الن 
الوزراء االكثر اعتداال مثل 
تسيبي ليڤني ويائير البيد 
يؤيدون »انتظار« تشكيلة 
الفلســـطينية  احلكومة 
اجلديدة قبل دفن عملية 

السالم.
من جانبهـــا، رفضت 
حركة حماس، امس اتهام 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، لها بأنها 
حتـــاول تنفيـــذ محرقة 
جديـــدة، معتبـــرة ذلك 
محاولـــة للتغطية على 

الوجه القبيح لالحتالل.
وقـــال الناطق باســـم 
حماس، سامي أبو زهري، 
االحتالل اإلسرائيلي هو من 
يرتكب محرقة ضد الشعب 
الفلســـطيني، مضيفا أن 
تصريحات نتنياهو هي 
محاولـــة للتغطية على 
الوجـــه القبيح لالحتالل 
الشـــعب  وجرائمه بحق 

الفلسطيني.

اوكرانيا، ملوحا بـ »عواقب 
ستزداد حدتها« في اشارة 
الى فرض عقوبات جديدة 

ضد موسكو.
وخالل زيارته الى ماليزيا 
في اطار رحلته اآلسيوية، 
قـــال اوبامـــا ان عقوبـــات 
مجموعة الســـبع هدفها ان 
»نفهم روســـيا بانه يجب 
وقف االعمال الرامية لزعزعة 

االستقرار في اوكرانيا«.
ووفق الرئيس االميركي، 
فانه فيما تعمل اوكرانيا على 
تطبيق اتفاق جنيڤ ونزع 
سالح املجموعات املسلحة 
من اجل اخلروج من االزمة 
»لم ترفع )روسيا( اصبعا 

واحدا ملساعدتها«.
وحذر مـــن انه »مادامت 
ستســـتمر روســـيا فـــي 
االســـتفزاز بدال من السعي 
الى تســـوية هذه املســـألة 
سلميا والى نزع فتيل االزمة، 
ستكون هناك عواقب ستزداد 
حدتهـــا«. وأضـــاف أوباما 
»ســـنكون في وضع أقوى 
لردع الســـيد بوتني عندما 
يـــرى أن العالم موحد وأن 
الواليـــات املتحدة وأوروبا 
متحدان وأن األمر أكبر من 
كونه مجرد نزاع أميركي ـ 

روسي«. 
وفـــي قضيـــة املراقبني 
احملتجزين، قال االنفصاليون 
علـــى لســـان زعيمهم في 
سالفيانسك فياتشيسالف 
بانوماريف ان املراقبني هم 
»ســـجناء حرب«. واشـــار 
فياتشيسالف بانوماريف الى 
اطالق سراح السائق فقط. 

عواصمـ  وكاالت: شغلت 
قضيـــة مراقبـــي منظمـــة 
االمن والتعاون في اوروبا 
احملتجزيـــن لـــدى املوالني 
لروسيا في شرق اوكرانيا 
الساحة السياسية، وقد عمد 
االنفصاليون امس الى عرض 
املراقبـــني على الصحافيني 
ووصفوهـــم بـ»ســـجناء 
حرب«، فيما اعلنت املنظمة 
االوروبية امس ارسال فريق 
من املفاوضـــني الى املدينة 
ســـعيا وراء االفـــراج عن 

مراقبيها.
ومن املفترض ان يجتمع 
ديبلوماســـيون مـــن دول 
االحتـــاد االوروبـــي الـ 28 
اليوم في بروكســـل بهدف 
تبنـــي الئحـــة اضافية من 
عقوبـــات »املرحلة 2« على 
موسكو مثل جتميد ارصدة 

وحظر سفر.
وال تواجه روسيا حاليا 
ســـوى عقوبـــات اميركية 
واوروبية تستهدف مسؤولني 
كبـــارا، اال ان املخاوف من 
فرض مزيـــد من العقوبات 
على االقتصاد الذي يعاني 
من صعوبات، ادت الى هروب 
كبير لـــرؤوس االموال مما 
حمل وكالة ســـتاندارد اند 
بورز للتصنيف االئتماني 
اجلمعة الى تخفيض عالمة 

روسيا الى »ب ب ب -«.
اطـــار االتهامات  وفـــي 
املتبادلة بني روسيا والدول 
الغربيـــة، عـــاد الرئيـــس 
االميركي باراك اوباما وحذر 
موسكو من ضرورة وقف 
»االســـتفزازات« في شرق 

فياتشيسالف بانوماريف زعيم االنفصاليني في سالفيانسك مع املراقبني الثمانية احملتجزين خالل املؤمتر الصحافي امس )رويترز(

ً إيران: تهديدات أعدائنا لنا ليست أوهاما

أميركا توّقع اتفاقًا عسكريًا جديدًا 
مع الفلبني لـ 10 سنوات

بريطانيا تؤكد مقتل 5 من جنودها
في حادث حتطم مروحية عسكرية بأفغانستان

طهرانـ  وكاالت: أكد وزير الدفاع اإليراني اجلنرال 
حســــني دهقان ان »العــــدو« يتآمر ضد إيران بكل 
أدواته، وأن أجواء التهديد املثارة اليوم ضد بالده 
ليســــت وهما، لذلك يجب الدخول فيها بكل قوة. 
ونقلت وكالة أنباء »ارنا« اإليرانية، على موقعها 
اإللكتروني، عن دهقــــان قوله: »إن األعداء غيروا 
خططهم مبا يتناسب مع واقع النظام اإلسالمي«، 
مؤكدا ان بالده لم تســــع أبدا وراء إثارة احلروب. 
ولن تتخلى عن حقوقها وســــتتابع حقوقها حتى 
النهاية، )وذلك في معرض إشارته إلى جتميد الودائع 
اإليرانية في اخلارج(، وقال : إن اإلعداء استولوا 
على أموال إيران بظلم لذا يجب رفع األصوات ضد 
هذه اإلجراءات الظاملة واملناهضة حلقوق اإلنسان 
واملنافية لشــــعاراتهم. وأضاف دهقان في ملتقى 
للكوادر التدريسية والتدريبية التابعة للمؤسسة 
العقائدية والسياسية في وزارة الدفاع: رغم ذلك 
ال ينبغــــي ان نتصــــور وال للحظة أن العدو يقف 

مانيالـ  رويترز: توقع الواليات املتحدة والفلبني 
اتفاقا أمنيا جديدا يسمح للقوات األميركية بزيادة 
وجودها العسكري في البلد الذي يسعى جاهدا 
لزيادة قدراته الدفاعية وسط نزاعات على أراض 
مع الصني. وقال مسؤوالن كبيران في احلكومة 
الفلبينية امس طلبا عدم نشر اسميهما ان اتفاق 
التعاون الدفاعي سيستمر لعشر سنوات وهي 
مدة أقصر من التي طلبتها الواليات املتحدة في 
البداية. لكن أحد املسؤولني قال ان االتفاق قابل 
للتجديد بنــــاء على احتياجات أقدم حليفني في 
منطقة آسيا واحمليط الهادي. وميثل االتفاق خطوة 
مهمة في توجه الواليات املتحدة االستراتيجي 
نحو آسيا بعد إنهاء حرب العراق وقرب انسحابها 
من افغانستان. ويأتي هذا في الوقت الذي تعزز 
فيه الصني وجودها العسكري في املناطق املتنازع 
عليها في بحر الصني اجلنوبي بعد أن سيطرت 

على منطقة سكاربورو شوال عام 2012.
وســــيوقع االتفاق قبل ســــاعات من اجتماع 
الرئيــــس األميركــــي باراك أوباما مــــع الرئيس 
الفلبينــــي بينينو اكينو في مانيال ضمن جولة 

أوباما اآلسيوية التي تشمل اربع دول.
ويوقع االتفاق وزير الدفاع الفلبيني فولتير 

لندنـ  يو.بي.اي: أكدت وزارة الدفاع البريطانية 
امس مقتل خمسة من جنودها في حادث حتطم 
مروحية عسكرية من طراز )لينكس( في جنوب 
أفغانستان. وقالت الوزارة إن احلادث وقع امس 
األول خــــالل رحلة روتينية فــــي والية قندهار 
بجنوب افغانستان وأدى إلى مقتل خمسة جنود 
بريطانيني، أربعة منهم من ســــالح اجلو امللكي 
واخلامس من كتيبة االســــتخبارات العسكرية 
الثالثة في جيش االحتياط. ويعتبر احلادث أكبر 
كارثة جوية تتعرض لها القوات البريطانية في 

موقف املتفرج، ألن العدو يحاول وباستمرار وضع 
املخططات ضد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. إلى 
ذلك، أعلن نائب قائد القوة البرية في اجليش اإليراني 
العميد كيومرث حيدري امس عن اختبار منوذجني 
من صواريخ جديدة متوسطة املدى. ونقلت وكالة 
)فارس( عــــن حيدري قوله »مت تصميم مجموعة 
من الصواريخ اجلديدة لتصنيعها في القوة البرية 
جليش اجلمهورية اإلسالمية«. وأضاف: »اإلنتاج 
املختبري لهذه الصواريخ بدأ ومت اختبار منوذجني 
منها«، مشيرا إلى مراحل أخرى يجب ان متر عليها 
الصواريخ لتكتمل. وتابع حيدري إن »الصواريخ 
اجلديدة هي في مســــتوى أرقى مــــن حيث املدى 
والنوعية مقارنة مع صواريــــخ )نازعات( ويتم 
تصنيفها في إطار الصواريخ متوســــطة املدى«. 
وأوضــــح ان القوة البرية للجيــــش تعكف حاليا 
على صنــــع هذه الصواريخ بالتعــــاون مع القوة 

اجلوفضائية التابعة للحرس الثوري.

جازمني والسفير األميركي فيليب جولدبرغ امس 
وقال مصدر عســــكري كبير ان االتفاق يسمح 
للواليات املتحدة بتناوب تشغيل السفن والطائرات 
والقــــوات ملدة زمنية أطول مــــن املدة القصوى 
احلالية التي تبلغ أســــبوعني خالل التدريبات 

العسكرية املشتركة بني البلدين.
وأضاف أن من املتوقع أن تنشــــر الواليات 
املتحدة تدريجيا سفنا حربية وسربا من طائرات 

اف 16 او اف 18 وطائرات استطالع بحري.
ومضى يقول ان االتفاق العســــكري اجلديد 
يسمح بتخزين املعدات واملؤن االنسانية األميركية 
ملواجهة الكوارث مثل مولدات الكهرباء وأجهزة 
تنقية املياه والرافعات الشوكية واخليام وهناك 
معــــدات من هذا النوع فــــي الفلبني بالفعل وقد 
استخدمت بعد اإلعصار هايان الذي دمر وسط 

الفلبني في نوفمبر.
وقال بيو لورينزو باتينو وكيل وزارة الدفاع 
ورئيــــس اللجنة الفلبينيــــة التي تتفاوض مع 
الواليات املتحدة في وقت سابق ان االتفاق يتماشى 
مع دســــتور الفلبني وهو ما يعنــــي أن القوات 
األميركية لن يكون لها وجود دائم ولن تنشــــئ 

قواعد عسكرية.

افغانستان منذ ســــبتمبر 2006، عندما قتل 14 
جنديا جراء انفجار طائرة اســــتطالع من طراز 
)منرود( في اجلو. ويرتفع إلى 453 عدد اجلنود 
البريطانيني الذين قتلوا في افغانستان، حيث 
ينتشر حاليا نحو 5200 جندي معظمهم في والية 
هلمند، منذ الغزو الذي قادته الواليات املتحدة 
عام 2001. وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديڤيد 
كاميرون، إن احلادث يذكرنا مرة أخرى بأن قواتنا 
املسلحة تستمر في التضحية بحياتها ملساعدة 

شعب افغانستان.

اختبرت منوذجني من صواريخ جديدة متوسطة املدى

الذهاب والعودة التي تتجاوز 
170 كلـــم. ويواجه املتهمون 
تهما عديدة مـــن بينها: قتل 
إبـــان ثورة 17  املتظاهرين، 
فبراير، وارتكاب جرمية اإلبادة 
اجلماعية، وإصدار التعليمات 
لالغتصابات املمنهجة، وخلق 
الليبيني ومتزيق  الفتنة بني 
نسيجهم االجتماعي. الى ذلك، 
هز انفجار قوي مدينة بنغازي 
الليبية في الســـاعات األولى 
من فجر امس، مـــا ادى الى 
خسائر مادية من دون وقوع 
ضحايـــا. ووقع االنفجار في 
شارع جمال عبد الناصر أحد 
الشوارع الرئيسية باملدينة ما 
أدى إلى إحداث أضرار جسيمة 
بعدد من املباني واملركبات غير 

انفجار يهز بنغازي وال يوقع إصابات

سيف اإلسالم القذافي يظهر للمرة األولى
 أمام محكمة في طرابلس عبر الدائرة املغلقة

أن مصادر أمنية أكدت بأنه لم 
يقع ضحايا.

ورجحت املصادر نفسها 
أن يكون سبب االنفجار عبوة 
ناسفة وضعت حتت احدى 
السيارات املتوقفة في الشارع 

املذكور.
وكانت الغرفة األمنية التي 
تتولى أمن هـــذه املدينة من 
قوات مشـــكلة من الشرطة 
واجليش والثوار أعلنت أمس 
املباشـــرة في تنفيذ خطتها 
األمنية حملاربة ما أطلقت عليه 
التي تهدد  السلبية  الظواهر 

أمن وسالمة السكان.

طرابلـــس ـ وكاالت: ظهر 
سيف اإلســـالم جنل العقيد 
الراحل معمـــر القذافي امس 
للمـــرة االولـــى عبـــر دائرة 
مغلقة من مقر سجنه مبدينة 
الزنتان أمـــام محكمة عقدت 
بالعاصمة طرابلس تنظر في 
تهـــم موجهة لـ 37 من رموز 

النظام السابق.
ومثل أمـــام احملكمة عدد 
مـــن كبـــار رمـــوز النظـــام 
الســـابق من بينهـــم رئيس 
جهاز االستخبارات عبداهلل 
السنوسي ورئيس جهاز األمن 
اخلارجي ابو زيد دوردة وآخر 
رئيس حكومة سابق في ذلك 

العهد البغدادي احملمودي.
كما مثل أمام هيئة احملكمة 
وعبر الدائرة املغلقة، باإلضافة 
الى سيف االسالم، مجموعة 
من املتهمني املسجونني مبدينة 
العاصمة من  مصراتة شرق 
بينهـــم رئيس جهاز احلرس 

الشعبي منصور ضو.
وكان البرملان الليبي اضطر 
مؤخرا إلى تعديل في إجراءات 
أحد القوانني مبا يتيح مثول 
ســـيف القذافي أمام احملكمة 
عبر الدائرة املغلقة بســـبب 
عـــدم القدرة علـــى نقله من 
العاصمة  إلى  الزنتان  مدينة 
طرابلـــس نتيجـــة األوضاع 
األمنية وتأمينه خالل رحلة 

صحافيون يتابعون محاكمة سيف اإلسالم القذافي الذي ظهر امس للمرة األولى عبر
 دائرة مغلقة من مقر سجنه بالزنتان    )أ.ف.پ(

االنفصاليون: 
»لم نتواصل 

بشكل مباشر مع 
موسكو« حول 

احملتجزين


